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 MRC522  - ומודול RFIDמערכת 
 

 RFIDמבוא ל      .1

RFID     הוא קיצור שלRadio Frequency IDentificatio  -  .זהו שימוש אלחוטי בתדר רדיו להעברת  זיהוי תדר רדיו

צ'יפים . בעזרת מערכת כזו   -ב. אנטנות   ג. תגים      READER –מורכבת מהמרכיבים :  א. קורא  RFIDנתונים. מערכת 

ניתן לזהות באופן ייחודי חפצים, ציוד, אנשים  ולעקוב ולנהל מלאי במשרדים, מחסנים, מפעלים  ומקומות עם ציוד/סחורה .  

ב  אט, קאנטרי קל יכולים להיכנס למקומות עם בקרת כניסה/נוכחות  ) כמו משרדים , מועדוני ספור RFIDאנשים הנושאים תגי 

 ועוד(.  

 .  RFIDהאיור הבא מתאר מעט מהשימושים של מערכות 

 

 howtomechatronics.com) ) מהאתר       RFID: שימושים של מערכות   1איור 

 

 .  RFIDמערכת   את המרכיבים שלבאיור הבא רואים 

 

 

 

 . howtomechatronics.com)    מהאתר )   RFID: מערכת  2איור 

 של הקורא אנטנה

 צ'יפ   –  TAGתג   

 Readerקורא 

מעקב על אנשי  

 סגל ) פרסונל( 

 בקרת גישה 
 ניהול שרשרת מזון 

ספרים מעקב על  

 בספריה

מחסומים 

 בכבישי אגרה 

 של הצ'יפ  אנטנה

 הג'וק בצ'יפ

  RFIDזיהוי  מערכות  דוגמאות לשימוש ב 
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)מספר    IDג'וק , מעגל משולב(  שבו יש את ה RFID ( מורכב מאנטנה לקליטה ושידור של אותות ורכיב   RFIDתג  •

  -הקורא     תאדם או לחפץ כדי שניתן יהיה לעקוב ולקרוא אותו בעזרמצורף לזיהוי ( של התג  ונתונים נוספים. התג ה

Reader . 

ים גלים אלקטרו מגנטיים בתדר רדיו אל התג  )בצבע ירוק(. התג קולט את הגלים  הקורא והאנטנה שלו משדר •

האלקטרומגנטיים ששודרו מהאנטנה של הקורא ומשדר נתונים בעזרת גלים אלקטרו מגנטיים בתדר רדיו  )באיור בצבע  

גמה מאפשר פתיחת דלת  כחול( , את מספר הזיהוי שלו  לאנטנה של הקורא. הקורא מעבד את הנתון ומתנהג בהתאם ) לדו

 ביישום של בקרת גישה(. הוא יכול גם להעביר נתונים מתאימים אל מחשב אישי או מחשב מארח. 

 

השונים ביניהם בטווח שבו הקורא מזהה את התג ) מטווח של סנטימטרים בודדים   RFIDישנם סוגים שונים של מערכות זיהוי 

 מטר( .   הבדל נוסף הוא בתחום תדר העבודה של הקורא והתג.  100מטר ואפילו  20ועד מעל ל 

 גבוה.  התדר אולטר.  ג. תדר גבוה  .  ב.   תדר נמוך א.     - RFID  קיימים שלושה טווחי תדרים עיקריים המשמשים לשידורי

 LF  - Low Frequency  -תדר נמוך  -  1.1

 קילו הרץ.    300קילו הרץ  עד   30* טווח תדרים הוא בין  

 קילו הרץ.    134קילו הרץ  ל  125* תחום תדרים ראשי ) שבדרך כלל משתמשים(  בין  

 ס"מ .  10מנגיעה ועד  –* טווח קריאה 

 .   5$עד   0.75$ –* מחיר ממוצע של תג 

 מעקב על חיות, בקרת גישה , מפתח למכונית ועוד.  –* יישומים 

 מחיר, עובד טוב ליד נוזלים ומתכות, סטנדרטים גלובליים. -* בעד  

 טווח קריאה קצר מאוד, כמות זיכרון קטנה, קצב תקשורת נמוך.  – * נגד 

 HF -   High Frequency  -:  תדר גבוה    1.2

 מגה הרץ.   13.56* תדר ראשי של 

 ס"מ.  30מכמעט מגע ועד  –* טווח קריאה 

 .  10$עד  0.2$ –* מחיר ממוצע של תג 

 ספריות ספרים, כרטיסי זיהוי אישיים, צ'יפים של משחקים/פוקר. –* יישומים 

  מכון   -  ISOתקשורת בשדה קרוב( המוכר על ידי  -  Near Field Communication)    NFCפרוטוקול  – בעד  * 

 הסטנדרטים הבינלאומי , אופציה לזיכרון גדול. 

 טווח קריאה קצר, קצב תקשורת נמוך.  – * נגד 
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 UHF – Uultra High Frequency -תדר אולטרה גבוה   -  1.3

 מגה הרץ.  3000מגה הרץ ועד  300* תחום תדרים מ 

 מגה הרץ.  960מגה הרץ עד  680מגה הרץ ובין  433* תדרים ראשיים של 

 

   UHFבתחום ה  RFIDסוגי   1.3.1

 פסיבי  .    RFIDאקטיבי    ב.   RFID:   א.   UHFבתחום ה    RFIDסוגי  2קיימים 

 אקטיבי גם לקורא וגם לתג יש סוללה והם יכולים לעורר אחד את השני.     RFIDב 

פסיבי לתג אין סוללה. הוא מופעל על ידי השדה האלקטרו מגנטי של הקורא שיוצר מקור מתח בתג ואז התג   RFIDב 

 מעביר נתונים לקורא.

 

1.3.2   RFID  אקטיבי 

  -  EHFבתחום   2.45GHz) תדר מורשה לשימוש אזרחי(  . ניתן לעבוד גם בתדר  433MHzעבודה בתדר  •

Extremely High Frequency Range    . 

 מטר .   100ס"מ עד יותר מ   30  –טווח קריאה   •

 .  50$עד  25$ – מחיר ממוצע של תג  •

 מעקב אחרי משאיות , ייצור אוטומטי , כרייה , בנייה ומעקבים.  –יישומים  •

 טווח קריאה ארוך, מחיר ייצור נמוך ) יחסי לפסיבי ( , זיכרון גדול, קצב תקשורת גבוה.  – בעד  •

מחיר תג גבוה, בגלל שימוש בסוללות יש הגבלות במשלוחים , נדרשת תוכנה מורכבת, יש הפרעות מנוזלים   –נגד  •

 ומתכות, מעט סטנדרטים גלובאליים .  

 

1.3.3   - RFID פסיבי . 

