
  

91
ذر 

 / آ
13

8 
پی

یـا
 / پ

8 
اره

ـم
 ش

/15
ال

سـ

42

لد
ــ

ــ
ــ

شبکه  ي ارتباطي HARTفی
اصول،  تئوري و کاربردها

واژه  هاي کلیدي:
شبکه   هاي صنعتي

HART
FSK

توپولوژی

گردآوری: مهندس وحید تیموري

 

ــي  ارتباط ــکل  پروت  1984 ــال  س در   Fisher-Rosemount ــرکت  ش
ــکل فراهم  ــدف این پروت ــرد. ه ــي ک ــت معرف ــاي صنع ــه دنی 1HART را ب
ــاط دیجیتال،  ــاي نوین ارتب ــان از فناوري   ه ــتفاده   ي همزم ــردن امکان اس ک
ــت  ــد. امروز و پس از گذش ــتاندارد mA 20-4 مي   باش ــیگنال اس ــار س درکن
ــورد حمایت و  ــن پروتکل م ــکل HART، ای ــال از تولد پروت ــدود 28 س ح
ــق و کنترلي در  ــزات ابزاردقی ــدگان تجهی ــیاري از تولیدکنن ــتفاده   ي بس اس
ــد و مطمئن جایگاه  ــتر ارتباطي کارآم ــت و به عنوان یک بس ــر دنیاس  سرتاس
ــله مقاالت که در ادامه  ــت. در این سلس وی ژه   اي را در صنایع فرآیندي یافته اس
ــي شبکه   ي HART از  ــده است به بررس ــت آن، تقدیم حضور ش بخش نخس
ــردي و کاربردهاي این پروتکل  ــون همچون تئوري، اصول کارک جهات گوناگ

خواهیم پرداخت. 
1. Highway Addressable Remote Transducer
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1. مقدمه
ــتاندارد  ــاس اس ــدف پروتکل HART که براس ه
ارتباطي Bell 202 موجود در سامانه  هاي مخابراتي 
پایه   گذاري شد و با بهره   گیري از روش 2FSK عمل 
ــیگنال   هاي دیجیتال بر  ــردن س ــوار ک مي   کند؛ س
ــت. پروتکل  ــیگنال آنالوگ mA 20-4 اس روي س
ــه   ي مطمئن  ــت ارتباط دوطرف ــادر اس HART ق
ــه   اي از تجهیزات نصب  ــي راي میان مجموع و امن
ــده در فیلد و تجهیزات اتاق کنترل برقرار نماید.  ش
ــور اطالعاتي از قبیل  ــیگنال   هاي دیجیتال مذک س
ــیون و پیکربندي،  ــخصات تجهیزات، کالیبراس مش
ــر دارند که  ــا را در ب ــدي و خطاه ــات فرآین اطالع
ــیگنال آنالوگ ــال این نوع اطالعات توسط س  ارس

ــي  ــه بدیه ــت؛ البت ــر نیس mA 20-4 امکان   پذی
ــه مقادیر فرآیندي نیز  ــت که اطالعات مربوط ب  اس
مي   تواند در سیگنال دیجیتال گنجانده شود. تمامي 
ــتفاده در اتوماسیون فرآیند  ــتگاه   هاي مورد اس دس
ــمیترها، شیرهاي  یک واحد صنعتي از قبیل ترانس
ــرل DCS و  ــامانه   هاي کنت ــي، رایانه   ها، س کنترل
ــراي برقراري  ــکل ب ــن پروت ــد از ای PLC مي   توانن

ارتباط با یکدیگر استفاده نمایند. 
ــال 1984 و توسط شرکت  پروتکل HART در س
ــت  صنع ــاي  دنی ــه  ب  Fisher-Rosemount
ــال 1993 گروهي از کاربران و  ــد. در س معرفي ش
ــازندگان تجهیزات HART تصمیم به تأسیس  س
ــتقل غیرانتفاعي براي حمایت از  ــازمان مس یک س
ــازمان که بنیاد  ــن پروتکل گرفتند. هدف این س ای
ــعه و  ــام گرفت توس ــاط HCF( 3HART( ن ارتب
ــطح بین   المللي  ــاوري در س ــازي این فن توانمندس
ــازمان مذکور به عنوان متولي اصلي پروتکل  بود. س
ــتانداردهاي مربوط  ــن و کنترل اس HART، تدوی
ــن پروتکل و نیز فراهم آوردن فضایي مطمئن  به ای
ــتفاده در صنایع  ــراي اس ــي به آن ب براي دسترس

