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 1 Bevezetés
Az  AndroHART  egy  Android  rendszereken  futó  applikáció.  Alkalmas  az  intelligens,  HART
kommunikációra képes távadók konfigurálására. A távadót a mobiltelefon egy HART modemen és
egy OTG (USB anya –  mikroUSB) átalakítón  keresztül  éri  el.  A PC számítógépekre  elérthető
HART  kezelő  programok  sokkal  szélesebb  körű  funkcionalitást  biztosítanak,  azonban  a
legáltalánosabbakat az AndroHART is tudja, és egy mobiltelefont könnyebb kezelni terepen, mint
egy nehézkesebb laptopot.

 2 Telepítés, használat

 2.1 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 projekt a
17-es szintű minimum SDK alatt lett fordítva (az 1.1.7 előtti verzióknál 19 volt a mimimum SDK
szint).  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. Technikai megjegyzés: az app a 26-os cél SDK-t használja,
ami az Android 8.0 (Oreo)-nak felel meg.

 2.2 Letöltés, telepítés
Az  AndroHART  applikáció  letölthető  a  Google  Playről.  Mobiltelefonos  letöltés  után  rögtön
telepíthető,  PC-s  letöltés  után  először  a  mobilkészülékre  kell  másolni  a  .apk  fájlt.  Az  app
telepítésénél  lehetséges,  hogy  engedélyezni  kell  az  ismeretlen  forrásokat,  azonban  ennek
végrehajtását a rendszer felajánlja. Az applikáció indítása előtt és utána is rá lehet csatlakoztatni az
OTG kábelt. Ha az app települt, elindítható az ikonjára nyomva (mint minden más Android app). Ha
a program futása idején húzza ki a felhasználó a kábelt, lehetséges, hogy összeomlik a program.



 3 Parancsok
Az AndroHART applikáció több tabot (fület) használ, amelyeken a grafikus elemek (vezérlőelemek
és kijelző elemek) HART funkcionalitás szerint vannak csoportosítva. Az applikáció fejléce alatt
lehet váltani a tabok között, amely gördíthető vízszintesen.

 3.1 Fejléc
Az  alkalmazás  mindig  látható  fejlécén  a  kérdőjel  ikonra  kattintva  előhozható  az  applikáció
névjegye. Ez tartalmazza az applikáció nevét, a verziószámot, és egy rövid leírást. A mellette lévő
másik ikon a kapcsolat állapotát jelzi. A négy lehetséges állapot:

• Piros X: lecsatlakoztatva, ez akkor jelenik meg, ha nincs USB hosztként szolgáló eszköz

rákötve a készülékre.

• Zöld pipa: elérhető, ekkor a kommunikáció megkezdhető a végeszközzel a 0-s parancsot

kiadva. Az elérhetőség csak a kapcsolat állapotát jelzi, nem garantálja hogy a kábel másik
végén érvényes HART eszköz van.

• Narancssárga  felkiáltójel:  engedély  megtagadva.  Csatlakoztatáskor  egy  engedélykérő

dialógust dob föl a rendszer, ha ezt a felhasználó nem fogadja el, akkor érvényesül ez az
állapot.  Az Android rendszer  engedélyhez  köti  az USB masterként  való használatát,  így
muszáj megadni a szükséges engedélyt a kommunikációhoz.

• Lila kérdőjel: nem támogatott eszköz. Ebben az esetben két kódot is kiír egy üzenetbe az

app,  amelyek  a  végeszköz  egyfajta  azonosítói.  Ha a  végeszköz,  modem tényleg  HART
kommunikációra szolgál, akkor ezen kódokat a fejlesztőnek elküldve nyerhet rá támogatást,
de esetlegesen egyéb USB hosztokra is visszajöhet ez az üzenet, amelyeknek közük sincs a
HART kommunikációhoz.

 3.2 Nyelv, jelölés
Az  alkalmazás  alapértelmezett  nyelve  angol,  de  van  majdnem  teljes  magyar  fordítás  is.  Az
alkalmazás nyelve a rendszer nyelvéhez igazodik, ha az magyar, akkor magyar, különben angol.
Nem  minden  kifejezés  vagy  rövidítés  lett  lefordítva  magyarra,  néhány  angolul  maradt.  A log
üzentek  mind  angol  nyelven  vannak,  ez  szándékosan  van  így.  A dokumentumban  a  magyar
lokalizáció szövegei  vannak használva,  az  angol  nevükkel  mellettük  zárójelben.  A képek angol
nyelvű lokalizációt használva készültek.