 מגה הרץ.  960מגה הרץ עד  760עבודה בתדר מ * 

 מטר.  25עד  -טווח קריאה   * 

 .   20$עד  0.09$* מחיר ממוצע של תג 

 עקיבה על שרשרת אספקה , ייצור , רפואה, כבישי אגרה , מעקב מלאי , תחרות ריצה.  –* יישומים 

 יים, קצב תקשורת גבוה. טווח קריאה גדול, מחיר תג נמוך, מגוון רחב של תגים וצורות, סטנדרטים גלובל –* בעד 

 מחיר הציוד גבוה, זיכרון לא גדול , הפרעות ממים ומתכת.   – * נגד 
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 פסיבי.  RFIDתת קבוצות ב  -  1.3.4 

תת   2פסיבי. נתחום מחולק ל  RFIDל   UHFמגה הרץ מוכר כסטנדרט גלובלי של  960עד  860תחום התדר הרחב שבין 

 מגה הרץ 928עד   902מגה הרץ    ב.   868עד  865אזורים ראשיים :   א.  

 מגה הרץ   868 – 865תחום    

 ESTI  -  European Telecommunication  -מכון התקנים האירופי לטלקומוניקציה ) טלפון, רדיו, טלויזיה וכו'(    

Standards Institute  -  מרשה לציודRFID    860לעבוד רק בתחום הזה בגלל שסוגי תקשורת רדיו ממוקמים בתחום בין  

 מגה הרץ 960עד 

 מגה הרץ   928 –  902תחום 

 ועדת התקשורת הפדרלית בארצות הברית מאפשרת עבודה רק בתחום זה כי מערכות תקשורת נוספות עובדות בתחום זה. 

 

 Tags and Readers – .  על תגים וקוראים 2

 הקשר בין הקורא והתג   2.1

    האיור הבא מראה את הקשר בין הקורא והתג.

 . : הקשר בין הקורא והתג  3איור 

  הוא בדרך כלל רכיב פסיבישהתג  נמצא   שניהצד  המ.  הרדיו, יחידת בקרה וסליל אנטנמורכב ממודול תדר  RFID-קורא ה

ים קרבמכאשר  .רדיומייצר שדה אלקטרומגנטי בתדר קורא ה  .אנטנה ושבב אלקטרוניממורכב רק  הוא  ללא סוללה פנימית.

מתח  בסליל האנטנה שלה והמתח משמש  נוצר , )השראות(   אינדוקציה ה גלל ב לשדה האלקטרומגנטי של המשדר,   את התג 

 גלים אלקטרו מגנטיים.    

 קולט ומשדר –טרנספונדר  – צ'יפ -תג 
 RFIDקורא 

 

 מודול תדר רדיו

 יחידת בקרה 
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בצבע   -אפסים ואחדים   –באיור רואים שהמשדר משדר נתונים  . שמשדר בחזרה אל הקורא –ג'וק   – שבב ל  מקור מתחכ

והאחדים יש תדר רדיו  בצבע אדום לתג. בתוך האפסים  Power  –ונתונים אלו משמשים כהספק   Dataכחול הנקראים 

הודעה  ה  .   load manipulation – הפעלת עומסים אותו לעבודה . התג מפעיל טכניקה הנקראת  וההספק שמגיע לתג מעורר 

של אנטנת    הספקעל צריכת ה משפיעההפעלה וביטול של טעינה באנטנה של התג ש הגורמים  1ו  0מורכבת מנתונים של 

ואפסים וככה הנתונים יועברו מהתג   חדיםהקורא שניתן למדוד כירידה במתח. שינויים אלה במתח החשמלי יילכדו כא 

 לקורא. 

צימוד אחורי. במקרה זה, התג   - backscattered coupling  יש גם דרך נוספת להעברת נתונים בין הקורא לתג, הנקראת 

 ה אלקטרומגנטי אחר אשר ייאסף על ידי האנטנה של הקורא. משתמש בחלק מהכוח שהתקבל ליצירת שד

 נסכם את תהליך קריאת התג עם הסבר חשמלי .  התהליך הוא כך :  

 הקורא משדר בעזרת האנטנה שלו גלי רדיו.   •

 גם לתג יש אנטנה הקולטת את האנרגיה שבגלי הרדיו של הקורא .   •

  . סליל האנטנה של התג נמצא בשדה מגנטי משתנה  שטף מגנטי משתנהשלו יוצרים בסליל האנטנה  של הקורא גלי הרדיו   •

 .    כ.א.מ – מתח חשמלי הנקרא כוח אלקטרו מגנטי מושרה מכך נוצר בו  וכתוצאה

למעגל/ים המשולבים שבתג המשדרים בחזרה אל אנטנת הקורא גלי   – מקור מתח  – מתח החילופין מיושר ומשמש כסוללה  •

                                                                                                                                              רדיו עם הנתונים של התג.

סליל האנטנה של הקורא נמצא בתוך הגלים האלקטרומגנטיים של התג ולכן נוצר בו כ.א.מ מושרה והקורא מזהה את האפסים 

 והאחדים שבנתון. 

 

 תגים  2.2

 קיימים סוגים שונים של תגים הנבדלים ביניהם בתדר העבודה, בגודל בצורה ובמחיר.  

התגים מופיעים בצורות שונות ורבות. הנפוצים יותר בנויים מפלסטיק עגול צבעוני בגודל מטבע גדול המשמש לבקרת כניסה כמו  

 בקאנטרי קלאב או מכוני כושר, או כרטיסים בדומה לכרטיסי אשראי.  

 באיור הבא מתואר מבנה פנימי של תג הנפוץ בכניסות למכוני כושר , קאנטרי קלאב ועוד. 

 

 : מצד ימין תג כרטיס, באמצע תג פלסטיק ומשמאל מבט לתוך התג.  4איור 
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. בנקים אלו מכילים מידע על החפץ RESERVED ו ECP   ,TID   ,USERבנקים של זיכרון  הנקראים :    4בכל תג יש 

הבנקים לפי השימוש   4שאליו הוא מצורף ) כמו חבילה או בעל חיים ( או מידע על התג עצמו. התג משדר את הנתונים מאחד מ 

 הרצוי.  

ביטים . ביטים אלו    496ועד  96יכול להיות מ  –קוד מוצר אלקטרוני  -  EPC  – Electronic Product Codeבנק זיכרון  

 יכולים להיות הקוד של היצרן או סתם מספר ייחודי ראנדומאלי .  