مختلف را بر عهده دارد. 
ــال از تولد  ــت حدود 28 س ــروز و پس از گذش ام
ــورد حمایت و  ــن پروتکل م ــکل HART، ای پروت
ــدگان تجهیزات  ــیاري از تولیدکنن ــتفاده   ي بس اس
ــت و به  ــر دنیاس ــي در سرتاس ــق و کنترل ابزاردقی
 عنوان یک بستر ارتباطي کارآمد و مطمئن جایگاه 

وی ژه   اي را در صنایع فرآیندي یافته است.
ــریح  در این مقاله چگونگي عملکرد این فناوري تش
ــد تا  ــالش خواهد ش ــن ت ــد و همچنی ــد ش  خواه

جنبه   هاي مختلف بکارگیري آن تشریح شود.

 HART 2. تئوري کارکردي
ــاختار،  ــون س ــي همچ ــش موضوعات ــن بخ  در ای
روش   هاي برقراري ارتباط، اساس روش مدوالسیون، 
ــاختار پیغام، توپولوژي شبکه و انواع فرمان   ها در  س

پروتکل HART بازگو خواهند شد.

2. Frequency Shift Keying
3. HART Communication Foundation

HART 2. 1. ساختار پروتکل
ــازمان استاندارد جهاني  در سال 1983 میالدي س
ــبکه   هاي ارتباط  4ISO اقدام به تعریف الیه   هاي ش
 5OSI ــاي هفت گانه   ي دیجیتال تحت عنوان الیه   ه
ــتاندارد از هفت الیه   ي فیزیکي،  نمود. این مدل اس
ــت6، نمایش و  ــال، نشس ــبکه، انتق ــد داده، ش پیون
ــکیل شده است. مدل مذکور که کارآیي  کاربرد تش
ــاختار پروتکل   هاي  ــریح س ــي در تش ــیار باالی بس
ارتباطي صنعتي دارد جهت تشریح ساختار پروتکل 
HART نیز مي   تواند بکار گرفته شود. همان طور در 
 HART شکل 1 مالحظه مي   شود ساختار پروتکل
تنها در بر گیرنده   ي سه الیه   ي فیزیکي، پیوند داده 

و کاربرد از مجموع هفت الیه   ي OSI است. 
ــریح  ــه الیه تش در ادامه وظیفه  ي هر یک از این س

خواهد شد.

الیه   ي فیزیکي
ــي الکتریکي به جریان بیت   ها و ارتباط در   دسترس
ــبکه، همچنین تعریف و تعیین مشخصات مورد  ش
ــاژ، جریان، نوع  ــال داده نظیر ولت ــت انتق نیاز جه
ــي،  ــیم مس کانکتورها و محیط انتقال )از قبیل س

فیبر نوري و غیره( مربوط به این الیه است.
 

4. International Standard Organization
5. Open System Interconnection
6. Session

OSI براساس مدل استاندارد HART شکل 1. ساختار پروتکل

الیه   ي پیوند داده
ــال جریان  ــي به انتق ــه   ي فیزیک ــي که الی  در حال
ــد داده، انتقال و  ــه   ي پیون ــردازد، الی ــا مي   پ بیت  ه
ــبکه به صورت  ــل داده در الیه   ي فیزیکي ش تحوی
ــن الیه مبین نوع  ــل اعتماد را بر عهده دارد. ای قاب
ــروع فریم،  ــت. براي مثال ش فرمت فریم  داده   هاس
پایان فریم، اندازه   ي فریم و روش انتقال یک فریم، 

توسط این الیه تعریف مي   شود. 
به طور کلي مي   توان وظایف این الیه را به قرار زیر 

تعریف کرد:
ــزات  )تجهی داده  ــده   ي  کنن ــال  ارس ــرف  ط .در 
ــه   ي پیوند  ــد کنترل(، الی ــد یا واح ــق فیل  ابزاردقی
ــبکه پذیرفته و آن  ها را  داده    اطالعات را از الیه   ي ش
به فریم   هایي تقسیم   بندي مي   کند. آنگاه به هر فریم 
ــماره  ــد مبداء،  فیلدي که به عنوان ش آدرس مقص
ــود و طول  ــم )FCS(تنظیم می ش ــر فری ردیف ه
ــزوده و آن فریم را جهت  ــر فریم را اف ــاي ه فیلده