Az írás parancsok előtt többnyire megerősítő ablak van, ezeket a [CONFIRM] címke jelöli, tehát
ezen  parancsok  kiadásánál  még  van  lehetőség  visszavonásra.  Azon  parancsokat,  amelyek  nem
elérhetőek, a Lite verzióban, a [NO LITE] címke jelöli. A parancsok mögé általában oda van írva a
parancsszámuk is zárójelben (pl. (54-es parancs)), ez decimálisan értendő.



 3.3 Változatok
Az alkalmazásnak létezik egy ingyenesen elérhető Lite változata a bővített  kiadás mellett.  Ez a
változat limitált funkcionalitással bír, korlátozva van teljesen az eszközbe történő írás, valamint az
adatregisztrálás csak fixált intervallummal működik, és korlátozott az eltárolt adatok mennyisége.
Az  írás  parancsok  gombjai  megvannak  az  alkalmazás  felületén,  aktiválásukra  azonban
figyelmeztető üzenetet kap a felhasználó.



 3.4 INIT tab
Az eszköz részletes konfigurálásához be kell olvasni néhány, a
kommunikációhoz  elengedhetetlen  adatot.  A legelső  kérdések
ezen a lapon tehetők föl a terepi eszköznek.

 3.4.1 Poll cím (Poll Address) (1)

Az  eszköz  rövid  címén  való  kérdezéséhez  a  poll  címre  van
szükség.  Ez 0-15-ig bármilyen egész szám lehet.  Szkennelésre
mód nincs; ha az eszköz poll címe nem ismert, végig kell menni
egyesével a lista elemein. Egy legördülő listából választható ki a
cím, azonban a kiválasztás önmagában nem hajt végre akciót, a
lista értékét a másik két (írás, olvasás) gomb olvassa ki.

 3.4.2 Egyedi azonosító olvasása (Read
Unique ID) (2)

Ennek a parancsnak kell először végrehajtódnia, mivel az ebből
származó adatok szükségesek a későbbi kérdésekhez. Beolvassa az egyedi azonosítót a kiválasztott
poll cím alapján, amelyre válaszként több adat, köztük az eszköz hosszú azonosítója érkezik. A
gomb kattintása, mint minden olvasási parancs érvényteleníti a releváns mezőket, amíg nem jön
válasz a kérdésre, három kérdőjel lesz az értékek helyén. Minden további olvasási parancs a hosszú
azonosítót  használja,  ezért  ezt  a  parancsot  kell  először  kiadni,  ezt  jelzi  is  üzenetben.  A gomb
megnyomása a válasz beérkezéséig érvényteleníti a többi olvasási és írási parancsot, tehát ha nem
jön válasz a parancsra, nem lehet újabbakat kiküldeni. (0-s parancs.)

 3.4.3 Általános tulajdonságok (3)

A szövegmezőben  az  eszköz  legfontosabb  tulajdonságai  jelennek  meg.  Mivel  ez  szubjektív,  a
későbbi  verziókban  változhat,  mely  tulajdonságok  jelennek  meg  itt.  Mindhárom  mező  a  0-s
parancsra frissül. A gyártót egy előre definiált listából olvassa ki a program index alapján.

 3.4.4 Poll cím írása (Write Poll Address) (4)

Visszaírja  a  listában  megadott  poll  címet  az  eszközbe.  Az eszközt  ez  a  parancs  már  a  hosszú
azonosító alapján szólítja meg. Célszerű újra beolvasni ezután az eszköz egyedi azonosítóját. (6-os
parancs.) [CONFIRM] [NO LITE]

 3.4.5 Dokumentáció (Documentation) (5)

Megnyitja a dokumentáció .pdf fájlját. A fájl az interneten tárolódik, így internetelérés szükséges a
letöltéséhez. Minden lokalizációhoz saját  lokalizált dokumentáció tartozik, és így az app nyelve
határozza meg a dokumentáció nyelvét is.



 3.5 INFO tab
Ez az oldal listázza részletesen az eszköz tulajdonságait.

 3.5.1 Frissítés gombok (Refresh)

A frissítés  végrehajtható  a  feliratozott  gombra,  vagy  a  piros
ikonra kattintva. A tulajdonságok úgy vannak csoportosítva, hogy
egy csoportot egy paranccsal lehessen olvasni, ezáltal frissíteni
is, tehát minden gomb az alatta lévő csoport információit frissíti.

