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z†otoczeniem (m.in. z†komputerami
wyposaøonymi w†odpowiednie oprog-
ramowanie).

System V700
Jest to system wdroøony do pro-

dukcji w†1996 roku, wykorzystuj¹cy
sygna³ radiowy o†czÍstotliwoúci noú-
nej 125kHz z†modulacj¹ amplitudy.
NajczÍúciej w†tym systemie s¹ stoso-
wane dwa typy transponderÛw rÛø-
ni¹cych siÍ wymiarami obudowy
(pastylki o†úrednicy 20 lub 23mm
i†gruboúci 2,7 lub 1,2mm - fot. 2).
Standardowo s¹ one przystosowane
do pracy w†zakres ie tempera tur
-10..+50oC lub -20..+50oC, przy czym
dopuszczalne s¹ krÛtkotrwa³e (do 30
minut) przeci¹øenia termiczne do
180oC, podczas ktÛrych zawartoúÊ
wewnÍtrznej pamiÍci EEPROM nie
jest tracona. PojemnoúÊ tej pamiÍci
wynosi 128B, z†ktÛrych 112 uøytkow-

Systemy bezstykowej identyfikacji znamy z†niektÛrych

sklepÛw, co najmniej kilku oúrodkÛw rekreacyjno-

wypoczynkowych, zautomatyzowanych pralni

i magazynÛw. Na pocz¹tku paüdziernika w†Warszawie

wdroøono system bezstykowych biletÛw komunikacji

miejskiej. Nie oznacza to, øe na co dzieÒ zdajemy

sobie sprawÍ z†ich obecnoúci. Jedn¹

z†podstawowych zalet tych systemÛw jest

bowiem ich ìprzeüroczystoúÊî i†³atwoúÊ

stosowania przez uøytkownikÛw.

W†artykule przedstawiamy dwa

rozwi¹zania, stosowane

w†najbardziej kompleksowych

systemach bezstykowej

identyfikacji. Opracowano je

w†laboratoriach firmy Omron.

Omron jest producentem dwÛch
systemÛw bezstykowej identyfikacji
o†nieco odmiennych w³aúciwoúciach
i†zwi¹zanych z†nimi docelowymi ap-
likacjami. Niezaleønie od parametrÛw
toru radiowego oraz moøliwoúci trans-
ponderÛw stosowanych w†systemie,
Omron dla obydwu rodzin uk³adÛw
dostarcza kompletne zestawy urz¹-
dzeÒ niezbÍdnych do szybkiego zbu-
dowania systemÛw identyfikacyjnych
o†duøej niezawodnoúci (przyk³adowy
zestaw pokazano na fot. 1). W†zes-
tawie s¹ zarÛwno kompletne modu³y
nadawczo-odbiorcze, specjalizowane
anteny i†systemy antenowe, rÛønego
rodzaju transpondery (oferowane
w†rÛønych obudowach), a†takøe prze-
noúne urz¹dzenia umoøliwiaj¹ce bez-
stykowe programowanie i†odczyt za-
wartoúci pamiÍci transponderÛw. Mo-
du³y nadawczo-odbiorcze s¹ zazwy-
czaj wyposaøone w†interfejsy szerego-
we RS232 lub RS485, za pomoc¹ ktÛ-
rych mog¹ siÍ one komunikowaÊ

nik moøe wykorzystaÊ do przechowy-
wania w³asnych danych. Maksymalny
zasiÍg odczytu/zapisu tych transpon-
derÛw wynosi 25cm, a†maksymalny
czas zapisu ca³ej pamiÍci 112 bajtÛw
nie przekracza 909ms. Producent ofe-
ruje takøe trzeci rodzaj transpondera,
ktÛrego pamiÍÊ EEPROM ma pojem-
noúÊ 256 bajtÛw, z†czego 240B jest
dostÍpnych dla uøytkownika. Jego
obudowa ma kszta³t walca o†úredni-
cy 3,9mm i†d³ugoúci 25mm, a†dziÍki
silnie kierunkowej charakterystyce
czu³oúci anteny, maksymalny zasiÍg
dzia³ania transpondera wzrasta do
240mm.

Obszary pamiÍciowe transponderÛw
s¹ chronione przed nieuprawnionym
zapisem. Podzielono je na 16-bajtowe
strony, do ktÛrych dostÍp jest moøli-
wy dziÍki specjalnemu systemowi ad-
resowania. Zapis danych do kaødej ko-
mÛrki pamiÍci moøna wykonaÊ nieza-

Fot. 1.
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leønie. Moøna ich przeprowadziÊ co
najmniej 100000.