ارسال به الیه   ي فیزیکي منتقل مي   کند.
.در طرف دریافت کننده   ي داده، الیه   ي پیوند داده 
اطالعات را به صورت مجموعه   اي از بیت   ها از الیه   ي 
فیزیکي دریافت نموده، سپس آن  ها را به شکل یک 
ــي صحت  ــم در آورده و عمل خطایابي و بررس فری
اطالعات را آغاز مي   کند و اگر خطایي وجود نداشته 
باشد آنگاه الیه   ي پیوند داده، این فریم را به الیه   ي 

باالتر منتقل مي   کند.
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.الیه   ي پیوند داده شروع و پایان هر فریم را تعیین 
مي   کند.

.جریان مبادله   ي اطالعات را کنترل مي   کند.

.فریم داده را از فریم کنترل متمایز مي   کند.
ــال کننده   و تجهیزات دریافت  .بین تجهیزات ارس

کننده هماهنگي ایجاد مي   کند.
در پروتکل HART به  طور  کلي این الیه وظیفه  ي 
ــاد فریم و  ــان داده   ها، ایج ــر روي جری خطایابي ب
ــط  ــي به واس کنترل آن  ها و نیز کنترل بر دسترس
ــب و منظم به  ــي مرت ــت اطمینان از دسترس جه
ــتگاه   هاي رییس7 و  ــي براي دس ــاي ارتباط کانال  ه

مرئوس8 را بر عهده دارد.   
ــکل HART حاوي  ــش در پروت ــاي تراکن فایل   ه
ــخ   هاي مرئوس  ــس و پاس ــي ریی ــاي اصل فرمان   ه
ــط انتقال توسط روش  ــتند و دسترسي به واس هس
ــتگاه   هاي متصل به کانال  ــال عالمت9 بین دس انتق
ــته   هاي  ــرد. عبور این بس ــورت مي   گی ارتباطي ص
ــان داده  ــام واقعي نش ــا انتقال یک پیغ ــي ب  کنترل
ــراي محدود  ــنج ب ــود. در این روش از زمان س مي   ش
ــود.  ــتفاده مي   ش ــود بین تراکنش   ها اس کردن پری
 هنگامي که زمان زمان  سنج به پایان مي   رسد صاحب 
ــا مي   کند.  ــرل کانال را ره ــي، کنت ــته   ي کنترل بس
ــا درالیه   ي پیوند  ــراي این فعالیت   ه ــي ارج چگونگ

داده تعیین مي   شوند.

الیه   ي کاربردي
ــه کاربر  ــت ک ــک الیه   ي نرم   افزاري اس ــن الیه ی ای
ــبکه و اعمال  ــي به امکانات ش از آن براي دسترس
ــن تعیین و  ــتفاده مي   کند. همچنی ــتورات اس دس
ــوع داده   ها و نیز گزارش  ــخ   ها، ن  ثبت فرمان   ها، پاس
 وضعیت   هاي تحت نظر این پروتکل را بر عهده دارد و 
تصمیم   گیري نهایي بر روي بسته   هاي اطالعاتي در 

این الیه انجام مي   شود.
ــتانداردها و قراردادهاي  ــري اس در مجموع یک س
ــود دارند که در  ــکل HART وج ــاص در پروت خ
ــوند تا بررسي   هاي  الیه   ي کاربردي گنجانده مي   ش

الزم روي آن  ها صورت گیرد.

2.2. روش   هاي برقراري ارتباط
1.2.2. روش رییس و مرئوس10

ــکل HART به صورت  ــاط در پروت برقراری ارتب
ــر کدام  ــت. در این روش ه ــوس اس ــس و مرئ ریی
ــه  ــد( ب ــود در فیل ــزات موج ــا )تجهی  از مرئوس   ه
 وسیله   ي یک دستگاه ارتباطی رییس به کار انداخته 
ــوند. در این پروتکل همواره این امکان وجود  می   ش
ــبکه   ي  ــک حلقه در ش ــه ی ــس ب ــه دو ریی دارد ک

HART متصل باشند.