 3.5.2 Információs blokk

Megjeleníti  a  beolvasott  információkat.  A beérkező információ
formátuma  többféle  lehet  (nyers  bájt,  lebegőpontos  szám
mértékegységgel,  vagy  szöveglista  eleme  index  alapján).  Az
információs oldal négy csoportot definiál.

 3.5.2.1 Parancs 0

Ugyanazt a parancsot hajtja végre, mint az INIT oldalon az „egyedi azonosító olvasása” parancs,
tehát amíg erre nem kap választ, érvénytelenít minden gombot, valamint a poll cím alapján rövid
azonosítót használva kérdez. A gyártót, és az azonosításra szolgáló számokat olvassa be.

 3.5.2.2 Parancs 14

A terepi eszköz által  mért fő folyamatváltozó szenzor információit  olvassa be,  vagyis a URL-t,
LRL-t, és minimális méréstartományt. Hosszú azonosítót használ.

 3.5.2.3 Parancs 15

A  kimeneti  információkat  olvassa  be,  mint  az  URV-t,  LRV-t,  valamint  csillapítást.  Hosszú
azonosítót használ.

 3.5.2.4 Parancs 16

A végső szerelési számot olvassa be. Hosszú azonosítót használ.



 3.6 MSG tab
A terepi eszközökben megvalósított HART kommunikáció által
meg van valósítva három szöveges mező, amelyekben textuális
információkat lehet tárolni.

 3.6.1 Üzenet mező (1)

Az üzenet  egy  szerkeszthető  mező,  melybe  32  karaktert  lehet
beírni.  Bármilyen,  akár  nem  ASCII  karaktereket  is  elfogad  a
szöveges  mező,  ezek  kezelve  vannak,  ugyanis  az  eszköz  által
elfogadott  karakterhalmaz  limitált.  A  karakterek  kódolásáról
lentebb lehet olvasni.

 3.6.2 Üzenet olvasás (2)

Kiolvassa az eszközbe beírt üzenetet, és megjeleníti azt, felülírja
az üzenet mező tartalmát vele. (12-es parancs)

 3.6.3 Üzenet írás (3)

A szöveges mezőbe írt üzenetet beleírja az eszközbe. Ha rövidebb az üzenet, szóközökkel tölti föl,
hogy 32 karakter hosszú legyen. Az eszköz visszaadja válaszként az üzenetet  így ellenőrizhető,
hogy sikerült-e az írás. (17-es parancs) [CONFIRM] [NO LITE]

 3.6.4 Tervjel, leírás mezők (4)

Szerkeszthető szöveges mezők az üzenethez hasonlóan. A tervjel 8 karakter hosszú lehet, a leírás
16. Ha ennél rövidebb a bevitt szöveg, szóközökkel tölti föl a program a limitig a szöveget. Az
olvasási és írási parancsok egyszerre kezelik a tervjelet és a leírást a dátummal együtt.

 3.6.5 Dátumválasztó (5)

Az Android  beépített  dátumválasztó  menüjét  használja,  amelyet  a  naptár  ikonra  kattintva  lehet
előhozni.  Ennek  a  kinézete  Android  verziónként  változik.  Az  alapértelmezett  dátum  az  éppen
aktuális, de ha már be van olvasva az eszközről a dátum, akkor az az alapértelmezett. Csak érvényes
dátumot lehet így bevinni, azonban semmi nem garantálja, hogy a távadóban ne legyen érvénytelen
(lehetetlen)  dátum,  mivel  a  dátum  minden  elemének  tárolására  egy-egy  bájtot  használ  (így
lehetséges 255. hónap 255. napja). Az évet 1900-tól számozza, tehát a 2017-et például a 117 értékű
bájt jelenti.

 3.6.6 Tervjel, leírás, dátum olvasás (6)

Kiolvassa az eszközben lévő tervjel, leírás és dátum mezőket, és az app felhasználói felületén a
megfelelő helyekre beírja őket. (13-as parancs)



 3.6.7 Tervjel, leírás, dátum írás (7)

Visszaírja  az  eszközbe a  felhasználói  felületen  megadott  értékeket  az  eszközbe (17-es  parancs)
[CONFIRM] [NO LITE]



 3.7 RANGE tab

 3.7.1 Limit frissítés (1)

Frissíti  az aktuális limit  értékeket (URL, LRL, Min. span) az
eszközből való kiolvasással. Ugyanazt a 14-es parancsot hajtja
végre, mint amit az INFO oldalon is jelen van. A limit fizikai
értéke  nem  megváltoztatható  a  terepi  eszközben,  de  a
számértéke  függ  attól,  hogy  milyen  mértékegység  van  az
eszközben beállítva.

