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Περίληψη 

Τα τελευταία χρόνια, οι έξυπνες κάρτες κατάφεραν να αποκτήσουν µια ιδιαίτερη 
θέση στην καθηµερινή µας ζωή, προσφέροντας µια σειρά από πλεονεκτήµατα και 
ευκολίες. Η δυνατότητα αποθήκευσης και  µεταφοράς µέσα σε µία κάρτα προσωπικών 
δεδοµένων τα οποία µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την πιστοποίηση προσώπων 
άνοιξαν το δρόµο για µια µεγάλη ποικιλία εφαρµογών. Η ασφαλής αποθήκευση 
ευαίσθητων δεδοµένων και η εξασφάλιση κρυπτογραφηµένων συναλλαγών έκαναν τις 
έξυπνες κάρτες απαραίτητο συστατικό οικονοµικών και άλλων εµπορικών πράξεων. 

Τη τελευταία δεκαετία γίναµε µάρτυρες της εµφάνισης µιας νέας τεχνολογίας 
έξυπνων καρτών, αυτή των ασύρµατων έξυπνων καρτών (contactless smartcards). Οι 
ασύρµατες κάρτες έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά και πλεονεκτήµατα µε τις κλασσικές 
κάρτες οχτώ επαφών, προσθέτοντας και τη δυνατότητα αποµακρυσµένης χρήσης. Με τις 
ασύρµατες έξυπνες κάρτες, ο χρήστης δεν είναι αναγκασµένος να τοποθετήσει την κάρτα 
στην κατάλληλη σχισµή του αναγνώστη, ούτε καν είναι υποχρεωµένος πολλές φορές να 
τη βγάλει από την τσέπη του, αρκεί να διατηρήσει για ένα πολύ µικρό χρονικό διάστηµα 
της τάξης των ms µια θέση κοντά στον αναγνώστη. Τα πλεονεκτήµατα της ασύρµατης 
επικοινωνίας δηµιούργησαν σχεδόν αµέσως µια πλειάδα εφαρµογών όπως έλεγχος 
πρόσβασης, αναγνώριση οχηµάτων, ηλεκτρονικές άδειες οδήγησης, εισιτήρια 
αερογραµµών, αναγνώριση αποσκευών. 

Η τεχνολογία αυτή όµως, για να είναι λειτουργική έπρεπε να λύσει µια σειρά από 
προβλήµατα όπως η µεταφορά ενέργειας στην κάρτα, η ταχεία ανταλλαγή δεδοµένων, η 
ικανοποιητική ακτίνα δράσης του αναγνώστη. Γι’ αυτούς τους λόγους δηµιουργήθηκαν 
τρία πρότυπα τα οποία περιγράφουν τις επιλογές και τις λύσεις στα παραπάνω 
προβλήµατα και τα οποία ακολουθούνται τόσο από τους κατασκευαστές καρτών όσο και 
τερµατικών. 



Στην εργασία µας περιγράφουµε την κατασκευή ενός τέτοιου τερµατικού συµβατό 
µε το πρότυπο ISO14443 A & B, κατασκευασµένο εξ ολοκλήρου στο εργαστήριο µας 
και δοκιµασµένο σε πραγµατικές συνθήκες µε τη βοήθεια ασύρµατων καρτών του 
εµπορίου. Επίσης θα αναλύσουµε τα προβλήµατα που αντιµετωπίσαµε και τις επιλογές 
που κάναµε σε κάθε στάδιο της σχεδίασης και υλοποίησης ολόκληρου του συστήµατος. 
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Abstract 

 
In the last years, smartcards manage to receive a special place in our day-to-day life, 
offering a lot of convenience. Storage and portability of personal data which can be 
used for identification purposes create a large number of applications. Secure storage 
of sensitive data and the ability of encoded data exchange make smartcards a valuable 
component of every financial and commercial transaction. 
In the last decade we have seen the rise of a new technology, the contactless 
smartcards. Contactless smartcards have the same characteristics and advantages as 
the classic eight-contacts smartcards plus the ability of remote communication. Using 
the contactless smartcards, a cardholder is not obliged to place the card inside a 
reader’s slot, he is not even obliged, most of the times, to take it off his pocket as long 
as he is in the reader’s effective range for a short amount of time. The advantages of 
the wireless communication create almost instantly a large number of applications like 
access control, vehicle identification, electronic driver licenses, airlines tickets, luggage 
tracking. 
This technology, in order to be effective had to solve a number of issues such as 
energy transfer to the card, rapid data exchange, satisfactory terminal’s range. For the 
reasons above, three different ISO standards have been created that describe the 
solutions and  choices made for these issues. These three standards are now followed 
by the major manufacturers of smartcards and smartcard readers. 
In our thesis we describe the implementation of a contactless smartcard reader 
developed in our lab and tested with commercial contactless smartcards. This reader 
is compliant with the ISO14443A & B standard. We’ll also describe the problems we 



have encountered and the choices we’ve made at every stage of the design and the 
implementation process of the system. 
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 

 
Η παρούσα εργασία δε θα µπορούσε να ολοκληρωθεί χωρίς τη πολύτιµη βοήθεια 

ορισµένων ανθρώπων. Θα προσπαθήσω µέσα σε λίγες γραµµές να εκφράσω τις 
ευχαριστίες µου σε αυτούς τους ανθρώπους ως το λιγότερο που θα µπορούσε κανείς να 
κάνει για να δείξει την ευγνωµοσύνη του. 

Πρώτα θέλω να ευχαριστήσω τον επόπτη µου και εδώ και πολλά χρόνια σύµβουλο 
και συνεργάτη κύριο Απόστολο Τραγανίτη για την επιστηµονική και όχι µόνο συµβολή 
σε κάθε περίπτωση κατά τη διάρκεια της εργασίας αλλά και νωρίτερα. Τους καθηγητές 
του τµήµατος κύριους Μανόλη Κατεβαίνη και Ευάγγελο Μαρκάτο για τη προσφορά 
τους στη σταδιοδροµία µου και τη συµµετοχή τους στην εξεταστική επιτροπή. 

Τον Αρτέµη Βογιατζή για την µοναδική ευκαιρία που µου πρόσφερε να είµαι 
συνεργάτης και φίλος του τα τελευταία πέντε χρόνια και για τη βοήθεια του τόσο στη 
σύνταξη του παρακάτω κειµένου όσο και την εµβάθυνση στο τοµέα της ασφάλειας και 
της κρυπτογραφίας ο οποίος αποτελεί µέρος των κοινών µας ενδιαφερόντων. Τον 
Μανόλη Σπανάκη, οι επισκέψεις του οποίου αποτελούσαν και αποτελούν απαραίτητο και 
αναζωογοντητικό διάλλειµα σε οποιαδήποτε εργασία. Τη Θέµιδα Ζαµάνη, για την 
ακούραστη και ανεχτική της στάση απέναντι σε κάθε εκνευριστική έκφανση της 
κούρασης µου κατά τη διάρκεια της εργασίας. 

Επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω το προσωπικό του τµήµατος Επιστήµης 
Υπολογιστών, τις κυρίες Μαρία Σταυρακάκη, Ρένα Καλαϊτζάκη, Μαρία Μαµαλάκη και 
Χριστίνα Βαλίνι διότι οι ενέργειές τους εξασφάλισαν την απρόσκοπη και συνεχή εργασία 
µου βοηθώντας µε να ξεπεράσω όλα εκείνα τα εµπόδια που αν και δεν έχουν καµµία 
σχέση µε την επιστήµη µπορούν να αποτελέσουν µεγάλο βραχνά για µια εργασία. 
Ιδιαίτερα θα ήθελα να σταθώ στην συνεισφορά του κυρίου Γιάννη Σουρλατζή για την 
πολύτιµη βοήθεια στο κατασκευαστκό µέρος της εργασίας µε τις γνώσεις και τις 
ικανότητες του, καθώς και τον κύριο Κώστα Χριστοδούλου στις εγκαταστάσεις του 
οποίου τυπώθηκε η δεύτερη έκδοση του ψηφιακού τµήµατος του κυκλώµατος. 

Τέλος θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Μιχάλη Λυγεράκη ερευνητή του Ι.Τ.Ε. για 
την πολύτιµη βοήθεια του στην εκτύπωση της τελικής έκδοσης του κυκλώµατος και την 
µεταφορά της εµπειρίας του σε θέµατα κατασκυεής και ηλεκτρονικών. 

Περισσότερο θα ήθελα να ευχαριστήσω τους γονείς µου οι οποίοι µου έδωσαν την 
δυνατότητα να φθάσω σε αυτό το σηµείο και των οποίων οι συµβουλές και οι αγωνίες 
αποτελούσαν και αποτελούν πολύτιµο µάθηµα για µένα. 
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Κεφάλαιο 1 
Εισαγωγή 

 

1.1  Τεχνολογία και Εφαρµογές 

Η σύγχρονη τεχνολογία καλύπτοντας τις ανάγκες της κοινωνίας και προωθώντας 
νέες ιδέες για εφαρµογές στη ζωή έχει καταφέρει να αποτελέσει αναπόσπαστο κοµµάτι 
της καθηµερινής δουλειάς και διασκέδασης όλων των ανθρώπων. Ειδικότερα στον 
αναπτυγµένο βιοµηχανικά κόσµο κανείς δε φαντάζεται τη ζωή του δίχως τα επιτεύγµατα 
της τεχνολογίας, ξεκινώντας από τις “απλές” συσκευές του σπιτιού και καταλήγοντας σε 
πολύπλοκα συστήµατα ελέγχου, επίβλεψης, χειρισµού και διεκπεραίωσης δύσκολων 
εργασιών. Καθηµερινά µικρές και µεγάλες συσκευές έρχονται να διευκολύνουν ή να 
καταστήσουν πολύπλοκη τη ζωή µας. Συσκευές όπως τα κινητά τηλέφωνα, υπολογιστές 
παλάµης ή οι ηλεκτρονικές ατζέντες όχι µόνο έχουν γίνει απαραίτητες αλλά 
αλληλεπιδρούν µεταξύ τους, κατασκευάζοντας έτσι ένα σύµπλεγµα συσκευών µε 
αυξηµένες δυνατότητες. Για παράδειγµα, η αποστολή ενός e-mail είναι εφικτή 
χρησιµοποιώντας τον υπολογιστή παλάµης για τη σύνταξή του και το κινητό τηλέφωνο 
για την αποστολή του. Με τέτοιες τεχνολογίες και συσκευές, έχουµε περάσει σε µια νέα 
εποχή όπου εκτός από την συνεχή και ποιοτική επικοινωνία, επιθυµούµε ασφάλεια, 
ελευθερία κινήσεων και γενικότερα επικοινωνία µε οποιονδήποτε, οπουδήποτε και 
οποτεδήποτε θελήσουµε. 

Έτσι, η ανάγκη για χρήση µιας τεχνολογίας, η οποία θα επέτρεπε όλα τα παραπάνω 
άρχισε να διαφαίνεται ήδη από τις αρχές της περασµένης δεκαετίας. Έως τότε οι 
εξελίξεις στην τεχνολογία µας είχαν επιτρέψει να έχουµε µια συσκευή, η οποία περιείχε 
τα προσωπικά µας στοιχεία ή κάποια µυστικά µας δεδοµένα και µε τη βοήθειά της 
µπορούσαµε να εκτελούµε ορισµένες ευαίσθητες εργασίες. Αυτή ήταν η πλαστική κάρτα, 
η οποία µε την προσθήκη επεξεργαστικής ισχύος έγινε “έξυπνη”, µε αποτέλεσµα να 
µιλάµε σήµερα για την έξυπνη κάρτα ή αλλιώς smartcard. Με τη βοήθεια αυτής της 
κάρτας µπορούµε να καλύψουµε τις ανάγκες µας για ασφάλεια σε εργασίες όπως η 
ανάληψη χρηµάτων από µηχανήµατα τραπεζών ή η αναγνώριση µας από το δίκτυο 
κινητής τηλεφωνίας.. 

Έξυπνες κάρτες χρησιµοποιούµε καθηµερινά και η αποδοχή τους από την κοινωνία 
και τις διάφορες τεχνολογίες έγινε πολύ γρήγορα τόσο στην τηλεφωνία όσο και σε 
άλλους τοµείς της καθηµερινής ζωής. Το πρόβληµα όµως που δεν λύνουν αυτές οι 
κάρτες είναι η ελευθερία κινήσεων. Οποιοσδήποτε χρησιµοποιεί µια έξυπνη κάρτα, όπως 
την ξέρουµε µέχρι σήµερα, είναι αναγκασµένος να την τοποθετήσει σε έναν αναγνώστη, 
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έτσι ώστε να διαβαστούν τα δεδοµένα και να διεκπεραιωθεί η εκάστοτε εργασία. Το 
πρόβληµα αυτό έρχεται να λύσει, η “έξυπνη κάρτα χωρίς επαφές” (contactless 
smartcard), την οποία θα ονοµάζουµε στη συνέχεια ασύρµατη έξυπνη κάρτα.  

 

1.2 Περίληψη της Εργασίας 

Η εργασία πραγµατεύεται την κατασκευή ενός αναγνώστη (τερµατικού) ασύρµατων 
έξυπνων καρτών, ενός πρωτοτύπου κατασκευασµένο στο εργαστήριο για την ανάγνωση 
και εγγραφή ασύρµατων έξυπνων καρτών συγκεκριµένης τεχνολογίας. Περιγράφουµε 
επίσης αναλυτικά τις τεχνολογίες  ασύρµατων έξυπνων καρτών, ενώ αναφερόµαστε 
επιγραµµατικά, περιγράφοντας τις διαφορετικές γενιές έξυπνων καρτών µε επαφές. 

 

1.3 ∆οµή της Εργασίας 

Θα αρχίσουµε την αναφορά δίνοντας κάποια στοιχεία θεωρητικού και 
τεχνολογικού υπόβαθρου καθώς και κάποιους ορισµούς που θα βοηθήσουν στην 
κατανόηση των επόµενων ενοτήτων. Έτσι, στο δεύτερο κεφάλαιο θα µιλήσουµε για την 
ιστορία των καρτών, τις τεχνολογίες των έξυπνων καρτών, την είσοδο των ασύρµατων 
απογόνων τους καθώς επίσης και για τους αναγνώστες και τις εφαρµογές των καρτών 
αυτών. 

Στο επόµενο κεφάλαιο, θα επικεντρωθούµε στην ανάπτυξη του πρωτότυπου µας, 
αναλύοντας τον τρόπο κατασκευής, τόσο του υλικού όσο και του λογισµικού. Με αυτό 
τον τρόπο θα δώσουµε µια ολοκληρωµένη εικόνα της αρχιτεκτονικής της κατασκευής 
µας, εστιάζοντας σε κάθε συστατικό του συστήµατος ξεχωριστά. 

Τέλος, στο τέταρτο κεφάλαιο, θα παρουσιάσουµε τα συµπεράσµατα µας και τα 
µελλοντικά θέµατα που προκύπτουν από την εργασία αυτή. 
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Κεφάλαιο 2 
Υπόβαθρο 

 

2.1 Ιστορία των Καρτών 

Οι πρώτες πλαστικές κάρτες εµφανίστηκαν τη δεκαετία του ΄50, εποχή όπου το 
PVC έγινε αρκετά φτηνό, ώστε να χρησιµοποιηθεί µαζικά σε τέτοιες εφαρµογές. Πρώτη 
η Diners χρησιµοποίησε κάρτα εξ ολοκλήρου πλαστική ενώ µέσα σε λίγα χρόνια 
ακολούθησαν η Visa και η MasterCard. Αρχικά η χρήση των καρτών περιορίστηκε στις 
ΗΠΑ αλλά πολύ γρήγορα η Ευρώπη ακολούθησε και στη συνέχεια όλος ο κόσµος 
υιοθέτησε την πλαστική κάρτα. 

Η πρώτη, βασική λειτουργία της κάρτας, για την οποία και κατασκευάστηκε, ήταν η 
ασφαλής αποθήκευση δεδοµένων. Γι’ αυτό το λόγο και ενώ τα στοιχεία του εκδότη της 
κάρτας ήταν τυπωµένα πάνω στην επιφάνεια της, το όνοµα του χρήστη και ο αριθµός της 
κάρτας ήταν χαραγµένα. 

Ορόσηµο στην χρήση και τις εφαρµογές της κάρτας καθώς και αύξηση του 
αριθµού των εφαρµογών της, ήταν η κατασκευή καρτών που διαβάζονται από µηχανές. 
Έτσι, τοποθετήθηκε η µαγνητική λωρίδα στο πίσω µέρος της κάρτας και η καταγραφή 
ψηφιακών δεδοµένων έγινε εφικτή. Ακόµα και σήµερα οι κάρτες µε µαγνητική λωρίδα 
αποτελούν το πιο διαδεδοµένο τύπο καρτών σε όλο τον πλανήτη. Οι εταιρίες 
αποθηκεύουν διάφορα στοιχεία στην κάρτα και οι τραπεζικές εφαρµογές µε τη χρήση 
του PIN (Personal Identification Number) έγιναν πραγµατικότητα. Το πρόβληµα που 
παρουσιάστηκε όµως µε τη χρήση της µαγνητικής λωρίδας ήταν η έλλειψη ασφάλειας 
του µέσου αυτού. Είναι πλέον γνωστό ότι µε πολύ φθηνό εξοπλισµό εύκολα µπορεί 
κανείς να διαβάσει και να γράψει τα δεδοµένα της µαγνητικής λωρίδας όπως ακριβώς 
γίνεται στα παραδοσιακά κασετόφωνα. 

Το πρόβληµα αυτό ήρθε να λύσει στις αρχές της δεκαετίας του ΄70 η χρήση 
ολοκληρωµένων κυκλωµάτων στις κάρτες. Ήταν τότε που η τεχνολογία επέτρεψε στην 
βιοµηχανία να τοποθετήσει τέτοια κυκλώµατα στις κάρτες. Η αρχική ιδέα ήταν των 
γερµανών Jϋrgen Dethloff και Helmut Grotrupp, αλλά µόνο το 1974 ο Ιταλός Roland 
Moreno µε τη πατέντα του κατάφερε να χρησιµοποιήσει φθηνά ολοκληρωµένα 
κυκλώµατα για την κατασκευή µιας έξυπνης κάρτας. 

Από τη στιγµή αυτή και έπειτα η έξυπνη κάρτα γνωρίζει µεγάλη επιτυχία. 
Σηµαντική χρονιά είναι το 1984 όπου η γαλλικός τηλεφωνικός οργανισµός εκδίδει 
τηλεφωνικές κάρτες προπληρωµένων µονάδων, οι οποίες χρησιµοποιούν τεχνολογία 
έξυπνης κάρτας. Το 1990 µόνο στη Γαλλία κυκλοφορούν περί τα 60 εκατοµµύρια 
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τηλεκάρτες, ενώ το 1997 ο αριθµός τους φτάνει µερικές εκατοντάδες εκατοµµύρια 
παγκοσµίως. 

Μετά τις τηλεκάρτες σειρά έχουν και άλλες σηµαντικές εφαρµογές των έξυπνων 
καρτών. Οι τράπεζες µελετούν την δυνατότητα χρησιµοποίησής τους στα συστήµατα 
αυτόµατης ανάληψης χρηµάτων (ΑΤΜ), ενώ παράλληλα κάνουν την εµφάνιση τους τα 
ηλεκτρονικά πορτοφόλια. Εδώ σηµειώνουµε ότι το 1997 η Αυστρία είναι η πρώτη χώρα 
που έχει κοινό ηλεκτρονικό πορτοφόλι σε όλη της την επικράτεια. Οι εφαρµογές δε 
σταµατούν εδώ και σήµερα βλέπουµε τις έξυπνες κάρτες σε τοµείς όπως η ιατρική -
ιατρικός φάκελος ασθενή- δηµόσια συγκοινωνία -ηλεκτρονικό εισιτήριο- ταυτοποίηση - 
ηλεκτρονική ταυτότητα- [1]. 

 

2.2 Έξυπνες Κάρτες 

Στην ενότητα αυτή θα προσπαθήσουµε να περιγράψουµε σε συντοµία τα είδη των 
έξυπνων καρτών, µε σκοπό να δώσουµε µια ολοκληρωµένη εικόνα για το ποιες 
κατηγορίες και τεχνολογίες χρησιµοποιούνται. Πρώτα θα κάνουµε ένα διαχωρισµό 
µεταξύ καρτών µνήµης και καρτών µε µικροεπεξεργαστή. Έπειτα θα ταξινοµήσουµε τις 
κάρτες µε βάση του εάν έχουν ή όχι επαφές. 

 

2.2.1 Κάρτες Μνήµης 

Έτσι ονοµάζουµε τις κάρτες οι οποίες δεν εκτελούν πράξεις και δεν έχουν καµία 
“ευφυΐα” παρά µόνο έχουν τη δυνατότητα να αποθηκεύουν δεδοµένα και µερικές φορές 
να τα ασφαλίζουν. Ο τρόπος που ασφαλίζουν τα δεδοµένα είναι η απαγόρευση εγγραφής 
σε ορισµένες θέσης της µνήµης µετά την φάση της εξατοµίκευσης (personalization) της 
κάρτας. Με τον τρόπο αυτό δε µπορούν να αλλαχθούν κάποια στοιχεία που θεωρούνται 
ευαίσθητα αλλά µπορούν µόνο να διαβαστούν από το κατάλληλο τερµατικό. Με τον 
τρόπο αυτό έγινε πραγµατικότητα η πρώτη τηλεκάρτα προπληρωµένων µονάδων. 
Κάρτες µνήµης επίσης χρησιµοποιήθηκαν σε εφαρµογές ιατρικής πληροφορικής για την 
αποθήκευση του ιατρικού φακέλου αλλά και σε εφαρµογές ταυτοποίησης προσώπων 
όπου το χαµηλό κόστος ήταν πρωτεύουσα απαίτηση. 

Συνοψίζοντας, οι κάρτες µνήµης αποτέλεσαν και αποτελούν µεγάλο µέρος των 
έξυπνων καρτών αλλά έχουν περιορισµένη λειτουργικότητα και χαµηλή ασφάλεια. 
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2.2.2 Κάρτες µε Μικροεπεξεργαστή 

Σε αυτές τις κάρτες συνηθίζουµε να αναφερόµαστε όταν µιλάµε για έξυπνες κάρτες 
και όχι στις κάρτες µνήµης. Έτσι θα θεωρούµε και στη συνέχεια συνώνυµους τους όρους 
“έξυπνη κάρτα” και “κάρτα µε µικροεπεξεργαστή”. 

Η πρώτη εφαρµογή αυτών των καρτών όπως προαναφέραµε ήταν οι γαλλικές 
τραπεζικές κάρτες. Από τότε η χρήση τους έχει επεκταθεί σε πολλούς τοµείς µε 
κορυφαίο την κινητή τηλεφωνία και το σύστηµα GSM όπου κάθε κινητή συσκευή 
περιέχει µια έξυπνη κάρτα. Οι κάρτες αυτές είναι εξοπλισµένες µε κυκλώµατα λογικής, 
τα οποία µπορούν να εκτελούν πράξεις καθώς και στοιχεία µνήµης για να αποθηκεύουν 
δεδοµένα και αποτελέσµατα υπολογισµών. Η τεχνολογία αυτή έφερε επανάσταση, 
δίνοντας τη δυνατότητα για πλειάδα εφαρµογών και τηρώντας τις προϋποθέσεις 
ασφάλειας, µεταφοράς δεδοµένων και χρηστικότητας. 

Έτσι εφαρµογές όπως ηλεκτρονικές ταυτότητες, έλεγχος πρόσβασης σε κάποιο 
χώρο ή σε κάποιο υπολογιστή, ηλεκτρονική υπογραφή, ηλεκτρονικό πορτοφόλι και 
συνδυασµός αυτών έκαναν την εµφάνιση τους µε τη βοήθειά των έξυπνων καρτών. Στη 
συνέχεια τα τεχνολογικά πλεονεκτήµατα των καρτών αυτών έδωσαν τη δυνατότητα να 
κατασκευαστούν λειτουργικά συστήµατα καρτών και επέτρεψαν σε νέες εφαρµογές να 
φορτώνονται δυναµικά στην κάρτα. 

Συνεπώς, τα σηµαντικά οφέλη των καρτών αυτών είναι η µεγάλη αποθηκευτική 
ικανότητα, η δυνατότητα αποθήκευσης ευαίσθητων δεδοµένων µε ασφάλεια και η 
εκτέλεση  κρυπτογραφικών αλγορίθµων. 

 

2.3 Ασύρµατες Έξυπνες Κάρτες 

Τα τελευταία χρόνια στο χώρο των έξυπνων καρτών έκαναν την εµφάνιση τους οι 
κάρτες χωρίς επαφές δίνοντας τη δυνατότητα για νέες, σηµαντικές εφαρµογές και 
επιλύνοντας σοβαρά χρηστικά και λειτουργικά προβλήµατα. Οι κάρτες χωρίς επαφές, τις 
οποίες θα ονοµάζουµε και ασύρµατες, φαίνεται να κερδίζουν όλο και µεγαλύτερη 
αποδοχή τόσο από αυτούς που τις θέτουν σε κυκλοφορία (issuer) όσο και από τους 
χρήστες (holders), οι οποίοι αναγνωρίζουν τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα σε σχέση µε τις 
κάρτες επαφών. 