7. Master
8. Slave
9. Token passing
10. Master-Slave mode

 ،DCS ــامانه   ي معموالً رییس اولیه )اصلی( یک س
 )PLC( ــی برنامه   پذیر ــک کنترل   کننده   ي منطق ی
ــه می   تواند یک  ــس ثانوی ــت و ریی ــا یک PC اس  ی
ــد.  ــتی محلی یا یک PC دیگر باش ــه   ي11 دس پایان
ــمیترها،  ــامل کلیه   ي ترانس ــزات مرئوس ش تجهی
ــه  ــه ب ــتند ک ــی هس ــا و کنترل   کننده   های  عملگره
ــده از طرف رییس   های اولیه و  فرمان   های صادر ش

ثانویه پاسخ می   دهند.

2.2.2. روش بدون وقفه12
ــتگاه   های HART قابلیت عملکرد  ــی از دس برخ
ــرهم را دارند و  ــت س ــک مد بدون وقفه و پش در ی
ــریع  - این روش ارتباطی، امکان برقراری ارتباط س

ــا 4 داده   ي جدید در هر  ــر را فراهم می  کند )3 ت ت
ــتگاه مرئوس  ــن روش، رییس به دس ــه(. در ای ثانی
ــخ را  ــان می   دهد که اطالعات و پیغام   های پاس فرم
ــود در HART به صورت  ــتاندارد موج مطابق اس
ــد و به فرم ــرعت باالیی دریافت کن ــته با س  پیوس

ارسال عمومی13ارسال نماید. بنابراین در این حالت 
رییس می   تواند پیغام   ها را با سرعت باالیی دریافت 
ــتگاه   های مرئوس  ــر تا زمانی که دس ــد و این ام کن
ــن روش را دریافت کنند  ــال بدی ــان قطع ارس فرم
امکان   پذیر خواهد بود. استفاده از روش مذکور این 
ــتگاه  ــکان را فراهم می   کند که بیش از یک دس ام
ــات موجود در یک  ــل در HART به ارتباط منفع

حلقه گوش فرا دهد.
 

2. 3. مدوالسیون به روش تغییر فاز متناوب
ــرکت Rosemount یک  در اواخر دهه   ي 80 ش
ــه کرد بدین صورت که  ــکار پیوندی مرکب ارای راه
بتوان سیگنال   های دیجیتال را بر روی سیگنال   های 

آنالوگ mA 20-4 سوار نمود.

11. Terminal
12. Burst mode
13. Broadcast 

ــد این پروتکل  ــور که پیش از این گفته ش همان   ط
ــتاندارد ارتباطی Bell 202 موجود در  براساس اس
ــامانه   های مخابراتی تلفن پایه   گذاری شده است  س
ــا تغییر فاز متناوب  ــیون ب که از روش   های مدوالس
ــیگنال   های دیجیتال  ــتفاده می   کند. س )FSK( اس
ــای  Hz 1200 و ــا فرکانس  ه ــی ب ــامل امواج  ش

ــر  ــب بیانگ ــه ترتی ــه ب ــند ک "Hz 2200 می   باش
ــتند. این امواج با دو فرکانس  منطق   های 1 و 0 هس
ــوند  ــوار می   ش متفاوت بر روی یک جریان DC س
ــیگنال آنالوگ  ــب در آن واحد هم س و بدین ترتی
)جریان DC( و هم یک سیگنال دیجیتال )جریان 
ــیگنال حامل  ــل یک س ــود دارد. در اص AC( وج
ــت و  داریم که همان جریان mA DC 20-4 اس
ــه عنوان بار اضافی  ــده را ب یک موج AC مدوله ش
ــیگنال حامل سوار کرده و به همراه  بر روی این س
ــال می   نماییم. شکل 2 شمایی از این روش  آن ارس

را نشان می   دهد.
ــیگنال  ــط DC س ــن که مقدار متوس ــه دلیل ای ب
ــده  ي FSK برابر صفر است بنابراین هیچ  مدوله ش
ــیگنال حامل اصلی نمی  گذارد و  تأثیری بر روی س
ــال توانایی  ــیگنال ارتباطی دیجیت بدین ترتیب س
ــر )تقریباً 2 تا 3 داده  ي  ــخ گویی در زمانی کمت پاس
ــدون این که تداخل  ــد در هر ثانیه( را دارد؛ ب جدی

یا تأثیری بر روی سیگنال آنالوگ بر جاي بگذارد.
ــن مقدار امپدانس حلقه برای  در این حالت کمتری

ارتباط برابر 230W می  باشد.