 מזהה התג. זהו מספר ראנדומאלי ייחודי שניתן על ידי היצרן ולא ניתן לשינוי.   -   TID -   Tag Identifierבנק זיכרון  

ביטים והוא לא תמיד נמצא ברכיב. ניתן   64Kביטים עד למעלה מ  32יכול להיות מ  – המשתמש   -  USERבנק זיכרון 

להשתמש בבנק זה לתאור המוצר/חפץ/בעל החיים שאליו מוצמד התג. הוי יכול להכיל נתונים כמו סוג המוצר , תאריך שימוש  

 אחרון או מספר סידורי כלשהו. 

ת למשתמש לנעול את זיכרון התג ולבקש את  שמור המכיל את סיסמת גישת נעילה  המאפשר – RESERVEDבנק   זיכרון 

 הסיסמה כאשר רוצים לראות או לערוך את זיכרון המשתמש . 

 . Microchipשל חברת   MCFR630ו   T5557 MCFR200   ,MCFR250,  בתגים הוא   ציםנפו יםג'וק

 

   READERS –.  קוראים  2.3

.  קוראים נקראים גם "חוקרים" והם משדרים וקולטים גלי רדיו כדי לתקשר עם     RFIDהוא "המוח" של מערכת  RFIDקורא 

 . הם בדרך כלל מחולקים לשני סוגים :     RFIDתגי 

 קבועים.  RFIDקוראי   – FIXED RFID Readers   .א

 ניידים. RFIDקוראי  -  Mobile RFID Readers . ב

 

 Integrated RFIDם קבוע. תת קבוצה של קוראים קבועים הם  הקוראים הקבועים ממוקמים על קירות , שולחנות או כל מיקו 

Reader –  .קוראי קורא משולב  עם אנטנה משולבת בתוכוRFID   קבועים כוללים בדרך כלל יציאות אנטנה חיצוניות שיכולות

קוראים מסוימים יכולים  . להתחבר בכל מקום, מאנטנה אחת נוספת ועד לשמונה אנטנות שונות. עם תוספת של מולטיפלקסר

 .  RFIDמספר האנטנות המחוברות לקורא אחד תלוי באזור הכיסוי הנדרש עבור יישום . RFIDאנטנות  32עד  -להתחבר ל

ועדיין יכולים לקיים תקשורת עם מחשב מארח או    RFIDיד המאפשרים גמישות בעת קריאת תגי -קוראים ניידים הם התקני כף

קוראים עם מחשב מובנה, הנקרא התקני מחשוב   -ניידים  RFIDקטגוריות עיקריות של קוראי  עם התקן חכם. קיימות שתי

 או עזר להתקן חכם או לטאבלט.  Bluetoothניידים וקוראים המשתמשים בחיבור 

 .            ATmelשל חברת  U2270Bו     EM4095הם      125KHzג'וקים נפוצים בשימוש בתוך קוראים בתדר  
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 ת שידור גלי הרדיו שיטו  2.4

דיברנו על שידור נתונים של אפסים ואחדים מהקורא לתג ולהיפך. שידור האפסים והאחדים מתבצע באחת משיטות האפנון  

 הבאות:  

 מפתוח זיזת אמפליטודה . האיור הבא מתאר את צורת תקשורת זו :  –  ASK – Amplitude Shift Keyingאפנון   .1

 

 

 (    WILEYבהוצאת   Klaus Finkenzellerהמחבר  -  RFID Handbook) מהספר    ASK: אפנון  5איור 

. רואים שהתדר איננו משתנה בין רמת מתח   50%אפנון ומשמאל עם  100%. מימין עם ASKדוגמאות לאפנון  2באיור רואים 

משבצות(    3' משודר גל באמפליטודה מסוימת )בדוגמה משמאל 1רמות מתח של שידור . במצב של ' 2אחת לשנייה .  ישנן 

המסומן באות  duty factorזה ה ' משודר גל של באמפליטודה אחרת ) בדוגמה משמאל משבצת אחת (.  במקרה כ0ובמצב של '

m   שווה לm=0.5  :לפי הנוסחה 

 m = ( u1 – u0) / (u1 + u0) 

1 u,0u   בהתאמה.   1ו  0הם האמפליטודות של המתח במצב 

 .   m=100%באיור מימין 

 :   m=100%עם     ASKבאיור הבא מתואר כיצד ליצור אפנון 

 

 

 

 

 

 

 (    WILEYבהוצאת   Klaus Finkenzellerהמחבר  -   RFID Handbook) מהספר   ASK: יצירת אפנון  6איור 
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(. האפנן מקבל מצד ימין את אות   ASK modulator)  ASKאות דיגיטאלי נכנס בצד שמאל של האיור ומגיע אל אפנן 

( .  אות זה נקרא הגל הנושא. בחלק התחתון של האפנן מקבלים את הגל המאופנן   HF Genהחילופין ממחולל תדר גבוה )  

או באחת    HF' אין שידור .  תדר הגל מהאפנן יכול להיות בתדר מחולל ה 0' יש שידור ובמצב '1.  במצב '    m=100%עם 

 ממכפלות התדר של המחולל ) לפי פוריה (. 

 תדרים שונים. 2מפתוח זיזת תדר עם  -    FSK  -    Frequency Shift Keying 2 2אפנון    2.5

 האיור הבא מתאר שיטת אפנון זו : 

 

 

 

 

 

 

    

 (    WILEYבהוצאת   Klaus Finkenzellerהמחבר  -  RFID Handbook) מהספר     FSK 2: אפנון   7איור 

. האות הדיגיטאלי ממתג את המפסק האלקטרוני   2FSKבאיור רואים בצד שמאל למעלה את האות הדיגיטאלי הנכנס לאפנן  

. האות המאופנן יוצא בחלק התחתון של האפנן ונראה בצד שמאל    f2' נכנס תדר  1ובמצב ' f1' נכנס תדר  0שבאפנן.  במצב '

 תדרי גל נושא שונים. 2ית אלא עובדים עם למטה. כאן האמפליטודה של הגל הנושא איננה משתנ

 מפתוח זיזת פאזה.    - PSK  2  –  Phase shift Keying   2אפנון  -  2.6

 .   PSKבאיור הבא מתואר אפנון  

 

 

 

 

 

 

    PSK 2: אפנון   8איור 

 מעלות.  180באיור רואים שעבור כל רמת מתח משנים את הפאזה של תדר הגל הנושא ב 
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    Multiple Modulation -אפנון מרובה    2.7

 ישנה אפשרות לבצע אפנון מספר פעמים . האיור הבא מסביר את התהליך : 

 

 

 

 

 

 

 

 

   : אפנון מרובה .  9איור 

קילו הרץ . מצד שמאל הוא   212. האפנן העליון מקבל מצד ימין שלו גל נושא בתדר  ASKאפננים מסוג  2באיור רואים 

' יש  1, כלומר כשיש בנתון הדיגיטאלי ' m=100%עם  ASKמקבל את המידע הדיגיטאלי. ביציאה שלו מקבלים גל מאופנן  