 

2.3.1 Πλεονεκτήµατα 

Οι έξυπνες κάρτες που χρησιµοποιούν επαφές συµµορφώνονται µε το 
σχεδιάγραµµα οκτώ επαφών που προσδιορίζεται στο πρότυπο του ISO 7816 Μέρος 1. 
Η αξιοπιστία των έξυπνων καρτών αυτών έχει βελτιωθεί σταθερά κατά τη διάρκεια των 
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προηγούµενων ετών, λόγω της αυξανόµενης εµπειρίας στη κατασκευή τέτοιων καρτών. 
Το ποσοστό αποτυχίας τηλεφωνικών καρτών πέρα από την αναµενόµενη διάρκεια ζωής 
ενός έτους τους, παραδείγµατος χάριν, είναι αυτήν την περίοδο αρκετά κάτω από ένα 
τοις χιλίοις. Παρ’ όλα αυτά, οι επαφές παραµένουν µια από τις συχνότερες πηγές 
αστοχίας στα ηλεκτροµηχανικά συστήµατα. Προβλήµατα µπορούν να προκύψουν από 
τη φθορά της επαφής, για παράδειγµα. ∆εδοµένου ότι οι επαφές, τοποθετηµένες στη 
επιφάνεια της κάρτας συνδέονται άµεσα µε τις εισόδους του ολοκληρωµένου 
κυκλώµατος που ενσωµατώνεται στην κάρτα, υπάρχει κίνδυνος ζηµιάς ή ακόµα και 
καταστροφή του ολοκληρωµένου κυκλώµατος από τις ηλεκτροστατικές εκκενώσεις - 
φορτία αρκετών χιλιάδων βολτ δεν είναι σπάνια.  

 
Αυτά τα τεχνικά προβλήµατα παρακάµπτονται από την ανέπαφη (ασύρµατη) 

έξυπνη κάρτα. Εκτός από τα τεχνικά πλεονεκτήµατά της, η ασύρµατη τεχνολογία 
προσφέρει επίσης στον εκδότη και στον κάτοχο της κάρτας µια σειρά από 
ενδιαφέρουσες νέες εφαρµογές. Παραδείγµατος χάριν, οι ανέπαφες κάρτες δεν 
χρειάζονται να εισαχθούν απαραιτήτως σε έναν αναγνώστη καρτών, δεδοµένου ότι 
υπάρχουν συστήµατα που λειτουργούν σε µια απόσταση µέχρι ενός µέτρου. Αυτό είναι 
ένα µεγάλο πλεονέκτηµα σε συστήµατα ελέγχου πρόσβασης στα οποία µια πόρτα ή µια 
περιστροφική πύλη πρέπει να ανοιχτεί, δεδοµένου ότι η έγκριση πρόσβασης ενός 
ατόµου µπορεί να ελεγχθεί χωρίς την απαίτηση να αφαιρεθεί η κάρτα από το πορτοφόλι 
ή την τσέπη και να εισαχθεί σε έναν αναγνώστη. Ένας εκτενής τοµέας εφαρµογής για 
αυτήν την τεχνολογία είναι οι δηµόσιες συγκοινωνίες, στις οποίες ένας µεγάλος αριθµός 
ανθρώπων πρέπει να αναγνωριστεί στο συντοµότερο δυνατό χρονικό διάστηµα. Επίσης, 
η ασύρµατη τεχνολογία είναι επίσης συµφέρουσα στα συστήµατα που απαιτούν τη 
σκόπιµη εισαγωγή της κάρτας σε έναν αναγνώστη, δεδοµένου ότι δεν παίζει ρόλο ο 
τρόπος µε τον οποίο η κάρτα θα εισαχθεί στον αναγνώστη. Αυτό έρχεται σε αντίθεση µε 
τις µαγνητικές κάρτες ή τις κάρτες µε επαφές, οι οποίες λειτουργούν µόνο εάν εισαχθούν 
µε ένα συγκεκριµένο τρόπο. Η ελευθερία από τους περιορισµούς προσανατολισµού 
απλοποιεί τη λειτουργία και αυξάνει έτσι την αποδοχή των χρηστών. 

Μια περαιτέρω ενδιαφέρουσα παραλλαγή στη χρήση των ασύρµατων έξυπνων 
καρτών αφορά τη χρησιµοποίηση ενός τερµατικού επιφάνειας. Εδώ η κάρτα δεν 
εισχωρεί σε µια σχισµή, αλλά απλά τοποθετείται σε µια συγκεκριµένη θέση στη 
επιφάνεια του αναγνώστη καρτών. Εκτός από την απλότητα της χρήσης, αυτή η λύση 
είναι ελκυστική επειδή µειώνει σηµαντικά τον κίνδυνο βανδαλισµού (παραδείγµατος 
χάριν, µε την τοποθέτηση τσίχλας ή κόλλας στη σχισµή του αναγνώστη). Όσον αφορά 
στο µάρκετινγκ, η ασύρµατη τεχνολογία προσφέρει το όφελος ότι κανένα τεχνικό 
στοιχείο δεν είναι ορατό στη επιφάνεια της κάρτας, έτσι ώστε το διακοσµητικό, 
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διαφηµιστικό σχέδιο της κάρτας δεν περιορίζεται από τις µαγνητικές λουρίδες ή τις 
επαφές. 

Η τεχνολογία κατασκευής για την µαζική παραγωγή των ασύρµατων καρτών έχει 
ωριµάσει στο σηµείο όπου υψηλής ποιότητας προϊόντα είναι διαθέσιµα σε τιµές που δε 
διαφέρουν σηµαντικά από εκείνες των συγκρίσιµων προϊόντων µε επαφές. Μέχρι τώρα, οι 
ασύρµατες κάρτες έχουν χρησιµοποιηθεί κυρίως για τα δηµόσια συστήµατα µεταφορών, 
στα οποία ενεργούν ως ηλεκτρονικά εισιτήρια. Τα συστήµατα προς το παρόν 
χρησιµοποιούν κυρίως τις κάρτες µίας λειτουργίας, για τις οποίες φθηνά ολοκληρωµένα 
κυκλώµατα έχουν αναπτυχθεί. Εντούτοις, υπάρχουν αυξανόµενα σηµάδια µιας 
απαίτησης για την προσθήκη συµπληρωµατικών λειτουργιών στο ηλεκτρονικό εισιτήριο. 
Για αυτόν τον λόγο, η χρήση των καρτών πολλών λειτουργιών µε ενσωµατωµένους 
µικροεπεξεργαστές θα αυξηθεί στο εγγύς µέλλον. Με αυτές τις κάρτες, οι λειτουργίες 
πληρωµής θα εκτελεσθούν αρχικά χρησιµοποιώντας την συµβατική τεχνική µε επαφές 
προκειµένου να χρησιµοποιηθούν οι υπάρχουσες υποδοµές, όπως τα ηλεκτρονικά 
συστήµατα πορτοφολιών. Αυτές οι νέες πολλών χρήσεων κάρτες έχουν και επαφές και 
ασύρµατα στοιχεία, και αναφέρονται ως κάρτες διπλής διεπαφής (dual-interface cards ή 
combicards).   

 

2.3.2 Τεχνολογία Ασύρµατων Καρτών 

Όπως περιγράφεται ήδη στην παράγραφο 2.3.1, οι ανέπαφες κάρτες δεν απαιτούν 
οποιαδήποτε ηλεκτρική σύνδεση µεταξύ της έξυπνης κάρτας και του τερµατικού καρτών 
προκειµένου να µεταφερθούν η ενέργεια και τα στοιχεία σε µια µικρή απόσταση. Τα 
σηµαντικότερα πλεονεκτήµατα της ασύρµατης τεχνολογίας καρτών επίσης ήδη έχουν 
παρουσιαστεί στην παράγραφο 2.3.1. Εδώ ενδιαφερόµαστε µόνο για τις αρχές 
λειτουργίας των ασύρµατων καρτών.  

Οι τεχνικές που χρησιµοποιούνται στις ασύρµατες έξυπνες κάρτες δεν είναι νέες, 
είναι γνωστές εδώ και πολλά χρόνια στα συστήµατα RFID (Radio-Frequency 
Identification), τα οποία έχουν χρησιµοποιηθεί για ποικίλες εφαρµογές όπως σε 
ποµπούς εντοπισµού ζώων και ηλεκτρονικά συστήµατα εκκίνησης οχηµάτων. Υπάρχει 
µια µεγάλη ποικιλία µεθόδων αναγνώρισης προσώπων ή αντικειµένων σε µικρές ή ακόµα 
και µεγάλες αποστάσεις, βασισµένες στις τεχνικές ραδιο-µετάδοσης και ειδικότερα στις 
τεχνικές ραντάρ. Μεταξύ της µεγάλης ποικιλίας των τεχνικών δυνατοτήτων, µόνο ένας 
µικρός αριθµός είναι κατάλληλος για τη χρήση στις έξυπνες κάρτες, δεδοµένου ότι όλα 
τα λειτουργικά στοιχεία πρέπει να στεγαστούν σε µια εύκαµπτη κάρτα που έχει µόνο 
0,76 mm πάχος. Παραδείγµατος χάριν δεν υπάρχει καµία µπαταρία διαθέσιµη µε αυτό 
το πάχος που θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί για να παρέχει την ισχύ στα ηλεκτρονικά 
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στοιχεία του κυκλώµατος της κάρτας. Ακριβώς όπως µε τις έξυπνες κάρτες επαφών, ένα 
σύστηµα που χρησιµοποιεί τις ασύρµατες κάρτες αποτελείται από τουλάχιστον δύο 
συστατικά, δηλαδή την ίδια την κάρτα και ένα αντίστοιχο τερµατικό, το οποίο µπορεί να 
λειτουργήσει ως αναγνώστης ή αναγνώστης/εγγραφέας σύµφωνα µε την τεχνολογία που 
χρησιµοποιείται. Καταρχήν, το τερµατικό περιλαµβάνει µια πρόσθετη διεπαφή, µέσω 
της οποίας µπορεί να επικοινωνήσει µε ένα άλλο σύστηµα (Η/Υ). Οι ακόλουθες 
τέσσερις ανάγκες πρέπει να ικανοποιηθούν ώστε η ασύρµατη κάρτα να είναι σε θέση να 
επικοινωνήσει µε το τερµατικό:  

 
 ενεργειακή µεταφορά για την παροχή της ισχύος στο ολοκληρωµένο κύκλωµα 
 µετάδοση του ρολογιού στη έξυπνη κάρτα  
 µεταφορά στοιχείων προς την έξυπνη κάρτα 
 µεταφορά στοιχείων από την έξυπνη κάρτα  

 
Πολλές διαφορετικές µέθοδοι έχουν αναπτυχθεί για την επίλυση αυτών των 

προβληµάτων, βασισµένων στην εµπειρία µε τα συστήµατα RFID. Οι περισσότερες από 
αυτές σχεδιάζονται συγκεκριµένα για ειδικές εφαρµογές. Παραδείγµατος χάριν, έχει 
διαφορά εάν η απόσταση µεταξύ της κάρτας και του τερµατικού σε κανονική λειτουργία 
είναι µόνο µερικά χιλιοστά ή περίπου ένα µέτρο. Φυσικά, η ανάπτυξη πολλών 
διαφορετικών λύσεων που σχεδιάζονται για συγκεκριµένες εφαρµογές σηµαίνει ότι αυτές 
οι λύσεις είναι αναπόφευκτα ασύµβατες µεταξύ τους. 

 

2.3.2.1 Επαγωγική Σύζευξη 

Η επαγωγική σύζευξη είναι προς το παρόν η ευρύτατα χρησιµοποιούµενη τεχνική. 
Μπορεί να χρησιµοποιηθεί για να µεταφέρει και ενέργεια και δεδοµένα. Οι διαφορετικές 
απαιτήσεις και οι εξωτερικοί περιορισµοί, όπως οι κανονισµοί χορήγησης αδειών, έχουν 
οδηγήσει σε ποικίλες υλοποιήσεις. Σε µερικές εφαρµογές, όπως ο έλεγχος πρόσβασης, 
είναι συνήθως αρκετό να µπορούµε να διαβάζουµε µόνο τα στοιχεία της κάρτας. Αυτό 
επιτρέπει τεχνικά απλές λύσεις. Λόγω της µικρής κατανάλωσης ισχύος (µερικές δεκάδες  
microwatt), η απόσταση λειτουργίας αυτών των καρτών περιορίζεται περίπου στο ένα 
µέτρο. Η ικανότητα µνήµης είναι συνήθως µόνο κάποιες εκατοντάδες bit. Εάν τα 
δεδοµένα πρέπει επίσης να γραφτούν, η κατανάλωση ισχύος ανέρχεται περισσότερο από  
lOO µW. Κατά συνέπεια, η απόσταση περιορίζεται σε περίπου 10 cm στην κατάσταση 
εγγραφής, δεδοµένου ότι η εκπεµπόµενη ισχύς του εξοπλισµού γραψίµατος δε µπορεί να 
αυξηθεί αυθαίρετα λόγω των περιορισµών που προκύπτουν από τις άδειες χρήσης 
ραδιοσυχνοτήτων. Οι ασύρµατες κάρτες µε µικροεπεξεργαστή έχουν µια ακόµα 
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µεγαλύτερη κατανάλωση ισχύος γύρω στα 100 mW. Η απόσταση από το τερµατικό 
περιορίζεται µε αυτόν τον τρόπο σε µερικά χιλιοστά. Ανεξάρτητα της απόστασης και της 
κατανάλωσης ισχύος, όλες οι κάρτες που χρησιµοποιούν την επαγωγική σύζευξη 
βασίζονται στη ίδια αρχή. Ένα ή περισσότερα πηνία (συνήθως µε µεγάλες εσωκλειόµενες 
περιοχές) ενσωµατώνονται στο σώµα καρτών, µαζί µε ένα ή περισσότερα ολοκληρωµένα 
κυκλώµατα.  

2.3.2.2 Ενεργειακή Μεταφορά 

 Οι περιβαλλοντικές µελέτες αποθαρρύνουν την µεγάλης κλίµακας χρήση των 
µπαταριών, το µεγαλύτερο µέρος των οποίων περιέχουν επικίνδυνες για την υγεία ουσίες. 
Για αυτούς τους λόγους, όλη η ενέργεια που απαιτείται για τη λειτουργία του 
ολοκληρωµένου στη έξυπνη κάρτα πρέπει να µεταφερθεί από τον αναγνώστη στη κάρτα. 
Ένα ισχυρό υψηλής συχνότητας µαγνητικό πεδίο παράγεται από ένα πηνίο στο 
τερµατικό προκειµένου να µεταφερθεί η ενέργεια. Οι συνηθέστερα χρησιµοποιούµενες 
συχνότητες είναι 125 kHz και 13,56 MHz. Εάν µια ασύρµατη κάρτα εµφανιστεί εντός 
του πεδίου του τερµατικού, ένα τµήµα του µαγνητικού πεδίου του τερµατικού περνά 
µέσω του πηνίου στη κάρτα, η οποία προκαλεί µια τάση Vi σε αυτό το πηνίο. Αυτή η 
τάση αποκαθίσταται, για να χρησιµεύσει ως η πηγή ισχύος για το ολοκληρωµένο. 
∆εδοµένου ότι η σύζευξη µεταξύ των πηνίων στο τερµατικό και την κάρτα είναι πολύ 
αδύνατη, η αποδοτικότητα αυτής της ρύθµισης είναι πολύ χαµηλή. Είναι εποµένως 
απαραίτητο να υπάρξουν πολύ υψηλά επίπεδα ρεύµατος στο τελικό πηνίο προκειµένου 
να επιτευχθούν τα απαραίτητα επίπεδα ισχύς πεδίου. Αυτό επιτυγχάνεται µε τη σύνδεση 
ενός πυκνωτή παράλληλα µε το πηνίο, µε την τιµή του πυκνωτή να επιλέγεται έτσι ώστε η 
συχνότητα συντονισµού του πηνίου και του πυκνωτή µαζί να ταιριάζει µε την συχνότητα 
του σήµατος µεταφοράς. Το πηνίο και ο πυκνωτής στη κάρτα διαµορφώνουν επίσης ένα 
συντονισµένο κύκλωµα µε την ίδια συχνότητα συντονισµού. Η τάση που προκαλείται 
στη κάρτα είναι ανάλογη προς την συχνότητα σηµάτων, τον αριθµό τυλιγµάτων του 
πηνίου και την εσωκλειόµενη περιοχή του πηνίου. Αυτό σηµαίνει ότι ο αριθµός στροφών 
που απαιτούνται για το πηνίο µειώνεται αυξάνοντας τη συχνότητα του σήµατος. Σε 125 
kHz είναι 100 έως 1000 στροφές, ενώ σε 13,56 MHz είναι µόνο 3 έως 10.  

 

2.3.2.3 Μεταφορά ∆εδοµένων 

Για τη µεταφορά των δεδοµένων από το τερµατικό στη κάρτα, όλες οι γνωστές 
ψηφιακές τεχνικές διαµόρφωσης µπορούν να χρησιµοποιηθούν. Οι συνηθέστερα 
χρησιµοποιηµένες τεχνικές είναι ASK (διαµόρφωση µετατόπισης εύρους), FSK 
(διαµόρφωση µετατόπισης συχνότητας) και PSK (διαµόρφωση µετατόπισης φάσης). Τα 
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ASK και PSK χρησιµοποιούνται συνήθως, δεδοµένου ότι αυτά είναι ιδιαίτερα εύκολο να 
αποδιαµορφωθούν.  

Στη άλλη κατεύθυνση, από την έξυπνη κάρτα στο τερµατικό, ένας τύπος 
διαµόρφωσης εύρους χρησιµοποιείται. Παράγεται µε τη χρησιµοποίηση του σήµατος 
δεδοµένων για να τροποποιήσει ψηφιακά ένα φορτίο στη κάρτα (διαµόρφωση φορτίου). 
Εάν µια έξυπνη κάρτα που είναι συντονισµένη στη συχνότητα συντονισµού του 
τερµατικού εισέρθει στο πεδίο του τερµατικού, απορροφά ενέργεια από αυτό το πεδίο 
όπως περιγράφηκε προηγουµένως. Αυτό προκαλεί αύξηση στο ρεύµα του πηνίο 
σύζευξης του τερµατικού, και µπορεί να ανιχνευθεί ως αυξανόµενη πτώση τάσης στα 
άκρα της εσωτερικής αντίστασης. Η έξυπνη κάρτα µπορεί έτσι να διαφοροποιεί την τάση 
στο τερµατικό µε την διαφοροποίηση του φορτίου στο πηνίο της, παραδείγµατος χάριν 
µε µια αντίσταση στο κύκλωµα. Προκειµένου να καταστήσουµε ευκολότερη την 
κατανόηση της ποικιλίας των τεχνικών που χρησιµοποιούνται, µπορούµε να τις 
ταξινοµήσουµε σε οµάδες σύµφωνα µε διάφορα χαρακτηριστικά. Μια δυνατότητα είναι 
να ταξινοµηθούν σύµφωνα µε την µέθοδο που χρησιµοποιείται για τις µεταφορές 
ενέργειας και δεδοµένων. Οι συνηθέστερα χρησιµοποιηµένες τεχνικές είναι 
ραδιοµετάδοσης ή µικροκυµατικές συνδέσεις, οπτικές συνδέσεις, χωρητική σύζευξη και 
επαγωγική σύζευξη. Για τις κάρτες που δεν έχουν την δική τους πηγή ενέργειας, η 
χωρητική και επαγωγική σύζευξη είναι η καταλληλότερη. Τα συστήµατα που είναι αυτήν 
την περίοδο εµπορικά διαθέσιµα επίσης χρησιµοποιούν αυτές τις τεχνικές αποκλειστικά, 
και αυτές είναι οι µόνες τεχνικές που χρησιµοποιούνται και από τα πρότυπα ISO/IEC 
10536, 14443 και 15693. Εστιάζουµε την προσοχή µας στην περιγραφή αυτών των 
τεχνικών.  

Με τη χωρητική σύζευξη, οι αγώγιµες επιφάνειες που ενεργούν ως πλάκες ενός 
πυκνωτή ενσωµατώνονται στο σώµα της κάρτας. Αυτές οι πλάκες έχουν µια 
χρησιµοποιήσιµη ικανότητα σύζευξης µερικών δεκάδων picofarad. Αυτό δεν είναι 
ικανοποιητικό για τη µεταφορά της ισχύος λειτουργίας. Για αυτόν τον λόγο, η τεχνική 
αυτή χρησιµοποιείται συνήθως µόνο για τη µεταφορά δεδοµένων, µε την ενεργειακή 
µεταφορά να εκτελείται επαγωγικά. Η µεταφορά δεδοµένων πραγµατοποιείται 
χρησιµοποιώντας µια διαφορική τεχνική µε τη βοήθεια ενός συµµετρικού ζευγαριού των 
επιφανειών σύζευξης, µε µια ακτίνα δράσης περί το ένα χιλιοστόµετρο.  

Λόγω του χαµηλού βαθµού σύζευξης µεταξύ του πηνίου στο τερµατικό και αυτού 
στην κάρτα, οι εναλλαγές τάσης που προκαλούνται στο τερµατικό από τη διαµόρφωση 
φορτίων είναι πολύ µικρές. Στην πράξη, το εύρος του χρησιµοποιήσιµου σήµατος είναι 
µόνο µερικά millivolt. Αυτό µπορεί να ανιχνευθεί µόνο από περίπλοκα κυκλώµατα, 
δεδοµένου ότι επικαλύπτονται από το σηµαντικά µεγαλύτερο σήµα (περίπου 80 db) που 
εκπέµπεται από το τερµατικό. Εντούτοις, εάν µια βοηθητική συχνότητα φέροντος fT 
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χρησιµοποιηθεί µε µια συχνότητα fΑ, το λαµβανόµενο σήµα δεδοµένων εµφανίζεται 
στο τερµατικό ως δύο πλευρικές ζώνες συχνοτήτων στο fT±fA. Αυτοί µπορούν να 
φιλτραριστούν από το σηµαντικά ισχυρότερο τελικό σήµα χρησιµοποιώντας ένα 
ζωνοπερατό φίλτρο και να ενισχυθούν έπειτα. Μετά από αυτό, µπορούν εύκολα να 
αποδιαµορφωθούν. Η διαµόρφωση µε ένα βοηθητικό φέρον έχει το µειονέκτηµα ότι 
απαιτεί σηµαντικά µεγαλύτερο εύρος ζώνης από την άµεση διαµόρφωση. Για αυτόν τον 
λόγο, η τεχνική αυτή µπορεί µόνο να χρησιµοποιηθεί σε έναν περιορισµένο αριθµό 
ζωνών συχνότητας. 

 

2.3.2.4 Αποφυγή Συγκρούσεων 

Όταν οι ασύρµατες κάρτες χρησιµοποιούνται, υπάρχει πάντα η πιθανότητα δύο ή 
περισσότερες κάρτες να βρεθούν κοντά στο τερµατικό συγχρόνως. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα 
για τα συστήµατα µε µια σχετικά µεγάλη ακτίνα δράσης, αλλά µπορεί ακόµη και να 
συµβεί µε τα συστήµατα που έχουν µια µικρή ακτίνα - παραδείγµατος χάριν, δύο κάρτες 
θα µπορούσε να βρεθούν η µία πάνω στην άλλη και έτσι να ενεργοποιηθούν από το 
τερµατικό συγχρόνως. Όλες οι κάρτες που είναι µέσα στην ακτίνα ενός συγκεκριµένου 
τερµατικού θα προσπαθήσουν να αποκριθούν στις εντολές από το τερµατικό. Εντούτοις, 
οι ταυτόχρονες µεταφορές δεδοµένων θα προκαλέσουν αναπόφευκτα παρεµβολές και 
απώλεια δεδοµένων εάν τα κατάλληλα µέτρα δεν ληφθούν. Οι διαδικασίες αποφυγής της 
σύγκρουσης που χρησιµοποιούνται µπορούν να ταξινοµηθούν σε τρεις οµάδες, µε βάση 
τις παραµέτρους που χρησιµοποιούν για να διαφοροποιήσουν τις κάρτες:  

 απόσταση  
 χρόνος  
 συχνότητα 

 
Με τη χωρική διαφοροποίηση, γίνεται µια προσπάθεια να περιοριστεί η ενεργός 

περιοχή του τερµατικού έτσι ώστε µια και µόνο κάρτα να µπορεί να προσπελαστεί κάθε 
στιγµή. Η ανίχνευση καρτών µπορεί επίσης να υιοθετηθεί.  

Με τη χρονική διαφοροποίηση, λαµβάνονται µέτρα για να εξασφαλίσουν ότι οι 
κάρτες έχουν διαφορετική συµπεριφορά συγχρονισµού, έτσι ώστε να µπορούν να 
προσδιοριστούν και να εξεταστούν χωριστά από το τερµατικό. Αυτό είναι η  
συνηθέστερα χρησιµοποιούµενη διαδικασία και έχει πολλές παραλλαγές.  

Με την βασισµένη στη συχνότητα διαφοροποίηση, χρησιµοποιούνται τεχνικές 
πολύπλεξης συχνοτήτων για να διακρίνουν τις µεµονωµένες κάρτες. Εντούτοις, αυτή η 
τεχνική είναι µάλλον περίπλοκη και ακριβή.  
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2.4 Κατάσταση της Τυποποίησης 

Από το 1988, σε µια οµάδα εργασίας του ISO/IEC ανατέθηκε το καθήκον να 
ορίσει πρότυπα για τις ασύρµατες κάρτες. Η εργασία τους ήταν να καθορίσουν πρότυπα 
για τις ασύρµατες κάρτες που είναι κατά ένα µεγάλο µέρος συµβατά µε τα άλλα πρότυπα 
για τις έξυπνες κάρτες. Όπως εξηγήθηκε ήδη, οι τεχνικές δυνατότητες για την ασύρµατη 
µεταφορά της ενέργειας και των δεδοµένων εξαρτάται ουσιαστικά από την επιθυµητή 
απόσταση µεταξύ της κάρτας και του τερµατικού κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης και 
της εγγραφής. ∆εν ήταν εποµένως δυνατό να δηµιουργηθούν ενιαία πρότυπα που θα 
πρόσφεραν µια ενιαία τεχνική λύση σε όλες τις απαιτήσεις που προκύπτουν από τις 
διάφορες εφαρµογές.  

