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Ekonomiczna funkcjonalność
System kontroli dostępu firmy Corral−B

Systemy kontroli dostÍpu
kojarz¹ siÍ z†regu³y z†bardzo

rozbudowanymi uk³adami,
w†ktÛrych s¹ wykorzystywane

rÛønego rodzaju czujniki, czytniki
i†detektory. W†tym obiegowym

s¹dzie jest wiele prawdy.
Jak jednak pokaza³a firma

Corral-B, moøliwe jest
zbudowanie prostego i†przede

wszystkim taniego systemu
kontroli dostÍpu w†oparciu
o†transpondery bezstykowe.

SzczegÛ³y w†artykule.

Urz¹dzenie przedstawione w†artyku-
le opracowano z†myúl¹ o†zastosowaniu
go jako programowany sterownik rygla
elektromagnetycznego. RolÍ klucza ot-
wieraj¹cego rygiel spe³nia transponder
bezstykowy, ktÛry moøe byÊ wbudowa-
ny w†kartÍ z†tworzywa sztucznego przy-
pominaj¹c¹ z†zewn¹trz kartÍ kredyto-
w¹, lub moøe byÊ wbudowany w†mi-
niaturowy brelok do kluczy. S¹ dostÍp-
ne takøe wersje zamkniÍte w†niewiel-
kie szklane kapsu³ki. Nadaj¹ siÍ one
doskonale do montowania w†przedmio-
tach codziennego uøytku, np. d³ugo-
pisach, piÛrach, w†pasku od spodni.
Wewn¹trz transpondera znajduje siÍ

uk³ad scalony, generuj¹cy niepowta-
rzalny 64-bitowy kod precyzyjnie go
identyfikuj¹cy. Uk³ad scalony trans-
pondera nie wymaga stosowania øad-
nego ürÛd³a zasilania, bowiem energia
dostarczana jest za poúrednictwem po-
la elektromagnetycznego, przez antenÍ

nadawczo -
odbiorcz¹

czytni-

ka.
W†zaleønoúci od typu obu-

dowy transpondera rÛøny, jest zasiÍg
dzia³ania czytnika. W†przypadku karty
ìkredytowejî wynosi on ok. 30 cm,
brelok ogranicza zasiÍg do 10 cm, a†naj-
mniejsza wersja wymaga przysuniÍcia
przedmiotu z†zainstalowanym trans-
ponderem na odleg³oúÊ maksimum
5†cm.
Modu³ steruj¹co-dekoduj¹cy zamon-

towany jest w†niewielkiej obudowie
z†tworzywa sztucznego. Cewka anteny
oraz dioda sygnalizuj¹ca stan czytnika
s¹ zainstalowane w†obudowie przypo-
minaj¹cej swoim kszta³tem typowy úcien-
ny w³¹cznik úwiat³a. DziÍki zastosowa-
niu takiej obudowy montaø anteny jest
bardzo prosty, niezbÍdne jest jednak
wykonanie otworu w†úcianie, przez ktÛ-
ry przeprowadzone zostan¹ dwa doúÊ
grube przewody wieloøy³owe.
Konstrukcja centralki jest nowoczes-

na - zastosowano w†niej procesor
PIC16C56, ktÛry wspÛ³pracuje z†szere-
gow¹ pamiÍci¹ EEPROM. Zapisywane
s¹ w†niej kody upowaønionych trans-
ponderÛw. Wersja urz¹dzenia prezen-
towana w†artykule (Proxy-1001) moøe
obs³uøyÊ do 15 transponderÛw. Moø-
liwe jest programowanie przez uøyt-
kownika numerÛw upowaønionych
kluczy, ale procedura ich wymiany
jest ma³o elastyczna. W†przypadku
chÍci cofniÍcia uprawnieÒ jednemu
uøytkownikowi niezbÍdne jest wyka-
sowanie wszystkich kart i†ponowne
wpisanie zestawu kart upowaønio-
nych. Bior¹c pod uwagÍ cenÍ (bardzo
nisk¹!) urz¹dzenia wada ta jest ca³ko-
wicie do pominiÍcia.
Centralka Proxy-1001 przystosowana

jest do zasilania sta³ym napiÍciem
12V. Podczas normalnej pracy pobiera
30mA. Moøliwe jest prze³¹czenie jej
w†tryb ìuúpieniaî, ktÛry umoøliwia
zmniejszenie poboru pr¹du do 4mA.
Obci¹øenie (cewka rygla, silnik elek-
tryczny, itp.) jest sterowane przez prze-
kaünik o†obci¹øalnoúci stykÛw do 5A,
przy napiÍciu 12V.
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