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   HARTپروتكل آشنايي با 

  
  : مقدمه - 1

HART  پروتكل ارتباطي تجهيزات سايت با سيستم كنترل بر مبناي سيگنالهاي صنعتي
بعبارت .   مي باشد كه همراه با آن اطالعات ديجيتال نيز ارسال مي گرددmA 20 ~ 4استاندارد 

عات ديجيتال بصورت همزمان و از ديگر در اين پروتكل انتقال سيگنال آنالوگ استاندارد بهمراه اطال
  .طريق يك زوج سيم صورت مي پذيرد

با توجه به رشد تكنولوژي و استفاده از ريزپردازنده در تجهيزات ابزاردقيق ، امروزه كليه 
را در زمره توليدات  HARTسازندگان تجهيزات ابزاردقيق و سيستم كنترل ، تجهيزات مبتني بر 

  . خود دارند
مانگونه كه در شكل شماره يك نشان داده شده است ، انتقال سيگنال آنالوگ در اين پروتكل ه

  .و اطالعات ديجيتال همزمان با هم و از طريق يك زوج سيم صورت مي پذيرد

  
    

  كشكل شماره ي
  
2 - HART چيست؟   

، انتقال اطالعات بر پايه سيگنالهاي ميلي آمپر بوده كه معروفترين آن آغازين از سالهاي 
لذا اكثر سازندگان سيستمهاي كنترل ، تجهيزات خود .  مي باشدmA 20 ~ 4سيگنال استاندارد 

و از  توسط تجهيزات استاندارد ساخته اند و اطالعات موجود در سايتدريافت اين سيگنال را بر پايه 
  .طريق يك زوج سيم براي سيستم كنترل فرستاده مي شود
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اين پروتكل را مي توان در زمره جهش هاي مهم در كنترل فرآيند قرار داد بطوريكه موجب 
اهميت پروتكل مذكور را مي توان در نام آن . افزايش قابليت تجهيزات ابزاردقيق گرديده است

Highway Addressable Remote Transducerپيدا نمود  .  
 يك ارتباط دو طرفه ديجيتال تجهيزات هوشمند بدون اختالل در سيگنالهاي HARTپروتكل 

با استفاده از تجهيزات   mA 20 ~ 4آنالوگ مي باشد كه ضمن استفاده از سيگنال استاندارد 
هوشمند و مبتني بر ريز پردازنده بصورت همزمان و مطابق شكل شماره دو ، اطالعات ديجيتال كه 
معموال كاربردهايي همچون پارامترهاي فرآيند ، پيكره بندي تجهيز ، پارامترهاي كاليبراسيون و 

  .ل مي نمايندسيگنالهاي تشخيص خطا دارند را همراه اين سيگنال استاندارد ارسا
  
  

  
  2شكل 

  
  :HART تكنولوژي - 3

      عملFrequency Shift Keying كه برمبناي Bell 202 از استاندارد HARTپروتكل 
 يك سيگنال ديجيتال با دامنه كوتاه را طوري سوار بر FSKاستاندارد . استفاده مي نمايدمي كند ، 

سيگنال منطق . ترين مزاحمتي براي سيگنال ايجاد نخواهد كردسيگنال آنالوگ مي نمايد كه كوچك
شكل .  هرتز مي باشد2200 معادل فركانس "0" هرتز و سيگنال منطق 1200 معادل فركانس "1"

  .شماره سه اين موضوع را نمايش مي دهد
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  3شكل شماره 
  HARTانعطاف پذيري  -4

 مي آيد لذا زمـاني تجهيـزات سـايت كـه             بحساب Master/Slaveدر زمره پروتكلهاي    اين پروتكل   
در .  آنرا مطالبه نموده باشـد     Master مي باشند اطالعات را ارسال مي نمايد كه يك           Slaveبعنوان  

 مـي توانـدد بـا    HART اوليه و ثانويه داريم كه هر دو از طريق شبكه Masterاين پروتكل دو نوع    
  ) PLC يا  DCS( وال سيستم كنترل مركزي معم. ارتباط برقرار نمايند ) Slave( تجهيزات سايت 

 ثانويـه مـي     Master هـاي دسـتي بعنـوان        Communicator اوليه بكار رفته و      Masterبعنوان  
 اين شـبكه را     4در شكل شماره    .  وصل گردند  HARTباشند در هر جاي مسير مي توانند به شبكه          

  .مشاهده مي نماييد
  
  

  

  4شكل شماره 
  

ir.fieldbus@mohseni.m  
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