Αυτή τη στιγµή, η εργασία έχει ολοκληρωθεί και στα τρία διαφορετικά πρότυπα 
που περιγράφουν τρεις διαφορετικές ακτίνες ανάγνωσης. Σε κάθε ένα από αυτά τα 
πρότυπα διάφορες τεχνικές λύσεις επιτρέπονται, δεδοµένου ότι τα µέλη της επιτροπής 
τυποποίησης δεν µπόρεσαν να συµφωνήσουν µια ενιαία τεχνική. Η τυποποίηση άρχισε 
µε τις κάρτες «στενής-σύζευξης» (ISO/IEC 10536 – Close Coupling Cards) [2], 
δεδοµένου ότι οι µικροεπεξεργαστές που ήταν διαθέσιµοι εκείνη την περίοδο είχαν 
σχετικά µεγάλη κατανάλωση ισχύος. Αυτό έκανε την ενεργειακή µεταφορά, πέρα από 
µια σχετικά µεγάλη απόσταση, αδύνατη. Τα ουσιαστικά µέρη αυτoύ του προτύπου έχουν 
ολοκληρωθεί και έχουν εγκριθεί και τα περιγράφουµε στην επόµενη ενότητα. Υπάρχουν 
δύο ακόµη πρότυπα, τα ISO/IEC 14443 – Proximity Cards για «τις κάρτες εγγύτητας» 
(συστήµατα µε µια ακτίνα λειτουργίας γύρω στα δέκα εκατοστά) [3] και ISO/IEC 
15693  - Vicinity Cards για τις «κάρτες γειτνίασης» (συστήµατα µε µια ακτίνα 
λειτουργίας µέχρι ένα µέτρο) [4]. Η ανάπτυξη και των δύο προτύπων έχει ολοκληρωθεί. 
Περιγράφονται συνοπτικά παρακάτω. 

 

2.4.1 Κάρτες Στενής Σύζευξης: ISO/IEC 10536  

Στο πρότυπο  ISO/IEC 10536 [2] για τις κάρτες στενής σύζευξης, αναφέρεται η 
εφαρµογή «slot ή surface operation», το οποίο εκφράζει το γεγονός ότι όταν βρίσκεται 
σε λειτουργία η κάρτα πρέπει να παρεµβληθεί σε µια αυλάκωση ή να τοποθετηθεί σε ένα 
συγκεκριµένο τµήµα της επιφάνειας του τερµατικού. Το πρότυπο ISO/IEC 10536 έχει 
τιτλο «identification cards – contactless integrated circuit(s) cards» και αποτελείται από 
τέσσερα µέρη:  

 
 Μέρος 1: Φυσικά χαρακτηριστικά 
 Μέρος 2: ∆ιάσταση και θέση των περιοχών σύζευξης  
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 Μέρος 3: Ηλεκτρονικά σήµατα και διαδικασίες επαναφοράς 
 Μέρος 4: ATR και πρωτόκολλα µετάδοσης 

 
Τα µέρη 1 µέχρι 4 έχουν γίνει πλέον διεθνή πρότυπα. Οι σηµαντικές απαιτήσεις για 

αυτά τα πρότυπα ήταν οι ακόλουθες:  
 

 Εκτενής συµβατότητα µε το ISO 7816 [5]  
 Λειτουργία ανεξάρτητου τρόπου τοποθέτησης της κάρτας στον αναγνώστη  
 Συχνότητα φέροντος µεταφοράς µεταξύ τριών και πέντε MHz 
 Κατανάλωση ισχύος της κάρτας λιγότερο από 150 mW (επαρκές για τα 
ολοκληρωµένα µικροεπεξεργαστών) 

 
Το Μέρος 1 του προτύπου καθορίζει τα φυσικά χαρακτηριστικά της κάρτας. 

Ουσιαστικά οι ίδιες απαιτήσεις δίνονται όπως για τις έξυπνες κάρτες µε επαφές, ειδικά 
όσον αφορά την κάµψη και τη στρέψη. Μια διαφορά είναι στη ανοχή για τις 
ηλεκτροστατικές εκφορτίσεις. ∆εδοµένου ότι µια ανέπαφη κάρτα δεν απαιτεί 
οποιοδήποτε αγώγιµο µονοπάτι µεταξύ της επιφάνειας και του ολοκληρωµένου 
κυκλώµατος που ενσωµατώνεται στο σώµα της κάρτας, µια ασύρµατη κάρτα είναι κατά 
ένα µεγάλο µέρος απρόσβλητη στη ζηµία από ESD (Electrostatic Discharge). Μια 
τάση δοκιµής 10 kV προσδιορίζεται έτσι στα πρότυπα, έναντι 1,5 kV για τις κάρτες µε 
επαφές.  

Το µέρος 2 του προτύπου προσδιορίζει τα µεγέθη και τις θέσεις των στοιχείων 
σύζευξης. ∆εδοµένου ότι δεν ήταν δυνατό να συµφωνηθεί µια ενιαία τεχνική συζεύξεων, 
στοιχεία χωρητικής και επαγωγικής σύζευξης καθορίζονται µε τέτοιο τρόπο ώστε και οι 
δύο τεχνικές να µπορούν να εφαρµοστούν µαζί σε µία κάρτα ή ένα τερµατικό. 

Το µέρος 3 του προτύπου, που δηµοσιεύτηκε το 1996, είναι το σηµαντικότερο 
µέρος µέχρι σήµερα. Περιγράφει την διαµόρφωση που χρησιµοποιείται για τις 
χωρητικές και τις επαγωγικές µεταφορές δεδοµένων, αφού η συµφωνία για µια ενιαία 
τεχνική δεν µπόρεσε να επιτευχθεί. Ένα τερµατικό που συµµορφώνεται µε το πρότυπο 
πρέπει εποµένως να υποστηρίξει και τις δύο τεχνικές. Και οι δύο τεχνικές µπορούν 
επίσης να εφαρµοστούν σε µια ενιαία κάρτα. 

2.4.1.1 Μεταφορά Ενέργειας 

Η ενεργειακή µεταφορά πραγµατοποιείται µέσω ενός ηµιτονοειδούς µαγνητικού 
πεδίου εναλλασσόµενου ρεύµατος µε µια συχνότητα 4,9152 MHz. Η ενέργεια περνά 
στην κάρτα από ένα ή περισσότερα πηνία σύζευξης, ανάλογα µε πόσα πηνία υπάρχουν 
στη κάρτα. Το τερµατικό πρέπει να δηµιουργεί πεδία και σε όλα τα πηνία. Κάθε 
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µαγνητικό πεδίο είναι αρκετά ισχυρό να µεταφέρει τουλάχιστον 150 mW στη κάρτα. 
Εντούτοις, η κάρτα δεν πρέπει να καταναλώσει περισσότερο από 200 mW. Ένας 
περίπλοκος καθορισµός των µαγνητικών πεδίων απαιτείται, προκειµένου να επιτραπεί η 
επαγωγική µεταφορά δεδοµένων ανεξάρτητα από τον προσανατολισµό της κάρτας, όπως 
θα εξηγηθεί στη συνέχεια. 

2.4.1.2 Επαγωγική Μεταφορά ∆εδοµένων 

∆ιαφορετικοί τύποι διαµόρφωσης χρησιµοποιούνται για τη µεταφορά δεδοµένων 
στις δύο κατευθύνσεις.  

 
Εικόνα 1 – ∆ιαµόρφωση µε ∆ιαφορά φάσης 

 Μεταφορές από την κάρτα στο τερµατικό: Για τη µεταφορά δεδοµένων από την κάρτα 
στο τερµατικό, το πρώτο βήµα είναι η παραγωγή ενός βοηθητικού φέροντος 302,7 kHz 
από διαµόρφωση φορτίου (load modulation) όπως φαίνεται στην εικόνα 1. Η 
µεταβλητότητα του φορτίου είναι τουλάχιστον 10%. Η διαµόρφωση δεδοµένων 
επιτυγχάνεται µε την αλλαγή της φάσης του βοηθητικού φέροντος κατά 180ο, η οποία 
παράγει δύο καταστάσεις φάσης , οι οποίες µπορούν να ερµηνευθούν ως λογικά µηδέν 
και ένα. Η αρχική κατάσταση, αφότου έχει ενισχυθεί το µαγνητικό πεδίο, καθορίζεται ως 
λογικό ένα. Αυτή η αρχική κατάσταση παραµένει σταθερή για τουλάχιστον 2 ms. Μετά 
από αυτό, κάθε µετατόπιση φάσης του βοηθητικού φέροντος αντιπροσωπεύει µια 
αντιστροφή της λογικής κατάστασης, το οποίο παράγει µια κωδικοποίηση NRZ. Ο 
ρυθµός µεταφοράς δεδοµένων είναι κατ’ αρχήν 9600 bps.  

Μεταφορές από το τερµατικό στην κάρτα: Για να µεταφερθούν τα δεδοµένα από το 
τερµατικό στη κάρτα, τα τέσσερα µαγνητικά πεδία εναλλασσόµενου ρεύµατος, που 
περνούν µέσω των επιφανειών σύζευξης, είναι διαµορφωµένα κατά φάση (διαµόρφωση 
µετατόπισης φάσης ή PSK). Αυτή η διαµόρφωση προκαλεί την µετατόπιση της φάσης 
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και των τεσσάρων πεδίων κατά 90ο ταυτόχρονα. Κατ' αυτό τον τρόπο, καθορίζονται δύο 
καταστάσεις φάσης. Ανάλογα µε τον προσανατολισµό της κάρτας σε σχέση µε το 
τερµατικό, προκύπτουν δύο διαφορετικοί αστερισµοί καταστάσεων φάσης. ∆εδοµένου 
ότι η κάρτα πρέπει να λειτουργήσει και στους τέσσερις πιθανούς προσανατολισµούς 
όσον αφορά το τερµατικό, η αρχική κατάσταση ερµηνεύεται ως λογικό ένα, ανεξάρτητα 
από το ποιά εκ των δεδοµένων εναλλακτικών καταστάσεων είναι πραγµατικά παρούσα. 
Μετά από αυτό, κάθε µετατόπιση φάσης αντιπροσωπεύει µια αντιστροφή της λογικής 
κατάστασης, η οποία παράγει πάλι µια κωδικοποίηση NRZ.  

 

2.4.1.3 Χωρητική Μεταφορά ∆εδοµένων 

Για τη χωρητική µεταφορά δεδοµένων από την κάρτα στο τερµατικό, ένα ζευγάρι 
επιφανειών σύζευξης χρησιµοποιείται ανάλογα µε τον προσανατολισµό της κάρτας 
σχετικά µε το τερµατικό. Το άλλο ζευγάρι των επιφανειών σύζευξης µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί για τη µεταφορά δεδοµένων στη αντίθετη κατεύθυνση. ∆εδοµένου ότι η 
κάρτα στέλνει το ATR µέσω ενός ιδιαίτερου ζευγαριού επιφανειών σύζευξης, το 
τερµατικό µπορεί να αναγνωρίσει τον σχετικό προσανατολισµό της κάρτας. Η µέγιστη 
πιθανή διαφορά δυναµικού µεταξύ ενός ζευγαριού επιφανειών σύζευξης περιορίζεται σε 
10V. Η πιθανή διαφορά δυναµικού πρέπει εντούτοις να είναι τουλάχιστον αρκετά 
µεγάλη, ώστε να υπερβεί την ελάχιστη διαφορική δυνατότητα του δέκτη (±300 mV).  
Χρησιµοποιείται µια διαφορική κωδικοποίηση NRZ για τη µεταφορά δεδοµένων. Η 
συσκευή αποστολής σηµάτων την παράγει µε την εναλλαγή της τάσης µεταξύ των 
επιφανειών.  

Η αρχική κατάσταση και το ATR: για να καθορίσει το τερµατικό σαφώς τον τύπο 
µεταφοράς δεδοµένων και τον προσανατολισµό της κάρτας στην αρχή µιας ανταλλαγής 
δεδοµένων, ορισµένα χρονικά διαστήµατα πρέπει να καθοριστούν για την έναρξη της 
µεταφοράς ενέργειας και δεδοµένων.  

Ελάχιστος χρόνος επαναφοράς: εάν η επαναφορά (reset) πρόκειται να παραχθεί 
ενεργοποιώντας το πεδίο µεταφοράς ενέργειας και απενεργοποιώντας το, ο χρόνος 
µεταξύ ενεργοποίησης και απενεργοποίησης, κατά τη διάρκεια του οποίου καµία 
ενέργεια δε µεταφέρεται, πρέπει να είναι ίσος ή µεγαλύτερος από 8ms.  

Μέγιστος χρόνος εκκίνησης: ο χρόνος που απαιτείται για το πεδίο που µεταφέρει την 
ενέργεια και παράγεται από το τερµατικό να ανακτήσει τη δύναµή του, πρέπει να είναι 
λιγότερος ή ίσος από 0,2ms.  

Χρόνος αρχικοποίησης: ο χρόνος αρχικοποίησης, που είναι ο χρόνος που απαιτείται 
από την κάρτα να επιτύχει µία σταθερή κατάσταση, είναι 8ms. 
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Χρόνος σταθερής λογικής κατάστασης: πριν από το ATR, η λογική κατάσταση 
κρατιέται στο λογικό ένα για 2ms. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, η κάρτα και το 
τερµατικό τίθονται στο λογικό ένα για τις µεταφορές δεδοµένων. 

Μέγιστος χρόνος απόκρισης για το ATR: η κάρτα πρέπει να αρχίσει να στέλνει το 
ATR προτού να παρέλθουν 30ms. Η κάρτα µπορεί να χρησιµοποιήσει το ATR για να 
δείξει ότι οι απαιτήσεις για την επόµενη λειτουργία πρέπει να αλλάξουν όσον αφορά το 
ενεργειακό επίπεδο, τον ρυθµό µεταφοράς δεδοµένων ή τη συχνότητα του πεδίου. 
Παραδείγµατος χάριν, σηµαντικά υψηλότερος ρυθµός µεταφοράς δεδοµένων µπορεί να 
επιλεχτεί για µια εφαρµογή µε χρονικές απαιτήσεις.  

Το παράρτηµα των προτύπων του ISO/IEC 10536-3 περιγράφει τις λεπτοµερείς 
µεθόδους δοκιµής που κάνουν δυνατές τις µετρήσεις των πεδίων στις επιφάνειες της 
κάρτας και του τερµατικού. Προς το παρόν, µόνο τα έγγραφα εργασίας (Comittee 
Draft) είναι διαθέσιµα για το Μέρος 4 του προτύπου. Καµία σταθερή έκδοση αυτού του 
προτύπου δεν υπάρχει µέχτρι σήµερα.  

 

2.4.2 Κάρτες Αποµακρυσµένης Σύζευξης: ISO/IEC 14443 – ISO/IEC 15693  

Ο όρος «κάρτες αποµακρυσµένης σύζευξης» καλύπτει τις έξυπνες κάρτες που 
µπορούν να µεταφέρουν τα δεδοµένα πέρα από µια απόσταση µερικών εκατοστόµετρων 
έως περίπου ένα µέτρο από το τερµατικό. 

Αυτή η δυνατότητα είναι µεγάλου ενδιαφέροντος για όλες τις εφαρµογές, στις 
οποίες τα στοιχεία πρέπει να ανταλλαχθούν µεταξύ της κάρτας και του τερµατικού χωρίς 
απαίτηση του χρήστη να πάρει την κάρτα στο χέρι του και να την εισάγει σε ένα 
τερµατικό. Μερικές εφαρµογές είναι:  

 έλεγχος πρόσβασης  
 αναγνώριση οχηµάτων 
 ηλεκτρονικές άδειες οδήγησης 
 άδεια εισόδου σε πίστες σκι 
 εισιτήρια αερογραµµών 
 αναγνώριση αποσκευών 

 
Η ποικιλία των εφαρµογών υποδηλώνει ότι υπάρχει µια µεγάλη γκάµα πιθανών 

τεχνικών εφαρµογών, η οποία καθιστά την τυποποίηση µια σύνθετη, δύσκολη και 
(δυστυχώς) χρονοβόρα εργασία. Η αρµόδια οµάδα εργασίας του ISO έχει δεσµευθεί  γι’ 
αυτό το θέµα από το 1994. Υπάρχουν προς το παρόν δύο πρότυπα: το ISO/IEC 14443 
και το ISO/IEC 15693. Το πρώτο καλύπτει µια ακτίνα µέχρι 10cm , ενώ το δεύτερο 
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καλύπτει µέχρι 1m. Οι παρακάτω είναι οι βασικοί τοµείς εφαρµογής που εξετάζονται 
από αυτά τα πρότυπα:  

αναγνώριση: διάβασµα γενικών πληροφοριών από την κάρτα 
έλεγχος πρόσβασης: χρησιµοποίηση της κάρτας ως τεκµήριο δικαιώµατος να 

προσεγγιστεί µια προστατευόµενη περιοχή 
συλλογή πληρωµής: λήψη αγαθών ή υπηρεσιών σε αντάλλαγµα µιας πληρωµής 
Στα τελευταία έτη, η ζήτηση για τις ασύρµατες κάρτες και τις εφαρµογές στα 

δηµόσια µέσα µεταφοράς έχει αυξηθεί. Τα συστήµατα µε σκοπό να ικανοποιήσουν 
αυτήν την απαίτηση έχουν αναπτυχθεί και έχουν ολοκληρωθεί επιτυχώς οι πειραµατικές 
δοκιµές. Αυτά τα νέα συστήµατα παρέχουν σαφή πλεονεκτήµατα και για τους χειριστές 
τους και για τους χρήστες τους. Ο χειριστής απολαµβάνει την αυξανόµενη ευελιξία στο 
σύστηµα πληρωµών, εκτός από την εξάλειψη της χρήσης των µετρητών, και µπορεί να 
συλλέξει και να αναλύσει τα στοιχεία χρήσης του συστήµατος. Για το χρήστη που 
πληρώνει, η τιµή γίνεται σηµαντικά µικρότερη από την εκτενή αυτοµατοποίηση. ∆εν 
είναι πλέον απαραίτητο να ψάχνει για κέρµατα για να αγοράσει ένα εισιτήριο. ∆εδοµένου 
ότι η διεθνής τυποποίηση για αυτές τις εφαρµογές άργησε να έρθει, ορισµένα de facto 
βιοµηχανικά πρότυπα επικράτησαν στην αγορά. Ένα παράδειγµα είναι το σύστηµα 
Mifare, το οποίο αναπτύχθηκε από την αυστριακή εταιρία Mikron και τώρα 
υποστηρίζεται από την Philips και την Infineon. Το Mifare αναπτύχθηκε ειδικά για τις 
εφαρµογές στις δηµόσιες συγκοινωνίες. Λειτουργεί µε επαγωγική σύνδεση µεταξύ της 
κάρτας και του τερµατικού, χρησιµοποιώντας µια συχνότητα 13,56 MHz και ρυθµό 
µεταφοράς δεδοµένων πάνω από 100 Κb/s. Η ακτίνα των 10cm είναι ικανοποιητική για 
να ελευθερώσει τον χρήστη από τη δυσχέρεια του να πρέπει να βγάλει την κάρτα από το 
πορτοφόλι του.  

∆εδοµένου ότι είναι πιθανό διάφορες κάρτες να βρίσκονται ταυτόχρονα µέσα στην 
ακτίνα του τερµατικού, πρέπει να ληφθεί υπόψη σε αυτήν την εφαρµογή ένας γρήγορος 
αλγόριθµος αποφυγής συγκρούσεων, έτσι ώστε να αποφευχθεί η αµοιβαία παρεµβολή. Η 
αρχιτεκτονική καρτών επιτρέπει 16 ανεξάρτητες λειτουργίες σε µια ενιαία κάρτα. Η 
πρόσβαση στα δεδοµένα προστατεύεται µε µια διαδικασία κρυπτογράφησης. 
Παραδείγµατος χάριν, οι πληροφορίες ταξιδιού (προέλευση και προορισµός ταξιδιού) 
µπορούν να συλλεχθούν όταν χρησιµοποιείται η κάρτα, ενώ η τιµή µπορεί επίσης να 
πληρωθεί άµεσα από ένα ηλεκτρονικό πορτοφόλι. Το σύστηµα Mifare χρησιµοποιείται 
ήδη σε εφαρµογές δηµόσιας συγκοινωνίας [1], ηλεκτρονικών τραπεζικών συναλλαγών [2] 
και αυτόµατη πληρωµή διοδίων [3]. 
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2.4.3 Κάρτες Εγγύτητας (proximity cards): ISO/IEC 14443 

Η εργασία για τα πρότυπα για τις έξυπνες κάρτες αυτές άρχισε το 1993 και 
ολοκληρώθηκε το 2001 [3]. Αυτός ο τύπος κάρτας σχεδιάζεται για µια ακτίνα περίπου 
10cm, το οποίο σηµαίνει ότι δεν είναι απαραίτητο να τοποθετηθεί σε µια ιδιαίτερη θέση 
στο τερµατικό. ∆ύο διαφορετικοί τύποι καρτών προκύπτουν, και οι δύο περιλαµβάνονται 
στο πρότυπο. 

 

2.4.3.1 Μεταφορά Ενέργειας 

Η σύζευξη που δηµιουργείται µεταξύ του τερµατικού και της κάρτας, επιτρέπει στο 
ενεργειακό πεδίο που παράγεται από το τερµατικό να µεταφέρει την απαιτούµενη 
ενέργεια στην κάρτα και παράλληλα διαµορφωµένο να χρησιµοποιηθεί για την 
επικοινωνία. Η συχνότητα του πεδίου είναι 13,56 MHz ± 7 ΚHz. 

Το τερµατικό οφείλει να δηµιουργεί ένα πεδίο εντάσεως από 1,5 Α/m έως 7,5 
Α/m (rms). Κατά συνέπεια η κάρτα πρέπει να λειτουργεί συνεχώς ανάµεσα σε αυτές τις 
τιµές. 

2.4.3.2 Μεταφορά ∆εδοµένων 

Όπως ήδη αναφέρθηκε υπάρχουν δύο τύποι µεταφοράς δεδοµένων και 
περιγράφονται και οι δύο στο πρότυπο. Το τερµατικό εναλλάσσει τη διαµόρφωση 
µεταξύ του τύπου Α και Β όταν περιµένει κάποια κάρτα να εισέλθει στο πεδίο του.  

 

 
Εικόνα 2 – Προυποθέσεις για τη ∆ιαµόρφωση ASK 
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Επικοινωνία τύπου Α από το τερµατικό στην κάρτα: ο ρυθµός µεταφοράς δεδοµένων 
κατά τη διάρκεια της αρχικοποίησης και της φάσης αποφυγής σύγκρουσης είναι fc/128 
(@ 106 Κbit/s). Η επικοινωνία βασίζεται στην αρχή διαµόρφωσης ASK 100% του 
πεδίου έτσι ώστε να δηµιουργούνται παύσεις του σήµατος όπως φαίνεται στην εικόνα 2. 
Η αναπαράσταση των bit γίνεται ως εξής: το λογικό ένα αναπαρίσταται µε µια παύση 
µετά από χρόνο 64/fc, µε την παύση όπως ορίστηκε παραπάνω. Το λογικό µηδέν 
αναπαρίσταται είτε µε παύση για όλο το χρόνο ενός bit είτε µε µια παύση στην αρχή της 
διάρκειας του bit. Το παραπάνω εξαρτάται από τα συνεχόµενα µηδενικά που 
µεταδίδονται. 

Επικοινωνία τύπου Α από την κάρτα στο τερµατικό: ο ρυθµός µεταφοράς δεδοµένων 
είναι ο ίδιος όπως και στην αντίθετη κατεύθυνση. Η κάρτα µπορεί να επικοινωνεί µε το 
τερµατικό µέσω µιας περιοχής επαγωγικής σύζευξης όπου η συχνότητα του φέροντος 
φορτώνεται για να δηµιουργηθεί ένα υποφέρον συχνότητας fs. Η ένταση της 
διαµόρφωσης φορτίου είναι το λιγότερο 30/Η1,2 mV όπου Η είναι η τιµή (rms) της 
έντασης του µαγνητικού πεδίου σε A/m. Το υποφέρον έχει συχνότητα fs ίση µε fc/16 (· 
847 ΚHz) οπότε η διάρκεια ενός bit είναι ίση µε 8 περιόδους του υποφέροντος. Η 
διαµόρφωση του υποφέροντος γίνεται µε τη χρήση µεταλλαγής on/off και τα bit 
αναπαρίστανται µε κωδικοποίηση Manchester. 

Επικοινωνία τύπου B από το τερµατικό στην κάρτα:  ο ρυθµός µεταφοράς δεδοµένων 
είναι όπως και παραπάνω περίπου 106 Κbit/s. Η διαµόρφωση του πεδίου που 
χρησιµοποιείται είναι διαµόρφωση πλάτους ASK 10%. Η κωδικοποίηση των bit είναι 
NRZ-L (Non-Return-to-Zero-Level) µε τα λογικά επίπεδα ως εξής: το λογικό ένα 
κωδικοποιείται µε το υψηλό επίπεδο πλάτους του φέροντος, δηλαδή χωρίς διαµόρφωση, 
ενώ το λογικό µηδέν µε το χαµηλό (Εικόνα 3). 

