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N O W E   P O D Z E S P O Ł Y

Rosn¹ca popularnoúÊ systemÛw za-
bezpieczeÒ i†kontroli dostÍpu sprawi³a,
øe pojawi³ siÍ rynek na proste w†mon-
taøu i†stosunkowo niedrogie uk³ady do
powszechnego, takøe domowego zasto-
sowania. Fakt ten usi³uje wykorzystaÊ
koreaÒska firma Ascon oferuj¹c czytnik
hybrydowy oraz ca³¹ gamÍ bezstyko-
wych transponderÛw, ktÛrych detekcja
nastÍpuje w†polu elektromagnetycz-
nym.
Transpondery s¹ to zminiaturyzowa-

ne uk³ady elektroniczne, najczÍúciej
procesorowe, ktÛre energiÍ do swego
funkcjonowania pobieraj¹ z†wytwarza-
nego na zewn¹trz zmiennego pola elek-
tromagnetycznego o†sta³ej czÍstotliwoú-
ci, rzÍdu kilohercÛw lub wiÍkszej. Prze-
kazywanie energii do transpondera od-
bywa siÍ poprzez niewielkich rozmia-
rÛw antenÍ, w†ktÛrej indukowany po-
lem pr¹d wystarczy do zasilenia ener-
gooszczÍdnego uk³adu.

Hybrydowy czytnik
transponderów

Systemy bezstykowej
identyfikacji ciesz¹ siÍ coraz
wiÍksz¹ popularnoúci¹ wúrÛd

projektantÛw urz¹dzeÒ
elektronicznych. Prezentowany

w†artykule interfejs radiowy oraz
transpondery produkowane przez

koreaÒsk¹ firmÍ Ascon mog¹
zdobyÊ ogromn¹ popularnoúÊ,
poniewaø s¹ bardzo proste

w†stosowaniu i†stosunkowo tanie.

Antena, bÍd¹ca cewk¹ powietrzn¹ lub
posiadaj¹ca miniaturowy (jak wszystko,
co dotyczy transponderÛw) rdzeÒ ferry-
towy, s³uøy takøe jako antena nadawcza
sygna³Ûw danych wysy³anych przez
transponder. Sygna³y z†anteny zak³Ûcaj¹
pole elektromagnetyczne, a†zak³Ûcenia
te s¹ wychwytywane przez czytnik i†de-
kodowane na ci¹g sygna³Ûw cyfrowych
zawieraj¹cych przekazywan¹ informacjÍ.
Informacj¹ jest najczÍúciej unikatowy,
niepowtarzalny numer identyfikacyjny
transpondera, chociaø ostatnio rozwija-
ne s¹ nowe systemy pozwalaj¹ce prze-
s³aÊ duøo wiÍksze porcje danych.
KoreaÒski czytnik dzia³a na takiej sa-

mej zasadzie, jak przedstawiona. Potrafi
on odczytywaÊ unikatowy 5-bajtowy nu-
mer transpondera, ktÛry znajdzie siÍ w†je-
go polu, a†nastÍpnie udostÍpnia go uøyt-
kownikowi w†trzech rÛønych formatach.
Kilka cech czytnika sprawia, øe jest uk³a-
dem godnym bliøszego zainteresowania.
Jego niew¹tpliw¹ zalet¹ jest budowa.

G³Ûwny element noúny stanowi dwu-
stronna p³ytka drukowana o†wymiarach
80x80mm. Na p³ytce wytrawione zosta-
³y zwoje anteny czytnika oraz úcieøki
uk³adu elektronicznego. Wszystkie ele-
menty dyskretne zalane s¹ mas¹ izolu-
j¹c¹ i†chronione przez plastykowy ko³-
pak, z†ktÛrego wystaje jedynie szeúÊ wy-
prowadzeÒ z³¹cza. Taka konstrukcja
sprawia, øe czytnik jest doúÊ dobrze
chroniony przed wp³ywami atmosferycz-
nymi (chociaø nie poleca³bym polewa-
nia go wod¹), a†jego gruboúÊ, nie licz¹c
wyprowadzeÒ, nie przekracza 8mm.Rys. 1.