. האפנן השני מקבל תדר של    ' אין תדר נושא.  ראשון הנכנס לאפנן השני0קילו הרץ וכאשר יש ' 212תדר גל נושא של 

שונה מ    mהשני מקבלים את צורת הגל התחתונה שמשמאל למטה והיא עם   ASKמגה הרץ וביציאת אפנן ה  13.56

' משדרים גל  0מגה הרץ ובאמפליטודה מסוימת וכאשר יש '  13.56' משדרים גל נושא בתדר 1. כלומר כאשר יש '100%

' מתח גבוה יותר מזה של רמה  0בוהה יותר ) בדוגמה כאן משדרים ברמה של 'מגה הרץ באמפליטודה ג 13.56נושא בתדר 

  212קילו הרץ ובתוך כל מחזור של  212מגה הרץ כי מראים את התדר של ה  13.56' ( . לא רואים באיור את התדר 1'

 מגה הרץ ולא ניתן לתאר זאת בציור. 13.56מחזורים של  64קילו יש כ 

 קוד מנצ'סטר   2.8

   ' . 0' ומעבר מ גבוה לנמוך מייצג מצב של '1מייצג מצב של  ' ייצור שינוי רמה באמצע הביט. מעבר מנמוך לגבוה התג 

 

 

 : קידוד מנצ'סטר 10איור 
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 :  מהאיור רואים

ובאמצע   0' אז יורדים ל 1' . בסיום הביט בודקים מה עם הביט הבא. הוא הוא '1' יש מעבר באמצע הביט ל '1כאשר יש ' •

 ' .  1הביט שוב עולים ל '

 ' . 0' יורדים ל '0' ובאמצע הביט של ה '1ב ' ים ' אז נשאר0ביט של 'ומגיע  ' 1אם הביט הוא ' •

 ' . 0' ובאמצע הביט יורדים ל '1ז עולים בתחילת הביט החדש ל'' א0וממשיך להגיע ביט של ' 0אם נמצאים ב  •

 ' . 1' ובאמצע הביט עולים ל '0' אז נשארים ב '1' ומגיע ביט של '0אם נמצאים ב ' •

 

 ?  RFIDהסבר נוסף : איך עובדת מערכת  2.9

בודדים ועד מערך של ביטים  התגים מכילים מידע החל ממספר ביטים .  טיפוסית  RFIDבאיור הבא מתוארת פעולת מערכת 

 שיכול לתאר קוד זיהוי, מידע רפואי אישי, או כל סוג מידע שנרצה לשמור בצורה בינארית.

 

 

 ?     RFID: איך עובדת מערכת  11איור  

המתחבר אל תג פסיבי הנקרא  ) קיצור של משדר מקלט (    TRANSCEIVERבאיור רואים את הקורא שנקרא באיור  

RFID TRANSPONDER  . 

 הקורא שולח גלי רדיו לסליל האנטנה שלו והאנטנה משדרת גלים אלקטרו מגנטיים לאוויר.  •

 .  כ.א.מ   – מתח הנקרא כוח אלקטרו מגנטי כאשר התג נמצא בתוך השדה המגנטי של הקורא , בסליל האנטנה שלו מושרה  •

הקבל במקביל לסליל יוצר עם הסליל מעגל תהודה מקבילי לתדר הגל הנושא ששלח הקורא . המתח המתפתח על מעגל   •

התהודה בתג עובר יישור על ידי הדיודה וסינון על ידי הקבל שמימין לדיודה כך שעל הקבל יש מתח ישר שהוא ספק הכוח  

 בתג. של הג'וק 

 נקלט מהתג מאופנן שהגל ה

שנקלט לאחר  הגל 

 גילוי המעטפה  
 משדר מקלט  תג פסיבי 

 RFIDקורא 
 דיודת יישור וקבל סינון   

 של הקורא   האלקטרו מגנטי  השדה 

טרנזיסטור בעזרתו מבצעים את 

 RFהאפנון של הנתון וגל ה 

 הנתון 

סליל וקבל  

  125לתדר 

 . קילו הרץ
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הג'וק בתג מפעיל את הטרנזיסטור בתג ומכניס אותו לרוויה או קטעון בהתאם לאפסים והאחדים בנתון שהוא רוצה לשדר   •

 אל הקורא.  

כאשר הטרנזיסטור ברוויה נשלח אל הקורא תדר גל נושא באמפליטודה אחרת מזו שבמצב שהטרנזיסטור בקטעון. סליל   •

 ת גלים אלקטרומגנטיים. האנטנה משדר את הנתונים אל הקורא בעזר

 האנטנה של הקורא נמצאת בשדה מגנטי משתנה ומושרה בה מתח כ.א.מ הנראה בחלק התחתון באיור ) מצויר באדום(.  •

 )מופיע בסעיפים הקודמים( .   ASKסוג אפנון כזה נקרא  •

באיור ובעברית הגל    RECEIVED DATAבקורא יש גלאי שמגלה את המעטפת של הגל הנושא וזהו הגל שנקרא  •

 שנקלט אחרי גילוי המעטפה. 

כאשר מרחיקים את התג מהקורא הספק ממשיך לתת כוח לג'וק עוד זמן קצר והוא ממשיך לשדר עד שמתח על הקבל יורד  

 וולט.   0משיך להתפרק עד ל למתח שלא מצליח להפעיל את הג'וק. הקבל ממ

 

   RFIDסכמה מלבנית מפורטת של קורא  2.10

 .   RFIDהאיור הבא מתאר את המלבנים הנמצאים במערכת הקורא של  

 

   RFID: סכמה מלבנית של מערכת  12איור 

הגל המשודר.    –החלק המקווקו באדום הוא החלק המשדר של הקורא והחלק הירוק הוא החלק הקולט. החיצים האדומים 

 הגל הנקלט .  –החיצים הירוקים 

 

 

 

 HOSTמחשב מארח 

תקשורת טורית   

RS232 

 הקורא   המשדר של 

   המקלט של הקורא

סליל  

 האנטנה 
 הנושא מגבר הספק לגל  

 125KHzגל נושא 

מגה   4מתנד תדר גבישי  ל  

 הרץ

 גלאי מעטפת      
מסנן , מגבר     

 ומשפר צורת גל 

מיקרו בקר  

לפענוח נתונים  

ולממשק עם  

מחשב מארח  

HOST 
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 ( , מגבר הספק ואת סליל האנטנה.  125KHzבחלק המשדר יש את המעגלים ליצירת הגל הנושא )  2.10.1

. תדר זה נקרא 125KHzומקבלים את תדר ה  32הרץ. תדר זה מחולק ב  מגה  4בצד שמאל למעלה יש מתנד גבישי לתדר של 