 
Εικόνα 3 – ∆ιαµόρφωση ASK 10% 
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Επικοινωνία τύπου B από την κάρτα στο τερµατικό: ο ρυθµός µεταφοράς δεδοµένων δεν 
αλλάζει και εδώ. Σε αυτό τον τύπο όµως η διαµόρφωση φορτίου έχει πλάτος το λιγότερο 
30/Η1,2 mV όπου H είναι η τιµή (rms) της έντασης του µαγνητικού πεδίου σε A/m. Το 
υποφέρον που δηµιουργείται έχει και τώρα συχνότητα περίπου ίση µε 847 ΚHz και η 
διαµόρφωση αυτού είναι BPSK. Η κωδικοποίηση των bit είναι NRZ-L και η λογική 
κατάσταση παρουσιάζεται µε την µετατόπιση φάσης κατά 180ο στο υποφέρον. 

2.4.4 Κάρτες Γειτνίασης (vicinity cards): ISO/IEC 15693 

Αυτό το πρότυπο εξετάζει τις έξυπνες κάρτες µε µια ακτίνα δράσης µέχρι 1m [4]. 
Ο τίτλος εργασίας για τα προτεινόµενα πρότυπα είναι «Identification cards - 
Contactless integrated circuit(s) cards - Vicinity cards», που εκφράζει το γεγονός ότι οι 
κάρτες µε αυτήν ακτίνα δράσης δεν είναι αναγκαίο να κρατηθούν στο χέρι για να 
χρησιµοποιηθούν, αλλά µπορούν να παραµείνουν στο πορτοφόλι ή την τσέπη του 
παντελονιού. Και τα τρία µέρη του προτύπου έχουν πλέον ολοκληρωθεί. 

 

2.4.5 Σύνοψη 

Στο ενότητα αυτή περιγράψαµε τις διάφορες τεχνολογίες ασύρµατων καρτών και τα 
χαρακτησριστίκά τους σχετικά µε την ακτίνα δράσης, συχνότητα φέροντος και 
διαµόρφωση. Στον επόµενο πίνακα συνοψίζουµε αυτές τις τεχνολογιές κάνοντας εµφανές 
τον τοµέα εφαρµογών που µπορούν να χρησιµοποιηθούν καθώς και τις τεχνολογίες που 
χρησιµοποιούν. 

 
 Κάρτα 

Επαφών 
Στενή σύζευξη Κάρτα εγγύτητας Κάρτα 

γειτνίασης 
Πρότυπο ISO 7816 ISO 10536 ISO 14443 ISO 15693 
Ακτίνα (max) Επαφή 0 – 3 cm 10 cm 1 m 
Συχνότητα  3/5 MHz 13,56 MHz 13,56 MHz 
Σχόλια Για κάρτες µε 

επαφές ή 
διπλής 
διεπαφής 

Έχουν σχεδόν 
αντικατασταθεί 
από τις κάρτες 
εγγύτητας 

Τύπου Α: wired 
logic συνήθως 
Τύπου Β: Με 
µικροεπεξεργαστή 
ή wired logic 

Για 
αναγνώριση 
µεγάλης 
απόστασης 
(wired logic) 

Πίνακας 1 – Σύγκριση Προτύπων 
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2.5 Τερµατικά Έξυπνων Καρτών 

Ο µόνος τρόπος επικοινωνίας της έξυπνης κάρτας µε τον έξω κόσµο είναι η 
σειριακή διεπαφή. Για το λόγο αυτό µια άλλη συσκευή είναι απαραίτητη. Τέτοιες 
συσκευές ονοµάζονται τερµατικά. Κατά καιρούς έχουν χρησιµοποιηθεί και άλλες 
ονοµασίες όπως “συσκευή υποδοχής κάρτας” (card-accepting device) ή “αναγνώστης 
έξυπνων καρτών (smartcard reader)”. Στο εξής θα χρησιµοποιούµε τους παραπάνω 
όρους χωρίς διάκριση. Οι βασικές λειτουργίες µιας τέτοιας συσκευής είναι να παρέχει 
ισχύ στην κάρτα και να εγκαθιστά µια σύνδεση µεταφοράς δεδοµένων. 

Οι περισσότεροι αναγνώστες καρτών περιέχουν κάποιον επεξεργαστή συνήθως 
αρχιτεκτονικής 8-bit ή 16-bit. Οι κατασκευαστές των τερµατικών αυτών τα 
προγραµµατίζουν χρησιµοποιώντας γλώσσες υψηλού επιπέδου όπως C και C++. Τα 
τελευταία χρόνια συζητείται ο προγραµµατισµός των τερµατικών όχι µόνο από τους 
κατασκευαστές αλλά και από τρίτους. Με αυτό τον τρόπο δίνεται η δυνατότητα να 
προσαρµοστούν αναγνώστες σε διάφορες εφαρµογές. Aυξάνεται επίσης η πιθανότητα 
υποστήριξης µελλοντικών πρωτοκόλλων, χωρίς την προµήθεια νέου τερµατικού. Η 
πρώτη τέτοια προσπάθεια έγινε το 1996 από τον οργανισµό Europay µε τον ορισµό του 
Open Terminal Architecture (OTA) [6]. Παρόµοιο στόχο φαίνεται να έχουν και οι 
προσπάθειες για την είσοδο της γλώσσας προγραµµατισµού Java [7] στο χώρο των 
τερµατικών. Οι προδιαγραφές του οργανισµού EMV [8],[9] περιέχουν την ιδέα εισόδου 
κώδικα προγράµµατος στα τερµατικά. 

 

 
Εικόνα 4 – Αρχιτεκτονική Αναγνώστη 
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Τα τερµατικά δεν είναι εφοδιασµένα µε µονάδες αποθήκευσης, οπότε για τις 
ανάγκες αποθήκευσης του προγράµµατος τους και των δεδοµένων τους χρησιµοποιούν 
µνήµες τύπου RAM, EEPROM ή flash EEPROM. Τα µεγέθη αυτών είναι της τάξης 
του megabyte. Η εκτεταµένη χρήση των έξυπνων καρτών, τουλάχιστον στην Ευρώπη, 
ώθησε όπως αναµενόταν και την αγορά των τερµατικών, µε αποτέλεσµα, αυτή τη στιγµή 
να υπάρχει µια τεράστια γκάµα τεχνολογιών και τύπων διαθέσιµα. Για παράδειγµα 
υπάρχουν αναγνώστες οι οποίοι µπορούν να ενωθούν µε κάποιο σύστηµα υπόβαθρου 
(για παράδειγµα ηλεκτρονικό υπολογιστή) ενώ υπάρχουν άλλοι οι οποίοι λειτουργούν 
αυτόνοµα. Μεγάλη ποικιλία υπάρχει επίσης και στην διεπαφή επικοινωνίας µε τον 
υπολογιστή. Βρίσκουµε τερµατικά που επικοινωνούν µέσω σειριακής θύρας, παράλληλης 
θύρας, υπέρυθρων ακτινών ή ακόµα σε µορφή PCMCIA κάρτας. Τέλος, στην αγορά 
έχουν εµφανιστεί διαφορές τεχνικές ενίσχυσης της ασφάλειας, οι οποίες ενσωµατώνονται 
στους αναγνώστες. Έτσι, τερµατικά µε πολλές υποδοχές αρθρωµάτων ασφάλειας 
(security module) δεν είναι σπάνια. Αναγνώστες µε πληκτρολόγιο για την είσοδο 
αριθµού αναγνώρισης (PIN) χρησιµοποιούµε καθηµερινά. Τελευταία, συναντάµε 
τερµατικά µε αρθρώµατα βιοµετρικής (biometric), όπως αναγνώστες δαχτυλικών 
αποτυπωµάτων. 

2.5.1 Τερµατικά Ασύρµατων Έξυπνων Καρτών 

Οι αναγνώστες των ασύρµατων έξυπνων καρτών (contactless smartcards) δεν 
διαφέρουν ουσιαστικά από αυτούς που προορίζονται για κάρτες µε επαφές παρά µόνο 
στην διεπαφή επικοινωνίας µε την κάρτα. Στην περίπτωση των ασύρµατων καρτών, ο 
αναγνώστης οφείλει να είναι εφοδιασµένος µε µια διάταξη η οποία να του επιτρέπει να 
επικοινωνεί ασύρµατα µε την κάρτα. Έτσι, ενώ το κοµµάτι επικοινωνίας µε το σύστηµα 
υποβάθρου (H/Y, µικροεπεξεργαστής) παραµένει ουσιαστικά το ίδιο, το κοµµάτι 
επικοινωνίας µε τη κάρτα αλλάζει. Για το σκοπό αυτό χρησιµοποιούνται συνήθως 
κεραίες διαφόρων διαστάσεων – ανάλογα µε την απόσταση λειτουργίας – και ένα 
αναλογικό κύκλωµα οδήγησης της κεραίας. Επίσης, υλοποιείται και κάποιο πρότυπο 
σχετικά µε το πεδίο, τη διαµόρφωση και την κωδικοποίηση για την µεταφορά 
δεδοµένων και ενέργειας στην κάρτα. Έτσι εκτός από το αναλογικό κοµµάτι ο 
αναγνώστης ασύρµατων καρτών διαφέρει και στο πρόγραµµα που έχει αποθηκευµένο 
στη µνήµη του. 

2.6 Εφαρµογές Έξυπνων Καρτών 

Στις προηγούµενες ενότητες περιγράψαµε τα βασικά σηµεία της τεχνολογίας και 
της ιστορίας των καρτών και των τερµατικών. Όµως η πραγµατική αξία αυτής της 
τεχνολογίας βρίσκεται στην εκτεταµένη και επιτυχηµένη χρήση της. Οι εφαρµογές 
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ολοένα και πληθαίνουν δίνοντας στον κόσµο µεγαλύτερες ευκολίες και καλύτερες 
υπηρεσίες σε καθηµερινές εργασίες. Παρακάτω θα αναφέρουµε µερικές εφαρµογές για 
να υποστηρίξουµε αυτή την θέση. ∆εν θα επεκταθούµε σε ανάλυση της κάθε εφαρµογής, 
αφού αυτό θα χρειαζόταν πολύ χρόνο και θα ξέφευγε από το σκοπό της εργασίας. 

Η µεγαλύτερη χρήση των έξυπνων καρτών, ακόµα και σήµερα, βρίσκεται στον 
χώρο της τηλεφωνίας και µάλιστα της δηµόσιας. Οι τηλεκάρτες, αν και εµφανίστηκαν 
µετά από τις πιστωτικές και τις κάρτες του τραπεζικού τοµέα, κατέχουν το µεγαλύτερο 
κοµµάτι της αγοράς των έξυπνων καρτών. Ακολουθούν οι τραπεζικές κάρτες χρέωσης, 
ανάληψης ή πίστωσης. Τα τελευταία χρόνια, µε την άνθιση του συστήµατος κινητής 
τηλεφωνίας  GSM, οι έξυπνες κάρτες έχουν δεχθεί µεγάλη ώθηση, αφού κάθε συσκευή 
οφείλει να έχει µια έξυπνη κάρτα στο εσωτερικό της. Σιγά-σιγά άρχισε να φαίνεται η 
µεγάλη δυνατότητα χρήσης των καρτών και είδαµε συστήµατα συνδροµητικής 
τηλεόρασης να εξοπλίζονται µε αναγνώστες καρτών. Η ιατρική ήρθε να συµπληρώσει 
τους τοµείς εφαρµογής, εκµεταλλευόµενη τις αποθηκευτικές δυνατότητες και τεχνικές 
ασφάλειας της έξυπνης κάρτας. Η λίστα συνεχίζεται µε τα ηλεκτρονικά πορτοφόλια, µε 
τα οποία µπορούµε να απαλλαχθούµε από το χρήµα όπως το ξέρουµε σήµερα και να 
χρησιµοποιούµε µια κάρτα αντ’ αυτού. Πολλές χώρες µελετούν και άλλες το έχουν ήδη 
πραγµατοποιήσει, να αντικαταστήσουν τις ταυτότητες, τις άδειες οδήγησης, τα 
διπλώµατα και τις στρατιωτικές ταυτότητες µε έξυπνες κάρτες. Συνηθισµένη έχει γίνει 
πλέον η χρήση καρτών για έλεγχο πρόσβασης σε χώρους όπως κτήρια και δωµάτια. 
Τέλος, σταθερά αυξάνονται οι εφαρµογές στην ασφάλεια δικτύων και στο ηλεκτρονικό 
εµπόριο, αφού οι µηχανισµοί ασφάλειας των έξυπνων καρτών µπορούν να καλύψουν τις 
ανάγκες του χώρου. 

2.6.1 Εφαρµογές Ασύρµατων Έξυπνων Καρτών 

Οι ασύρµατες (contactless) έξυπνες κάρτες µπορούν να χρησιµοποιηθούν στις 
περισσότερες από τις παραπάνω εφαρµογές προσφέροντας ταυτόχρονα την δυνατότητα 
χρήσης τους σε νέες καινοτόµες εφαρµογές. Για παράδειγµα είναι πλέον σύνηθες 
φαινόµενο η χρήση των ασύρµατων καρτών για τον έλεγχο πρόσβασης αλλά επίσης σε 
πολλές χώρες είναι πραγµατικότητα οι εφαρµογές σε ηλεκτρονικά εισιτήρια για τα µέσα 
µαζικής µεταφοράς. Για τα διόδια και τους χώρους στάθµευσης, όπου χρειάζεται η 
συλλογή τελών χρήσης των υπηρεσιών αυτών, έχουν εµφανιστεί λύσεις οι οποίες έχουν 
µπει σε λειτουργία. Επιπλέον, µεγάλη άνθιση παρουσιάζουν και εφαρµογές, όπως 
εντοπισµός και αναγνώριση προϊόντων ή αποσκευών που χρησιµοποιούνται σε 
εργοστάσια, αεροδρόµια και εταιρίες µεταφορών. 
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Κεφάλαιο 3 
Σχεδίαση Πρωτότυπου Τερµατικού  

 

3.1 Εισαγωγικά 

Όπως ήδη αναφέρθηκε στο προηγούµενο κεφάλαιο, οι αναγνώστες έξυπνων καρτών 
έχουν αποκτήσει µεγάλο ενδιαφέρον σε καθηµερινές εφαρµογές. Τόσο οι τρόποι 
διασύνδεσης µε το σύστηµα υποβάθρου όσο και η επικοινωνία µε την κάρτα αποτελούν 
σηµαντικά και ελκυστικά θέµατα για ενασχόληση και µελέτη. Από την άλλη µεριά τέτοια 
συστήµατα χρησιµοποιούνται καθηµερινά και οφείλουν να αντιµετωπίσουν εκτός των 
θεωρητικών και τα πρακτικά προβλήµατα. Γι’ αυτό το λόγο στην εργασία µας θελήσαµε 
να κατασκευάσουµε ένα πρωτότυπο τερµατικό ασύρµατων έξυπνων καρτών, το οποίο να 
µπορέσουµε να ελέγξουµε σε πραγµατικές συνθήκες χρησιµοποιώντας κάρτες του 
εµπορίου. 

3.2 Στόχος της Εργασίας 

Ο στόχος της εργασίας µας ήταν η κατασκευή ενός πρωτοτύπου και ταυτόχρονα η 
εγκατάσταση ενός περιβάλλοντος δοκιµών τέτοιο ώστε να µας επιτρέπει να µεταβάλουµε 
αν όχι όλες, τις περισσότερες παραµέτρους του συστήµατος ανάλογα µε τις ανάγκες µας. 
Βασισµένοι στον παραπάνω στόχο προσπαθήσαµε να κατασκευάσουµε ενά ανοιχτό 
σύστηµα, το οποίο µπορεί να προσαρµόζει διαφορετικά αρθρώµατα τόσο στο επίπεδο 
του λογισµικού όσο και στου υλικού. Επιπλέον σχεδιάσαµε µε τέτοιο τρόπο το σύστηµα 
ώστε να µπορούµε να διεξάγουµε ελέγχους ορθότητας και ασφάλειας σε όλα τα επίπεδα.  

3.3 Λειτουργικές Απαιτήσεις    

Η πρώτη απαίτηση ώστε να υλοποιήσουµε τον παραπάνω στόχο ήταν να 
αποκτήσουµε µια άρτια επικοινωνία τόσο µε την κάρτα όσο και µε το σύστηµα 
υποβάθρου που στην περίπτωση µας είναι ένας προσωπικός υπολογιστής. Έπειτα, 
επικεντρωθήκαµε στην ανταλλαγή δεδοµένων µεταξύ του υπολογιστή και της έξυπνης 
κάρτας, αφού ο αναγνώστης και το λογισµικό µας δίνουν διαφανώς τη δυνατότητα αυτή. 
Κατά τη διάρκεια της σχεδίασης και υλοποίησης των παραπάνω προδιαγραφών, 
βρεθήκαµε αντιµέτωποι µε διάφορα προβλήµατα, τα οποία µας επέτρεψαν να 
αποκτήσουµε µια αρκετά µεγάλη εµπειρία πάνω στο θέµα, επιλύοντάς τα. Στα 
παρακάτω κεφάλαια θα περιγράψουµε αναλυτικά το σύστηµα και τα ζητήµατα που µας 
απασχόλησαν καθώς και τις αποφάσεις που πήραµε για να τα αντιµετωπίσουµε. 
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3.4 Περιγραφή της Εργασίας 

Θέλοντας να υλοποιήσουµε ένα τερµατικό για την ανάγνωση και γραφή ασύρµατων 
έξυπνων καρτών ήµασταν αναγκασµένοι να επιλέξουµε το πρότυπο µε το οποίο θα 
συµµορφωνόµασταν στην ανάπτυξη αυτής της εργασίας. Αποφασίσαµε να επιλέξουµε το 
πρότυπο ISO/IEC 14443 το οποίο περιγράφηκε περιληπτικά στο κεφάλαιο 2.4.3. Η 
επιλογή µας στηρίχθηκε πρώτον στο ότι το παλιότερο πρότυπο ISO/IEC 10536 είχε 
αρχίσει να δίνει τη θέση του στον διάδοχό του, το 14443, και δεύτερο διότι η αγορά 
φαινόταν να κατευθύνεται προς το 14443 τουλάχιστον για εµπορικές εφαρµογές µικρής 
εµβέλειας. Πρέπει να σηµειώσουµε εδώ ότι η επιλογή µας έγινε όταν ακόµα το πρότυπο 
δεν είχε ολοκληρωθεί αλλά τελικά οι επιλογές τόσο της αγοράς όσο και της βιοµηχανίας 
έδειξαν ότι το πρώτυπο που επιλέξαµε ήταν το σωστό αφού υποστηρίζεται πλέον από 
τους περισσότερους κατασκευαστές. Θέλοντας να καλύψουµε πλήρως το ISO14443 
αποφασίσαµε να υλοποιήσουµε και να ασχοληθούµε και µε τους δύο τύπους που 
περιγράφονται στο πρότυπο αλλά και να κατασκευάσουµε εξ’ ολοκλήρου δικό µας 
αναλογικό κύκλωµα για να µεταβάλλουµε όπως επιθυµούµε την ακτίνα δράσης του 
αναγνώστη. Με αυτό τον τρόπο καλύπταµε ένα µεγάλο φάσµα εφαρµογών και 
ταυτόχρονα ανοίγαµε πολλά και ενδιαφέρονται θέµατα µελέτης. Συνεχίζοντας την 
περιγραφή, σκόπιµο είναι να προσπαθήσουµε να παρουσιάσουµε τα συστατικά του 
συστήµατος και να αναλύσουµε τόσο τη λειτουργία καθενός όσο και την αλληλεπίδραση 
µε τα υπόλοιπα. 

Εικόνα 5 – Αρχιτεκτονική Συστήµατος 

Το τερµατικό αποτελείται από δύο µεγάλα µέρη. Το πρώτο είναι το ψηφιακό 
κοµµάτι και το δεύτερο είναι το αναλογικό. Το ψηφιακό κοµµάτι είναι το κύκλωµα 
εκείνο το οποίο επικοινωνεί µε τον υπολογιστή και ανταλλάσσει δεδοµένα µαζί του. 
Επίσης είναι υπεύθυνο για την κωδικοποίηση, διαµόρφωση και επικοινωνία µε το 
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αναλογικό κοµµάτι. Από την άλλη µεριά το αναλογικό κύκλωµα έχει την ευθύνη για την 
οδήγηση της κεραίας και την σωστή µεταφορά των σηµάτων από και προς το ψηφιακό 
κύκλωµα. Στο σύστηµα µας βρίσκεται επίσης ένας προσωπικός υπολογιστής, µια κεραία 
και µια ασύρµατη (contactless) κάρτα καθώς και µια εφαρµογή ελέγχου και 
παρακολούθησης του αναγνώστη, η οποία τρέχει στον υπολογιστή. 

3.4.1 Το Ψηφιακό Μέρος 

Για την κατασκευή αυτού του µέρους επιλέξαµε να χρησιµοποιήσουµε ένα 
ολοκληρωµένο της Infineon [10]. Το συστατικό αυτό έχει το κωδικό όνοµα SLF9000N 
και µας δίνει την δυνατότητα να διαµορφώνουµε τα δεδοµένα, να κωδικοποιούµε τα bit 
καθώς και να επικοινωνούµε µαζί του από τον υπολογιστή. Προτιµήσαµε να 
χρησιµοποιήσουµε αυτό το ολοκληρωµένο ανάµεσα από άλλα ανταγωνιστικά προϊόντα  
όπως τα Philips Mifare RC500, Asis AMR 250 και 350 και ST RFRDCS910 
[11],[12],[13],[14],[15] γιατί υποστήριζε και τα δύο µέρη του προτύπου.  

3.4.1.1 Infineon SLF9000N 

Το SLF9000N έχει τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά που µας βοήθησαν να 
κατασκευάσουµε τον αναγνώστη µας λύνοντας µας πολλές φορές σηµαντικά 
προβλήµατα. Το πρώτο είναι η υποστήριξη και των δύο τύπων του ISO 14443. Αυτό 
σηµαίνει ότι είναι σε θέση να κάνει διαµόρφωση τόσο ASK 100% όσο και ASK 10% 
όπως περιγράφεται στο πρότυπο. Το δεύτερο είναι η δυνατότητα να κωδικοποιεί τα bit 
τόσο κατά (τύπος Β) όσο και κατά Modified Miller (τύπος Α) [18],[19]. Επίσης µπορεί 
να προσθέτει τόσο CRC τύπου Β όσο και Α. Τέλος, µέσα στις δυνατότητες του, 
περιλαµβάνεται η ανίχνευση σύγκρουσης και η επικοινωνία µε τον υπολογιστή µέσω της 
παράλληλης θύρας χρησιµοποιώντας το πρωτόκολλο Enhanced Parallel Port (EPP) 
[20]. 

O SLF9000N είναι η καρδιά του τερµατικού αφού συµµετέχει σε όλες σχεδόν τις 
λειτουργίες και ευθύνεται για την σωστή αµφίδροµη µεταφορά των δεδοµένων µεταξύ 
του αναλογικού κυκλώµατος και του υπολογιστή. 

Για τη σωστή λειτουργία του ολοκληρωµένου αυτού χρειάστηκε να σχεδιαστεί και 
να κατασκευαστεί ένα κύκλωµα το οποίο από τη µια τροφοδοτεί το ολοκληρωµένο µε 
ρεύµα και από την άλλη υλοποιεί την διεπαφή για την παράλληλη θύρα του υπολογιστή 
και την επικοινωνία µε το αναλογικό κύκλωµα. Εδώ πρέπει να σηµειώσουµε ότι 
προκειµένου να έχουµε σωστά αποτελέσµατα είναι απαραίτητη η χρήση κρυστάλλου 
συχνότητας 13,56 ΜΗz, την οποία έχει το φέρον όπως αναφέρεται και στο πρότυπο. 

 



Κεφάλαιο 3. Το Τερµατικό 
 
 

 27 

 
Εικόνα 6 – Infineon SLF9000N 

3.4.1.2 Λειτουργίες του SLF9000N 

Η διαδικασία την οποία ακολουθούµε για να στείλουµε δεδοµένα στην έξυπνη 
κάρτα µε τη βοήθεια του SLF9000N είναι η ακόλουθη. Η εφαρµογή, η οποία τρέχει 
στον υπολογιστή, κάνει όλες τις ρυθµίσεις σχετικά µε το πρωτόκολλο και των τύπο 
δεδοµένων που θέλει να στείλει ή να λάβει γράφοντας τιµές στους καταχωρητές του 
ολοκληρωµένου µε την χρήση της παράλληλης θύρας. Οι καταχωρητές είναι ο µόνος 
τρόπος επικοινωνίας µε το ολοκληρωµο SLF. Αυτό σηµαίνει ότι δε µπορούµε να 
γράψουµε κάποιου είδους πρόγραµµα στο ολοκληρωµένο, παρά µόνο να διαβάσουµε 
και να γράψουµε τιµές στους καταχωρητές του. Συνήθως διαβάζουµε κάποιους από τους 
32 καταχωρητές εύρους ενός byte (8 bit) για να πληροφορηθούµε για την κατάσταση 
κάποιας εργασίας ή για τυχόν λάθη που συνέβησαν. Η αποστολή δεδοµένων γίνεται µε 
τον ίδιο τρόπο. ∆ηλαδή, αφού έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες ρυθµίσεις και έχουν 
σταλεί οι προκαταρτικές εντολές που περιγράφονται στο πρότυπο, τα δεδοµένα 
γράφονται στον καταχωρητή 0 (µηδέν) ο οποίος στην ουσία είναι µια FIFO ουρά 
µεγέθους 128 byte. Με αυτό τον τρόπο σειριοποιούµε τη διαδικασία αποστολής και 
λήψης δεδοµένων. Αφού όλα είναι έτοιµα, µε τη βοήθεια της εφαρµογής µας 
σηµατοδοτούµε την έναρξη της αποστολής ή λήψης δεδοµένων γράφοντας µια 
συγκεκριµένη τιµή σε κάποιον καταχωρητή. 