 3.7.2 Limit kijelzés (2)

Feltünteti  a  limiteket.  Ugyanazt  tartalmazza  szinte,  mint  az
INFO tab második blokkja. 14-es parancsra frissül.

 3.7.3 Méréshatárok (3)

Ezen  mező  írható  és  olvasható  mező  is.  Az  URV,  LRV
értékeinek frissítése a INFO tabon lehetséges (15-ös parancs). A szövegmezők lebegőpontos szám
bevitelét engedik, amelyeket a terepi eszközbe visszaírni az írás gombbal lehet. Egyszerre írja az
LRV-t  és  az  URV-t,  tehát  mindkét  helyre  a  kívánt  értéket  kell  beírnia  a  felhasználónak.  (35-ös
parancs az írás) [CONFIRM] [NO LITE]

 3.7.4 Csillapítás (4)

A  csillapítás  értékét  lehet  megadni  a  szövegmezőben.  INFO  tabon  15-ös  parancsra  frissül.
Mértékegysége előre definiált, másodperc. (34-es parancs az írás) [CONFIRM] [NO LITE]

 3.7.5 Mértékegység (5)

Az elsődleges folyamatváltozó URV, LRV, URL, LRL értékeinek mértékegységeit jelzi ki és lehet
vele  beállítani  egy  listából  kiválasztva.  Ha  a  beállított  mértékegységnek  van  értelme  az  adott
kontextusban, akkor sikeres az írása. Az ellenőrzésről a terepi eszköz gondoskodik. Nem frissíti az
URV, LRV, URL, LRL kijelzett számértékeit, melyek ezzel más számértéket vehetnek föl, de erre
figyelmezteti a felhasználót. (44-es parancs az írás) [CONFIRM] [NO LITE]

 3.7.6 Átviteli függvény (6)

A terepi eszközben a mért fizikai jellemző és a kimenő jel között nem csak lineáris kapcsolatot
képes megvalósítani, hanem pl. gyökös vagy négyzetes kapcsolatot is. Egy előre megadott listából
választható ki az átviteli függvény. Listából kell kiválasztani a létezők közül egyet, azonban nincs
arra  garancia,  hogy  minden  függvény  meg  van  valósítva  az  eszközben.  Az  írás  (Write)
sikerességéről a STATE lapon kap a felhasználó információt. (47-es parancs az írás) [CONFIRM]
[NO LITE]



 3.7.7 Zero (Zero) (7)

Az elsődleges változó aktuálisan mért értékét lenullázza, ezzel lehet finomhangolni az eszközt. Nem
minden  terepi  eszközt  lehet  kinullázni,  de  az  ellenőrzést  az  eszköz  végzi  el.  (43-as  parancs)
[CONFIRM] [NO LITE]

 3.7.8 LRV jelenlegi (Set LRV) (8)

Az elsődleges változó jelenlegi, aktuálisan mért számértékét állítja be LRV-nek. (36-os parancs)
[CONFIRM] [NO LITE]

 3.7.9 URV jelenlegi (Set URV) (9)

Az elsődleges változó jelenlegi, aktuálisan mért számértékét állítja be URV-nek. (37-es parancs)
[CONFIRM] [NO LITE]



 3.8 PVS tab

 3.8.1 PV olvasása (Read PV) (1)

Beolvassa  az  elsődleges  változót  (PV),  valamint  az  elsődleges
változó  mértékegységének  kódját  és  megjeleníti  egy  csak
olvasható szövegmezőben (1-es parancs).

 3.8.2 Áram és százalék olvasása (Read
PV(I;%)) (2)

Beolvassa  az  áram  értékét,  valamint  ennek  a  beállított
méréstartományban  százalékban  kifejezett  megfelelőjét,  és
megjeleníti egy csak olvasható szövegmezőben (2-es parancs).

 3.8.3 Áram és dinamikus változók
olvasása (Read Dynv ; PV (I)) (3)

Beolvassa  az  áram értékét  (mértékegység nélkül)  és  a  4  előre
definiált  dinamikus változót (mértékegységeikkel együtt) és megjeleníti őket egy csak olvasható
szövegmezőben (3- as parancs).



