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Zestaw uruchomieniowy
dla transponderów HCS410 firmy

Jeszcze do niedawna w†wiÍkszoúci syste-
mÛw identyfikacji stosowano uk³ady wyma-
gaj¹ce styku elektrycznego, poprzez ktÛry cen-
trala odczytywa³a informacje o†osobie pos³u-
guj¹cej siÍ uk³adem-kluczem. RozwÛj techno-
logii umoøliwi³ doúÊ szybkie powstanie trans-
ponderÛw bezstykowych, ktÛre s¹ znacznie
³atwiejsze w†stosowaniu, charakteryzuje je tak-
øe wiÍksza trwa³oúÊ i†niezawodnoúÊ.
Microchip po³¹czy³ zalety obydwu sposo-

bÛw wymiany informacji, w†wyniku czego
powsta³ uk³ad HCS410 (patrz takøe EP5/98).
Moøe on pracowaÊ zarÛwno jako standardowy
klucz ze stykiem elektrycznym (wymaga wte-
dy zasilania bateryjnego i†jest kompatybilny
z†dotychczas produkowanymi uk³adami serii
HCS3xx), moøe byÊ takøe stosowany w†sys-
temach bezstykowych.
Specjalnie z†myúl¹ o†konstruktorach, prag-

n¹cych poznaÊ moøliwoúci i†sposÛb pracy
uk³adÛw HCS410, Microchip opracowa³ pre-
zentowany w†artykule zestaw uruchomienio-
wy. Sk³ada siÍ on ze stacji bazowej z†wbu-
dowan¹ anten¹ w†postaci niewielkiej cewki
oraz systemu mikroprocesorowego wspÛ³pra-
cuj¹cego z†komputerem PC. Oprogramowanie,
ktÛre naleøy zainstalowaÊ na komputerze (rys.
1), umoøliwia programowanie, identyfikacjÍ,
odczyt zawartoúci pamiÍci EEPROM oraz tab-
lic z†identyfikatorami transponderÛw. Wymia-
na informacji pomiÍdzy stacj¹ bazow¹ i†kom-
puterem odbywa siÍ po-
przez z³¹cze RS232.
Jeden z†kluczy wcho-

dz¹cych w†sk³ad zestawu
wykonano na uk³adzie
HCS410 w†wersji SMD.
Jest on przystosowany do
pracy jako transponder
bez w³asnego zasilania.
Drugi klucz, o†znacznie
wiÍkszych wymiarach,
moøna testowaÊ w†trybie
transponderowym z†w³as-
nym zasilaniem lub bez
niego. Jest moøliwe takøe
wykorzystanie go jako
standardowego klucza sty-
kowego. Po³¹czenie elekt-
ryczne ze stacj¹ bazow¹
zapewnia specjalne z³¹cze
znajduj¹ce siÍ na krawÍdzi
p³ytki. Diody LED infor-
muj¹ uøytkownika o†sta-
nie stacji bazowej, sygna-
lizuj¹ takøe pracÍ trans-
pondera.
Uk³ady HCS410 moøna

wykorzystaÊ jako proste
transpondery z†identyfika-
cj¹ opart¹ na statycznym
numerze seryjnym, moøna
takøe wykorzystaÊ wbudo-
wany w†jego strukturÍ sa-
mosynchronizuj¹cy genera-
tor kodu dynamicznego.
Oprogramowanie steruj¹ce
prac¹ stacji bazowej umoø-
liwia dowolne programo-
wanie tych uk³adÛw (rys.
2†i rys. 3), ³¹cznie z†przy-
pisywaniem funkcji po-
szczegÛlnym wejúciom
HCS410.

Transpondery bezstykowe
zdobywaj¹ coraz wiÍksz¹

popularnoúÊ wúrÛd konstruktorÛw
systemÛw automatycznej

identyfikacji i†alarmowych.
W†artykule przedstawiamy
zestaw uruchomieniowy dla

najnowszych uk³adÛw
transponderowych firmy Microchip

- HCS410, ktÛre ³¹cz¹ w†sobie
zalety rozwi¹zaÒ standardowych
z†najnowszymi osi¹gniÍciami

w technologii pÛ³przewodnikÛw.
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Standardowo, jak w†kaødym zestawie op-
racowanym przez firmÍ Microchip, w†jego
sk³ad wchodz¹ wszystkie elementy niezbÍdne
do natychmiastowego rozpoczÍcia pracy - za-
silacz z†kablem zasilaj¹cym, kabel RS232,
prÛbki uk³adÛw w†obudowach DIP8 oraz
SOIC8, a†takøe oprogramowanie steruj¹ce pra-
c¹ stacji bazowej (na dyskietce 3,5"). Skrom-
na, lecz kompletna dokumentacja ksi¹økowa
jest uzupe³niona p³yt¹ CD-ROM, zawieraj¹c¹
komplet informacji katalogowych i†aplikacyj-
nych o†wszystkich uk³adach oferowanych
przez Microchipa.
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Zestaw HCS410 EV KIT udostÍpni³a redak-
cji firma Elbatex-Pol.