Με παρόµοιο τρόπο πραγµατοποιείται και η λήψη των δεδοµένων. Το 
ολοκληρωµένο SLF λαµβάνει από την αναλογική διεπαφή (Analog Interface – AIF) 
δεδοµένα διαµορφωµένα µε On – Off Keying (τύπος Α) ή BPSK (τύπος Β) και 
κωδικοποίηση bit κατά Manchester ή NRZ-L. Ο αποκωδικοποιητής του 
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ολοκληρωµένου έχει την ευθύνη να λάβει αυτά τα σήµατα και να δώσει στην έξοδό του 
δεδοµένα σε ψηφιακή µορφή. 

Να σηµειωθεί ότι το ολοκληρωµένο SLF9000N αφού λάβει τα δεδοµένα µας, που 
είναι είτε εντολές προς την κάρτα είτε εντολές ελέγχου, αποφασίζει αν θα τα 
κωδικοποιήσει και µε ποιόν τρόπο και έπειτα τα προωθεί διαµορφωµένα κατάλληλα 
στην έξοδο προς το αναλογικό κύκλωµα. Επειδή το πρωτόκολλο ορίζει πως η 
επικοινωνία τερµατικού και κάρτας είναι του τύπου πρόκλησης-απάντησης (challenge – 
response), το τερµατικό γνωρίζει µέσα σε ποια χρονικά περιθώρια να περιµένει για 
απάντηση και τί είδους δεδοµένα θα περιέχει. Έτσι αποφεύγονται δύσκολες καταστάσεις 
εκκίνησης συνόδων από την κάρτα. 

Σε περίπτωση όπου δύο ή παραπάνω ασύρµατες κάρτες εισέρθουν στην ακτίνα 
δράσης του αναγνώστη, τότε συµβαίνει σύγκρουση, η οποία πρέπει να ανιχνευτεί και να 
αντιµετωπιστεί ανάλογα. Το SLF9000N έχει τη δυνατότητα να αναγνωρίσει επεισόδιο 
σύγκρουσης και να προσφέρει τα απαραίτητα δεδοµένα για την αντιµετώπιση της µε 
µηχανισµούς που υλοποιούνται στο λογισµικό. Με αυτό τον τρόπο µπορεί να 
κατασκευαστούν οι αλγόριθµοι διευθέτησης επεισοδίων σύγκρουσης (anticollision 
algorithm) που περιγράφονται στο ISO/IEC 14443-3 για να φέρουν σε πέρας µια τέτοια 
κατάσταση. 

Εκτός από την επικοινωνία µε το αναλογικό κύκλωµα το ολοκληρωµένο της 
Infineon έχει τη δυνατότητα να επικοινωνεί και µε κάποιο µικροελεγκτή ή έναν 
υπολογιστή. Για το σκοπό της πρώτης επικοινωνίας χρησιµοποιεί πρωτόκολλο χωρίς 
πολύπλεξη δεδοµένων και διεύθυνσης, ενώ εάν η επικοινωνία γίνεται µε υπολογιστή 
χρησιµοποιείται το πρωτόκολλο EPP (Enhanced Parallel Port). Στο πρωτότυπο που 
κατασκευάσαµε επιλέξαµε την δεύτερη λύση διότι προτιµήσαµε να έχουµε έναν 
ολόκληρο υπολογιστή στη διάθεσή µας παρά κάποιον µικροελεγκτή, ο οποίος θα µας 
έθετε περιορισµούς σε µεγέθη µνήµης και επεξεργαστική ισχύ. Επίσης, σχεδόν όλοι οι 
σύγχρονοι προσωπικοί υπολογιστές υποστηρίζουν το EPP. Για να µπορέσουµε να 
συνδέσουµε το ολοκληρωµένο µε την παράλληλη θύρα συµβουλευτήκαµε το εγχειρίδιό 
του [10] και χρησιµοποιήσαµε τις κατάλληλες συνδέσεις, όπως φαίνονται στον Πίνακα 2. 
Επίσης χρησιµοποιήθηκε ένα καλώδιο παράλληλης σύνδεσης και ένας προσαρµογέας 
(adapter) τον οποίο κατασκευάσαµε στο εργαστήριο.  

 

SLF 9000N EPP 
Name Pin # Name Pin # 
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10 2 
11 3 
12 4 
13 5 
14 6 
15 7 
16 8 

D
at

a 

17 

D
at

a 

9 
nWrite 20 nWrite 1 
nAStrobe 27 nAddrStb 17 
nDStrobe 21 nDataStb 14 
nWait 43 nWait 11 
nRes 40 nReset 16 
nIRQ 29 nINTR 10 
 
DVDD 8 (3/5 Volt) 
DVSS 9/31/37 (Internal 

Connected) 

 
 

Πίνακας 2 - Συνδέσεις SLF - EPP 

Στην επόµενη ενότητα θα περιγράψουµε τον τρόπο που υλοποιήθηκε η επικοινωνία 
µεταξύ του SLF9000N και του υπολογιστή καθώς και θα αναλύσουµε τα ζητήµατα που 
αναγκαστήκαµε να αντιµετωπίσουµε κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης. 

3.4.1.3 Επικοινωνία µέσω Παράλληλης Θύρας 

Θα αρχίσουµε αναφέροντας κάποιες βασικές αρχές του EPP (Enhanced Parallel 
Port) αφού είναι το πρωτόκολλο που χρησιµοποιήσαµε για την επικοινωνία [20]. Το 
EPP είναι ικανό να µεταφέρει πληροφορίες και προς τις δύο κατευθύνσεις µε µεγάλη 
ταχύτητα. Οι πληροφορίες που µεταφέρονται είναι δύο ειδών, δεδοµένα και διευθύνσεις. 
Λόγω της ταχείας αλλαγής κατεύθυνσης χρησιµοποιείται για την ανταλλαγή µικρών 
τµηµάτων δεδοµένων µε συχνές αλλαγές κατεύθυνσης. Τέτοιες εφαρµογές είναι 
εξωτερικοί δίσκοι αποθήκευσης ή διεπαφές δικτύου. Στην περίπτωση µας είναι ιδανική 
λύση αφού το πρωτόκολλο που υλοποιούµε αποτελείται από σύντοµες ερωτο-αποκρίσεις 
µεταξύ της κάρτας και του τερµατικού. 

Το ΕΡΡ µπορεί να γράψει ή να διαβάσει 1 byte σε ένα κύκλο του ISA-bus (περίπου 
1µs). Υπάρχει ένα σήµα που δείχνει την κατεύθυνση και δύο strobe, που δείχνουν αν το 
byte που µεταφέρεται είναι δεδοµένα ή διεύθυνση. Επίσης υπάρχουν σήµατα για έλεγχο 
και κατάσταση της θύρας και της επικοινωνίας. Όλα αυτά τα σήµατα ελέγχονται από 
οκτώ καταχωρητές στο υλικό της θύρας. 



Κεφάλαιο 3. Το Τερµατικό 
 
 

 30 

Όνοµα 
καταχωρητή 

Offset Χρήση 

SPP Data 0 Ανάγνωση και εγγραφή στις γραµµές 
δεδοµένων χωρίς χειραψία (handshaking) 

SPP Status 1 Ανάγνωση 5 γραµµών κατάστασης. Στο ΕΡΡ 
το bit (0) δηλώνει λήξη προθεσµίας (timeout) 

SPP Control 2 Ανάγνωση ή εγγραφή 4 γραµµών ελέγχου 
EPP Address 3 Ανάγνωση και εγγραφή στις γραµµές 

δεδοµένων µε χειραψία (handshaking) για τη 
µεταφορά διεύθυνσης 

ΕPP Data 4 Ανάγνωση και εγγραφή στις γραµµές 
δεδοµένων µε χειραψία (handshaking) για τη 
µεταφορά δεδοµένων 

 5 Μπορεί να χρησιµοποιηθεί για µεταφορές 
δεδοµένων 16/32-bit ή για άλλους σκοπούς 

 6 Μπορεί να χρησιµοποιηθεί για µεταφορές 
δεδοµένων 16/32-bit ή για άλλους σκοπούς 

 7 Μπορεί να χρησιµοποιηθεί για µεταφορές 
δεδοµένων 16/32-bit ή για άλλους σκοπούς 

Πίνακας 3 - Οι Οκτώ Καταχωρητές του ΕΡΡ 

Για να µπορέσουµε να χρησιµοποιήσουµε τις λειτουργίες αυτές του ΕΡΡ 
χρειαστήκαµε ένα οδηγό (driver), ο οποίος αναλαµβάνει για λογαριασµό της εφαρµογής 
µας να υλοποιήσει την επικοινωνία. Στην πραγµατικότητα, για να υπάρχει η δυνατότητα 
χρήσης του ΕΡΡ σε πιο υψηλό επίπεδο, το λειτουργικό σύστηµα αντιστοιχεί τους 
καταχωρητές της παράλληλης θύρας ΕΡΡ σε θέσεις µνήµης. Έτσι, ο οδηγός είναι 
υπεύθυνος για να γράφει και να διαβάζει από τις θέσεις µνήµης χωρίς να ασχολείται µε 
θέµατα που αφορούν τη σηµατοδοσία της µεταφοράς των δεδοµένων και των 
διευθύνσεων. Με αυτό τον τρόπο και κάνοντας µια κατάλληλη διαδικασία 
αρχικοποίησης και ελέγχου της κατάστασης της θύρας µπορούµε να στέλνουµε και να 
λαµβάνουµε σωστά δεδοµένα και διευθύνσεις. Το ΕΡΡ απαιτεί να γίνουν κάποιες 
εργασίες µε ορισµένη σειρά, ώστε να επιτευχθεί η µεταφορά και ενηµερώνει µέσω των 
καταχωρητών της θύρας και κατ’ επέκταση του περιεχοµένου της κατάλληλης θέσης 
µνήµης για τυχόν λάθη και λήξη προθεσµιών (timeout).  
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Οι εργασίες αυτές είναι: 
 Θέτω SPP Status ίσο µε 1 
 Θέτω SPP Status ίσο µε 0 
 ∆ιαβάζω το SPP Status 
 Θέτω SPP Data ίσο µε 0 
 Θέτω SPP Control ίσο µε 4 

 
Ας σηµειώσουµε εδώ ότι το LSB του καταχωρητή Status είναι το timeout flag. 

Ο προγραµµατιστής της εφαρµογής που χρησιµοποιεί τις λειτουργίες του ΕΡΡ 
οφείλει να είναι αρκετά προσεκτικός σε σηµεία όπως η τήρηση των χρονικών ορίων και η 
σειρά εκτέλεσης ορισµένων ενεργειών. Γι’ αυτό το λόγο ο προγραµµατισµός της 
παράλληλης επικοινωνίας µπορεί να δηµιουργήσει αρκετά δύσκολα ζητήµατα. Από τη 
στιγµή όµως που καταφέρνουµε να πετύχουµε µια άρτια επικοινωνία, η χρήση της 
παράλληλης θύρας δεν αποτελεί πρόβληµα, αφού λειτουργεί σα «µαύρο κουτί» για τον 
προγραµµατιστή της εφαρµογής. Στην περίπτωση του δικού µας πρωτοτύπου 
χρησιµοποιήσαµε έναν οδηγό (driver) κατασκευασµένο από την εταιρία Scientific 
Software Tools, Inc. [21]. Η εταιρία παρέχει άδεια χρήσης για την ενσωµάτωση του 
οδηγού και τη διανοµή του σε ολοκληρωµένα  προϊόντος αυτού. Επίσης 
χρησιµοποιήθηκε  ένας wrapper από τον John Pappas [22] για τη γλώσσα 
προγραµµατισµού Delphi 6 της εταιρίας Borland [23]. Η χρήση των παραπάνω 
εργαλείων µας έδωσε την δυνατότητα, σε συνδυασµό µε την σωστή αντίληψη των 
δυνατοτήτων του EPP, να έχουµε µια άρτια αµφίδροµη επικοινωνία µε τον SLF9000N. 

3.4.1.4 Βοηθητικά Μέρη 

Για την άρτια λειτουργία τόσο του ολοκληρωµένου της Infineon όσο και της 
επικοινωνίας µέσω της παράλληλης θύρας ΕΡΡ, ήταν αναγκαία η κατασκευή ενός 
κυκλώµατος. Το κύκλωµα σχεδιάστηκε µε το πρόγραµµα “Eagle Layout Software 
v.4.06” της εταιρίας “CadSoft Computer Inc.” [24]. Για τις ανάγκες της εργασίας µας, 
κατασκευάσαµε ορισµένα µέρη του κυκλώµατος και τα προσθέσαµε στις βιβλιοθήκες 
του παραπάνω λογισµικού. Αφού έγινε η σχεδίαση του σχηµατικού µε το παραπάνω 
λογισµικό υλοποιήσαµε και το σχέδιο της πλακέτας (board), το οποίο τυπώθηκε για να 
παραχθεί το τελικό τυπωµένο κύκλωµα δύο επιπέδων. 
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Εικόνα 7 - Eagle Layout Software 

Το κύκλωµα εκτός του SLF9000N και των διεπαφών επικοινωνίας µε τον 
υπολογιστή και το αναλογικό µέρος, περιέχει επίσης έναν κρύσταλλο που ταλαντώνεται 
στα 13,56 MHz, διατάξεις εξάλειψης του θορύβου καθώς και έναν σταθεροποιητή τάσης 
στα 5V. Τέλος, για τον καλύτερο έλεγχο λειτουργίας προσθέσαµε ένα κουµπί 
επαναφοράς του συστήµατος στην αρχική κατάσταση (reset button) και δύο γέφυρες 
επιλογής (jumper). 

3.4.2  Το Λογισµικό 

Το λογισµικό που αναπτύξαµε κινείται σε δύο άξονες και καλύπτει δύο βασικές 
ανάγκες της εργασίας. Η πρώτη είναι να µπορέσουµε να ελέγξουµε όλες τις λειτουργίες 
του ολοκληρωµένου της Infineon και η δεύτερη να καταστήσουµε δυνατή την 
ανταλλαγή δεδοµένων µε κάρτες που υποστηρίζουν το ISO/IEC 14443 A και B. Γι’ 
αυτό το λόγο η σχεδίαση της εφαρµογής µας έγινε σε πέντε επίπεδα έτσι ώστε να 
µπορούµε να ελέγχουµε πολλές παραµέτρους του συστήµατος, από το χαµηλότερο έως 
το υψηλότερο επίπεδο. Παρακάτω θα περιγράψουµε την διαστρωµάτωση αυτή της 
σχεδίασης και θα υποστηρίξουµε αυτή µας την επιλογή. Έπειτα θα αναφερθούµε στα 
εργαλεία που χρησιµοποιήσαµε και θα µιλήσουµε για την τελική µορφή της εφαρµογής 
µας. 
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Η εφαρµογή αναπτύχθηκε εξ ολοκλήρου σε Borland Delphi 6.0 και έχει µέγεθος 
κώδικα περί τις 3000 γραµµές ενώ το εκτελέσιµο έχει µέγεθος 875 ΚΒ χωρίς τις 
βιβλιοθήκες γραφικών και επικοινωνίας µέσω ΕΡΡ. Η επιλογή του εργαλείου αυτού της 
Borland έγινε για δύο βασικούς λόγους. Ο πρώτος είναι η ευκολία που παρέχει στην 
κατασκευή του γραφικού περιβάλλοντος και ο δεύτερος η ευκολία χειρισµού της 
παράλληλής θύρας καθώς και οι διαθέσιµες βιβλιοθήκες γι’ αυτή τη δουλειά.  

Μελετώντας και ανακαλύπτοντας τις ανάγκες του συστήµατος µας, έτσι όπως 
διαµορφώνονταν µε την αυξανόµενη εµπειρία δουλεύοντας στην κατασκευή του 
τερµατικού, καταλήξαµε ότι θα πρέπει, κατά τη διάρκεια της κατασκευής, να έχουµε 
πλήρη έλεγχο και ελευθερία σε όλες τις παραµέτρους του συστήµατος. Αυτό σηµαίνει 
ότι δεν µπορούσαµε να αποκλείσουµε σχεδόν καµία παράµετρο σε όλες τις διαστάσεις 
του συστήµατος και γι’ αυτό έπρεπε να βρούµε έναν τρόπο να χειριστούµε 
αποτελεσµατικά τις αλλαγές και τον έλεγχο των παραµέτρων. Η σχεδίαση του 
λογισµικού έγινε βασισµένη στις παραπάνω ανάγκες και έχει την εξής διαστρωµάτωση: 

 

Επίπεδο Εφαρµογής Επίπεδο Ελέγχου 

Επίπεδο SLF 

Επίπεδο ΕΡΡ 

Επίπεδο Pin 

Εικόνα 8 – Επίπεδα Σχεδίασης του Λογισµικού 

3.4.2.1 Επίπεδο Pin 

Έτσι ονοµάσαµε το χαµηλότερο επίπεδο της εφαρµογής το οποίο ασχολείται µε 
την παρακολούθηση των σηµάτων σε κάθε pin της παράλληλης θύρας. Όπως ήδη 
αναφέραµε το πρωτόκολλο EPP παρέχει έναν αφαιρετικό τρόπο υλοποίησης της 
επικοινωνίας και της αρχικής χειραψίας των συσκευών που το υποστηρίζουν, έτσι ώστε να 
αποφεύγεται η ενασχόληση του προγραµµατιστή µε το επίπεδο των pin της θύρας. 
Εµείς, όµως, θέλοντας να είµαστε σίγουροι ότι τα δεδοµένα που ανταλλάσσουµε µε το 
SLF9000N είναι όντως σωστά και ακριβώς αυτά που επιθυµούµε αποφασίσαµε να 
ασχοληθούµε και µε την παρακολούθηση και τον έλεγχο των pin της παράλληλης θύρας. 

Αποτέλεσµα της ενασχόλησης µας µε το επίπεδο αυτό ήταν η κατασκευή ενός 
αρθρώµατος (module) λογισµικού για την παρακολούθηση και των 25 pin της θύρας 
κατά τη διάρκεια ενός κύκλου εγγραφής ή ανάγνωσης δεδοµένων ή διευθύνσεων (πβ. 
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Παράρτηµα Α). Επίσης υλοποιήθηκαν ρουτίνες για τον χειρισµό του κάθε pin 
ξεχωριστά έτσι ώστε να µπορούµε να επηρεάζουµε και να διαβάζουµε τις τιµές του κάθε 
bit που ανταλλάσσεται. 

Κατά τη διάρκεια της κατασκευής και µελέτης του συγκεκριµένου ζητήµατος 
αντιµετωπίσαµε το εξής πρόβληµα. Η εφαρµογή που κατασκευάσαµε απευθύνεται σε 
πλατφόρµα Microsoft Windows. Το άρθρωµα όµως της παρακολούθησης και αλλαγής 
της κατάστασης ενός pin της θύρας δεν είναι δυνατόν να λειτουργήσει σε περιβάλλον 
Microsoft Windows2000 ή XP. Ο λόγος βρίσκεται στον τρόπο που διαχειρίζεται το 
λειτουργικό την πρόσβαση στο υλικό. Στα MS Windows 9x ο χρήστης έχει άµεση 
πρόσβαση στο υλικό του υπολογιστή χωρίς να δέχεται περιορισµούς από το λειτουργικό 
σύστηµα. Οι περισσότεροι επεξεργαστές έχουν δύο καταστάσεις λειτουργίας, την 
κατάσταση λειτουργίας χρήστη (user mode) και την κατάσταση λειτουργίας πυρήνα 
(kernel mode). Στην πρώτη κατάσταση το λειτουργικό επιτρέπει την εκτέλεση κανονικών 
εντολών (normal instructions) ενώ στη δεύτερη επιτρέπει εκτός από τις κανονικές και 
προνοµιούχες εντολές (privileged instruction).  Η άµεση πρόσβαση στο υλικό γίνεται µε 
προνοµιούχο εντολή, η οποία δεν επιτρέπεται σε κατάσταση χρήστη, όπου τρέχει η 
εφαρµογή µας. Το λειτουργικό σύστηµα για να λύσει το πρόβληµα παρέχει εικονικές 
εντολές, όπως κλήσεις συστήµατος (system calls), οι οποίες είναι προσβάσιµες µέσω 
βιβλιοθηκών και εκτελούνται σε λειτουργία πυρήνα [25]. Για λόγους που είχαν να κάνουν 
µε τις προτεραιότητες µας, επιλέξαµε να µην υλοποιήσουµε βιβλιοθήκες για την 
πρόσβαση στα pin της θύρας και προτιµήσαµε να ασχοληθούµε περισσότερο µε τα 
υψηλότερα επίπεδα και να διεξάγουµε τις δοκιµές µας σε αυτό το επίπεδο σε περιβάλλον 
MS-Windows 98 Second Edition. 

3.4.2.2 Επίπεδο ΕΡΡ 

Σε αυτό το επίπεδο αφαίρεσης, ο προγραµµατιστής δεν ενδιαφέρεται για τα 
σήµατα που ανταλλάσσονται στην χειραψία των συσκευών και κατά τη διάρκεια της 
µεταφοράς δεδοµένων, αλλά για την ορθή επικοινωνία και την µετάδοση των byte. Στην 
ενότητα 3.3.1.2 περιγράψαµε σύντοµα την επικοινωνία µέσω παράλληλης θύρας. Εδώ θα 
περιγράψουµε την υλοποίηση σε λογισµικό της υποστήριξης αυτής της επικοινωνίας. Για 
την ορθή µεταφορά δεδοµένων και διευθύνσεων, η εφαρµογή πρέπει να ακολουθήσει µια 
σειρά ενεργειών στο επίπεδο του EPP και να σεβαστεί ορισµένους κανόνες και χρονικά 
περιθώρια.τα οποία είναι πολύ στενά έτσι ώστε να είναι δυνατές γρήγορες µεταφορές 
δεδοµένων EPP. Για τον παραπάνω λόγο κατασκευάστηκε βιβλιοθήκη ρουτινών, η 
οποία αποτελείται από συναρτήσεις που παρέχουν ένα επίπεδο αφαίρεσης για το 
υψηλότερο επίπεδο. Αυτές οι συναρτήσεις αφορούν στην στην ορθή ανάγνωση και 
αποστολή ενός byte στο ολοκληρωµένο SLF9000N. Επίσης η βιβλιοθήκη παρέχει 
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ρουτίνες για επαναφορά της θύρας στην αρχική κατάσταση, καθαρισµό των timeout και 
καθορισµό της κατεύθυνσης µετάδοσης δεδοµένων.  

Στην ουσία η βιβλιοθήκη αυτή δεν ασχολείται καθόλου µε το υλικό αλλά µε τις 
θέσεις µνήµης στις οποίες αντιστοιχίζονται οι καταχωρητές του υλικού της θύρας. Έτσι 
µε την αφαίρεση αυτή, στο επίπεδο ΕΡΡ δεν υπάρχει καµία διαφορά στην µετάδοση 
ενός byte δεδοµένων ή διεύθυνσης αφού ο προγραµµατιστής ή καλύτερα οι ρουτίνες του 
υψηλότερου επιπέδου καλούνται να χρησιµοποιήσουν τη σωστή διεύθυνση µνήµης 
ανάλογα µε το τί είδους πληροφορία θέλουν να στείλουν. Έτσι για παράδειγµα και 
σύµφωνα µε τον πίνακα 2, για να στείλουνε ένα byte δεδοµένων θα πρέπει να 
εκτελέσουµε τη ρουτίνα που καθορίζει την κατεύθυνση και έπειτα να γράψουµε το byte 
αυτό στην διεύθυνση µνήµης της παράλληλης θύρας προσθέτοντας το offset 4. ∆ηλαδή 
η κλήση είναι: EPPWriteByte(Address+4, Data). Αντίθετα αν 
επιθυµούσαµε να στείλουµε ένα byte που να αντιπροσωπεύει πληροφορία διεύθυνσης, η 
εντολή είναι: EPPWriteByte(Address+3, Data). Αντίστοιχα ενεργούµε και 
για την αντίθετη κατεύθυνση, δηλαδή από το SLF9000N στον υπολογιστή. 

Μ’ αυτόν τον τρόπο κατασκευάσαµε µια βιβλιοθήκη η οποία µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί για την επικοινωνία µε οποιαδήποτε συσκευή υποστηρίζει ΕΡΡ. Αυτό 
σηµαίνει ότι είµαστε ελεύθεροι µέχρι αυτό το επίπεδο να αλλάξουµε τα µέρη εκείνα του 
ψηφιακού τµήµατος της κατασκευής µας αρκεί να παραµείνουµε στο πρωτόκολλο ΕΡΡ. 
Επιπλέον µια τέτοια βιβλιοθήκη µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την κατασκευή 
λογισµικού, το οποίο δεν έχει καµία σχέση µε το τερµατικό µας αλλά χρησιµοποιείται 
για παράδειγµα ως λογισµικό ελέγχου ενός εκτυπωτή. 

Εδώ πρέπει να σηµειώσουµε ότι για να µπορέσουµε να έχουµε πρόσβαση στην 
παράλληλη θύρα και στο πρωτόκολλο ΕΡΡ χρησιµοποιήσαµε έναν οδηγό της Scientific 
Software Tools [21]. Ο οδηγός αυτός είναι λειτουργεί σε κατάσταση πυρήνα (kernel 
mode) και σε συνδυασµό µε τη βιβλιοθήκη που παρέχεται, µπορεί η εφαρµογή µας να 
γράφει και να διαβάζει στις σωστές θέσεις µνήµης. 