 3.9 CURR tab

 3.9.1 Fix áram kimenet (Set fix current) (1)

Beállít a terepi eszközben egy stabil, fixált értéket az áramnak,
melyet  a  szövegmezőből  olvas  ki.  A program  elfogad  a  0/4-
20mA-en kívül eső értékeket is, azonban az eszköz ellenőrzi ezt,
és esetlegesen hibát dob. Nincs tesztelve, mi van akkor, ha ezt a
parancsot  nem  0-s  poll  című  távadónak  adják  ki.  A fix  mód
kikapcsolásához ezt a parancsot (fix áram kimenet) kell kiadni 0-
s  paraméterrel,  vagy  áramtalanítani  kell  a  terepi  eszközt.
Bizonyos, nevezetes (0, 4, 20) értékek alább is kiadhatók a saját
gombjaikkal gyorsabban, és azok elérhetőek a Lite verzióban is
(csak  az  egyedi  érték  megadása  nem).  (40-  es  parancs)
[CONFIRM] [NO LITE]

 3.9.2 Áram kimenet finomhangolása (2)

A piros föl-le gombokkal lehet állítani az áramkimenetet 4 és 20 mA között 10%-os lépésenként. A
gombok megnyomása csak a fölötte lévő szöveges mezőt frissíti, tehát utána ki kell adni az elküldés
parancsot. Ha az aktuális beírt érték nem valamelyik lépésnek felel meg pont, akkor kerekíti azt a
legközelebbi érvényes 10%-os lépésre.

 3.9.3 Terepi eszköz kimenő áram alsó határának pontosítása (Trim 
dac zero) (3)

Csak  gyakorlott  felhasználóknak.  Ha  4mA van  beállítva  fix  áramkimenetnek,  azonban  a  terepi
eszköz pontatlansága miatt ezt az áramot nem 4mA-nek méri, akkor lehetőség van pontosításra. A
mért érték megadásával a terepi eszköz képes a korrigálás elvégzésére, és helyesebben fog tudni
4mA áramot kiadni. (45-ös parancs) [CONFIRM] [NO LITE]

 3.9.4 Terepi eszköz kimenő áram felső határának pontosítása 
(Trim dac gain) (4)

Csak gyakorlott  felhasználóknak. Ha 20mA van beállítva fix áramkimenetnek, azonban a terepi
eszköz pontatlansága miatt ezt az áramot nem 20mA-nek méri, akkor lehetőség van pontosításra. A
mért érték megadásával a terepi eszköz képes a korrigálás elvégzésére, és helyesebben fog tudni
20mA áramot kiadni. (46-os parancs) [CONFIRM] [NO LITE]

 3.9.5 4mA fix (4mA fix) (5)

Fixálja az áramkimenetet 4mA-re, ez gyorsabb, mint beírni a számot manuálisan. [CONFIRM]

 3.9.6 Fix mód törlése (Clear fix mode) (6)

Törli a fix módot, tehát 0-s paramétert küld a fix mód beállítására. [CONFIRM]



 3.9.7 20mA fix (20mA fix) (7)

Fixálja az áramkimenetet 20mA-re, ez gyorsabb, mint beírni a számot manuálisan. [CONFIRM]



 3.10 STATUS tab

 3.10.1 Hibakód (Error code) (1)

Megjeleníti  a  legutóbb  beérkezett  válasszal  együtt  feladott
hibakódot.  Ez egy bájton érkezik,  és az első bittől  függően ez
vagy bitmaszkolt  bájt,  vagy különböző hibakódok más hibákat
jelentenek,  nincs  bitmaszkolás.  A bitmaszkolás  itt  annyit  tesz,
hogy bitenként van jelentése a bájtnak, tehát egy hiba akkor van
jelen, ha a hozzátartozó bit aktív. A másik, nem bitmaszkolt mód
pedig annyit tesz, hogy a számot önmagában kell értelmezni, és
egy számhoz egy külön hiba tartozik. A hibakódnál az első bit
dönti el a módot.

 3.10.2 Hibaüzenet (2)

A hibakódhoz tartozó hibaüzenetet jeleníti meg szövegesen. Ha
nem definiált az általános hibakódok között, pl. eszközspecifikus
hibakódok esetén, akkor azt is jelzi. Ezen kódok jelentésének felderítéséhez az eszköz gyártójának
HART-ról szóló leírása nyújthat segítséget.

 3.10.3 Állapotkód (Status code) (3)

A válaszban egy bájt jelenti az eszköz állapotát. Egy egy bitmaszkolt adat, minden bitje más-más
jelzőhöz tartozik.  Ha a hibakód első bitje  igaz volt,  tehát kommunikációs hiba történt,  akkor  a
státusz bájt értéke nulla, ez azonban nem jelenti még azt, hogy az eszköz hibátlan.