Stacje bazowe systemu V700 mog¹
pracowaÊ w†jednym z†dwÛch trybÛw
rozpoznawania transponderÛw:
- FIFO (ang. First In First Out), w†ktÛ-
rym sterownik po skomunikowaniu
siÍ z†transponderem ignoruje go do
momentu opuszczenia przez trans-
ponder strefy widzenia przez antenÍ.
NastÍpna komunikacja moøe nast¹piÊ
po ponownym pojawieniu siÍ trans-
pondera w†strefie widzenia anteny.

- WielodostÍp 1-do-N, w†ktÛrym to

trybie stacja bazowa moøe jedno-
czeúnie zapisywaÊ informacje do
wielu transponderÛw, lecz ich od-
czyt jest sekwencyjny. Maksymalna
liczba jednoczeúnie obs³ugiwanych
transponderÛw nie moøe byÊ wiÍk-
sza od 128.
OprÛcz tych dwÛch trybÛw, zopty-

malizowanych pod k¹tem obs³ugi wie-
lu transponderÛw, stacje bazowe
umoøliwiaj¹ komunikacjÍ z†pojedyn-
czymi transponderami. Pojawienie siÍ
w†zasiÍgu anteny kolejnego transpon-
dera traktowane jest jako b³¹d.

System V720
Jest to system nieco nowoczeú-

niejszy od wczeúniej przedstawione-
go V700, a†co najwaøniejsze, zgodny
ze úwiatow¹ norm¹ ISO15693, dziÍki
czemu moøna w†nim stosowaÊ uk³a-
dy scalone transponderÛw I-Code fir-
my Philips. DziÍki zastosowaniu
w†systemie V720 sygna³u noúnego
o†czÍstotliwoúci 13,56MHz, wymiary
anten niezbÍdnych do pracy trans-
ponderÛw mog¹ byÊ nieco mniejsze,
mog¹ byÊ takøe wykonywane w†po-
staci p³askich naklejek lub kart plas-

Fot. 2.

Przykładowe aplikacje systemów identyfikacji bezstykowej.



   139Elektronika Praktyczna 11/2001

A  U  T  O  M  A  T  Y  K  A

tikowych (o wymiarach kart p³atni-
czych).

PojemnoúÊ pamiÍci EEPROM wbu-
dowanej w†transpondery systemu V720
wynosi 44 bajty. Podzielono j¹ na 11
stron. Do struktury pÛ³przewodnikowej
transponderÛw moøliwe jest dokona-
nie do 100000 wpisÛw pod kaødy ad-
res, a†czas przechowania wpisu wyno-
si minimum 10 lat. Transpondery mo-
g¹ pracowaÊ w†otoczeniu o†temperatu-
rze mieszcz¹cej siÍ w przedziale
-10...+70oC. Maksymalny zasiÍg trans-
misji danych wynosi 25cm.

Aplikacje
UniwersalnoúÊ systemÛw bezstykowej

identyfikacji jest bardzo duøa. Wymienie-
nie wszystkich moøliwoúci wymaga³oby
przygotowania osobnego artyku³u. Naj-
bardziej popularne aplikacje systemÛw
tego typu pokazano w†ramce powyøej.

Jak wspomniano na pocz¹tku arty-
ku³u, systemy bezstykowej identyfika-
cji ciesz¹ siÍ sporym powodzeniem
takøe w†naszym kraju, czego najbar-
dziej spektakularnym przyk³adem jest
niedawno wdroøony system biletowy
w†Warszawie. Planuje siÍ takøe wdro-

øenie bezstykowych znakÛw akcyzy,
nad ktÛrymi pracuje PaÒstwowa Wy-
twÛrnia PapierÛw Wartoúciowych.
Piotr Zbysiñski, AVT
piotr.zbysinski@ep.com.pl

Prezentowany w artykule system bezstykowej
identyfikacji dostarczy³a firma Omron, tel. (0-22) 645-
78-60, www.omron.com.pl.

Dodatkowe informacje s¹ dostêpne na stronie
internetowej pod adresem: http://www.omron.com/
card/rfid/index.html oraz na p³ycie CD-EP11/2001B.

Dodatkowe informacje