3.4.2.3 Επίπεδο SLF 

Σε αυτό το επίπεδο η εφαρµογή υλοποιεί όλους εκείνους τους µηχανισµούς που 
χρειάζονται ειδικά για το ολοκληρωµένο της Infineon. Για να το πετύχει αυτό 
χρησιµοποιεί τις µεθόδους που παρέχονται από το χαµηλότερο επίπεδο καθιστώντας 
την επικοινωνία διάφανη πλέον στο επίπεδο SLF. Ο σκοπός των ρουτινών αυτού του 
επιπέδου είναι να υλοποιήσουν την λογική απεικόνισης και ελέγχου της κατάστασης του 
SLF9000N. Σηµασία δηλαδή έχει να ετοιµάσει για το υψηλότερο επίπεδο όλες εκείνες 
τις ενέργειες που είναι απαραίτητες. Έτσι οι ρουτίνες του επιπέδου αυτού ασχολούνται 
κατά κύριο λόγω µε τη σωστή ανάγνωση και εγγραφή των περιεχοµένων των 



Κεφάλαιο 3. Το Τερµατικό 
 
 

 36 

καταχωρητών του ολοκληρωµένου. Έχουµε ήδη αναφέρει στο κεφάλαιο 3.3.1.1 ότι όλες 
οι ενέργειες καθώς και όλες οι πληροφορίες που αφορούν την κατάσταση και τον έλεγχο 
του SLF ανακτώνται µέσω των 32 καταχωρητών του. 

Η βιβλιοθήκη ρουτινών που κατασκευάστηκε στο προηγούµενο επίπεδο δηµιουργεί 
όλες τις προϋποθέσεις για την ανάκτηση και αποστολή δεδοµένων στον SLF ενώ οι 
ρουτίνες αυτού του επιπέδου υλοποιούν τη λογική του ελέγχου και παρακολούθησης του. 
Η αφαίρεση που εισάγουν έγκειται στην αποκωδικοποίηση µιας εντολής ανάγνωσης ή 
εγγραφής σε έναν καταχωρητή σε εντολές ανάγνωσης και εγγραφής byte του επιπέδου 
ΕΡΡ.  

Ο τρόπος επικοινωνίας και πρόσβασης στους καταχωρητές χρησιµοποιώντας το 
πρωτόκολλο ΕΡΡ γίνεται ως εξής. Έχουµε ήδη αναφέρει ότι το ΕΡΡ πολυπλέκει τη 
διεύθυνση µε τα δεδοµένα στα ίδια σήµατα αλλάζοντας την τιµή κάποιων pin, τα οποία 
δείχνουν αν το byte που µεταδίδεται είναι δεδοµένα ή διεύθυνση. Ο τρόπος για να έχει 
κανείς πρόσβαση σε οποιοδήποτε καταχωρητή είναι να στείλει πρώτα τη διεύθυνση του 
καταχωρητή (από 00 – 1F) µε τη βοήθεια του EPP και έπειτα να στείλει ή να λάβει τα 
δεδοµένα χρησιµοποιώντας το σήµα δεδοµένων του ΕΡΡ. Με αυτό τον τρόπο µια 
εντολή για επαναφορά του ολοκληρωµένου σε αρχική κατάσταση (reset) αντιστοιχεί σε 
δύο εντολές ΕΡΡ, µία εγγραφή της διεύθυνσης του καταχωρητή και µία εγγραφή του 
byte δεδοµένων για αυτόν τον καταχωρητή. Έτσι για παράδειγµα, εάν θέλουµε να 
επαναφέρουµε το ολοκληρωµένο στην αρχική κατάστασή του, πρέπει να καλέσουµε 
πρώτα την εντολή EPPWriteByte(Address+3, 0x11) όπου Address+3 
είναι το offset της θέσης µνήµης που αντιστοιχεί στον καταχωρητή διεύθυνσης της 
θύρας ΕΡΡ και 0x11 είναι ο αριθµός του καταχωρητή του SLF που είναι υπεύθυνος για 
τις εντολές. Έπειτα πρέπει να γράψουµε την τιµή 128 στον καταχωρητή αυτόν για να 
γίνει η επαναφορά. Αυτό γίνεται καλώντας την εντολή 
EPPWriteByte(Address+4,0x80).  

Το παραπάνω παράδειγµα χρησιµοποιήθηκε για να περιγράψει την ιδέα και όχι 
όλες τις λεπτοµέρειες της επικοινωνίας µε τον SLF9000N. Στην πραγµατικότητα πριν 
γράψουµε οποιαδήποτε τιµή στον καταχωρητή, το διαβάζουµε πρώτα έτσι ώστε να 
αλλάξουµε µόνο εκείνο το bit που µας ενδιαφέρει και όχι ολόκληρο το byte που είναι το 
εύρος του καταχωρητή. 
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Εικόνα 9 - Πρωτόκολο επικοινωνίας µέσω EPP 

Για τους σκοπούς ελέγχου της ορθότητας αυτού του επιπέδου, έχει συµπεριληφθεί 
στην εφαρµογή ένα άρθρωµα λογισµικού (module), το οποίο απεικονίζει γραφικά το 
περιεχόµενο των καταχωρητών του ολοκληρωµένου καθώς και επιτρέπει την απευθείας 
εγγραφή δεδοµένων σε αυτούς (πβ. Παράρτηµα Α). Μέσω της γραφικής απεικόνισης 
αυτής, µπορούµε αρχικά να καταλάβουµε εάν το ολοκληρωµένο βρίσκεται στην 
κατάσταση που επιθυµούµε και να έχουµε πρόσβαση σε λειτουργίες αρχικοποίησης. 

3.4.2.4 Επίπεδο Ελέγχου 

Στο επίπεδο αυτό η εφαρµογή δίνει στον χρήστη τη δυνατότητα να ελέγξει την 
κατάσταση του ολοκληρωµένου καθώς και να παρακολουθήσει τις λειτουργίες του και τα 
αποτελέσµατα τους. Επίσης µπορεί να περάσει εντολές στον SLF για να τον επαναφέρει 
στην αρχική κατάσταση ή να ξεκινήσει την αποστολή δεδοµένων προς την έξυπνη κάρτα. 
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Στην ουσία το λογισµικό που έχει γραφτεί στο επίπεδο αυτό δεν είναι τίποτε άλλο από 
ένας γραφικός τρόπος απεικόνισης της κατάστασης και αποστολής εντολών προς το 
ολοκληρωµένο. Μπορεί κανείς να το φανταστεί ως ένα γραφικό περίβληµα κάποιων 
ρουτινών του χαµηλότερου επιπέδου.  

Όπως φαίνεται και στον πίνακα 2, το επίπεδο αυτό από τη µια µεριά µπορεί να 
λειτουργήσει αυτόνοµα ως ένα άρθρωµα λογισµικού για έλεγχο του SLF από την άλλη 
σε συνεργασία µε το λογισµικό του επιπέδου εφαρµογής καλύπτει όλες τις ανάγκες για 
µια διαφανή επικοινωνία µε την έξυπνη κάρτα. Έτσι ενώ κανείς µπορεί να 
χρησιµοποιήσει το γραφικό περιβάλλον αυτού του επιπέδου και µόνο, κάποιος άλλος 
χρησιµοποιώντας ταυτόχρονα και ορισµένες ρουτίνες του επιπέδου SLF µπορεί να 
στείλει και να διαβάσει δεδοµένα προς και από την κάρτα. 

Με το γραφικό περιβάλλον του επιπέδου αυτού (πβ. Παράρτηµα Α) προβάλλεται 
κατανοητά η κατάσταση του ολοκληρωµένου πράγµα που σηµαίνει ότι µπορεί εύκολα 
κανείς να εντοπίσει τυχόν προβλήµατα και να γνωρίζει σε ποιο σηµείο της επικοινωνίας 
µε την κάρτα ή τον υπολογιστή βρίσκεται ανά πάσα στιγµή η διαδικασία. Επίσης το 
γραφικό περιβάλλον δίνει στον χρήστη την δυνατότητα να επέµβει και να δώσει εντολή 
για να εκτελεστούν διάφορες εργασίες στον SLF. Τέτοιες εργασίες είναι για παράδειγµα 
η έναρξη µετάδοσης δεδοµένων ή ο καθαρισµός της ουράς δεδοµένων. Τέλος µπορεί 
κανείς να αλλάξει τη συµπεριφορά του ολοκληρωµένου της Infineon όπως για 
παράδειγµα να απαιτήσει την προσθήκη ή όχι CRC byte ή ακόµα να ενεργοποιήσει 
κάποιο pin εξόδου. 

3.4.2.5 Επίπεδο Εφαρµογής 

Στο επίπεδο αυτό το λογισµικό που έχει κατασκευαστεί επιτρέπει στον χρήστη να 
περνά byte διαφανώς στην κάρτα. Με τη βοήθεια όλων των χαµηλότερων επιπέδων 
γίνεται εφικτή η µετάδοση δεδοµένων κατανοητά από την κάρτα καθώς και ανάγνωση 
των πληροφοριών που επιστρέφονται από αυτή. Για τη διευκόλυνση του χρήστη της 
εφαρµογής έχουν υλοποιηθεί κάποιες εντολές προς την έξυπνη κάρτα που περιγράφονται 
στο ISO 14443-4 και 14443-3, έτσι ώστε να µη χρειάζεται η πληκτρολόγηση των byte 
της κάθε εντολής. Επιπλέον παρέχεται η ευκολία παραγωγής και αποστολής τυχαίων 
ακολουθιών από byte, έτσι ώστε να δοκιµαστεί το σύστηµα σε τυχαία σενάρια χρήσης. 
Τέλος, στην προσπάθεια για αποδοτικότερη χρήση της εφαρµογής, λειτουργίες όπως 
αποθήκευση και ανάκτηση εντολών καθώς και αναλυτική καταγραφή των ενεργειών του 
συστήµατος έχουν ενσωµατωθεί. 
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3.4.3 Το Αναλογικό Μέρος 

Η βιβλιογραφία καθώς και το εγχειρίδιο του SLF9000N το αναφέρουν ως 
“αναλογική διεπαφή” (Analog Interface – AIF) διότι είναι το κοµµάτι εκείνο το οποίο 
παίζει το ρόλο διεπαφής µεταξύ της κάρτας και της λογικής του αναγνώστη. Ευθύνη του 
τµήµατος αυτού του τερµατικού είναι η σωστή µετάδοση µέσω του αέρα των δεδοµένων 
και της απαιτούµενης ενέργειας λειτουργίας της κάρτας. Όπως ήδη έχουµε συζητήσει σε 
προηγούµενα κεφάλαια, το πρότυπο ISO/IEC 14443 περιγράφει εκτός της µετάδοσης 
δεδοµένων πάνω από ένα φέρον στα 13,56 MHz και τη µεταφορά ενέργειας στην 
ασύρµατη έξυπνη κάρτα, έτσι ώστε να λειτουργήσει κατά τη διάρκεια που βρίσκεται 
εντός του πεδίου. 

Η αναλογική διεπαφή αποτελείται από ένα κύκλωµα οδήγησης της κεραίας και 
επικοινωνίας µε το ψηφιακό µέρος καθώς και από την ίδια την κεραία. Το ψηφιακό 
κοµµάτι του αναγνώστη επικοινωνεί µε το αναλογικό µέσω τριών σηµάτων. Τα σήµατα 
αυτά και µόνο είναι απαραίτητα για την ανταλλαγή δεδοµένων από και προς το 
ολοκληρωµένο της Infineon και κατ’ επέκταση τον υπολογιστή.  

Αναφέραµε ότι ένας από τους στόχους µας ήταν η κατασκευή ενός τερµατικού που 
να υποστηρίζει και τους δύο τύπους (Α και Β) του προτύπου ISO 14443. Με βάση αυτόν 
τον στόχο έπρεπε να σχεδιάσουµε και να κατασκευάσουµε και το αναλογικό µέρος του 
τερµατικού. Η διαφορά στην µετάδοση, που µας ενδιαφέρει στο κοµµάτι αυτό, ανάµεσα 
στους δύο τύπους είναι η διαµόρφωση του φέροντος για την αποστολή των δεδοµένων. 
Στο τύπο Α η διαµόρφωση είναι ASK 100% ενώ στο τύπο Β ASK 10%. Επίσης 
οφείλαµε να καλύψουµε τους δύο τύπους και στην αντίθετη κατεύθυνση δηλαδή τη λήψη 
δεδοµένων από την κάρτα. Οι κάρτες τύπου Α διαµορφώνουν το υποφέρον των 847 
ΚΗz µε On – Off Keying (ΟΟΚ), ενώ οι κάρτες τύπου Β χρησιµοποιούν BPSK. Όλα 
τα παραπάνω υποστηρίζονται από το αναλογικό µέρος του τερµατικού που 
κατασκευάσαµε. 

Ένας άλλος στόχος µας ήταν η δυνατότητα να επιλέξουµε τις παραµέτρους του 
κυκλώµατος έτσι ώστε να διαφοροποιούµε τη συµπεριφορά του. Γι αυτό το σκοπό 
έχουµε χρησιµοποιήσει µεταβλητά συστατικά (πυκνωτές, αντιστάσεις, πηνία) καθώς και 
έχουµε κατασκευάσει διαφόρων µεγεθών κεραίες. Το ζήτηµα της κεραίας ήταν από τα 
πρώτα που κληθήκαµε να αντιµετωπίσουµε, αφού αποτελεί θεµέλιο εξάρτηµα της 
κατασκευής µας. Αρχική επιθυµία ήταν να επικοινωνούµε µε την κάρτα σε µια απόσταση 
περίπου στα 5 εκατοστά και γι’ αυτό το λόγο κατασκευάσαµε µια κεραία η οποία έχει 
διαστάσεις 7,5 επί 5 εκατοστά και αποτελείται από τέσσερις σπείρες. 
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3.5 Σχεδίαση και Κατασκευή Πλακέτας 

Κατά την ανάπτυξη του τερµατικού χρειάστηκε η κατασκευή δύο κυκλωµάτων 
όπως αναφέραµε, του ψηφιακού που υποστηρίζει τις λειτουργίες του SLF9000N και του 
αναλογικού το οποίο οδηγεί την κεραία και επικοινωνεί µε το ψηφιακό µέρος. Για την 
κατασκευή αυτών των πλακετών και χρησιµοποιήσαµε το πακέτο Eagle Layout 4.06 και 
4.08 της “CadSoft Computer Inc.” [24]. Με τη βοήθεια αυτού του λογισµικού 
σχεδιάσαµε τα κυκλώµατα και τα αναπτύξαµε σε τέσσερα στάδια. Κατ’ αρχήν 
σχεδιάσαµε το σχηµατικό, έπειτα κατασκευάσαµε στο λογισικό την πλακέτα, τυπώσαµε 
την πλακέτα και προσαρµόσαµε όλα τα υλικά πάνω στις προκαθορισµένες θέσεις τους. 
Παρακάτω θα περιγράψουµε τα στάδια ανάπτυξης παραθέτοντας τα προβλήµατα που 
αντιµετωπίσαµε και την εµπειρία που αποκτήσαµε. 

3.5.1 Το Σχηµατικό 

Το σχηµατικό είναι η αναπαράσταση του κυκλώµατος µε λειτουργικές µονάδες 
διασυνδεόµενες µεταξύ τους χωρίς την ανάγκη ορισµού της θέσης των συστατικών του 
κυκλώµατος και της ακριβής τοποθέτησης των διασυνδέσεων. Με αυτό τον τρόπο κατά 
την ανάπτυξη του σχηµατικού ενδιαφερόµαστε για την ορθή επιλογή των συστατικών και 
την σωστή διασύνδεση µεταξύ τους ενώ δεν µας ενδιαφέρει η διαστάυρωση των 
καλωδίων και η γεωγραφική θέση των συστατικών. Πρέπει βέβαια να σηµειώσουµε ότι 
όσο πιο προσεκτικοί είµαστε κατά την ανάπτυξη του σχηµατικού, δηµιουργώντας 
λογικές γειτονιές συστατκών τόσο ευκολότερη θα είναι και η δουλειά µας στην 
δηµιουργεία της πλακέτας. 

Με τη βοήθεια του λογιµικού που χρησιµοποιήσαµε κατασκευάσαµε το σχηµατικό 
του ψηφιακού µέρους αρχικά, υλοποιώντας ορισµένα συστατικά του κυκλώµατος και 
τοποθετώντας τα στις βιβλιοθήκες του προγράµµατος. Στη συνέχεια συµβουλευτήκαµε 
το εγχειρίδιο του SLF9000N το οποίο περιέχει ένα πρώτυπο σχηµατικό του ψηφιακού 
µέρους. Από εκέι αντλήσαµε πολλές πληροφορίες και χρησιµοποιήσαµε πολλά στοιχεία, 
τόσο για τις ακριβείς τιµές των συστατικών (αντιστάσεις, πυκνωτές κτλ) όσο και για την 
τοποθέτηση τους πάνων στο σχέδιο. Για λόγους καλύτερης και ευκολότερης λειτουργίας 
του τερµατικού κάναναµε ορισµένες αλλαγές και προσθήκες στο πρώτυπο σχηµατικό. 
Έτσι προσθέσαµε ένα κύκλωµα επαναφοράς του SLF9000N στην αρχική κατάσταση µε 
πλήκτρο (reset button) και µια διάταξη τροφοδοσίας µε τη χρήση ενός ρυθµιστή τάσης. 
Επίσης προσθέσαµε ένα κύκλωµα εξάλειψης θορύβου από την τροφοδοσία και ορίσαµε 
µε τέτοιο τρόπο τις διεπαφές επικοινωνίας έτσι ώστε να είναι συµβατό τόσο µε τον 
αναλογικό κύκλωµα όσο και µε την παράλληλη θύρα του υπολογιστή. Ιδιαίτερα για την 
δεύτερη διεπαφή κατασκευάσαµε έναν προσαρµογέα για να διευκολύνουµε την 
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κατασκευή της πλακέτας όπως θα περιγράψουµε και παρακάτω. Το αποτέλεσµα της 
προσπάθειας αυτής είναι ένα σχηµατικό το οποίο πληρεί όλες τις προϋποθέσεις και 
µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την κατασκευή της πλακέτας. 

 
Εικόνα 10 - Σχηµατικό Αναλογικού Κυκλώµατος 

Για το αναλογικό µέρος ακολουθήθηκε σχεδόν η ίδια µεθοδολογία σχετικά µε το 
σχηµατικό. Συµβουλευόµενοι πηγές από άλλες εταιρίες που κατακευάζουν τέτοιους 
αναγνώστες και το εγχειρίδιο του SLF ολοκληρώσαµε την κατασκευή και αυτού του 
σχηµατικού. Με σκοπό τον έλεγχο της λειτουργίας του τερµατικού κατά τη διάρκεια των 
δοκιµών, φροντίσαµε να σχεδιάσουµε έτσι το κύκλωµα ώστε να έχει πολλά µεταβλητά 
στοιχεία. Με τον τρόπο αυτό θα µπορούσαµε να καθορίσουµε τις βέλτιστες, ακριβείς 
τιµές των στοιχείων του κυκλώµατος για να έχουµε τα καλύτερα αποτελέσµατα σε ό,τι 
αφορά την ακτίνα δράσης του τερµατικού και την µεταφορά ενέρειας στην κάρτα. Όπως 
θα δούµε και σε επόµενο κεφάλαιο αυτή ήταν µια σοφή επιλογή αφού βοήθησε κατά τη 
διάρκεια των δοκιµών. 

Τα προβλήµατα που αντιµετωπίσαµε στη σχεδίαση του σχηµατικού δεν ήταν 
µεγάλα, µολονότι οι επιλογές συστατικών που είχαµε να κάνουµε µερικές φορές ήταν 
σηµαντικές. Έχοντας πάντα στο µυαλό µας ότι το σχηµατικο αυτό θα χρησιµοποιηθεί 
για την κατασκευή της πλακέτας κάναµε τις επιλογές µε βάση αυτή τη θεώρηση αν και 
πολλές φορές υπολογίζαµε λανθασµένα και αναγκαζόµασταν να προβούµε σε αλλαγές. 
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3.5.2 Η Σχεδίαση της Πλακέτας 

Η σχεδίαση της πλακέτας αποτελεί το δεύτερο βήµα της κατασκευής και είναι το 
στάδιο αυτό στο οποίο  αφιερώσαµε τον περισσότερο χρόνο. Ο λόγος είναι ότι σε αυτό 
το στάδιο πρέπει να σχεδιαστεί η πλακέτα όπως ακριβως θα τυπωθεί οπότε ο 
κατασκευαστής οφείλει να λάβει υπ’ όψη του όλες τις παραµέτρους που τυχόν µπορούν 
να επηρεάσουν αυτή την κατασκευή. Τέτοιες παράµετροι είναι το πάχος των συρµάτων 
ώστε να τυπωθούν σωστά, η τοποθέτηση των συστατικών ώστε να µην δηµιουργηθεί 
πρόβληµα κατά την εκτύπωση και την προσαρµογή των στοιχείων στην πλακέτα, η 
διασταύρωση των συρµάτων και η χρήση, όπου είναι απαραίτητο, γεφυρωµάτων 
(jumpers). 

Τα παραπάνω προβλήµατα δεν είναι πάντοτε απλά και χρειάζονται συνήθως πολλές 
δοκιµές για να βρεθεί µια καλή λύση. Το λογισµικό που χρησιµοποιήσαµε µας 
κατασκεύασε άµεσα την πλακέτα από το σχηµατικό χωρίς όµως να τοποθετήσει τα 
στοιχεία του κυκλώµατος στη σωστή θέση και χωρίς να απασχολείται αρχικά µε την 
τοποθέτηση των συρµάτων και τη δηµιουργεία διαύλων. Αυτά τα προβλήµατα σε µεγάλο 
βαθµό κληθήκαµε να τα αντιµετωµίσουµε εµείς. 

 
Εικόνα 11 - Σχέδιο Ψηφιακής Πλακέτας 

Η βασικός περιορισµός που είχαµε ήταν ότι έπρεπε η πλακέτα να τυπωθεί σε ένα 
επίπεδο δηλαδή τα σύρµατα δεν µπορούσαν να διασταυρώνονται θεωρώντας ότι θα 
βρίσκονται δε διαφορετικά επίπεδα. Αυτός ο περιορισµός προήλθε από τη φύση των 
υλικών που είχαµε και από την δυνατότητα του εργαστηρίου µας. Επίσης τα κυκλώµατα, 
ψηφιακό και αναλογικό µέρος, φαινόντουσαν ότι µπορούν να υλοποιηθούν σε ένα 
επίπεδο χρησιµοποιώντας στην ανάγκη γεφυρώµατα. Η αρχική αυτή µας θεώρησει ήταν 
εν γένει σωστή αφού υο αναλογικό κύκλωµα καταφέραµε εύκολα να το σχεδιάσουµε. 
Μεγαλύτερο πρόβληµα αντιµετωπίσαµε στο ψηφιακό µέρος όπου η βάση του 
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SLF9000N καθώς και οι συνδετήρες (connectors) που τοποθετήσαµε µας 
δηµιούργησαν την ανάγκη για χρήση γεφυρωµάτων (jumpers). 

Η διαδικασία που ακολουθήσαµε τόσο στο ψηφιακό όσο και στο αναλογικό 
κοµµάτι ήταν η ίδια και περιελάµβανε την τοποθέτηση των στοιχείων που είχαµε 
επιλέξει κατά την ανάπτυξη του σχηµατικού σε γειτονιές και έπειτα τη δροµολόγηση των 
συρµάτων σε ένα επίπεδο. Τα εργαλεία τα οποία προσφέρει το λογισµικό ήταν αρκετά 
βοηθητικά αλλά  πολλές φορές οι επιλογές τόσο στη δροµολόγηση όσο και στην 
τοποθέτηση των καλωδίων ήταν διαφορετική από αυτή που επιθυµούσαµε. Έτσι 
ήµασταν αναγκασµένοι να τοποθετούµε τα σύρµατα όπως εµείς επιθυµούσαµε ένα προς 
ένα. Με αυτό τον τρόπο σχεδιάσαµε και τα σύρµατα των συνδετήρων προσπαθώντας να 
τα τοποθετήσουµε µε τέτοιο τρόπο που να διευκολύνει την κατασκευή της πλακέτας 
ξέροντας ότι θα χρειαστεί να κατασκευάσουµε ειδικο προσαρµογέα για να ενώσουµε το 
τερµατικό µε την παράλληλη θύρα. Τέλος όπου χρειάστηκε χρησιµοποιήσαµε 
γεφυρώµατα που τοποθετήσαµε µετά την ολοκλήρωση της κατασκευής της πλακέτας. 

3.5.3 Εκτύπωση της Πλακέτας 

Το αποτέλεσµα της παραπ’ανω διαδικασίας είναι µια εκτυπωµένη διαφάνεια η 
οποία περιέχει τα σύρµατα (διαύλους) και τις τρύπες όπου θα τοποθετηθούν τα στοιχεία 
του κυκλώµατος. Με τις µεθόδους που θα περιγράψουµε παρακάτω θα κατασκευαστεί 
µια πλακέτα µε χάλκινα αγώγιµα σύρµατα πάνω στην οποία θα τοποθετηθούν και θα 
κολληθούν όλα τα συστατικά του κυκλώµατος. 

Επειδή και οι δυο πλακέτες που σχεδιάσαµε ήταν αρκετά µικρές θελήσαµε να 
χρησιµοποιήσουµε αρχικά µια εµπειρική µέθοδο εκτύπωσης σε φωτοευαίσθητη πλάκα 
του κυκλώµατος. Η µέθοδος αυτή περιγράφεται από τον Tomas Gootee στο [34] και 
απαιτεί ελάχιστο εργαστηριακό εξοπλισµό, χρησιµοποιώντας µια τεχνική µεταφοράς του 
toner του εκτυπωτή laser πάνω στην φωτοευαίσθητη πλάκα και έπειτα την αποχάλκωση 
µε αποχαλκωτικό διάλυµα. Μετά από δοκιµές πάνω σε αυτή τη µέθοδο καταφέραµε να 
µεταφέρουµε το σχέδιο του κυκλώµατος πάνω στη πλάκα αλλά δεν µείναµε 
ευχαριστηµένοι µε την ποιότητα των διαύλων. Θεωρήσαµε ότι η διαδικασία της 
αποχάλκωσης θα επιδύνωνε τα προβλήµατα της µεταφοράς και τελικά θα είχαµε ως 
αποτέλεσµα κακές συνδέσεις και κοµµένα σύρµατα. Γι’ αυτό τον λόγο εγκαταλείψαµε τη 
µέθοδο αυτή και προχωρήσαµε στην φωτογραφική µέθοδο η οποία έχει σίγουρα 
αποτελέσµατα και µε µεγάλη πιθανότητα θα δούλευε. 

