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Kovács Levente
Az  „AndroHART  Multidrop  Slave”  Android  alapú  applikáció  képes  egy  terepi  távadó
szimulálására, a funkcionalitása pedig az, hogy képes az 1-es, 2-es, illetve 3-as HART parancsokra
válaszolni, hogyha azokat kérdezik. Ehhez a szükséges megfelelő azonosítás paraméterei (gyártó,
eszközkód) beállíthatóak, valamint az első kérdéshez a poll cím is. Ezt nyilván a HART protokollon
keresztül teszi, fizikailag pedig a mobil USB portján, illetve az arra csatlakoztatott HART modemen
keresztül.

Telepítés

Előfeltételek
A program futtatásához mindenekelőtt rendelkezni kell egy Androidos okostelefonnal, amelyen van
OTG  funkció,  tehát  képes  USB  hosztként  funkcionálni.  Ennek  tesztelésére  le  lehet  tölteni
programokat,  de az újabb eszközök általában támogatják ezt  a  funkciót.  Az AndroHART Burst
Slave projekt applikációi a 17-es szintű minimum SDK alatt lett fordítva. Ez azt jelenti, hogy a
minimális szükséges Android verzió a 4.2-es (Jelly Bean). Ennél alacsonyabb Android verziókon
szinte  biztosan  nem  futtatható  a  program.  Az  Android  verzió  ellenőrizhető  a  rendszer
beállításaikban.

Szükség  van  továbbá  egy  USB/HART  modemre  is.  Az  AnroHART  applikációk  az  alábbi
modemekkel lettek tesztelve:

• Nivelco Unicomm SAK-305

• Nivelco Hart-USB modem SAT-304-0

• ESH232U modem

Telepítés
A Google Playről letöltve az alkalmazás azonnal települ. Elinduláskor felismeri azonnal, ha rá van
dugva  USB hosztként  funkcionáló  eszköz,  és  rögtön  kéri  is  az  engedélyt  rá.  Ha a  felhasználó
később dugja rá a kábelt, azt is kezelni képes az alkalmazás.

Használat
Az alkalmazás fülekre (tab) oszlik, minden fülön más funkció van megvalósítva lát el. Az egyes
fülek között kattintással lehet váltani, míg az állapotjelző ikon az ezek fölötti menüsoron mindig
látható.



CONN tab
Ezen  a  lapon  lehet  a  csatlakozás  (connection)  állapotát
megtekinteni,  illetve  a  aktív  (válaszol-e  a  kérdésekre)  módot
be/kikapcsolni.

Státusz kijelzés (1)

Szövegesen  és  ikonnal  is  jelzi  a  négy  (5,  az  aktívval  együtt)
állapot valamelyikét:

• lecsatlakozatva, 

• aktív

• elérhető, 

• nincs engedélyezve, 

• nem támogatott. 

Ha  nincs  támogatva,  akkor  az  USB  végeszköz  gyártó-,  és
termékkódjait  is  kiírja,  ezek  elküldhetők  a  fejlesztőnek,  és  a
technikai feltételek megléte esetén elképzelhető, hogy a későbbiekben támogatva lesznek.

Aktív állapot be-kikapcsolása (2)

A kapcsolóval lehet állítani, hogy az eszköz aktív-e éppen. Csak aktív állapotban fog válaszolni a
feltett  kérdésekre.  Csak  akkor  lehet  bekapcsolni,  hogyha  a  soros  port  elérhető,  de  bármilyen
kapcsolati változás (csatlakozó kihúzása) kilépteti az aktív módból. Üzem közbeni lecsatlakoztatás
(egyéb  operációs  rendszerekkel  ellentétben)  nem okoz a  mobilnak  és  a  programnak semmiféle
problémát, képes azt normálisan lekezelni.

META tab
Ezen  az  oldalon  adhatók  meg  a  szimulálandó  terepi  eszköz
alapvető  adatai.  A  kommunikáció  a  poll  cím  kiküldésével
kezdődik,  az  erre  kapott  válasz  tartalmazza  a  későbbi
kommunikációhoz  elengedhetetlen  információkat.  Ha  az  itt
felsorolt  beállítások megváltoznak,  akkor  a  kérdező eszköznek
újra  ki  kell  adni  a  rövid  (poll  címen  alapuló)  kérdést.  A
beállítható értékek:

• Poll cím: 0-tól 15-ig az eszköz rövid címe. Egy kérdező

rendszer egyszerre több távadóval is kommunikálhat, így
az app csak a saját poll címének szóló kérdésre ad választ
(ami az alább felsorolt tulajdonságokat tartalmazza majd).

