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DostÍp do wszystkich urz¹dzeÒ i†pomiesz-
czeÒ, do ktÛrych uprawniona jest dana osoba,
moøliwy jest za pomoc¹ jednego klucza. Jed-
noczeúnie klucz ten nie otworzy zamkÛw, do
ktÛrych jego posiadacz nie jest uprawniony.
Zamek pozwala na stosowanie 1,8x1019 ko-
dÛw, co sprawia, øe praktycznie nie jest moø-
liwe ich z³amanie. W†razie zagubienia klucza
moøna go zast¹piÊ nowym i†tak skonfiguro-
waÊ zamki, aby zagubiony klucz nie otworzy³
øadnego z†nich.
Do otwarcia zamka wystarczy zbliøenie klu-

cza do anteny na odleg³oúÊ kilku centymetrÛw.
Ewentualne zanieczyszczenia nie stanowi¹ øad-
nej przeszkody. Antena mo-
øe byÊ umieszczona np.
w†przycisku dzwonkowym
lub schowana pod tynkiem,
czy pod desk¹ rozdzielcz¹
samochodu. Kaødy zamek
moøe pracowaÊ z†jedn¹ lub
dwoma antenami (np. po
dwÛch stronach drzwi).
Klucz elektroniczny schowa-
ny w†miniaturowym brelocz-
ku nie wymaga baterii zasi-
laj¹cej. Kluczem spe³niaj¹-
cym w†systemie rolÍ identy-
fikatora jest uk³ad PCF7930
firmy Philips (rys. 1).
Transmisja danych do i†z†identyfikatora od-

bywa siÍ za poúrednictwem wbudowanego
uk³adu nadawczo-odbiorczego. Zasilanie iden-
tyfikatora dostarczane jest ze wspÛ³pracuj¹ce-
go czytnika, drog¹ sprzÍøenia elektromagne-
tycznego.
Identyfikator posiada wewnÍtrzn¹ pamiÍÊ

EEPROM o†pojemnoúci 1024 bity. PamiÍÊ ta
podzielona jest na 8†blokÛw. Pierwsze dwa
bloki (256 bitÛw) wykorzystane s¹ do kon-
figuracji pracy identyfikatora. NastÍpne 6†blo-
kÛw (768 bitÛw) moøe byÊ dowolnie wyko-
rzystane przez uøytkownika. Nie zawsze po-
trzebna jest taka iloúÊ danych do pewnej iden-
tyfikacji. Za pomoc¹ odpowiedniej konfigura-
cji iloúÊ wysy³anych danych moøemy ogra-
niczyÊ np. do jednego bloku (2128 kodÛw)
Uzyskujemy w†ten sposÛb skrÛcenie transmis-
ji danych.
Do wspÛ³pracy z†uk³adami PCF7930 po-

trzebna jest stacja bazowa. Powinna ona za-
pewniÊ zasilanie oraz wymianÍ danych miÍ-
dzy identyfikatorem i†komputerem PC. Sto-
suj¹c stacjÍ bazow¹ oraz odpowiednie oprog-
ramowanie komputera PC moøemy programo-
waÊ uk³ady PCF7930. Te same stacje moøna
wykorzystaÊ w†sieci rejestracji czasu pracy
lub kontroli dostÍpu. Tak zorganizowany sys-
tem kontroli dostÍpu wymaga ci¹g³ej pracy
komputera PC nadzoruj¹cego sieÊ. Rezygnacja
z†komputera nadzoruj¹cego jest moøliwa, gdy
nie jest potrzebna rejestracja czasu pracy. Mo-
øemy wtedy wykorzystaÊ autonomiczne bram-
ki kontroli dostÍpu. Oczywista jest redukcja
kosztÛw instalacji jak i†eksploatacji systemu.

Opisany w†artykule system
pozwala zabezpieczyÊ dostÍp do

dowolnej iloúci pomieszczeÒ
i†urz¹dzeÒ. Moøe on byÊ
montowany przy bramach,

drzwiach, domofonach,
maszynach, komputerach

i†w†samochodach.

System identyfikacji bezstykowej
z układami PCF7930

Przy okazji uzyskujemy zmniejszenie czasu
reakcji urz¹dzeÒ na zbliøanie identyfikato-
rÛw.
Na rys. 2 przedstawiono schemat blokowy

autonomicznej bramki kontroli dostÍpu. Naj-
waøniejsze funkcje s¹ wykonywane wewn¹trz
mikroprocesora jednouk³adowego. Generuje
on falÍ noún¹ do zasilania identyfikatora, klu-
czuje j¹, oraz dekoduje dane odczytane z†iden-
tyfikatora. ZewnÍtrzna pamiÍÊ EEPROM s³uøy
do zapamiÍtania uprawnionych identyfikato-
rÛw oraz aktualnej konfiguracji. Bramka po-
zwala na zapamiÍtanie 250 rÛønych identy-
fikatorÛw. DostÍpne s¹ dwa tryby pracy: mo-

nostabilny z†regulowanym czasem otwarcia
od 1s do 32s i†bistabilny. Do wpisywania
i†kasowania kluczy oraz okreúlenia trybu pra-
cy nie s¹ potrzebne øadne dodatkowe urz¹-
dzenia. Ten sam identyfikator moøe byÊ za-
pamiÍtany przez dowoln¹ iloúÊ bramek, co
pozwala na stworzenie rozbudowanego sys-
temu kontroli dostÍpu.
Po rozpoznaniu uprawnionego identyfika-

tora nastÍpuje prze³¹czenie przekaünika i†jed-
noczeúnie 64 bity kodu odczytane z†identy-
fikatora zostaj¹ poprzez optoizolator wys³ane
na zewn¹trz. Moøna je wykorzystaÊ do ewen-
tualnej rejestracji zdarzeÒ.
Grzegorz Piotrowski

Rys.2 Autonomiczna bramka kontroli dostępu.

Rys. 1 Schemat blokowy układu PCF7930.