شکل 2. ارسال همزمان سیگنال  های آنالوگ و دیجیتال
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لد
ــ

ــ
ــ

فی

 برای آدرس   دهی مرئوس دو حالت داریم: برای شکل 
 و فرمت فریم کوتاه معموالً 4 بیت داریم که حاوی

ــت  ــرای فرم ــد و ب Polling Address می   باش
ــد که  ــا 38 عدد می   باش ــداد بیت   ه ــم بلند تع فری
ــتگاه   های  ــرای دس ــاص ب ــه   های خ ــاوی شناس ح
ــان دادن  ــرای نش ــت هم ب ــت. یک بی ــاص اس خ
ــتگاه مرئوس )این که در حالت  روش ارتباطی دس
ــود. ــه کار گرفته می   ش ــت یا نه( ب ــدون وقفه اس ب
ــت بای ــن  ای  :)Command( ــان  فرم ــت  بای  .4 

ــد.  ــاوی فرمان HART برای هر پیغام می   باش  ح
 Universal( ــا ــب نوع آن   ه این فرمان   ها بر حس
Common Practice co -  ،Command

از   )Device- specific command  ،mand
ــای الزم دارای رنج   های متفاوتی  ــر تعداد بیت   ه نظ

هستند.
ــان  ــن بایت نش ــمارش )Count(: ای ــت ش 5. بای
ــت  ــا و وضعی ــای داده   ه ــداد بایت   ه ــده   ي تع  دهن
ــت کننده  ــیله   ي آن دریاف ــه وس ــه ب ــد ک  می   باش

ــت. )زیرا  ــده اس می   فهمد چه موقع پیغام کامل ش
ــام کاراکتر خاصی  ــر پیغ ــن پروتکل روی ه در ای
ــدارد.( ــام وجود ن ــان پیغ ــان دادن پای ــرای نش ب

ــن  ای ــداد  تع  :)Status( ــت  ــای وضعی بایت   ه  .6 
ــت و تنها در پیغام   های  ــا همواره دو عدد اس بایت   ه
ــود دیده  ــال می   ش ــخ که از طرف مرئوس ارس  پاس
می   شوند و »کد پاسخ« نامیده مي   شوند. این بایت   ها 
حاوی اطالعاتی نظیر خطاهای ارتباطی موجود در 
ــده و نیز  پیغام خروجی، وضعیت فرمان دریافت ش

وضعیت خود دستگاه مرئوس می   باشند.
7. بایت   های داده )Data(: این بایت  ها معموالً بین 
5 الی 25 عدد هستند. هیچ محدودیتی برای طول 
این بایت   ها وجود ندارد و در پروتکل HART نیز 
به حداکثر تعداد بایت   ها اشاره   ای نشده است. وجود 
یا عدم وجود این بایت  ها به نوع فرمان بستگی دارد.

8. بایت رسیدگی نهایی )Checksum(: این بایت 
ــد و به عنوان بایت  ــی می   کن صحت داده   ها را بررس
Exclusive-« ــک ــی در یک پیغام، حاوی ی نهای

ــام  ــک »Longitude parity« از تم ــا ی or« ی
ــد.  ــروع می  باش بایت   های قبلی و از ابتدای بایت ش
ــه بیت توازن به هر بایت ضمیمه  با توجه به این ک
ــود در نهایت از این بایت برای کشف خطای  می   ش

ارتباطات استفاده می   شود.

2. 5. توپولوژی   های شبکه در پروتکل 
HART

ــتگاه   هایی که در این پروتکل استفاده می   شوند  دس
معموالً به دو صورت اتصال نقطه به نقطه14 و اتصال 

چند انشعابی15 عمل می   کنند.

14. Point-to-Point
15. Multidrop

HART 2. 4. ساختار پیغام در پروتکل
ــمت  های تشکیل دهنده   ي یک پیغام  ساختار و قس

در پروتکل HART به صورت زیر است:
ــه )Preamble(: این بایت  ها  ــای مقدم 1. بایت   ه
توانایی همزمان   سازی با جریان داده  ها و کاراکترها 
ــاد می  کنند. تعداد این  ــرای دریافت کننده ایج را ب

بایت  ها معموالً بین 5  تا20 عدد می   باشد.
 :)Start character( ــروع ــر ش ــت کاراکت 2. بای
ــر مختلفی به خود  ــر آغازین می   تواند مقادی کاراکت
ــان دهنده   ي نوع پیغام است.  بگیرد که معموالً نش
براي مثال پیغام از طرف رییس به مرئوس، از طرف 
مرئوس به رییس و یا یک پیغام بدون وقفه از طرف 
مرئوس. همچنین شکل و فرمت آدرس )فریم کوتاه 