• Előzékbájtok száma: Inkább a kommunikációhoz tartozik,

megadja,  hogy  az  üzenet  elején  hány  0xFF  bájt



szerepeljen. Általában nem szükséges megváltoztatni, és nem érdemes 3 alá csökkenteni a
számukat.  A  valódi  terepi  eszközök  különféle  alapértelmezett  Előzékbájt  számmal
dolgoznak, és az újabbakban be is lehet állítani az Előzékbájt számot.

• Gyártó: Egy előre megadott listából választható ki a gyártó. 256 elemű, de nem mindegyik

elem  van  kihasználva.  A gyártók  listája  egy  bizonyos  időpontban  keletkezett  leírásból
származik, változások lehetnek azóta.

• Eszköz kódok: Az eszköz egyéb azonosító kódjai. Jelentésük a gyártótól, illetve a műszer

fő-  és  altípusától  függ.  Ezen adatok kiolvashatóak valódi  távadókból  is,  de megadhatók
teljesen véletlenszerűen is. Az AndroHART Multidrop Slave programban alapból mindegyik
értéke 1.

Az Elfogad (Apply) gombbal lehet és kell változtatás után elfogadtatni az értékeket. A program
minden értéket beolvas ilyenkor a szöveges mezőkből, és beírja azokat az aktuális konfigurációba,
más szavakkal minden mezőnek érvényes adatot kell tartalmaznia. Sikeres frissítés után üzenetet ad
a tényről.

RANGE tab
Itt  adható meg a négy folyamatváltozó méréshatára és aktuális
értéke.  A  négy  változó  beállító  felülete    gyakorlatilag
megegyezik.  Meg  kell  adni  az  AMH  és  FMH  értékeket.  Ez
alapján  lehet  a  nyíl  gombokkal  10%-os  lépésekben  növelni-
csökkenteni  majd  a  távadó-szimulátor  által  szolgáltatott
értékeket, illetve a 3-as HART parancs válaszüzenete tartalmazza
a távadó által szolgáltatott áramértéket is mA egységben. Ezt is a
megadott  méréshatárokból,  és  az  aktuális  szimulált  értékből
számítja a program.

Méréshatárok (1)

A szimulált mérési adatokat standard módon egy intervallumon
belül lehet változtatni. Ennek megfelelően a méréshatárok szélei
adhatóak meg a szöveges mezőkben, bal oldalon az AMH, jobb
oldalon az FMH. Ezek elfogadásához magát az értéket is meg
kell  változtatni,  tehát  valamelyik  alattuk  lévő  nyilat  meg  kell
nyomni.  A méréshatárok érvényességét  ekkor ellenőrzi  a program, ha tehát  pl.  FMH kisebb az
AMH-nál,  akkor  hibát  jelez.  A  valóságban  előfordulhatnak  AMH>FMH  esetek  is,  de  ezek
viszonylag ritkák. Ha valakinek ez problémát okoz a program használata során, jelezze a fejlesztő
felé.

Változó értéke (2)

A változó értékét a szöveges mező, és a színes csík is jelzi. A nyilak segítségével mozgatható ez az
érték az AMH és FMH intervallumában, 10%-onként. A változtatások a nyilakra történő kattintás



pillanatában  érvényre  jutnak,  azaz  ha  a  rendszer  aktív,  akkor  a  következő  kérdésre  már  a
megváltozott értékeket fogja felkínálni válaszként a program.

Egyedi érték megadása (3)

A 10%-os lépéseken kívül meg lehet adni egyedi értéket is az alsó szövegdobozban, aminek nem
kell  mindenképpen az AMH...FMH  intervallumba esnie  feltétlenül.  Az elfogad (Apply custom
value) gombbal lehet ezt az értéket elfogadtatni a programmal, ekkor máshogy lesz az érték kiírva,
és a csík is piros lesz (lásd a képen a másodlagos változót), mivel ekkor azoknak nincs értelme. A
nyilak megnyomásával  újból  visszaáll  a  standard  mód.  Ezzel  a  funkcióval  tesztelhető  a  HART
kérdező eszköz viselkedése a megadott tartományon kívül eső értékek esetén.

Változó aktiválása (4)

A 3-as parancsnak nem feltétlenül kell mind a 4 változót kiküldenie, néhány egyszerűbb távadó
kevesebbet is küldhet, ezt a HART leírás nem tiltja (egyértelműen). Checkboxok (jelölőnégyzetek)
segítségével állítható az, hogy az aktuális változó küldődik-e, vagy sem. Az elsődleges változót
mindig küldi (nincs is mellette checkbox), míg a soron következőkben nem lehet „lyuk” (tehát nem
lehet  a  harmadlagos  változót  kiküldeni  a  másodlagos  nélkül),  azonban  ezek  védve  vannak  a
checkboxok megfelelő érvénytelenítéseivel (a példán nem kattintható a jelölt checkbox), hiszen a
harmadik változó nincs kikapcsolva.