.  תדר זה מוגבר על ידי מגבר ההספק ועובר לסליל האנטנה המחובר במקביל לקבל ) שלא    Carrier Wave – תדר גל נושא 

 . האנטנה משדרת את הגל לאוויר .    125KHzנראה באיור( ויוצרים מעגל תהודה לתדר 

מיקרו וולט לכל מטר , כך שבמרחק   19.2את עצמת הקרינה המותרת.  בארצות הברית הרמה היא של  של  כל מדינה מגבילה 

 . תמטר מהמערכת היא לא צריכה להיות מורגש 30של כ 

 

במערכת הקוראת תגים/כרטיסים מטווח קרוב יש    –נמצא את המעגלים הבאים : א. האנטנה  בחלק הקליטה של הקורא   2.10.2

אנטנות נפרדות , אחת לשידור ואחת   2אנטנה אחת לשידור ולקליטה. במערכת לקריאת תגים/כרטיסים לטווח רחוק יש 

יש דיודה ליישור וקבל ונגד  שתפקידם להטען למתח המעטפת של הגל הנושא   ASKלקליטה.   ב.  בגלאי המעטפת עבור אפנון 

קילו    125גלות את האמפליטודה של הגל הנושא  וכך מגלים את האפסים והאחדים של הנתון.   ג. מסנן להעברת תדר וכך ל

הרץ וסינון רעשים לאדמה .  ד. מגבר ומשפר צורת גל שתפקידו להפוך את זמני העלייה והירידה בגל שיוצא מגלאי המעטפת  

ם הוא עובר עיבוד כדי להפוך את האפסים והאחדים לנתונים מובנים. ו.  לגל ריבועי .  ה. הגל המשופר נכנס ל מיקרו בקר, ש

 ולהעביר לו את הנתונים שנקלטו.   RS232המיקרו בקר יכול גם להתקשר למחשב מארח בתקשורת 

 

 (  RC522)נקרא גם    MRC-522   מודול    RFID  / כותב  קורא  .3

 .  ההדקים שלו עם   RC522ששמו   RFID כותב  /ראוקהבא מתאר מודול האיור 

 

 

 

 עם ההדקים שלו.      RFID :  RC522 כותב /: מודול קורא 13איור 
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   . ( קראה פעם פיליפסנ)  היא חברה הולנדיתש nxpשל חברת    MFRC522  ד שמאל של המודול הוא  הג'וק בצ

המודול יכול    םשאותתג בצורת כרטיס אשראי  ועםצ'יפ     כאשר קונים את המודול באינטרנט הוא מגיע בדרך כלל עם 

מעלות   90הוא עם אחד  קונקטור  .  המודול חיבור עם הלחמה אל המאפשרים מסוג זכר נקטורים קו 2עם לקרוא ו

 המודול עם הנלווים אליו נראה באיור הבא :   המשתמש מלחים אחד מהם לפי הצורך.מתחתיו קונקטור ישר. ו

 

 

 צ'יפ , כרטיס וקונקטורים.עם  RFID  -    MRC522  קורא / כותב : מודול  14איור 

 

  ISOתגי ) RFIDשבו הוא משתמש כדי לתקשר עם תגי  13.56MHzבתדר  מודול נועד ליצור שדה אלקטרומגנטי ה

14443A   .)סטנדרטיים 

 : סוגי פרוטוקולים  3בקר באמצעות -יכול לקיים תקשורת עם מיקרו מודולה

 .   SPIהדוגמאות שבהמשך הם פרוטוקול . 10Mbpsפינים עם קצב נתונים מרבי של  4בן ( SPIממשק היקפי טורי ) .א

   I2Cפרוטוקול עם תקשורת  . ב

 . UART -תקשורת טורית  .ג

תג    /מודול האם יש כרטיסשל ה(    POLLINGבצע שאילתה ) שימושי כי במקום ל ההדק .  IRQ  פסיקה  הדק המודול מגיע עם 

 לסביבתו. כאשר תג מגיע וייתן בקשת פסיקה , המודול יתריע בפנינו שהתגלה בקורא  

וולט , כך שאנחנו יכולים    5 של    TTLמיקרו בקרים עם רמות  ניתן לחבר אליו אבל , 3.3Vעד  2.5מתח ההפעלה של המודול הוא מ 

 ת לוגיקה. ורמ  של ממירבמבלי להשתמש  וולט   5שעובד עם ספק של  בקר -או כל מיקרו Arduino  ל  בקלות לחבר אותו
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 מפרט טכני של המודול  3.1

 הבאה רואים את המפרט של המודול  : בטבלה  

Frequency Range    13.56 טווח תדר MHz ISM Band 

Host Interface      ממשק עם מחשב מארח SPI / I2C / UART 

Operating Supply Voltage   2.5 מתח הפעלה של ספק הכוח V to 3.3 V 

Max. Operating Current    13-26 זרם פעולה מירביmA 

Min. Current(Power down)   כיבוי(במצב )זרם מינימאלי   10µA 

Logic Inputs   5 כניסות לוגיותV Tolerant ( (וולט  5גם ל  סובלני  

Read Range   5 טווח קריאה cm 

 : מפרט טכני  1טבלה 

 

 תפקיד ההדקים   3.2

 עם תפקיד ההדקים שלו . באיור הבא נראה המודול 

 

 

 

 תפקיד ההדקים:  15איור 

 

 בעזרתם הוא מתחבר אל מיקרו בקר . הדקים  8למודול 
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VCC   לכאן נחבר מתח .  הדק מתח ספק הכוח  DC  ניתן לחבר אותו להדק וולט.   3.3ל   2.5   בין V3.3  של Arduino    .  

 .   !  יכול לגרום נזק למודול 5V ההדק ל  חיבור

 

RST  פעולה זו מכבה את   יש ירידת מתח מתבצעת פעולת איפוס.  בהדק עבור איפוס והפעלה. כאשר  הדק כניסההוא

 המודול מאופס. עליית המתח מהעולם החיצון. ב  יםהקלט מנותק  הדקי.  כולל המתנד   ותהפנימי  המערכותכל  

 

GND   להדק וצריך להיות מחובר   אדמה ה  הדקהוא GND  ה   ל ש Arduino  .או כל מיקרו בקר אחר 

 

IRQ   בקר כאשר תג -פסיקה שיכול להתריע בפני המיקרו הדק הואRFID  הקורא נמצא בסביבת . 