یا فریم بلند( را مشخص می   کند.
ــد  ــر فیل ــای آدرس )Addresses(: ه 3. بایت   ه
ــان  ــت نش ــک بی ــس )ی ــامل آدرس ریی  آدرس ش
ــرای رییس اولیه و 0 برای  ــت، 1 ب دهنده   ي آن اس

رییس ثانویه( و آدرس مرئوس می   باشد.

HART شکل 3. ساختار پیغام در پروتکل
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اتصال نقطه به نقطه
ــاده   ترین نوع ارتباط میان  در این نوع اتصال که س
ــتگاه  ــد، تنها دو دس ــتگاه   ها( می   باش ــا )دس  گره   ه
ــط انتقال به طور مستقیم به  می  توانند توسط واس
ــیگنال  ــوند. در این اتصال از س ــر متصل ش یکدیگ
ــراری ارتباط  ــا برای برق ــی تنه mA 20-4 ابتدای
ــود در حالی  ــتفاده می   ش با یک متغیر فرآیندی اس
ــایر متغیرهای فرآیند، پارامترهای پیکربندی  که س
ــتگاه های دیگر  فرآیند و نیز داده های مربوط به دس
به صورت دیجیتال و با استفاده از سیگنال مدوله   ی 

HART ارسال می   شوند.
ــوگ mA 20-4 برای کنترل  ــیگنال  های آنال از س
ــتفاده  ــال نیز اس ــک عملکرد نرم ــی به ی  دسترس
ــود به طوری که این سیگنال   ها به هیچ وجه  می   ش
تحت تأثیر سیگنال  های HART قرار نمی   گیرند. 
ــال  ــه دیجیت ــی HART ک ــیگنال   های ارتباط س
ــای ثانویه و  ــی به متغیره ــتند امکان دسترس هس
ــایر داده   ها )جهت عملکرد، راه   اندازی، تعمیرات  س

و نگهداری و خطایابی( را فراهم می   کنند.

اتصال چندانشعابی
ــبکه، گاه این نیاز   ــک ش ــازی ی در هنگام پیاده  س
ــم متصل  ــتگاه به ه ــه چندین دس ــود دارد ک وج
ــوژی و روش اتصال  ــن حالت از توپول ــوند. در ای ش
ــت. در این روش  ــتفاده شده اس ــعابی اس چندانش
ارتباطی در پروتکل HART تنها یک جفت سیم 
ــتفاده می   تواند تا  ــت و در صورت اس ــورد نیاز اس م
ــه ی اضطراری و  ــد که منبع تغذی ــتگاه فیل 16 دس
ــود تحت  ــامل می  ش Safety barriers  را هم ش

پوشش قرار دهد.
ــن روش اتصال، تمام مقادیر فرآیند به صورت  در ای
ــال می  شوند و آدرس Polling برای  دیجیتال ارس
ــت و کم ترین  ــتگاه  ها بزرگ  تر از 0 اس ــه   ی دس هم
ــارف mA 4( به هر  ــوری )به طور متع ــان عب جری

دستگاه اختصاص داده می   شود.
ــواردی که هدف  ــن روش اتصال بیش  تر در م از ای
ــده می  باشد  نصب و ایجاد کنترل نظارتی توزیع ش
)مثل خطوط لوله، ایستگاه   های انتقال مواد، مخازن 

و انبارها( استفاده می  شود.

شکل 5. مد ارتباط چندانشعابی

شکل 4. مد ارتباط نقطه به نقطه

ــبکه HART و نسخه بی سیم )ادامه دارد( ــی ارشد»بررسی ویژگی های ش ــمینار کارشناس  1. علی کمالوند؛ س
»WIRELESS HART« این شبکه

2. John Park, Steve Mackay, Edwin Wright, »Pratical Data Communications for 
Instrumentation and Control«, [P 240-247], Edition: illustrated, Newnes, )2003(.
3. HART, available at www.hartcomm2.org
4. Steve Mackay, Edwin Wdwin Wright, Deon Reynders, John Park »Practical 
Industrial Data Networks: Design, Installation and Troubleshooting«,P137-148, 
Newnes )2004(
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