Η πρώτη έκδοση της ψηφιακής πλακέτας που τυπώσαµε µε αυτή τη µέθοδο ήταν 
αρκετά καλή αν και υπήρχαν ορισµένες διακοπές στους διαύλους τις οποίες και 
διορθώσαµε. Έχοντας την εµπειρία αυτής της πρώτης προσπάθειας θελήσαµε να 
ξανασχεδιάσουµε το ψηφιακό και το αναλογικό µέρος µε σκοπό να δηµιουργήσουµε ένα 
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ολοκληρωµένο κύκλωµα το οποίο θα συνδίαζε και τα δύο µέρη και θα ήταν περισσότερο 
σταθερό. Τα προβλήµατα του πρώτου κυκλώµατος ήταν τα λεπτά σύρµατα και η 
ανεπαρκής γείωση του συστήµατος. Η δεύτερη προσπάθεια ξεκίνησε µε σκοπό να 
εξαλείψει αυτά τα προβλήµατα. Έτσι δηµιοργήσαµε στο λογισµικό µία νέα σειρά 
πλακετών και τις τυπώσαµε σε διαφάνεια µε τη βοήθεια εκτυπωτή laser. Έπειτα 
χρησιµοποιήσαµε φωτοευαίσθητες πλάκες διπλής όψης χρησιµοποιώντας τη δεύτερη 
όψη µόνο για γείωση. Το αποτέλεσµα ήταν η εκτύπωση δύο πλακετών στις οποίες πάνω 
θα τοποθετούσαµε όλα τα υλικά. 

3.5.4 Τελικές Εργασίες 

Αφού τελειώσαµε µε την εκτύπωση της πλακέτας σειρά είχε το τρύπηµα. Από το 
σχέδιο της πλακέτας και την εκτύπωση του σε διαφάνεια υπήρχαν σηµειωµένες οι τρύπες 
στις οποίες θα τοποθετούσαµε τα στοιχεία του κυκλώµατος. Έτσι, κάναµε µία µία τις 
τρύπες και είχαµε πλέον έτοιµη την πλακέτα. 

Η προµήθεια των συστατικών του κυκλώµατος ήταν µια δουλειά η οποία είχε 
ξεκινήσει αρκετά νωρίτερα και µας είχε δηµιοργήσει αρεκτά προβλήµατα. Το πρώτο 
στοιχείο που δυσκολευτήκαµε να βρούµε ήταν ο εξωτερικός κρύσταλος µε συχνότητα 
ταλάντωσης 13,56 MHz ο οποίος χρησιµοποιείται για την παροχή ρολογιού στο 
ολοκληρωµένο της Infineon. Αφού προσπεράσαµε αυτό το εµπόδιο και 
προµηθευτήκαµε τον κρύσταλο αντιµετωπίσαµε πρόβληµα στην εύρεση του 
ολοκληρωµένου MAX 941 το οποίο υλοποιεί έναν συγκριτή χρήσιµο στο αναλογικό 
µέρος του κυκλώµατος µας. Εν τέλει καταφέραµε να προµηθευτούµε και αυτό το 
ολοκληρωµένο και να ολοκληρώσουµε την κατασκυευή µας. 

Ένα τελευταίο σηµείο που θέλουµε να σταθούµε είναι η κατασκευή της κεραίας. 
Όπως έχουµε αναφέρει το αναλογικό µέρος, ονόµατι και αναλογική διεπαφή οδηγεί µια 
κεραία για την επικοινωνία µε τις ασύρµατες κάρτες. Αυτή η κεραία, ανάλογα µε την 
ακτίνα δράσης που επιθυµούµε να έχουµε, κατασκευάζεται και στο ανάλογο µέγεθος. 
Για λόγους δοκιµών και πειραµατισµών θελήσαµε να φτιάξουµε κεραίες διαφόρων 
µεγεθών έτσι ώστε να µπορούµε να µεταβάλουµε την απόσταση λειτουργίας του 
αναγνώστη. Οι κεραίες αποτελούνται από τέσσερις σπείρες και είναι τυπωµένες πάνω σε 
φωτοευαίσθητη πλάκα όπως και τα κυκλώµατα που περιγράψαµε παραπάνω. 

Αφού όλα τα µέρη ήταν έτοιµα, ολοκληρώσαµε την κατασκευή µε την δηµιοργεία 
του προσαρµογέα για την τοποθέτηση του καλωδίου της παράλληλης θύρας και 
ξεκινήσαµε τις δοκιµές. Τόσο η διαδικασία των δοκιµών όσο και τα αποτελέσµατα τους 
περιγράφονται αναλυτικά στο παρακάτων κεφάλαιο. 
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Κεφάλαιο 4 
Επαλήθευση Ορθής Λειτουργίας 

 

4.1  Εισαγωγή 

Το κεφάλαιο αυτό είναι αφιερωµένο στις δοκιµές κατά την κατασκευή του 
αναγνώστη τόσο του ψηφιακού τµήµατος όσο και του αναλογικού και του λογισµικού. 
Αποφασίσαµε να αφιερώσουµε ένα ολόκληρο κεφάλαιο στην περιγραφή των δοκιµών 
γιατί µετά το πέρας της εργασίας καταλάβαµε ότι η φύση της ήταν τέτοια που µας 
ανάγκασε να βρισκόµαστε διαρκώς σε φάση δοκιµής νέων ιδεών και υλοποιήσεων. Είναι 
γνωστό ότι ούτε η σχεδίαση αλλά ούτε η κατασκευή δεν απαιτούν τόσο χρόνο όσο οι 
δοκιµές ο έλεγχος και οι διορθώσεις. Και στη δική µας περίπτωση το παραπάνω γεγονός 
επαληθεύτηκε.  Ο λόγος που πιστεύουµε ότι συνέβη αυτό είναι ότι ο υψηλότερος στόχος 
µας ήταν να κατασκευάσουµε κάτι που να δουλεύει πραγµατικά και να αποτελέσει ένα 
πρωτότυπο για µετέπειτα παραγωγή από τη βιοµηχανία. Αυτό δε σηµαίνει ότι δεν 
αντιµετωπίσαµε και δεν λύσαµε θεωρητικά προβλήµατα αλλά σίγουρα κατανοήσαµε την 
δυσκολία της µετάβασης από τη θεωρία στη πράξη. 

4.2 Το Περιβάλλον Ελέγχου 

Αρχικά, ενώ σχεδιάζαµε και µελετούσαµε την παράλληλη θύρα, ένας απλός 
παλµογράφος µας ήταν αρκετός για να καταλάβουµε τον τρόπο λειτουργίας και την 
ποιότητα των σηµάτων που παράγονται από τον υπολογιστή. Ο παλµογράφος που 
χρησιµοποιήθηκε για την εργασία αυτή και για τον έλεγχο της πρώτης προσπάθειας 
κατασκευής του ψηφιακού τµήµατος ήταν ένας αναλογικός παλµογράφος Tektronix 
2445 στα 150 ΜΗz [26]. Με τη βοήθεια του εργαλείου αυτού καταφέραµε να 
αποκωδικοποιήσουµε την συµπεριφορά του πρωτοκόλλου ΕΡΡ καθώς και να ελέγξουµε 
τις αποκρίσεις του SLF9000N. 

Κατά τη διάρκεια κατασκευής του πρώτου πρωτότυπου ο παλµογράφος αυτός ήταν 
και ο µόνος τρόπος για να δοκιµάζουµε την ορθότητα όλου του ψηφιακού κυκλώµατος. 
Η πρώτη δυσκολία παρουσιάστηκε όταν έπρεπε να δούµε την έξοδο του ψηφιακού 
µέρους που θα τροφοδοτούσε την αναλογική διεπαφή. Όπως περιγράψαµε σε 
προηγούµενο κεφάλαιο, η ταχύτητα µετάδοσης δεδοµένων είναι 106 Kbps στο 
ISO/IEC 14443, ταχύτητα που λογικά µπορούσαµε να ελέγξουµε µε τον παλµογράφο 
µας. Αυτό όµως που δε µπορούσε να µας προσφέρει το εργαλείο αυτό ήταν η 
καταγραφή των δειγµάτων. 
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Για το λόγο αυτό χρησιµοποιήσαµε έναν ψηφιακό παλµογράφο της Agilent µε 
κωδική ονοµασία 54622Α στα 100 ΜΗz [27]. Η βοήθεια που µας προσέφερε ήταν 
µεγάλη αφού καταφέραµε να διακρίνουµε τόσο τα bit εξόδου από το ολοκληρωµένο 
όσο και τα διαµορφωµένα δεδοµένα που αποτελούσαν την είσοδο του αναλογικού 
τµήµατος. Μόνο µε αυτό τον τρόπο µπορούσαµε να είµαστε σίγουροι ότι λαµβάνουµε 
στην έξοδο τα σωστά byte σύµφωνα µε την είσοδο που δώσαµε. 

Εκτός των δύο παραπάνω εργαλείων, το περιβάλλον δοκιµών περιλαµβάνει επίσης 
ένα τροφοδοτικό το οποίο παρέχει την απαραίτητη ισχύ, έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή 
που αναλαµβάνει την εκτέλεση της εφαρµογής µας και την επικοινωνία µε τον 
SLF9000N, τα απαραίτητα καλώδια και probes. 

4.3 Η ∆ιαδικασία Ελέγχου 

Οι δοκιµές και οι διορθώσεις του σχεδίου της εργασίας διάρκεσαν περίπου 6 µήνες 
και ήταν το κοµµάτι εκείνο που απαίτησε τις περισσότερες προσπάθειές µας. Αρχικά, 
θέσαµε ως στόχο να σταθεροποιήσουµε την επικοινωνία µεταξύ του υπολογιστή και του 
ολοκληρωµένου SLF9000N. Αφού κατασκευάσαµε το λογισµικό όπως αναφέρθηκε στο 
κεφάλαιο 3.3.2 ήµασταν έτοιµοι για τις πρώτες δοκιµές. Η αλήθεια είναι πως τα 
αποτελέσµατα δεν ήταν ενθαρρυντικά στην αρχή αφού ξοδέψαµε ένα αρκετά µεγάλο 
ποσοστό του χρόνου µας για να κατανοήσουµε µε ποιο τρόπο θα καταφέρουµε να 
γράψουµε και να διαβάσουµε τους καταχωρητές του ολοκληρωµένου.  

Αφού επιτεύχθηκε αυτό ήµασταν έτοιµοι να ξεκινήσουµε τη διαδικασία αποστολής 
εντολών και ελέγχου του SLF. Ξέραµε ότι για να µπορέσουµε να στείλουµε δεδοµένα 
στην έξυπνη κάρτα έπρεπε πρώτα να καταφέρουµε να ελέγξουµε τον SLF και να 
επιλέξουµε τις σωστές παραµέτρους για την µετέπειτα µετάδοση. Για το σκοπό αυτό και 
αφού µελετήσαµε τόσο το εγχειρίδιο του ολοκληρωµένου όσο και τα µέρη 3 και 4 του 
ISO 14443 ολοκληρώσαµε την κατασκευή του λογισµικού, συµπεριλαµβάνοντας και το 
άρθρωµα (module) εκείνο που θα µας προσέφερε την δυνατότητα παρακολούθησης και 
µεταβολής των παραµέτρων του SLF. 

Επόµενο βήµα ήταν η αποστολή καθαρών δεδοµένων που, αφού θα 
επεξεργάζονταν από το ολοκληρωµένο, θα προωθούνταν προς την κεραία µέσω της 
αναλογικής διεπαφής. Έτσι, καθορίζουµε τους παράγοντες και τις παραµέτρους του 
πρωτοκόλλου και επιχειρούµε να στείλουµε τα πρώτα δεδοµένα προς την κάρτα. Η 
πρώτη εικόνα ήταν απογοητευτική, αφού καµία ένδειξη δεν εµφανίστηκε στην οθόνη του 
παλµογράφου. Αυτό διορθώθηκε σχετικά γρήγορα θέτοντας τις σωστές παραµέτρους 
του προτύπου. 

Το ζήτηµα που εµφανίστηκε έπειτα ήταν η αποκωδικοποίηση των bit που 
κατέγραφε ο παλµογράφος και η συσχέτισή τους µε τα δεδοµένα που στέλναµε από την 
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εφαρµογή µας. Η προσεκτική µελέτη των κειµένων του ISO 14443 µας επέτρεψε να 
αποκωδικοποιήσουµε αυτή τη πληροφορία και να αποφανθούµε αν ήταν ή όχι ορθή από 
την άποψη της σχέσης της µε τα δεδοµένα εισόδου. 

Στη συνέχεια προχωρόντας ένα βήµα παρακάτω, θελήσαµε να ασχοληθούµε µε το 
αν οι είσοδοι που παρέχουµε στο αναλογικό τµήµα ήταν ορθές. Στην ουσία για να το 
κάνουµε αυτό οφείλαµε να ελέγξουµε αν η διαµόρφωση του φέροντος ήταν όντως αυτή 
που προβλέπει το πρότυπο και να τροφοδοτήσουµε το αναλογικό τµήµα. Αφού και αυτή 
η εργασία τελείωσε µε θετικά αποτελέσµατα, εστιάσαµε στην κεραία ακολουθώντας τα 
σήµατα και εξηγώντας σε κάθε περίπτωση αυτά που βλέπαµε στην οθόνη του 
παλµογράφου.  

 
Εικόνα 12 - Εικόνα από τον Παλµογράφο 

Τελικά καταλήξαµε στο σηµείο όπου το σήµα είναι έτοιµο να µεταδοθεί µε τη 
βοήθεια της κεραίας µας. Στο σηµείο αυτό κάναµε τις απαραίτητες µετρήσεις που 
αφορούσαν τόσο την ορθή διαµόρφωση, όσο και την ένταση του σήµατος. Για τις 
δοκιµές µας χρησιµοποιήσαµε µια κάρτα τύπου Philips Mifare® [28], η οποία 
υποστηρίζει το ISO 14443 τύπου Α. Επίσης κατασκευάσαµε διατάξεις οι οποίες έπαιζαν 
τον ρόλο κάρτας για να µπορέσουµε να µετρήσουµε την κατανάλωση ισχύος στην κάρτα 
και την ποιότητα του σήµατος που έφτανε σε αυτή. Σε όλες τις δοκιµές, καταλήξαµε να 
έχουµε µια ικανοποιητική ένταση ισχύος στο τερµατικό και αντίστοιχα µια κατανάλωση 
από την κάρτα που της επέτρεπε να λειτουργεί κανονικά. 

Το επόµενο πείραµα αφορούσε την αντίθετη κατεύθυνση, δηλαδή τη µεταφορά 
δεδοµένων από την κάρτα στο τερµατικό. Για να το κάνουµε όµως αυτό, και επειδή το 
πρότυπο δεν προβλέπει αυθόρµητη απόκριση από την κάρτα έπρεπε συνεχώς να 
στέλνουµε προκλήσεις στην κάρτα και να περιµένουµε αποκρίσεις. Γι’ αυτό το σκοπό 



Κεφάλαιο 4. Πειράµατα 
 
 

 48 

χρησιµοποιήθηκαν διάφορες τεχνικές. Η πρώτη ήταν η συνεχής τροφοδοσία µε 
προκλήσεις από την εφαρµογή µας. Αυτό είχε το επιθυµητό αποτελέσµατα, αλλά ήταν 
δύσχρηστο αφού οι προκλήσεις έπρεπε να περάσουνε από το ολοκληρωµένο, να 
φτάσουν στο αναλογικό κύκλωµα και, αφού µεταδοθούν µέσω του αέρα να περιµένουµε 
την απόκριση. Για τον έλεγχο όµως των αποκρίσεων και για το συντονισµό του 
κυκλώµατος µετάδοσης επιθυµούσαµε κάτι που να µην περνά τόση επεξεργασία και να 
µην κινδυνεύουµε να έχουµε λάθη από άλλα συστατικά του κυκλώµατος. Έτσι 
χρησιµοποιήσαµε τη δυνατότητα άµεσης τροφοδότησης µε ψηφιακά δεδοµένα. 

Το ολοκληρωµένο της Infineon παρέχει τη δυνατότητα άµεσης τροφοδότησης 
από εξωτερική πηγή ψηφιακών δεδοµένων, πράγµα που απενεργοποιεί τον κωδικοποιητή 
και αφού διαµορφώσει τα δεδοµένα τα στέλνει κατευθείαν στο αναλογικό κύκλωµα. 
Εκµεταλλευόµενοι αυτή τη δυνατότητα και χρησιµοποιώντας µια γεννήτρια παλµών της 
“RS Components Ltd.” [29], τροφοδοτήσαµε το SLF9000N µε παλµούς σε διάφορες 
συχνότητες και πλάτη µελετώντας τις αποκρίσεις της κάρτας. Έπειτα σκεφτήκαµε να 
χρησιµοποιήσουµε µια διάταξη πηνίου τεσσάρων σπειρών, η οποία θα παίζει το ρόλο 
κάρτας και να προσαρµόσουµε τη γεννήτρια παλµών στα άκρα του πηνίου αυτού. Αν 
καταφέρναµε να δούµε τους παλµούς στην έξοδο του αναλογικού κυκλώµατος προς τον 
SLF, θα σήµαινε ότι δεδοµένα από την κάρτα µπορούν επαχθούν και να εµφανιστούν 
στο τερµατικό. Παρατηρήσαµε ότι οι παλµοί που µπορούµε να θεωρήσουµε ως bit, 
εµφανίζονταν στην είσοδο του ψηφιακού κυκλώµατος µόνο όταν είχαν αρκετή ισχύ, 
πράγµα που έπρεπε να λάβουµε υπ’ όψη στη συνέχεια όταν θα χρησιµοποιούσαµε 
πραγµατικές κάρτες Mifare®. 

4.4 Αποτελέσµατα 

Η διαδικασία πειραµατισµών δοκιµών και διορθώσεων διάρκεσε περίπου 6 µήνες 
έτσι ώστε να σταθεροποιηθεί το σύστηµα και να γίνουν οι απαιτούµενες ρυθµίσεις τόσο 
στο αναλογικό όσο και το ψηφιακό τµήµα. Τα αποτελέσµατα των πειραµάτων ήταν 
αρκετά ενθαρρυντικά για συνέχιση των προσπαθειών και δοκιµών νέων ιδεών πάνω στο 
πρωτότυπο. Εκτός αυτού οφείλουµε να πούµε ότι τα πειράµατα ήταν ο µόνος τρόπος να 
ανακαλύψουµε λάθη και ελλείψεις στη σχεδίαση και την υλοποίηση. 

Το βασικό θετικό αποτέλεσµα της όλης διαδικασίας ήταν η κατανόηση σε βάθος 
της τεχνολογίας αυτής και των παραµέτρων κατασκευής ενός τυπωµένου κυκλώµατος για 
επικοινωνία µε ραδιοκύµατα. Επίσης ήταν µια πολύ καλή ευκαιρία να εξοικειωθούµε µε 
πολύ χρήσιµα εργαλεία όπως ο αναλογικός και ψηφιακός παλµογράφος. Τέλος, µας 
επέτρεψε να καταγράψουµε τόσο ποιοτικά όσο και ποσοτικά διάφορες τιµές του 
συστήµατος που αφορούν την ισχύ, τη συχνότητα του φέροντος, την ταχύτητα 
µεταφοράς δεδοµένων. 
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Κεφάλαιο 5 
Υλοποίηση του ISO-14443 σε C 

 

5.1 Εισαγωγή 

Κατά τη διάρκεια της εργασίας µας κατανοήσαµε δύο βασικά ζητήµατα. Το πρώτο 
ήταν ότι το ολοκληρωµένο της Infineon δεν υλοποιεί ολόκληρο το πρότυπο αλλά 
αφήνει µερικές βασικές λειτουργίες στο λογισµικό που εκτελείται στο σύστηµα 
υποβάθρου. Το δεύτερο ήταν ότι αν χρησιµοποιούσαµε έναν µικροεπεξεργαστή θα 
µπορούσαµε να υλοποιήσουµε το πρότυπο και να το αποθηκεύσουµε σε µια µνήµη µε 
σκοπό να εκτελεί όλη τη διαδικασία ο µικροεπεξεργαστής. Με αυτό τον τρόπο θα 
είχαµε ένα ολοκληρωµένο σύστηµα ανάγνωσης ασύρµατων έξυπνων καρτών 
κατασκευασµένο και ελεγχόµενο απόλυτα από εµάς. Οπότε µε αυτή τη σκέψη και τους 
στόχους στο µυαλό µας ξεκινήσαµε να υλοποιούµε το πρότυπο, τα µέρη 3 και 4 
τουλάχιστον, σε ANSI C µε σκοπό να τρέξουµε αυτό τον κώδικα σε επόµενο στάδιο σε 
ένα µικροεπεξεργαστή. 

Το εγχείρηµα αυτό µας έδωσε τη δυνατότητα να εµβαθύνουµε ακόµα περισσότερο 
στις λεπτοµέρειες του προτύπου αλλά και να κατανοήσουµε καλύτερα τις παραµέτρους 
του. Η αρχική αυτή όµως ιδέα δεν έχει ολοκληρώθηκε ακόµα και παραµένει ένα θέµα 
για περαιτέρω ανάπτυξη και µελέτη. Παρ’ όλα αυτά, τα µέρη 3 και 4 του προτύπου ISO 
14443-A έχουν υλοποιηθεί και αποτελούν ένα σηµαντικό µέρος της όλης εργασίας. Τα 
σχέδια µας όπως θα αναφέρουµε και παρακάτω είναι, αυτή η υλοποίηση να γίνει το 
εφαλτήριο για την έναρξη µιας νέας εργασίας κατασκευής ενός αναγνώστη ο οποίος να 
ελέγχεται πλήρως από δικό µας λογισµικό είτε αυτό βρίσκεται σε έναν υπολογιστή είτε 
είναι γραµµένο για κάποιον µικροεπεξεργαστή. 

5.2 Θέµατα Υλοποίησης του Προτύπου 

Σ’ αυτό το κεφάλαιο θα προσπαθήσουµε να περιγράψουµε κάποιες βασικές 
λειτουργίες του προτύπου οι οποίες υλοποιήθηκαν σε κώδικα γλώσσας 
προγραµµατισµού ANSI C. Είναι σηµαντικό να γίνει κατανοητή η σειρά των ενεργειών 
που καθορίζονται από το πρότυπο αφού στην ουσία αποτελούν µια µηχανή καταστάσεων 
όπως θα δείξουµε. Το πρωτόκολλο ξεκινάει µε µια πρόκληση από το τερµατικό προς 
την κάρτα έτσι ώστε να πάρει απάντηση από όσες κάρτες βρίσκονται εντός της ακτίνας 
δράσης του. Η πρόκληση αυτή έχει την κωδική ονοµασία REQA ή REQB για τον τύπο 
Α και Β αντίστοιχα του προτύπου και είναι καθορισµένη από το πρότυπο. Έπειτα η µία 
ή παραπάνω κάρτες απαντούν µε µια απόκριση τύπου ATQA ή ATQB. Αν υπάρχουν 



Κεφάλαιο 5 – Υλοποίηση του ISO-14443 σε C 
 
 

 50 

δύο ή παραπάνω κάρτες, τότε δηµιουργείται σύγκρουση, η οποία ανιχνεύεται από το 
τερµατικό και διευθετείται ανάλογα µε τον τύπο, µε τη χρήση του βρόγχου anti-
collision. Μόλις ολοκληρωθεί και ο βρόγχος anti-collision, τότε επιλέγεται µία έξυπνη 
κάρτα από το τερµατικό και αρχίζει η ανταλλαγή δεδοµένων πάντα στο σχήµα 
πρόκλησης απάντησης. Η διαδικασία φαίνεται και στο παρακάτω σχήµα. 

 

 
Εικόνα 13 - Αρχικοποίηση και Anti-collision 
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5.3 Ο Κώδικας Υλοποίησης του Προτύπου 

Προσπαθήσαµε να κατασκευάσουµε έναν κώδικα ο οποίος θα περιέγραφε και θα 
υλοποιούσε όλες τις λειτουργίες και καταστάσεις του αναγνώστη άσχετα αν αυτές είχαν 
νόηµα προγραµµατιστικό ή όχι. Αυτό σηµαίνει ότι γράψαµε κώδικα ακόµα και για τα 
µέρη 1 και 2 του προτύπου µε σκοπό να παραµείνουµε γενικοί και συµβατοί µε το ISO 
14443. Έτσι δηµιουργήθηκε µια διαστρωµάτωση η οποία αντιστοιχεί ακριβώς στα µέρη 
του προτύπου και η υλοποίηση σε κάθε επίπεδο γίνεται βασιζόµενη στην υποστήριξη των 
χαµηλότερων επιπέδων. Για παράδειγµα, όταν από το µέρος 3 το οποίο αντιστοιχεί στο 
τρίτο άρθρωµα του λογισµικού θέλουµε να στείλουµε ένα πακέτο τύπου REQA τότε 
αφού το κατασκευάσουµε και το πλαισιόσουµε τα σωστά byte, καλούµε ρουτίνα του 
επιπέδου 2 για να εκτελεστεί η πραγµατική αποστολή. Στην πραγµατικότητα το επίπεδο 
2 του λογισµικού που αντιστοιχεί στο µέρος 2 του προτύπου δεν µπορεί να υλοποιηθεί 
σε λογισµικό αφού είναι υπεύθυνο για την δηµιουργία του πεδίου και εποµένως είναι 
καθαρά αναλογικό. Όµως για λόγους συµβατότητας και ευκολίας στην κατανόηση 
επιλέξαµε ένα τέτοιο µοντέλο που µοιάζει περισσότερο σε προσοµοιωτή συστήµατος 
επικοινωνίας µε ασύρµατες έξυπνες κάρτες, παρά µε υλοποίηση του προτύπου για χρήση 
σε µικροεπεξεργαστή. 

