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Jako pierwsza ze swoich obietnic,
trzeba przyznaÊ niezbyt gwa³townie re-
klamowanych, wywi¹za³a siÍ firma
Thomson CSF (od kilku miesiÍcy Atmel
Grenoble). Wprowadzi³a na rynek uk³ad
FingerChip, ktÛry czyta odciski palcÛw
w†sposÛb sekwencyjny linia po linii.
Wykorzystano w†nim zasadÍ odczytu
termicznego, ktÛrego podstawow¹ wad¹
jest koniecznoúÊ utrzymywania stosun-
kowo wysokiej temperatury powierzch-
ni czytnika, co wi¹øe siÍ ze sporym po-
borem energii.
Zupe³nie inn¹ zasadÍ odczytu zastoso-

wali twÛrcy czytnika FingerTIP opraco-
wanego w†laboratoriach Siemensa (teraz
Infineona). Czujnik sk³ada siÍ z†matrycy
pojemnoúciowych czujnikÛw CMOS
o†wymiarach 224x288 punktÛw. Zapew-
niaj¹ one gÍstoúÊ odczytu 513dpi, przy
gwarantowanej skali szaroúci wynosz¹cej
70 poziomÛw. Odczyt linii papilarnych
polega na pomiarze ³adunku zgromadzo-
nego w†kondensatorze referencyjnym,
ktÛry czÍúciowo jest przejmowany przez
cia³o osoby przyk³adaj¹cej palec do po-
wierzchni czujnika (rys. 1 i†2). Zastoso-

wana w†FingerTIPie zasada dzia³ania za-
pewnia bardzo ma³y pobÛr energii, po-
niewaø czujnik praktycznie nie wydziela
ciep³a.
FingerTIP wygl¹da jak miniaturowe

lusterko z†przyklejon¹ taúm¹ (fot. 1), ktÛ-
ra spe³nia rolÍ 21-øy³owego przewodu.

Co w†úrodku piszczy
Konstrukcja FingerTIPa umoøliwia

odczyt 8-bitowej skali szaroúci, co
umoøliwia odczyt 255 poziomÛw. Jak
wczeúniej wspomnia³em, producent
gwarantuje poprawny odczyt tylko 70
poziomÛw szaroúci, co ma za zadanie
uproúciÊ analizÍ sygna³u wychodz¹cego
z†przetwornika. Badania przeprowadzo-
ne przez Thomson CSF na ponad 1000
osÛb dowiod³y, øe do poprawnej iden-
tyfikacji odciskÛw palcÛw wystarczy 70
poziomÛw szaroúci, a†to ze wzglÍdu na
úciúle okreúlon¹ charakterystykÍ czÍs-
totliwoúci wystÍpowania rÛønego rodza-
ju uszkodzeÒ naskÛrka, co widaÊ na
rys. 3.
Schemat blokowy FingerTIPa znajduje

siÍ na rys. 4. Jak widaÊ, jest to stosun-
kowo mocno rozbudowany uk³ad, wypo-
saøony w†dwa interfejsy do komunikacji
z†otoczeniem: SPI (szeregowy synchro-
niczny) oraz EPP (szybki rÛwnoleg³y
z†potwierdzaniem). W†trybie EPP dane
mog¹ byÊ odbierane z†czÍstotliwoúci¹ co
najmniej 1MHz, w†szybkim trybie SPI
(wymagaj¹cym zasilania czujnika napiÍ-
ciem o†wartoúci co najmniej 4,5V)
z†czÍstotliwoúci¹ 5MHz.

Palec zamiast klucza
FingerTIP Evaluation Kit

Kilkanaúcie miesiÍcy temu

zachÍceni przez dzia³y PR

kilku firm pÛ³przewodnikowych

wywo³aliúmy niewielki ìsztormî

na rynku. Chodzi³o

o†specjalizowane uk³ady do

elektronicznego ìzdejmowaniaî

odciskÛw palcÛw, ktÛre

pomimo szumnych zapowiedzi

d³ugo nie pojawia³y siÍ

w sprzedaøy.

