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FingerChip od úrodka
FingerChip to handlowa nazwa uk³adu

FC15A140. Jego zasada dzia³ania jest doúÊ nie-
typowa - rozpoznaje bowiem obraz na podsta-
wie rozk³adu ciep³a obiektu przesuwanego nad
polem czujnika. Jest ono wstÍpnie podgrzewane
wewnÍtrznym rezystorem i†nastÍpnie punktowo
sch³adzane przez skÛrÍ osoby dotykaj¹cej czyt-
nik. Z†tego powodu FingerChipa nie wolno lu-
towaÊ do uk³adu - producent bezwzglÍdnie za-
leca stosowanie podstawek!
RozdzielczoúÊ skanowanego obrazu wynosi

aø 500 punktÛw na cal, co przy fizycznych
rozmiarach pola czujnikowego (1,5 x 14 mm,
30 x 280 punktÛw) zapewnia doskona³¹ jakoúÊ
skanowanego obrazu. W†zaleønoúci od wyma-
gaÒ uøytkownika, moøliwe jest zaprogramowa-
nie czÍstotliwoúci skanowania obrazu przez
czytnik. Maksymalna czÍstotliwoúÊ akwizycji
obrazu wynosi 714Hz.
Finger Chip swoim wygl¹dem przypomina

standardowy uk³ad scalony w†obudowie DIP20.
Struktura uk³adu zosta³a wykonana w†techno-
logii CMOS 0,8µm, zamkniÍto j¹ w†obudowie
ceramicznej z†nietypowo wygl¹daj¹c¹ gÛrn¹
czÍúci¹ - pole czytnika pokryto specjaln¹ sub-
stancj¹ chroni¹c¹ skaner przed mechanicznym
uszkodzeniem. Na rys. 1 przedstawiono wygl¹d
obudowy FingerChipa.
WewnÍtrzna budowa uk³adu nie jest - przy-

najmniej pozornie (rys. 2) - zbyt skompliko-
wana. Matryca czujnikÛw jest adresowana syn-
chronicznie z†zegarem zewnÍtrznym, dziÍki
czemu moøemy wp³ywaÊ na czÍstotliwoúÊ akwi-
zycji obrazÛw. Sygna³ analogowy z†matrycy
jest podawany na buforowane wyjúcie o†progra-
mowanym wzmocnieniu. Sygna³ wyjúciowy na-
leøy przetworzyÊ do postaci cyfrowej przy po-
mocy zewnÍtrznego przetwornika A/C. Wed³ug
zaleceÒ FBI, cyfrowo przechowywane wzorce
linii papilarnych powinny mieÊ 256 rozrÛønial-
nych poziomÛw szaroúci, niezbÍdny jest wiÍc

przetwornik 8-bitowy. Thomson-CSF przygoto-
wa³ dedykowany FingerChipowi przetwornik

A/C, ktÛry nosi oznaczenie
TS83148.

Uk³ad FC15A140
wymaga stabilizowa-
nego zasilania napiÍ-
ciem 5V. Zakres do-
puszczalnych tempera-
tur otoczenia podczas
pracy wynosi 0..+70oC.

Zestaw
uruchomieniowy
Producent Finger-

Chipa przygotowa³
prosty zestaw demon-
stracyjny, przy po-
mocy ktÛrego moøna
poznaÊ moøliwoúci
czujnika. Najwaøniejszy element zestawu - czyt-
nik linii papilarnych - widoczny jest na zdjÍciu.
OprÛcz tego, efektownie wygl¹daj¹cego urz¹-
dzenia, w†sk³ad zestawu wchodzi zasilacz i†op-
rogramowanie.
Czytnik do³¹czany jest do komputera PC

przez z³¹cze rÛwnoleg³e (zalecany tryb pracy
- EPP) i†jest obs³ugiwany przez oprogramowa-
nie pracuj¹ce z†Windows. Oprogramowanie jest
16-bitowe, moøna je wiÍc uruchamiaÊ zarÛwno
z†Windows 3.1x jak i†95/98.
Na rys. 3 przedstawiono widok ekranu dzia-

³aj¹cego programu, a†na rys. 4 i†5 efekty jego
pracy. Przyznacie, øe jest to bardzo efektowna
grafika! Niestety na jej wyúwietleniu moøliwoú-
ci programu wchodz¹cego w†sk³ad zestawu siÍ
koÒcz¹. Tak wiÍc na barki konstruktora spada
koniecznoúÊ opracowania i†implementacji algo-
rytmu weryfikacji zeskanowanych wzorÛw linii
papilarnych. Nie jest to zadanie banalne, po-
niewaø naleøy uwzglÍdniÊ moøliwoúÊ zmiany
rysunku linii wywo³anych skaleczeniem lub
brudem, naleøy takøe uwzglÍdniÊ moøliwoúÊ
odmiennego, niø we wzorcu, przyk³adania pal-
ca do okna skanera.
Pomimo potencjalnych trudnoúci z†wykona-

niem ìotoczeniaî czytnika, trzeba przyznaÊ,
øe konstruktorzy otrzymali kolejny sensor, ktÛ-
ry stanowi aplikacyjny prze³om. Zapewne juø
nied³ugo wiÍkszoúÊ samochodÛw do jazdy nie
bÍdzie wymaga³a kluczyka, telefony komÛrko-
we i†bankomaty przestan¹ zadawaÊ pytania
o†PIN... Waøne jest tylko, øeby nie zapomnieÊ
zabraÊ ze sob¹ palca - klucza do wszystkiego.
Ciekawe, co na to przestÍpcy?

Piotr  Zbysiński,  AVT

Zestaw demonstracyjny udostÍpni³a redakcji
firma Silcomp (tel. (0-22) 863-72-39), przedsta-
wiciel w Polsce firmy Thomson - CSF.

“Palcowy” układ scalony
− Finger Chip firmy Thomson−CSF

Publikowane w†EP notatki
o†pÛ³przewodnikowym czytniku

linii papilarnych TouchChip
wywo³a³y sporo zamieszania.

åwiadczy o†tym przede wszystkim
duøa liczba telefonÛw

z†pretensjami pod naszym
adresem, øe publikujemy

informacje o†uk³adzie, ktÛrego
nie moøna kupiÊ!

Niestety popularnoúÊ TouchChipa
prawdopodobnie zaskoczy³a

producenta - firmÍ
STMicroelectronics. Wykorzysta³a
to inna firma z†by³ej rodziny

ìThomsonî - Thomson-CSF
(Semiconducteurs Specifiques).
O†jej propozycji - uk³adzie

FingerChip piszemy w†artykule.

Rys. 1.

Rys. 2.

Rys. 5.

Rys. 4.

Rys. 3.