 3.10.4 Állapot megváltozott reset (Reset configuration changed) (4)

Ha a terepi készülékben egy jellemzőt megváltoztat a felhasználó, akkor azt egy állapotjelzővel jelzi
az eszköz. Ez a bit nem számolja a változtatásokat, és nem törlődik akkor, ha a legutolsó parancs
nem változtatta ténylegesen a konfigurációt meg. Törlésére külön parancs szolgál, amelyet ezzel a
gombbal lehet kiadni. (38-as parancs) [CONFIRM] [NO LITE]

 3.10.5 Állapotjelzők (5)

A különböző állapotokat jelzi. A kék ikonok nem hibának minősülő állapotot, míg a piros ikonok
meghibásodást,  hibaállapotot  jeleznek.  Az  ikonok  mellett  szövegesen  is  megjelenik  az  állapot
definíciója.



 3.11 LOG tab

 3.11.1 Beállítások (1)

Az  elküldött,  kapott  üzenetek,  valamint  egyéb  státuszok
rögzítésre kerülnek a rendszerben. A négy megjelenített checkbox
segítségével szabályozható, mi jelenjen meg a loggoló felületen.
A be  nem pipált  kategóriák  is  loggolásra  kerülnek,  csak  nem
lesznek megjelenítve, és mentés esetén elmentve. Így a checkbox
deaktiválása sem törli az adatokat ténylegesen. A logoknak négy
szintje, kategóriája van:

 3.11.1.1 Küldött (Sent)

A  mobilról  a  terepi  eszköznek  küldött  elküldött  bájtok
hexadecimális  formátumban,  szóközzel  elválasztva  kék  színnel
vannak megjelenítve.

 3.11.1.2 Kapott (Received)

Az eszközről érkezett nyers bájtsorozatok hexadecimális formátumban, szóközzel elválasztva zöld
színnel vannak megjelenítve.

 3.11.1.3 Log (Log)

A kapott üzenetek tartalma olvasható formátumban, valamint a nem kritikus figyelmeztetések esnek
a log kategóriába. A színük sárga.

 3.11.1.4 Hiba (Error)

A kritikus, kommunikáció során érkezett adatok feldolgozását lehetetlenné tévő hibák minősülnek
hibának. A színük piros.

 3.11.2 Mentés (Save) (2)

A mentés gombra kattintva menthető el a log fájl egy időbélyeges névvel. A mentés előtt kiírja egy
ablakba a keletkező fájl nevét. Az aktuálisan megjelenített log üzenetek lesznek elmentve bele, tehát
a be nem pipált kategóriák nem lesznek fájlba mentve. Az üres fájl nem kerül elmentésre külön, de
erre  figyelmeztet  a  program.  A szöveges  fájlt  .log  kiterjesztéssel  az app könyvtárába  menti,  ez
kívülről az Android/data/com.kovlev.androhart/files mappában érhető el. [CONFIRM]

 3.11.3 Törlés (Clear) (3)

A törlés gombra kattintva egy megerősítés után törlődik az összes loggolt üzenet. [CONFIRM]

 3.11.4 Log megjelenítve (4)

A  log  üzenetek  egy  szövegdobozban  vannak  megjelenítve.  Mivel  drasztikusan  változik  a
szövegdoboz tartalma a  checkboxok aktiválásakor,  ezért  a  háttérben is  el  vannak tárolva  a  log
üzenetek. Hogy ne okozzon hibát a túl sok üzenet, néha letörlődik a vége, vagyis a legrégebben



érkezett üzenetek. A törlés során nincs kategóriaszűrés megvalósítva, nincs figyelembe véve az,
hogy  a  checkboxok  által  mi  van  megjelenítve.  A törlés  erőforrás  igényes  művelet,  ezért  úgy
optimális ha minél ritkábban következik be. A törlés jelenleg 2000 üzenetet hagy meg. 2000 üzenet
után lehetséges egy törlés esemény, 3000 üzenet után biztos.



 3.12 REG tab
A  megvalósított  parancsokkal  lehetőség  van  arra,  hogy  a
programot  adatregisztrálásra  használjuk  az  adatok  ciklikus
lekérésével  és  eltárolásával.  A  3-as  parancsot  hajtja  végre
ciklikusan,  és  az  az  általa  visszaadott  változók  kerülnek
eltárolásra.