W†artykule przedstawiamy

zestaw ewaluacyjny firmy

Infineon, opracowany z†myúl¹

o†bardzo interesuj¹cych

uk³adach FingerTIP.

One s¹ juø dostÍpne!

Rys. 1. Rys. 2.
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Fot. 1.



S  P  R  Z  Ę  T

Elektronika Praktyczna 10/200066

Jak to zrobi³ Infineon
Testowany przez nas zestaw ewalua-

cyjny (SDK 1.5 - fot. 2) sk³ada siÍ
z†czytnika, zasilacza oraz p³yty CD-ROM
z†dokumentacj¹ oraz programem steruj¹-
cym. Program demonstracyjny pozwala
na wykonanie niemal dowolnej operacji,
tzn. zeskanowanie odcisku placa, zbudo-
wanie prostej bazy danych i†jej modyfi-
kowanie, weryfikacjÍ uprawnieÒ uøyt-
kownika.
AtrakcyjnoúÊ prezentowanego zestawu

znacznie podnosi zestaw bibliotek DLL,
umoøliwiaj¹cych samodzielne napisanie
aplikacji dla Windows wykorzystuj¹cej
FingerTIPa. Infineon udostÍpni³ takøe
kody ürÛd³owe programÛw w†VisualBa-
sicu oraz Microsoft C. Tak wiÍc uøyt-
kownik zestawu otrzymuje wraz z†nim
niezwykle pomocne podczas budowania
w³asnej aplikacji narzÍdzie, zapewniaj¹-
ce rozwi¹zanie podstawowych proble-
mÛw, umoøliwiaj¹ce projektantowi sku-
pienie siÍ na najwaøniejszych z†jego
punktu widzenia problemach. Do tej po-
ry øaden z†producentÛw konkurencyj-
nych czytnikÛw nie zaproponowa³ po-
dobnego wsparcia dla konstruktorÛw!
Moim zdaniem dobrze to wrÛøy Finger-
TIPowi.
Jedynym istotnym b³Ídem, jaki uda³o

mi siÍ wychwyciÊ podczas kilkudniowe-
go testu, jest brak moøliwoúci okreúlenia
numeru portu LPT oraz zwi¹zanego
z † n im p r z e rwan i a w p ro g r am i e
odczytuj¹cym, przez co uøytkownik jest
zmuszony do wykorzystywania - bez
wzglÍdu na lokalne moøliwoúci - portu

Rys. 3. Rys. 4.

o†adresie 378h i†przerwania IRQ7.
W†moim przypadku spowodowa³o to ko-
niecznoúÊ rozebrania komputera, co
w†znacznym stopniu utrudni³o napi-
sanie tego artyku³u.
Piotr Zbysiñski, AVT
piotr.zbysinski@ep.com.pl

Prezentowany w†artykule
zestaw udostÍpni³a redak-
cji firma Avnet, tel .
(0-22) 634-47-36, grze-
gorz.muzylo@avnet.-
com.

Materia³y doty-
cz¹ce FingerTIPa
znajduj¹ siÍ na p³y-
c ie CD-EP10/2000
w†katalogu \FingerTIP
oraz w†Internecie pod ad-
resami: http://www.infineon.com/
products/chipcds/portfol/biometr/intro-
duction.htm, http://www.infineon.com/
products/chipcds/portfol/biometr/down-
loads/Ft_db32.pdf , http://www.infi -
neon.com/products/chipcds/portfol/bio-
metr/downloads/fngtp01j.pdf,

Dodatkowe informacje o†biometryce
i†urz¹dzeniach biometrycznych s¹ do-
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Fot. 2.

stÍpne w†Internecie pod adresami:
www.bergdata.com, www.biometrics.org,
www.ncsa.com/cbdc, www.biometricsto-
re.com, www.ctst.com.