SAVE tab
Ezen  az  oldalon  lehet  elmenteni,  illetve  betölteni  a
konfigurációkat.  A konfigurációk  nem egyedi  fájlokba,  hanem
egy  adatbázisba  mentődnek.  Egyedi  neveket  adhatunk  a
konfigurációknak, de a kijelzett lista egyéb adatokat is mutat a
létező konfigurációkról.

Aktuális konfiguráció elmentése (1)

Elmenti  az  aktuális  konfigurációt  az  adatbázisba,  tehát  a
program,  vagy  az  Androidos  készülék  kikapcsolása  után  is
megmaradnak  a  mentett  konfigurációk.  A  konfigurációnak
megadható  egy  név,  és  hogyha  azonos  nevű  már  szerepel  a
listában,  akkor  annak  felülírását  ajánlja  föl  a  program.  Ezen
felugró  ablakok  „cancel”-ezése  esetén  nem  mentődik  a
konfiguráció.

Elmentett konfigurációk (2)

A jelölt lista tárolja az elmentett konfigurációkat. Az aktuálisan használt (még ha az manuálisan
módosítva is lett már) konfiguráció háttere fehér. Kattintással betölthetőek, míg jobbra vagy balra
húzással törölhetőek a konfigurációk. Ezen akciók végrehajtása előtt előtt megerősítő dialógus van.



Fejlesztési tervek
Az alábbi funkciókat a program még nem tartalmazza, de kérésre megvalósíthatók.

Hiba és állapotkódok beállítása
A kommunikáció során az üzenetben a hiba és státusz jelzésére 1-1 bájt van fenntartva. Ezeken
jelenleg konstans 0 van mindig (jelentése: „Minden rendben a szimulált terepi eszközben, nincs
hiba,  nincs  paraméter  változtatás”)  ,  ám lehetne  őket  manuálisan  külön  beállítani,  akár  beírni
magukat a bájtokat, akár bepipálni egyes biteket, ha bitmezőről van szó. Ha a HART üzeneteket
fogadó eszköz ezeket a jelzőbájtokat is feldolgozza, szükség lehet a teszteléshez a beállításukra.
Igény esetén vegye fel a kapcsolatot a program fejlesztőjével.

Jelenleg nem támogatott (nem 1, 2, vagy 3) parancsokra 64-es státuszkódot küld vissza a program
paraméterek nélkül, ami azt jelenti, hogy a parancs az eszközben nem támogatott.

Változók mértékegységei
A négy  változó  értéke  mellett  a  HART üzenet  tartalmaz  Egység  jelző  bájtokat  is.   Léteznek
megadott listák, hogy melyik bájt milyen mértékegységnek felel meg, de nem biztos, hogy az adott
eszköz pontosan követi  ezeket.  A változók egységei jelenleg konstans értékek, ez az adatgyűjtő
rendszertől függően (figyeli/ellenőrzi-e,-e vagy nem) jelenthet akár problémát is. Az AndroHART
programban használt Egység lista implementálható ebbe a programba is. Igény esetén vegye fel a
kapcsolatot a fejlesztővel.

Fix áram
Habár a változók szabadon állíthatók, az elsődleges változóhoz rendelt,  és az üzenetben szintén
elküldött áramerősség érték nem; az interpolálva van az elsődleges változó határai és értéke alapján.
Azonban ha a szimulált távadó nem 0-s poll címen van, ez a viselkedés nem teljesen realisztikus. (A
valódi távadók a 0-tól eltérő poll cím esetén fix áramértéket (általában 4 mA-t) szolgáltatnak mind a
fizikai  kimenetükön,  mind  pedig  4,000  értéket  a  HART  üzenetben.)  Megvalósítható,  hogy
választani lehessen az „arányos” áramérték, vagy egy „állandó” áramérték küldését. Igény esetén
vegye fel a kapcsolatot a fejlesztővel.

Használt könyvtárak
• UsbSerial (https://github.com/felHR85/UsbSerial)

• Apache Commons

Verziók
• 1.0.0: Eredeti kiadás

• 1.1.0: Mentés hozzáadása

• 1.1.1: Névjegy, lokalizáció

https://github.com/felHR85/UsbSerial


• 1.1.2: Bugfix

• 1.1.3: 1-es és 2-es parancs támogatása

• 1.1.4: Státusz kód nem támogatott parancsokra
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