 3.12.1 Intervallum (1)

Az  adatregisztrációk  között  eltelt  időt  lehet  megadni
másodpercben. A minimális érték 5s, a maximális 3600s (1 óra).
Újra  kell  indítani  a  regisztrálást,  hogy  érvénybe  lépjen  a
megváltoztatott  ciklusidő.  A Lite  verzióban  fixen  5s  a  mérési
intervallum, nem állítható. [NO LITE]

 3.13 Mentés (Save) (2)
Elmenti a jelenleg regisztrált adatokat .tsv formátumban időbélyeges fájlnévvel. Mindent ment, a
loggal ellentétben itt nincs szűrés. A keletkező fájl nevét egy ablakban írja. Adatok híján üres fájlt
nem ír, de erre figyelmeztet a program. A szöveges fájlt .data kiterjesztéssel az app könyvtárába
menti, ez kívülről az Android/data/com.kovlev.androhart/files mappában érhető el. [CONFIRM]

 3.13.1 Törlés (Clear) (3)

Letörli a regisztrált adatokat megerősítés után (akkor is ha nincs mentve). [CONFIRM]

 3.13.2 Rec (4)

Elindítja az adatregisztrálást, ha az lehetséges, tehát ha már be van olvasva már az egyedi azonosító.
Miután  elindult  a  regisztráció,  nem adható  ki  más  parancs,  erre  figyelmeztet  is  az  applikáció.
Kivételt képez két, a regisztráció folyamat alatt is kiadható HART parancs. Az egyik az egyedi
azonosító újraolvasása, ez leállítja a regisztrálást, a másik a 3-as parancs, amelyet a regisztrálásra
használ,  ezt  ki  lehet adni a PVS tabról is,  ekkor az egy köztes,  beszúrt  adatot jelent,  ami nem
zavarja a ciklusidőt.

 3.13.3 Pause (5)

Szünetelteti a folyamatban levő jelenlegi regisztrációt, vagy folytatja ha az éppen szüneteltetve van.
Folytatás esetén a megállított időzítő értéke a megállítás ideje alatti értéktől folytatódik.

 3.13.4 Stop (6)

Leállítja  a jelenlegi  regisztrációt.  A különbség a  pause és a stop között  az,  hogy a ciklusidő is
visszaállítódik, nullázódik a stop gomb megnyomásánál.



 3.13.5 Idő kijelzése (7)

A progress bar a futó ciklus állapotának kijelzésére szolgál, megjeleníti,  mennyi idő múlva lesz
megint regisztráció. Ez egy egyszerű vizuális indikátor, mely többek között szemlélteti a stop és
pause közötti különbséget.

 3.13.6 Regisztrált adatok (8)

Megjeleníti a tabulátorral elválasztott regisztrált adatokat. Az aktuális dátum és idő egy mezőben
(nincs tabulátor a dátum és az idő értéke között) van az elejére fűzve. Tárolja és megjeleníti az
adatokat, innen történik az adatok lementése is. A mértékegységek is tabulátorral vannak elválasztva
az értékektől  a könnyebb feldolgozhatóság érdekében.  Nincs formázva,  a tabulátorok miatt  egy
rekord több sorba is törhet az ablakban, azonban lementéskor nem lesz ilyen sortörés az adatokban.
A Lite verzió csak 20 adatot képes tárolni, utána le kell törölni új adatok felvételéhez (de le lehet
menteni).



 3.14 ETC tab
Az  ezen  tabon  felsorolt,  megvalósított  parancsok  nem  esnek
egyik  kategóriába  sem,  külön  vannak  itt  az  »egyéb«
kategóriában.

 3.14.1 Öntesztelés (Perform self test) (1)

Végrehajtja  az  eszköz  öntesztelő  funkcióját.  Ez  sok  időt  is
igénybe vehet, a válasz rá pedig jöhet a teszt megkezdése előtt és
után  is.  Ilyenkor  a  felhasználó  felelőssége,  hogy  ne  adjon  ki
parancsokat amíg a teszt tart. [CONFIRM] [NO LITE]

 3.14.2 Gyári beállítások visszaállítása
(Perform device reset) (2)

Visszaállítja  a  gyári/gyártói  beállításokat.  [CONFIRM]  [NO
LITE]

FIGYELEM! ESZKÖZFÜGGŐ HOGY MI MINDEN ÁLLÍTÓDIK VISSZA, ÉS AZ SEM BIZTOS, HOGY AZ

ESZKÖZ UTÁNA HASZNÁLATRA KÉSZ LESZ,  HISZEN ELVESZNEK A PONTOSÍTÓ BEÁLLÍTÁSAI IS.
ESETLEG OLYAN BEÁLLÍTÁSOK IS VISSZAÁLLHATNAK EREDETI ÉRTÉKÜKRE,  AMELYEKET NEM

LEHET EZZEL AZ APPLIKÁCIÓVAL KONFIGURÁLNI. EZZEL A PARANCCSAL VIGYÁZNI KELL, MERT

KÁROKAT OKOZHAT!