N O W E   P O D Z E S P O Ł Y

Elektronika Praktyczna 9/9978

Drug¹ zalet¹ jest kilka formatÛw da-
nych, w†jakich czytnik przekazuje od-
czytany numer transpondera. Dane te
pojawiaj¹ siÍ jednoczeúnie na osob-
nych wyprowadzeniach z³¹cza. Pierw-
szy to typowy format interfejsu sze-
regowego standardu RS232. SzybkoúÊ
transmisji wynosi 2400 bitÛw/sekun-
dÍ, wysy³any jest 1†bit startu, 8†bitÛw
danych i†1†bit stopu bez bitu parzys-
toúci.
Dodatkowo kaødy bit danych jest stro-

bowany impulsem na s¹siednim styku
z³¹cza. Na wyjúciu tym bitowi danych
odpowiada impuls o†czasie trwania za-
leønym od wartoúci kodowanego bitu.
W†przypadku ì1î d³ugoúÊ ujemnego im-
pulsu wynosi 30µs, dla ì0î rÛwna siÍ
120µs. Poniewaø kod transpondera sk³a-
da siÍ z†5†bajtÛw, to wysy³anych jest
40 impulsÛw o†zmiennym wype³nieniu,
odpowiadaj¹cych kolejnym bitom da-
nych. Zaleønoúci czasowe pomiÍdzy
obydwoma rodzajami transmisji poka-
zano na rys. 1.
Kiedy czytnik odbierze prawid³owy

przekaz z†transpondera, jednokrotnie
wysy³a jego kod w†opisanych wyøej for-
matach. Kaøda taka transmisja poprze-
dzona zostaje pojedynczym ujemnym
impulsem o†czasie trwania 120µs. Im-
puls ten generowany jest na kolejnym
wyprowadzeniu czytnika i†moøe zostaÊ
wykorzystany do informowania uøyt-
kownika o†detekcji transpondera (rys.
2).
DopÛki transponder nie zostanie usu-

niÍty z†pola czytnika, a†nastÍpnie zbli-
øony ponownie, øaden nowy kod nie
jest przez czytnik wysy³any.
Wreszcie jedna z†odmian czytnika po-

zwala wyprowadzaÊ odczytany kod w†for-
macie pastylki DALLAS-a DS1990A. Ze-
stawienie funkcji przypisanych poszcze-
gÛlnym stykom czytnika jest nastÍpuj¹ce:

Rys. 2.

1†- masa,
2†- wyjúcie danych w†formacie 1-Wire,
3†- wyjúcie w†formacie RS232,
4†- wyjúcie ci¹gu 40 impulsÛw o†zmien-
nym wype³nieniu,

5†- wyjúcie pojedynczego impulsu syg-
nalizuj¹cego pocz¹tek transmisji,

6†- zasilanie +5V. åredni pobÛr pr¹du
ok. 35mA.
Do zalet naleøy takøe zaliczyÊ zrÛø-

nicowan¹ gamÍ transponderÛw ofero-
wanych do wspÛ³pracy z†czytnikiem.
Mog¹ one wystÍpowaÊ w†formie typo-
wej karty p³atniczej, jako sztywne plas-
tykowe dyski o†úrednicach od 20mm do
50mm i†gruboúci 2mm, jako dyski elas-
tyczne (do mocowania na tkaninach),
wreszcie jako miniaturowe szklane kap-
su³ki ³atwe do ukrycia ze wzglÍdu na
swoje wymiary. Wszystkie transponde-
ry maj¹ fabrycznie zakodowany 5-baj-
towy niepowtarzalny numer.
Przeprowadzone testy wykaza³y, øe

czytniki charakteryzuj¹ siÍ przeciÍtnym
zasiÍgiem detekcji transponderÛw. W†za-
leønoúci od uøytego rodzaju transpon-
dera by³ on czytany w†odleg³oúci od 1-

2cm do 10cm. Dla uøytej do testÛw
wersji czytnika o†nieco wiÍkszej úred-
nicy anteny uzyskiwano wyniki o†oko³o
20% lepsze. Okaza³o siÍ takøe, øe czyt-
nik w†wersji z†emulacj¹ pastylki
DS1990A nie potrafi³ dogadaÊ siÍ z†pro-
gramem firmy DALLAS iButon-TIMEX,
przeznaczonym do komunikacji z†pas-
tylkami i†uk³adami wyposaøonymi w†in-
terfejs magistrali 1-Wire Bus. Moøliwe,
øe czytnik nie umie zbyt dobrze emu-
lowaÊ DS1990A, gdyø np. generowa³ kod
dopiero po 2†lub 3†impulsie RESET, co
mog³o byÊ b³Ídnie odczytywane przez
program. W†zwi¹zku z†tym mog¹ wyst¹-
piÊ problemy przy wspÛ³pracy hybrydo-
wego czytnika transponderÛw z†niektÛ-
rymi uk³adami DALLAS'Ûw.
Firma Gamma, zajmuj¹ca siÍ rozpro-

wadzaniem uk³adÛw, jako wyposaøenie
dodatkowe oferuje plastykowe brelocz-
ki do transponderÛw oraz obudowy do
czytnika umoøliwiaj¹ce estetyczny
montaø natynkowy.
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