 

MISO / SCL / Tx   פועל כלהדק מספר תפקידים : הוא-  Out-Slave-In-Master  ( )כאשר  כניסת מסטר יציאת עבד

 . פועל UARTטורי כאשר ממשק בהדק השידור ה ואמופעל  I2Cטורי כאשר ממשק השעון ה  כהדק   או  מופעל SPIממשק 

 

MOSI (aster Out Slave InM ) –  קלט  כ הדק משמש ה  -מסטר כניסת עבד   יציאתSPI  למודול RC522   (  בחיבור אל

 המודול משמש כעבד(. מיקרו בקר 

 

SCK ()ב כאשר עובדים מהמסטר  כניסה של פולסי השעון  שעון טורי  SPI  .ארדואינו.  הפולסים יגיעו ממיקרו בקר כמו 

 

SS / SDA / Rx  כאשר ממשק   הנתון הטוריפועל כקלט ההדקSPI טורי כאשר ממשק  ה  ןפועל כנתו . הוא מופעלI2C  

ידי  -דרך כלל על כרטיס המודול בב  ןמסומההדק הזה מופעל.  UARTטורי כאשר ממשק  ןפועל כקלט נתוהוא ו   מופעל

 לזיהוי הפינים האחרים. ייחוסכ  ויבוע כך שניתן להשתמש בר

 

  MRC522והתג ב   MIFAREפרוטוקול    3.2
 

שיכול   )ג'וק(    שבב ו של זיכרון ויש ל 1KBytesיש וצ'יפ.  בתג   תגמגיע יחד עם  הואכאשר קונים את המודול באינטרנט 

ס"מ בהתאם    10הרץ ומרחק ההפעלה הוא עד -מגה  13.56תדר של בהוא עובד פעולות אריתמטיות. תקשורת ולעשות 

 . איור הבאכנראה בשבב -חד מהתגים האלה מול מקור אור נוכל להבחין באנטנה ובמיקרות לגיאומטריה של האנטנה. אם נביא א

 

 

 אנטנה והג'וק בתוך התג ה:  16איור 
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 בקישור :  וניתן ללמוד עליו  MIFAREבפרוטוקול הנקרא המודול עובד  

https://www.nxp.com/docs/en/application-note/AN10833.pdf  

 

 .  MIFAREכרטיסי שהוא תקן עבור  ISO/IEC 14443-3 תקן   לפי הכרטיס עובד 

 

לפי החלוקה   UID   (Unique ID  )הכולל את המזהה הייחודי   יש את כל המידע השימושי אודות התג 1Kbytesבזיכרון ה 

 הבאה:  MIFARE  אסית של קלה

  -  בלוקים   4  שכל מגזר י, ב  (15עד  0 -)מ   -סקטורים   -  - SECTORS  16 -של התג מאורגן ב 1K ה  זיכרון

BLOCKS -  (. 15עד  0 -)מנתונים  בתים של   16(. כל בלוק יכול לאחסן 3עד   0)בלוק 

 סה"כ : 

 1Kזיכרון  =  בתים      1024   בתים של נתונים 16 *   בלוקים 4 *   סקטורים 16

   באיור הבא : נראה  MIFARE 1K card memory structure   הזיכרון 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : מבנה זיכרון   17איור 

64 

 בלוקים

בכל  

בלוק 

16 

 בתים 

16 

  סקטורים

)מגזרים( 

בכל  

 4סקטור 

 בלוקים 

 בתים  16
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 של זיכרון הרכיב  מפורט יותרבאיור הבא יש תיאור 

 
 

 : תיאור מפורט יותר של הזיכרון ברכיב  18איור 

 

, המכונה  (    0כי מתחילים מ   3)בלוק  זמינים לאחסון נתונים. הבלוק הרביעי   -מגזר   – סקטורכל שלושת הבלוקים הראשונים של 

מפתחות סודיים וגישה ניתנת לתכנות עבור כל אחד   2. בלוק זה מכיל Access bits  סקטור טריילר, מכיל את סיביות הגישה

 במגזר. להעניק גישת קריאה וכתיבה לבלוקים הנותרים  Access Bitsתפקיד ה   מהם.

בתים לכל סקטור  48( של כל סקטור זמינים למעשה לאחסון נתונים, כלומר יש לנו 2 -ו 1, 0הבלוקים התחתונים )בלוק  3רק 

                                                                                                                          בתים הזמינים לשימושנו.  64של 

  לנסות לא לקריאה בלבד.   UIDואת המזהה הייחודי  ICה  נתוני יצרןאת . הוא מכיל נתוני יצרן/הוא בלוק היצרן  0מגזר  0בלוק 
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חוסם באופן  כרטיס קירבה או אובייקטPICC (Proximity Card or object  -   )-לתכנת מחדש את בלוק היצרן מכיוון שה

 כלומר לא נוכל להשתמש בתג שוב.  זה בלתי הפיך ו של הזיכרון  הפרת תבניתסיון ינאוטומטי את הכרטיס כאשר הוא מזהה 

ץ המתאים. את הקוב githubלשם כך יש להוריד מהאתר של   בפרק הבא נראה כיצד ניתן להציג את תכולת הזיכרון של הכרטיס.

 של הארדואינו .   librariesולשים את הספרייה בספריית ה   https://github.com/miguelbalboa/rfidהקישור הוא :     

 

 דואינו חיבור המודול אל אר .4

 בהמשך רואים את ההדקים של כרטיסים נוספים.. הבא  שתמש בחלק העליון באיורנכרטיסי האדואינו הבאים  3אם ברשותך אחד מ 

 

                       MOSI         MISO            SCK     CS 

 

Arduino Uno   11            12           13     10 

 

Arduino Nano   11            12           13     10 

 

Arduino Mega   51            50           52      53 

 

  

PCD 

(Proximity 
Coupling 
Device 

(“Contactless 
Reader”)) 

Arduino 

MFRC522 
Uno / 

101 
Mega 

Nano 

v3 

Leonardo 

/ Micro 

Pro 

Micro 
Yun [4] Due 

Signal Pin Pin Pin Pin Pin Pin Pin Pin 

RST/Reset RST 9 [1] 5 [1] D9 
RESET / 
ICSP-5 

RST Pin9 22 [1] 

SPI SS SDA [3] 10 [2] 53 [2] D10 10 10 Pin10 23 [2] 

SPI MOSI MOSI 

11 / 

ICSP-
4 

51 D11 ICSP-4 16 ICSP4 SPI-4 

SPI MISO MISO 
12 / 
ICSP-

1 

50 D12 ICSP-1 14 ICSP1 SPI-1 

SPI SCK SCK 
13 / 
ICSP-
3 

52 D13 ICSP-3 15 ICSP3 SPI-3 

 אל סוגי הארדואינו השונים MRC522: חיבור מודול  2  טבלה 

http://www.arikporat.com/
https://github.com/miguelbalboa/rfid
https://github.com/miguelbalboa/rfid#id24
https://github.com/miguelbalboa/rfid#id21
https://github.com/miguelbalboa/rfid#id21
https://github.com/miguelbalboa/rfid#id21
https://github.com/miguelbalboa/rfid#id23
https://github.com/miguelbalboa/rfid#id22
https://github.com/miguelbalboa/rfid#id22
https://github.com/miguelbalboa/rfid#id22
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 באיורים ובתוכניות.   RST_PINבאיור שצבוע בצבע כחול נקרא בדרך כלל  1המספר 