 3.14.3 Villogtatás (Squawk) (3)

Megvillogtatja néhányszor az eszköz kijelzőjét, ha van neki. Ez bonyolultabb bekötéseknél lehet
hasznos, amikor nem egyértelmű, hogy a mobiltelefon éppen melyik távadóval kommunikál éppen
a sok közül. Ilyenkor lehet azonosítani a vizuális villogtatás alapján az eszközt. [CONFIRM]



 4 Egyéb

 4.1 Használt könyvtárak

 4.1.1 UsbSerial 4.5

Link: https://github.com/felHR85/UsbSerial, licenc: MIT. Ez adja a virtuális soros port driverét, az
alkalmazás a linken található „example” projektre épül. Támogatott chipek: CP210X, CDC, FTDI,
PL2303, CH34x, CP2130 SPI-USB.

 4.1.2 Apache Commons

Licenc: Apache. Java-hoz segédfunkciókat nyújtó könyvtár.

 4.2 Speciális adattípusok

 4.2.1 Lebegőpontos 4 bájtos szám

A lebegőpontos  számokat  4  bájton  küldi  és  fogadja  az  eszköz,  big  endian  módon;  felépítése
megfelel Java-ban a float-nak. (Standard 4 bájtos lebegőpontos szám, IEEE 754.)

 4.2.2 Szöveg 6 biten kódolva

A szöveges  mezők  (üzenet,  tervjel,  leírás)  az  eszközön  6  bites  karakterekkel  vannak  kódolva,
sűrítve Ez azt jelenti, hogy pl. egy 32 karakteres szöveg 24 bájtot foglal. A csomagolása a base64-re
hasonlít, de eltér attól az engedélyezett karakterek tekintetében. A HART esetében az angol ábécé
nagybetűi,  számjegyek,  valamint  majdnem  az  összes  ASCII  speciális,  nyomtatható  karakter
engedélyezett,  összesen 64 féle karakter. Az applikáció beviteli mezőibe beírt szöveg lekezelése
több lépésben zajlik. Ezek:

1. Normalizálja a szöveget NFD módúra. Ez annyit tesz, hogy például egy „é” karaktert két
karakterrel  reprezentál,  egy  „e”,  és  egy  speciális  ékezet  karakter.  Ezzel  elfogadható
minőségben lehet ASCII-síteni a szöveget.

2. Eltávolítja ezen speciális ékezet karaktereket a szövegből.

3. Minden  megmaradt  karaktert,  amely  nem  az  ASCII  tartományban  van,  kicserél  egy
alulvonásra.

4. Minden nem nyomtatható ASCII karaktert kicserél egy alulvonásra.

5. Nagybetűssé konvertálja a szöveget.

6. Minden ASCII speciális karaktert ({, |, }, `,  ~), amely nem fér be 64 karakteres limitbe,
kicserél  egy  alulvonásra.  A  módszerrel  elvileg  nem  kellene  érvénytelen  karakternek
maradnia a szövegben, ha mégis marad, akkor a 64 karakter valamelyikének lesz kódolva,
tehát nem okoz túl nagy problémát.



 5 Verziók
1.0.2.: Log rendszer hozzáadása, Kinézet struktúrájának megtervezése.

1.0.4.: Kommunikációs alapok megírása.

1.0.5.: Üzenet és tervjel olvasási funkciók.

1.0.6.: Hibakezelés, poll cím írása, PV olvasás.

1.0.7.: Üzenet és tervjel írása, adatregisztrálás.

1.1.3.: Első teljesen működő verzió, újratervezések.

1.1.4.: Hibák javítása.

1.1.6.: Hibák javítása, egyedi driver használata.

1.1.7.: Android 4.2 támogatása

1.1.8.: Google Play feltöltésre kész verzió

1.2.x.: Dokumentáció, öntesztelés, kommunikáció támogatása különböző hibás esetekre

1.3.0.: Kapcsolat stabilitásának javítása
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