ISO14443-2
Generate Field

ISO14443-4 Exchange
Transparent Data

ISO14443-3
WUPA

ISO14443-4
Deselect

ISO14443-3
Initialization

ISO14443-3
Anticollision

ISO14443-4
Initialization

Type A

 
Εικόνα 14 - ∆ιάγραµµα Ροής του Προγράµµατος 
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Με τον τρόπο αυτό υλοποιήσαµε και τα επόµενα αρθρώµατα (module) του 
λογισµικού αυτού, έχοντας σα βασικό το άρθρωµα του ίδιου τυ τερµατικού που δεν 
κάνει τίποτε άλλο παρά περιµένει να εισέρθει στο πεδίο του κάποια ή κάποιες κάρτες 
τύπου Α ή Β. Αυτό το κάνει εναλλάσσοντας συνεχώς την αποστολή αίτησης τύπου Α 
(REQA) και τύπου Β (REQB). Όταν κάποια κάρτα εισέρθει στο πεδίο καλεί την 
ρουτίνα επιπέδου 2 που δηµιουργεί το πεδίο και διαµορφώνει τα δεδοµένα σωστά και 
δίνει τον έλεγχο στην διαδικασία αρχικοποίησης του επιπέδου 3. Αυτή, ενώ εκτελείται, 
χρησιµοποιεί, όπως περιγράψαµε παραπάνω, την υποδοµή του χαµηλότερου επιπέδου 
και ολοκληρώνει τη φάση της αρχικοποίησης και anti-collision. Έπειτα τον έλεγχο 
παίρνει το επίπεδο 4 το οποίο ευθύνεται για την επιλογή της κάρτας µε την οποία θα 
αρχίσει η µετάδοση δεδοµένων. Τέλος, στο ίδιο επίπεδο διατηρούνται οι ρουτίνες για 
την διαφανή ανταλλαγή δεδοµένων προς και από την κάρτα. Μόλις ολοκληρωθεί αυτή η 
διαδικασία η κάρτα παύει να είναι επιλεγµένη πλέον και τον έλεγχο παίρνει το επίπεδο 3 
το οποίο µε µια ειδική εντολή (WUPA) “ξυπνά” τις κάρτες που βρίσκονται στο πεδίο 
και δεν έχουν επιλεγεί. Η επόµενη κίνηση είναι ξανά η αρχικοποίηση και το anti-
collision έως ότου εξυπηρετηθούν όλες οι κάρτες και δεν υπάρχει λόγος συνέχισης της 
διαδικασίας οπότε και ο αναγνώστης αρχίζει πάλι την συνεχή εναλλαγή ανάµεσα στις δύο 
αιτήσεις. 

Η παραπάνω περιγραφή περιορίζεται µόνο στην εναλλαγή των κλήσεων και των 
καταστάσεων της επικοινωνίας. Πρέπει όµως να σηµειώσουµε ότι οι λεπτοµέρειες 
υλοποίησης του προτύπου είναι πολλές και τις περισσότερες φορές δύσκολα 
µεταφέρονται σε κώδικα. Αποτέλεσµα της υλοποίησης αυτής είναι ένα κοµµάτι 
λογισµικού το οποίο µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να ελεγχθεί η σωστή µετάβαση από 
τη µία κατάσταση στην άλλη αλλά και µε ελάχιστες µετατροπές να γίνει δυνατή η 
αποθήκευσή του εκτελέσιµου σε κάποια µνήµη ώστε να εκτελείται από κάποιον 
µικροεπεξεργαστή.
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Κεφάλαιο 6 
Επίλογος 

 

 

6.1 Συµπεράσµατα 

Στην εργασία αυτή εστιάσαµε στην κατασκευή ενός πρωτότυπου αναγνώστη 
ασύρµατων (contactless) έξυπνων καρτών. Βασιστήκαµε στις λειτουργίες και τις 
δυνατότητες που µας παρείχε το ολοκληρωµένο της Infineon, SLF9000N και 
υλοποιήσαµε τόσο το αναλογικό όσο και το ψηφιακό κοµµάτι του τερµατικού. 

Η εργασία συνεχίστηκε µε την υλοποίηση της εφαρµογής ελέγχου και 
παρακολούθησης του αναγνώστη από έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή σε πλατφόρµα 
Microsoft Windows. Ολοκληρώσαµε την κατασκευή του λογισµικού παρέχοντας στον 
χρήστη τόσο τη δυνατότητα αποστολής εντολών προς ασύρµατες κάρτες τύπου Α και Β, 
όσο και την ανάγνωση των αποτελεσµάτων και των απαντήσεων από τις κάρτες. 

Με τη βοήθεια των παραπάνω εγκαταστήσαµε ένα περιβάλλον δοκιµών και 
ελέγξαµε όλες τις πλευρές της κατασκευής µας και της επικοινωνίας µεταξύ των µερών 
της έτσι ώστε να µπορούµε να είµαστε σίγουροι για την ορθότητα και τις τυχόν 
αδυναµίες του πρωτοτύπου µας. 

Τέλος, υλοποιήσαµε σε γλώσσα προγραµµατισµού ANSI C το πρότυπο ISO/IEC 
14443 τύπου Α έτσι ώστε να µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την κατασκευή ενός νέου 
αναγνώστη βασισµένου σε κάποιον µικροεπεξεργαστή.  

Η εργασία µας έδειξε ότι η κατασκευή εξ αρχής ενός αναγνώστη ασύρµατων 
έξυπνων καρτών είναι µια διαδικασία η οποία πρέπει να γίνεται πολύ προσεχτικά και 
στηριζόµενη στα πρότυπα, διότι η οποιαδήποτε απόκλιση, όσο µικρή και αν είναι, 
µπορεί να επιφέρει µεγάλες διαφοροποιήσεις στο τελικό σχήµα πράγµα που θα το κάνει 
ασύµβατο µε τα προϊόντα της αγοράς. Κατά δεύτερο, η ενασχόληση µας µε το πρότυπο 
ISO 14443 έδειξε ότι η υλοποίηση κατά γράµµα των επιταγών του σε κώδικα αποτελούν 
µια αρκετά ενδιαφέρουσα και πολλές φορές δύσκολη εργασία. Τέλος, η κατασκευή ενός 
πρωτοτύπου που δεν µένει στην θεωρητική απεικόνιση των αρχών λειτουργίας αλλά κάνει 
πραγµατικότητα την επικοινωνία και αλληλεπίδραση του τερµατικού µε την κάρτα 
δηµιουργεί πολλά πρακτικά προβλήµατα αλλά προσφέρει και την ικανοποίηση της 
δηµιουργίας µιας ολοκληρωµένης εργασίας. 
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6.2 Μελλοντικές Κατευθύνσεις 

Κατασκευάζοντας το τερµατικό χρησιµοποιώντας το SLF9000N κατανοήσαµε ότι 
θα µπορούσαµε να αντικαταστήσουµε τη λειτουργικότητα του συγκεκριµένου 
ολοκληρωµένου µε κάποιο άλλο συστατικό όπως µια FPGA. Αυτό θα είχε το 
πλεονέκτηµα ότι µπορεί να µας παρέχει πλήρη ευελιξία και ελευθερία στις επιλογές, 
αφού η συµπεριφορά του θα ήταν πλήρως ελεγχόµενη.  

Μια επόµενη κατεύθυνση είναι να αντικαταστήσουµε όλες τις ενέργειες του 
λογισµικού που κατασκευάσαµε µε κάποιο πρόγραµµα γραµµένο έτσι ώστε να τρέχει σε 
µικροεπεξεργαστή. Μ’ αυτόν τον τρόπο ο αναγνώστης θα αποκτούσε χαρακτηριστικά 
φορητού τερµατικού. 

Τέλος, θα θέλαµε να εµπλουτίσουµε τις δυνατότητες του αναγνώστη µας 
ενσωµατώνοντας τα χαρακτηριστικά του πρωτοκόλλου το οποίο ορίζεται από το 
πρότυπο στο τερµατικό µε τη χρήση κάποιου επεξεργαστή. Επίσης ενδιαφέρον 
παρουσιάζει η κατασκευή µιας ασύρµατης έξυπνης κάρτας µε χρήση τεχνολογίας 
FPGA, έτσι ώστε να µπορούµε να παρεµβαίνουµε σε όλα τα συστατικά της επικοινωνίας 
χωρίς περιορισµούς από κατασκευαστές. 

Στα παραπάνω σηµεία µελλοντικών κατευθύνσεων περιλαµβάνεται και η είσοδος 
αλγορίθµων ασφάλειας στο τερµατικό για την υποστήριξη τεχνολογίας ελλειπτικών 
καµπυλών [30],[31] ή αλγεβρικών µεθόδων [32]. 
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Παράρτηµα Α 
Στιγµιότυπα του Λογισµικού 

 

 

 
Εικόνα 15 - Βασική Οθόνη 

 
Εικόνα 16 - Οθόνη Επιλογών 
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Εικόνα 17 - Οθόνη Καταχωρητών 

 

 
Εικόνα 18 - Οθόνη Ελέγχου Pin
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Παράρτηµα Β 
Τυπικό Σενάριο ∆οκιµής Συστήµατος 

 

Αρχικά συνδέουµε την πλακέτα µέσω του καλωδίου και του προσαρµογέα που 
έχουµε κατασκευάσει µε τον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Έπειτα συνδέουµε την πλακέτα 
µε την παροχή του ρεύµατος µέσω του τροφοδοτικού µας. Ξεκινάµε την εφαρµογή από 
τον υπολογιστή και δίνουµε ρεύµα στο κύκλωµα µας. Ελέγχουµε την κατανάλωση µε το 
αµπερόµετρο για να είµαστε σίγουροι ότι δεν υπάρχει βραχυκύκλωµα και αφού όλα είναι 
σωστά ξεκινάµε τη δοκιµή. 

Το πρώτο βήµα είναι να ανοίξουµε την οθόνη επιλογών πατώντας (Ctrl-O) 
επιλέγοντας Edit -> Options (Εικόνα 14) από το µενού της βασικής οθόνης της 
εφαρµογής. Αφού γίνει αυτό επιλέγουµε Modes -> Software Reset (Εικόνα 15) από την 
οθόνη ελέγχου. Αυτό το κάνουµε για να είµαστε σίγουροι ότι ξεκινάµε την δοκιµή µας 
µε αρχικές τιµές στους καταχωρητές του SLF9000N. Για να το ελέγξουµε αυτό 
εµφανίζουµε την οθόνη των καταχωρητών και πατάµε το πλήκτρο Read SLF. (Εικόνα 
16) Αυτό έχει ως αποτέλεσµα τη σειριακή ανάγνωση του περιεχοµένου όλων των 
καταχωρητών του ολοκληρωµένου και την εµφάνιση του στην οθόνη µας. Στο πλέγµα 
που εµφανίζεται δίπλα από τις τιµές που διαβάστηκαν βρίσκονται οι σωστές τιµές που 
πρέπει να έχουν οι καταχωρητές µετά από Reset. Αν η επικοινωνία είναι ορθή, τότε αυτές 
οι τιµές πρέπει να ταιριάζουν. 

Αφού ξεπεράσουµε και αυτή τη δοκιµασία είµαστε έτοιµοι να θέσουµε τις 
παραµέτρους της επικοινωνίας τόσο µε τη κάρτα όσο και µε το ολοκληρωµένο. Στο 
παράδειγµα µας θα χρησιµοποιήσουµε επικοινωνία τύπου Α. Γι’ αυτό το σκοπό 
επιλέγουµε από το µενού της οθόνης επιλογών Mode -> Comm Type -> ISO A. (Εικόνα 
15) Αµέσως βλέπουµε στο παράθυρο καταγραφής ενεργειών (log window) της βασικής 
οθόνης δραστηριότητα, δίνοντάς µας στοιχεία για την αποστολή δεδοµένων. Στην ουσία 
γράψαµε το περιεχόµενο ενός καταχωρητή µε την τιµή που έπρεπε για να επιλέξουµε 
την επικοινωνία µε βάση το ISO 14443 Τύπος Α. 

Εάν επιθυµούµε να δοκιµάσουµε τη συµπεριφορά του ψηφιακού µέρους του 
κυκλώµατος, τότε τοποθετούµε τους ακροδέκτες του ψηφιακού παλµογράφου στις 
εξόδους TXD και TRF (pin 5 και 30 αντίστοιχα) του SLF. Το λογισµικό µας δίνει την 
επιλογή να στείλουµε έναν αριθµό τυχαίων bytes ή να επιλέξουµε µία από τις έτοιµες 
εντολές που έχουν προγραµµατιστεί από πριν ή να πληκτρολογήσουµε ελεύθερα όποια 
byte επιθυµούµε. Συνεχίζοντας τις ρυθµίσεις, έχουµε τη δυνατότητα να κάνουµε σχεδόν 
ότι θέλουµε όσο αφορά τις παραµέτρους επικοινωνίας, κωδικοποίησης και διαµόρφωσης. 
Έτσι µπορούµε για παράδειγµα να χρησιµοποιήσουµε CRC ή όχι. Το ίδιο συµβαίνει 
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και µε το bit ισοτιµίας. Επίσης από τα µενού της οθόνης επιλογών µπορούµε να 
επιλέξουµε ποιες εξόδους του SLF επιτρέπουµε και ποιές όχι καθώς και να εκτελέσουµε 
άµεσα εντολές για καθαρισµό της ουράς και των µετρητών. Τέλος, πατώντας το πλήκτρο 
Refresh στην ίδια οθόνη πετυχαίνουµε να πληροφορηθούµε για την κατάσταση του 
ολοκληρωµένου όσο και της επικοινωνίας. 

Εάν υπάρχει το ενδιαφέρον για παρακολούθηση της επικοινωνίας µεταξύ του 
υπολογιστή και του SLF, µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε την οθόνη ελέγχου των pin 
της παράλληλης θύρας, πατώντας Ctrl-D ή επιλέγοντας από το µενού της βασικής 
οθόνης Edit -> Debug. (Εικόνα 17) Τότε εµφανίζεται ένα νέο παράθυρο, το οποίο 
περιέχει µια αναπαράσταση των pin της παράλληλης θύρας που ενεργοποιούνται 
ανάλογα µε το αν το αντίστοιχο σήµα είναι λογικό ένα ή µηδέν. Από αυτή την οθόνη 
µπορούµε να γράψουµε άµεσα στο υλικό της παράλληλης, παρακάµτοντας το 
λειτουργικό σύστηµα. Γι’ αυτό το λόγο, αυτή η λειτουργία έχει ισχύ µόνο σε λειτουργικά 
συστήµατα βασισµένα στο MS-DOS, όπως Microsoft Windows 95 και 98. 

Στο σενάριο µας, θα επιλέξουµε να στείλουµε την εντολή REQA. Από τη λίστα 
εντολών επιλέγουµε Type A – REQA. (Εικόνα 15) Αµέσως ένα δεκαεξαδικό νούµερο 
(0x26) γράφεται στο παράθυρο δεδοµένων και είναι έτοιµο για αποστολή. Επιλέγοντας 
την εντολή REQA έχουν ήδη περαστεί οι κατάλληλες παράµετροι στο SLF9000Ν για 
να µην προστεθεί CRC και να χρησιµοποιήσουµε τις λειτουργίες του προτύπου ISO 
14443 τύπου Α. Το επόµενο βήµα είναι η αποστολή της εντολής. Μόλις πατήσουµε το 
πλήκτρο Send και αφού έχουµε τοποθετήσει τους ακροδέκτες του παλµογράφου όπως 
περιγράψαµε παραπάνω, βλέπουµε στην οθόνη του παλµογράφου µια σειρά από 
τετραγωνικούς παλµούς που αντιπροσωπεύουν bit. 

Η επόµενη εργασία είναι η αποκωδικοποίηση και πιστοποίηση ότι τα bit που 
πήραµε στον παλµογράφο σχετίζονται µε την εντολή που στείλαµε. Η διαδικασία αυτή 
είναι αρκετά χρονοβόρα και χρειάζεται κάποια εµπειρία αφού τα bit είναι 
κωδικοποιηµένα µε Modified Miller. Αφού αποκωδικοποιηθούν τα bit και επειδή δεν 
υπάρχει CRC, πρέπει να αναπαριστούν τον αριθµό 0x26, ο οποίος αντιστοιχεί στην 
εντολή REQA. Στην περίπτωση που είχαµε και CRC µεγέθους 2 bytes θα έπρεπε να τα 
αποκωδικοποιήσουµε και να ελέγξουµε αν η παραγωγή τους ήταν σωστή. Ο έλεγχος 
γίνεται µε τη βοήθεια ενός προγράµµατος που κατασκευάσαµε για να υπολογίζει το 
CRC µε βάση το προτύπο. 

Αν όλα πάνε καλά µέχρι την έξοδο του ψηφιακού τµήµατος, σειρά έχει το 
αναλογικό κοµµάτι. Η αναλογική διεπαφή τροφοδοτείται από τα σήµατα RC και TRF 
(pin 4 και 30 αντίστοιχα) του ολοκληρωµένου. Στο σενάριο µας, το RC είναι ένα σήµα 
ίδιο µε το TRF διότι ο τύπος που επιλέξαµε είναι Α. Το TRF στην ουσία είναι το TXD 
(δηλαδή οι παλµοί) διαµορφωµένοι µε το ρολόι των 13,56 MHz. 
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Σε αυτή τη φάση αλλάζουµε τη θέση των ακροδεκτών και τους τοποθετούµε στα 
σήµατα RC και TRF του αναλογικού κυκλώµατος έτσι ώστε να είµαστε σίγουροι ότι 
δέχεται σωστές εισόδους. Η επόµενη φάση είναι η απεικόνιση στην οθόνη του 
παλµογράφου του σήµατος που φτάνει στην κεραία προς εκποµπή. Σε αυτό το σηµείο 
ουσιαστικά έχουµε ολοκληρώσει την καταγραφή της πορείας του σήµατος από τον 
υπολογιστή στην κεραία. Εάν θέλουµε να είµαστε ακόµα πιο σίγουροι για την µετάδοση, 
τότε χρησιµοποιούµε τη διάταξη που κατασκευάσαµε αντί για ασύρµατη έξυπνη κάρτα 
και µετράµε στα άκρα του πηνίου της το σήµα που παίρνουµε. 

Η αντίθετη κατεύθυνση – από τη κάρτα στον υπολογιστή – δηλαδή στο σενάριο 
µας η απόκριση της κάρτας, δοκιµάζεται µε τον ίδιο τρόπο. Το πρώτο σηµείο ελέγχου 
είναι στην έξοδο του συγκριτή MAX 941 [33], µε τον οποίο είναι εξοπλισµένο το 
αναλογικό κύκλωµα και έχει ως ευθύνη την παροχή των κωδικοποιηµένων bit στο 
ψηφιακό κοµµάτι. Στην ουσία ο ακροδέκτης βρίσκεται αυτή τη στιγµή στο RXD (pin 3) 
του SLF9000N. Αφού ελέγξουµε και αυτό το σηµείο το αποτέλεσµα µένει να το δούµε 
στην οθόνη του υπολογιστή. Πατάµε το πλήκτρο Read το οποίο αυτόµατα ενεργοποιεί 
την παραλαβή και εµφανίζεται στο παράθυρο απαντήσεων η απόκριση της κάρτας.
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Παράρτηµα Γ 
∆ιεπαφη Προγραµµατισµού Εφαρµογής (API) 
 
 

 

Class: TBitUtils 
TObject ----+

|
TBitUtils

 
Description: 
Unit: 
utils (utils.pas) 

Methods: 
function BitRead(variable: Word; BitNumber:integer):integer; 

Reads the value of bit number BitNumber from number Variable  
function BitReset(variable:Byte; BitNumber:integer):Byte; 

Resets the value of bit number BitNumber of number Variable  
function BitSet(variable:Byte; BitNumber:integer):Byte; 

Sets the value of bit number BitNumber of number Variable  
function BitToggle(variable: Word; BitNumber: integer):Byte; 

Change the value of bit number BitNumber of number Variable from 0 to 1 
and vice versa  

 

 
function BitRead(variable: Word; BitNumber:integer):integer;  

Reads the value of bit number BitNumber from number Variable  
Returns 
   Either 1 or 0 

 
function BitReset(variable:Byte; BitNumber:integer):Byte;  

Resets the value of bit number BitNumber of number Variable  
Returns 
   0 

 
function BitSet(variable:Byte; BitNumber:integer):Byte;  

Sets the value of bit number BitNumber of number Variable  
Returns 
   1 

 
function BitToggle(variable: Word; BitNumber: integer):Byte;  
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Change the value of bit number BitNumber of number Variable from 0 to 1 
and vice versa  
Returns 
   The new value 

 
 

 

Class: TEPPUtils 
TObject ----+

|
TEPPUtils

 
Description: 
Unit: 
utils (utils.pas) 

Methods: 
procedure ReadByte(Reg: Integer; var Data:LongWord); 

Reads one byte from register Reg storing its value in Data  
procedure ResetPort(); 

Initializes EPP Port  
function ResetTimeout():integer; 
procedure SendByte(Reg, Data: Integer); 

Sends one Byte stored in Data to register Reg  
procedure SetDirection(dir: integer); 

Sets the direction of the communication  
 

 
procedure ReadByte(Reg: Integer; var Data:LongWord);  

Reads one byte from register Reg storing its value in Data 
 

procedure ResetPort();  
Initializes EPP Port 

 
function ResetTimeout():integer;  

 
procedure SendByte(Reg, Data: Integer);  

Sends one Byte stored in Data to register Reg 
 

procedure SetDirection(dir: integer);  
Sets the direction of the communication 
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Class: TSLFUtils 
TObject ----+

|
TSLFUtils

 
Description: 
Unit: 
utils (utils.pas) 

Methods: 
procedure ASimilar(); 

Sets the communication Type equal to ASimilar  
procedure ClearFIFO(); 

Clears SLF FIFO  
procedure ClearTimer(); 

Clears SLF Timer  
procedure DirectMode(); 

Sets SLF in direct mode  
procedure EnableReceive(); 

Enables RxD  
procedure EnableRFStage(); 

Enables RF Transmission  
procedure InvertInt(); 

Inverts Interrupt Signal  
procedure ISOA(); 

Sets the communication Type equal to ISO14443 Type A  
procedure ISOB(); 

Sets the communication Type equal to ISO14443 Type B  
procedure ISOB2(); 

Sets the communication Type equal to Infineon Type B2  
procedure OutputCD(); 

Enables/Disables output pin for collision detection  
procedure OutputCDIV(); 

Enables/Disables output pin for clock devided  
procedure OutputCOUT(); 

Enables/Disables output pin for clock  
procedure OutputRC(); 

Enables/Disables output pin for Residual Carrier  
procedure OutputTRF(); 

Enables/Disables output pin for TxD with RF  
procedure OutputULD(); 

Enables/Disables output pin Uplink Data  
procedure ReadFromSLF(Address: Integer; var output:LongWord); 

Reads one byte storing it in output from register no Address  
procedure SampleMode(); 

Sets SLF in sample mode  
procedure SaveCRC(); 
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Saves CRC during each transmission  
procedure SOR(); {Software Reset} 
procedure StartTimer(); 

Start SLF SLF Timer  
procedure StartTransmission(); 

Starts transmission of bytes stored in FIFO  
procedure UserDefined(); 

Sets the communication Type equal to User Defined  
procedure WriteToSLF(Address, Data:integer); 

Writes one byte width data stored in Data to register no Address  
 

 
procedure ASimilar();  

Sets the communication Type equal to ASimilar 
 

procedure ClearFIFO();  
Clears SLF FIFO 

 
procedure ClearTimer();  

Clears SLF Timer 
 

procedure DirectMode();  
Sets SLF in direct mode 

 
procedure EnableReceive();  

Enables RxD 
 

procedure EnableRFStage();  
Enables RF Transmission 

 
procedure InvertInt();  

Inverts Interrupt Signal 
 

procedure ISOA();  
Sets the communication Type equal to ISO14443 Type A 

 
procedure ISOB();  

Sets the communication Type equal to ISO14443 Type B 
 

procedure ISOB2();  
Sets the communication Type equal to Infineon Type B2 

 
procedure OutputCD();  

Enables/Disables output pin for collision detection 
 

procedure OutputCDIV();  
Enables/Disables output pin for clock devided 
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procedure OutputCOUT();  
Enables/Disables output pin for clock 

 
procedure OutputRC();  

Enables/Disables output pin for Residual Carrier 
 

procedure OutputTRF();  
Enables/Disables output pin for TxD with RF 

 
procedure OutputULD();  

Enables/Disables output pin Uplink Data 
 

procedure ReadFromSLF(Address: Integer; var output:LongWord);  
Reads one byte storing it in output from register no Address 

 
procedure SampleMode();  

Sets SLF in sample mode 
 

procedure SaveCRC();  
Saves CRC during each transmission 

 
procedure SOR(); {Software Reset}  

 
procedure StartTimer();  

Start SLF SLF Timer 
 

procedure StartTransmission();  
Starts transmission of bytes stored in FIFO 

 
procedure UserDefined();  

Sets the communication Type equal to User Defined 
 

procedure WriteToSLF(Address, Data:integer);  
Writes one byte width data stored in Data to register no Address 
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