 באיורים ובתוכניות. SS_PINבצבע כחול נקרא בדרך כלל   2המספר 

 כמתואר באיור הבא : אל ארדואינו  MRC522מודול נחבר 

 
 

 (    Last MinuteENGINEERS.comאל ארדואינו אונו )מהאתר   RC522 RFID Reader / Writer: חיבור  19איור 

 

 עבודה עם פסיקה. איננה תומכת באפשרות שנשתמש בה יה ישל המודול כי הספר    IRQאין צורך לחבר את הדק  הערה:

 

 . היעזר באיור הבא :  MRFC522שבספריה   DumpInfoלראות את תוכן הזיכרון נפעיל את הקובץ כדי 

 

 

   MRC522שבספרייה  DumpInfoהפעלת קובץ :  20איור 
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 הקובץ נראה כך : 

 

 DumpInfo: קובץ  21איור 

קצת מידע על זה. זה יכול להיות מאוד שימושי לפני שמנסים  האת התג, ומציג היא קוראתזו לא תכתוב נתונים לתג.  ת תוכניתסקיצ

 כל תג חדש! 

אז לשנות אותו ל   5דיגיטלי  בהדק מאותחל כראוי, במקרה שלנו אנו משתמשים  RST_PINעבור לתחילת הסקיצה וודא כי  הערה : 

 .    9בקובץ המקורי  ולא כמו שרשום  5

 

נפתח את המסך הטורי ונעביר את התג ליד הקורא ונצתין שיעביר  אחרי שנחבר את המודול לארדואינו ונטען את התוכנית לארדואינו 

 הבא : הנראית באיור נקבל את הקריאה  ,את כל המידע שבכרטיס

 . שלו   0 עם בלוק  0 רואת סקטו 63עד  60הבלוקים שלו מ  4ו  15סקטור את , בחלק העליון , : באיור הדגשנו בצבע   הערה

 בחלק העליון באיור רואים את הנתונים הבאים : 

 (  0נלקח מהחלק התחתון באיור של סקטור )   C3  93  5E  20 ייחודי של הכרטיס הוא  מזהה –  UID – Unique IDentifireה 

SAK -  Select Acknowledge, Type A -   
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   3עד   0ובחלק התחתון סקטור  15עד   13סקטורים : בחלק העליון   22איור 
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 כתיבה אל המודול 4.1

 .חדשים" ולא הוכנסו להם נתוניםבהנחה שהכרטיסים " RFIDכרטיס ה שבאיור הבא כותבת נתונים אל תוכנית ה

#include <SPI.h>      //include the SPI bus library 

#include <MFRC522.h>  //include the RFID reader library 

 

#define SS_PIN 10  //slave select pin 

#define RST_PIN 5  //reset pin 

 

MFRC522 mfrc522(SS_PIN, RST_PIN);  // instatiate a MFRC522 reader 

object. 

MFRC522::MIFARE_Key key;          //create a MIFARE_Key struct 

named 'key', which will hold the card information 

 

//this is the block number we will write into and then read. 

int block=2;   

 

byte blockcontent[16] = {"Last-Minute-Engg"};  //an array with 16 

bytes to be written into one of the 64 card blocks is defined 

//byte blockcontent[16] = {0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0};  

//all zeros. This can be used to delete a block. 

 

//This array is used for reading out a block. 

byte readbackblock[18]; 

 

void setup()  

{ 

    Serial.begin(9600);        // Initialize serial 

communications with the PC 

    SPI.begin();               // Init SPI bus 

    mfrc522.PCD_Init();        // Init MFRC522 card (in case you 

wonder what PCD means: proximity coupling device) 

    Serial.println("Scan a MIFARE Classic card"); 

   

  // Prepare the security key for the read and write functions. 

  for (byte i = 0; i < 6; i++) { 

    key.keyByte[i] = 0xFF;  //keyByte is defined in the 

"MIFARE_Key" 'struct' definition in the .h file of the library 

  } 

} 
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void loop() 

{   

  // Look for new cards 

  if ( ! mfrc522.PICC_IsNewCardPresent()) { 

    return; 

  } 

   

  // Select one of the cards 

  if ( ! mfrc522.PICC_ReadCardSerial())  

  { 

    return; 

  } 

    Serial.println("card selected"); 

          

   //the blockcontent array is written into the card block 

   writeBlock(block, blockcontent); 

    

   //read the block back 

   readBlock(block, readbackblock); 

   //uncomment below line if you want to see the entire 1k memory 

with the block written into it. 

   //mfrc522.PICC_DumpToSerial(&(mfrc522.uid)); 

    

   //print the block contents 

   Serial.print("read block: "); 

   for (int j=0 ; j<16 ; j++) 

   { 

     Serial.write (readbackblock[j]); 

   } 

   Serial.println(""); 

} 

 

 

 

//Write specific block     

int writeBlock(int blockNumber, byte arrayAddress[])  

{ 

  //this makes sure that we only write into data blocks. Every 

4th block is a trailer block for the access/security info. 
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  int largestModulo4Number=blockNumber/4*4; 

  int trailerBlock=largestModulo4Number+3;//determine trailer 

block for the sector 

  if (blockNumber > 2 && (blockNumber+1)%4 == 

0){Serial.print(blockNumber);Serial.println(" is a trailer 

block:");return 2;} 

  Serial.print(blockNumber); 

  Serial.println(" is a data block:"); 

   

  //authentication of the desired block for access 

  byte status = 

mfrc522.PCD_Authenticate(MFRC522::PICC_CMD_MF_AUTH_KEY_A, 

trailerBlock, &key, &(mfrc522.uid)); 

  if (status != MFRC522::STATUS_OK) { 

         Serial.print("PCD_Authenticate() failed: "); 

         Serial.println(mfrc522.GetStatusCodeName(status)); 

         return 3;//return "3" as error message 

  } 

   

  //writing the block  

  status = mfrc522.MIFARE_Write(blockNumber, arrayAddress, 16); 

  //status = mfrc522.MIFARE_Write(9, value1Block, 16); 

  if (status != MFRC522::STATUS_OK) { 

           Serial.print("MIFARE_Write() failed: "); 

           Serial.println(mfrc522.GetStatusCodeName(status)); 

           return 4;//return "4" as error message 

  } 

  Serial.println("block was written"); 

