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Dział „Projekty Czytelników” zawiera opisy projektów nadesłanych do redakcji EP przez Czytelników. Redakcja nie bierze
odpowiedzialności za prawidłowe działanie opisywanych układów, gdyż nie testujemy ich laboratoryjnie, chociaż
sprawdzamy poprawność konstrukcji.
Prosimy o nadsyłanie własnych projektów z modelami (do zwrotu). Do artykułu należy dołączyć podpisane oświadczenie,
że artykuł jest własnym opracowaniem autora i nie był dotychczas nigdzie publikowany. Honorarium za publikację
w tym dziale wynosi 250,− zł (brutto) za 1 stronę w EP. Przysyłanych tekstów nie zwracamy. Redakcja zastrzega sobie
prawo do dokonywania skrótów.

„Śląski” immobilizer
MieszkaÒcy wojewÛdztwa
úl¹skiego otrzymali karty

ubezpieczenia zdrowotnego.
Karta jest bezp³atna

i†upowaønia do úwiadczeÒ
w†zak³adach ål¹skiej

Regionalnej Kasy Chorych.
My, pacjenci, chwilowo
øadnego szczegÛlnego

poøytku z†tej karty nie
mamy. Ale przeczytajmy.

Projekt
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Niestety pomys³odawcy
systemu elektronicznego
identyfikowania pacjentÛw
nie zadbali o†to, aby wraz
z†kartami wprowadziÊ do
lecznic terminale, w†ktÛrych
moglibyúmy sprawdziÊ, ile
i†za co p³aci kasa chorych.

Interesuj¹cy siÍ elektroni-
k¹ mog¹ jednak wykorzystaÊ
przejúciowo tÍ kartÍ do poøy-
tecznych zadaÒ, jak choÊby
zabezpieczenia samochodu
przed kradzieø¹ . DziÍki
ålRKCH jest to moøliwe i†nie-
zbyt skomplikowane.

OtÛø chipowe karty iden-
tyfikacyjne (fot. 1) maj¹ pa-
miÍÊ EEPROM o†pojemnoúci
1024b, ktÛrych zawartoúÊ jest
zabezpieczona przed modyfi-
kacjami dwubajtowym kodem
PIN. W†kartach zastosowano
chip SLE4428 produkowany
przez firmÍ Infineon (niegdyú
Siemens). W pamiÍci karty
zapisano dane identyfikuj¹ce
jej posiadacza, jak: adres i†PE-
SEL, a†takøe numer seryjny
karty. Kaødy ci¹g znakÛw za-
koÒczony jest znakiem 00h.
Liczby kodowane s¹ w†postaci

BCD, przy czym PESEL za-
czyna siÍ od 0, tj. 0X XX XX
XX XX XX. Numer domu
i†mieszkania zapisywany jest
jako tekst. A†oto adresy, pod
ktÛrymi zaczynaj¹ siÍ prze-
chowywane w†karcie dane
osobowe:
40h - nazwisko,
80h - imiÍ,
C2h - nr seryjny karty (5 baj-
tÛw),

C7h - PESEL (6 bajtÛw zgod-
nie z†zasad¹ opisan¹ powy-
øej),

CEh - data urodzenia
(RRRRMMDD, 4†bajty),

Fot. 1 Rys. 2

Rys. 3
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WYKAZ ELEMENTÓW
Rezystory
R1: 1kΩ
R2: 6,8kΩ
R3: 200Ω
Kondensatory
C1, C2: 33pF
C3, C5: 10µF/25V
C4: 100µF/25V
Półprzewodniki
D1: zielona LED
D2: czerwona LED (lub jako
jedna dwukolorowa ze
wspólną anodą)
D3, D4: 1N4007
IC1: 89CX051−24PI
IC2: 7805
Różne
Q1: 11,0592MHz
Przekaźnik 10A/12V
Brzęczyk

D1h - nr domu,
DAh - nr mieszkania,
E9h - miasto,
100h - ulica.

W†uk³adzie zabezpiecze-
nia samochodu do identyfika-
cji uøytkownika wystarczy
przyj¹Ê kod PESEL jednej lub

Fot. 4

Fot. 5

kilku osÛb. Na tym w³aúnie
pomyúle oparty jest ten pro-
jekt. Akceptowane s¹ jedynie
karty z†odpowiednim nume-
rem ewidencyjnym.

Transmisja danych z/do
karty jest synchroniczna, zgod-
nie ze standardem ISO7816,
i†jest dok³adnie opisana w†no-
cie katalogowej karty (zamieú-
ciliúmy j¹ na CD-EP1/2003B).
Rozmieszczenie stykÛw karty
pokazano na rys. 2.

W†uk³adzie zastosowano
pewne uproszczenie, polega-
j¹ce na ìprzeci¹ganiuî stanu
ATR (Answer To Reset). Karta
SLE4428 zwraca 4†bajty pod-
czas synchronicznego zerowa-
nia. Powinna wys³aÊ 4†pierw-
sze bajty z pamiÍci od adresu

0000h. W†praktyce wysy³a je-
den bajt i†nastÍpnie 3†bajty od
adresu 0000h. Utrzymuj¹c na-
dal sygna³ clk, moøna odczy-
taÊ nastÍpne bajty pamiÍci.

Wys³anie 1600 impulsÛw
na linii Clk ustawi wewnÍ-
trzny licznik adresÛw karty na
wartoúÊ C7h (199), gdyø (1600-
8)/8=199. NastÍpne paczki po
8†impulsÛw clk umoøliwi¹ od-
czytanie numeru PESEL. Jest
to moøliwe, poniewaø do od-
czytu numer PIN nie jest po-
trzebny. Jest on niezbÍdny
podczas prÛby modyfikowania
zawartoúci pamiÍci, poniewaø
podanie b³Ídnego kodu
zmniejsza stan licznika prÛb.
Jego stan pocz¹tkowy wynosi
7, a†komÛrka zliczania znajdu-
je siÍ w†pamiÍci karty pod ad-
resem 1021. Gdy przyjmie on
wartoúÊ 0, nastÍpuje zabloko-
wanie karty.

Uk³ad, ktÛrego schemat
elektryczny przedstawiono na
rys. 3, zosta³ zaprojektowany
do zabezpieczenia zap³onu
w†samochodzie, ale po drob-
nych przerÛbkach oprogramo-
wania moøe otwieraÊ drzwi,
bramÍ itp. Moøna go rozbudo-
waÊ o†wyúwietlacz LCD, na
ktÛrym pojawiaÊ siÍ bÍdzie
nazwisko kieruj¹cego pojaz-
dem. Znaj¹c adresy na karcie,
napisanie programu obs³ugi
w†BASCOM-ie nie stanowi
duøego problemu (program
ürÛd³owy publikujemy na CD-
EP1/2003B).

Przekaünik wyjúciowy jest
sterowany z†dwÛch rÛwnolegle
po³¹czonych wyprowadzeÒ
mikrokontrolera, co moøe wy-
dawaÊ siÍ nieco dziwaczne. Ta-
ka konfigracja powsta³a w†wy-
niku przeprowadzonych prÛb -
kaøde z†wyprowadzeÒ mikro-
kontrolera moøe bowiem do-
starczyÊ pr¹d o†natÍøeniu do
25 mA, a†cewka przekaünika
w†stanie ustalonym pobiera ok.
28 mA. RÛwnoleg³e po³¹czenie
wyprowadzeÒ daje niezbÍdny
margines bezpieczeÒstwa.

Dzia³anie uk³adu jest bar-
dzo proste. Po przekrÍceniu
kluczyka w†stacyjce jest uru-
chamiany program czytnika
i†czeka on na w³oøenie karty

(moøna j¹ takøe w³oøyÊ wczeú-
niej). Jeøeli jest to ìdobraî kar-
ta i†PESEL bÍdzie siÍ zgadza³
z†zapisanymi w†programie, to
uk³ad za³¹czy przekaünik, za-
úwieci zielon¹ diodÍ i†wyge-
neruje sygna³ düwiÍkowy. Od
tej chwili nie jest juø potrzeb-
na karta, chyba øe od³¹czymy
zasilanie (naleøy wtedy powtÛ-
rzyÊ ca³¹ procedurÍ od pocz¹t-
ku). Gdy karta jest uszkodzona
lub PESEL siÍ nie zgadza,
uk³ad zaúwieci czerwon¹ dio-
dÍ i†wygeneruje sygna³ düwiÍ-
kowy. W³oøenie dobrej karty
moøe nast¹piÊ dopiero po od-
³¹czeniu zasilania (kluczyk w
po³oøeniu pocz¹tkowym) i†po-
nownym za³¹czeniu.

Przed uøyciem immobili-
zera w†programie ürÛd³owym
naleøy wpisaÊ w³asny numer
PESEL i†nastÍpnie skompilo-
waÊ program.

Montaø czytnika pozosta-
wiam inwencji CzytelnikÛw
(sposÛb umieszczenia w†sa-
mochodzie autora pokazano
na fot. 4 i†5). Naleøy jednak
pamiÍtaÊ, øe p³ytka z†przekaü-
nikiem powinna byÊ bardzo
dobrze schowana. Bagaønik
PF126p NIE NADAJE SI  do
tego celu. W†maluchu najle-
piej zamontowaÊ to w†komo-
rze silnika. I†jeszcze jedna
uwaga: zalecam stosowanie
uk³adu AT89C2051-24PI
(dzia³a w†zakresie temperatur
od -40 C do 85 C) a†nie
AT89C2051-24PC.
Micha³ Michalak
arab@polsl.gliwice.pl

Uwaga! WzÛr p³ytki dru-
kowanej i†program ürÛd³owy
(Bascom) publikujemy na CD-
EP1/2003B.