} 

 

 

 

//Read specific block 

int readBlock(int blockNumber, byte arrayAddress[])  

{ 

  int largestModulo4Number=blockNumber/4*4; 

  int trailerBlock=largestModulo4Number+3;//determine trailer 

block for the sector 

 

  //authentication of the desired block for access 
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  byte status = 

mfrc522.PCD_Authenticate(MFRC522::PICC_CMD_MF_AUTH_KEY_A, 

trailerBlock, &key, &(mfrc522.uid)); 

 

  if (status != MFRC522::STATUS_OK) { 

         Serial.print("PCD_Authenticate() failed (read): "); 

         Serial.println(mfrc522.GetStatusCodeName(status)); 

         return 3;//return "3" as error message 

  } 

 

//reading a block 

byte buffersize = 18;//we need to define a variable with the read 

buffer size, since the MIFARE_Read method below needs a pointer 

to the variable that contains the size...  

status = mfrc522.MIFARE_Read(blockNumber, arrayAddress, 

&buffersize);//&buffersize is a pointer to the buffersize 

variable; MIFARE_Read requires a pointer instead of just a number 

  if (status != MFRC522::STATUS_OK) { 

          Serial.print("MIFARE_read() failed: "); 

          Serial.println(mfrc522.GetStatusCodeName(status)); 

          return 4;//return "4" as error message 

  } 

  Serial.println("block was read"); 

} 
 

 ך המוניטור של התקשורת הטורית צריך לקבל את האיור הבא : במס

 

 

 מסך המוניטור אחרי כתיבת הנתונים לכרטיס. :  23איור 
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 הסבר התוכנית:  4.1.1

 

#include <SPI.h>//include the SPI bus library 

#include <MFRC522.h>//include the RFID reader library 

 

#define SS_PIN 10  //slave select pin 

#define RST_PIN 5  //reset pin 

MFRC522 mfrc522(SS_PIN, RST_PIN);        // instatiate a MFRC522 

reader object. 

MFRC522::MIFARE_Key key;//create a MIFARE_Key struct named 'key', 

which will hold the card info 

 

  RC522 ם מחובר ה שאליה Arduino הדקי ה הגדרת ,  SPI  -ו MFRC522ת וספריהמתחילה עם הכללת   תוכניתה

 .       keyבשם     .MFRC522 מהמחלקה אובייקט  ויצירת

יש  .  0סקטור ב 2בחרנו את בלוק . כאן שנרצה לכתוב למודול אחסן את הנתונים שלנו נבלוק שבו  מגדיריםלאחר מכן, אנחנו 

 של מגזר כלשהו. כתיבה לבלוק 'סקטור טריילר' יכולה להפוך את הבלוק לבלתי שמיש.  3בלוק ל  לא לכתובזכור ל

//this is the block number we will write into and then read. 

int block=2; 

המכיל את ההודעה שברצוננו לכתוב לתוך הבלוק.     blockcontent[16]בתים בשם  16לאחר מכן, אנו מגדירים מערך של 

 ידי כתיבת אפסים. -למחוק כל בלוק על ניתן

byte blockcontent[16] = {"Last-Minute-Engg"};  //an array with 16 

bytes to be written into one of the 64 card blocks is defined 

//byte blockcontent[16] = {0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0};  //all 

zeros. This can be used to delete a block. 

 

ניתן להשתמש באפשרות זו כדי לקרוא את התוכן  . readbackblock[18]בתים הנקרא   18מערך של  יםגדירמלאחר מכן, 

 MIFARE_Read המתודההתשובה היא לא.    בתים? 16? זה אמור להיות  בתים 18 מדוע כתבנובחזרה.   שכתבנו

 הבתים של בלוק.  16בתים כדי להכיל את  18דורשת מאגר שהוא לפחות  MFRC522בספריית 

//This array is used for reading out a block. 

byte readbackblock[18]; 

 

אנחנו גם  . MFRC522ואובייקט  SPIמאתחלים את התקשורת הטורית עם המחשב, ספריית setup   בפונקציית ההתקנה

מכיוון  . 0xFFמוגדרים  key bytes  צריכים להכין את מפתח האבטחה לפונקציות הקריאה והכתיבה. כאן כל ששת ה
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אם היה לנו כרטיס שתוכנת על ידי מישהו אחר,  . 0xFFוהמפתחות מעולם לא הוגדרו, הם שהכרטיסים בערכה חדשים 

היינו צריכים לדעת את המפתח כדי להיות מסוגלים לגשת אליו. לאחר מכן יהיה צורך לאחסן מפתח זה ב'מפתח' במקום  

 .זאת

Serial.begin(9600);        // Initialize serial communications with the PC 

SPI.begin();               // Init SPI bus 

mfrc522.PCD_Init();        // Init MFRC522 card (in case you wonder what 

PCD means: proximity coupling device) 

Serial.println("Scan a MIFARE Classic card"); 

   

// Prepare the security key for the read and write functions. 

for (byte i = 0; i < 6; i++) { 

   key.keyByte[i] = 0xFF;  //keyByte is defined in the "MIFARE_Key" 

'struct' definition in the .h file of the library 

 

 אם כן, כרטיס זה נבחר למטרת כתיבה וקריאה.  תחום הקורא.  אנו סורקים תחילה אם יש כרטיס ב  loopה בפונקציית 

// Look for new cards 

  if ( ! mfrc522.PICC_IsNewCardPresent()) { 

    return; 

  } 

   

  // Select one of the cards 

  if ( ! mfrc522.PICC_ReadCardSerial())  

  { 

    return; 

  } 

  Serial.println("card selected"); 

 

אחד הוא מספר בלוק שאליו   פרמטר  –שני פרמטרים ונשלח לה   ( )writeBlock     לפונקציה  נקראהבלוק כדי לכתוב את 

 הנתונים עצמם.  פרמטר שני הוא מעוניינים לכתוב את הנתונים ו

//the blockcontent array is written into the card block 

writeBlock(block, blockcontent); 

    ( )readBlock  פונקציה הרא את תוכן הבלוק בחזרה. ניתן לעשות זאת באמצעות נקכדי לבדוק אם פעולת הכתיבה הצליחה, 

     להשתמש בפונקציה  ניתןאחד הוא מספר בלוק והשני הוא מערך לאחסון תוכן בלוק.  -שני פרמטרים  ונשלח לה 

PICC_DumpToDerial( )     1לראות את כל זיכרון  רוציםאםk   .כאשר הבלוק כתוב בתוכו 
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//read the block back 

readBlock(block, readbackblock); 

//uncomment below line if you want to see the entire 1k memory with the 

block written into it. 

//mfrc522.PICC_DumpToSerial(&(mfrc522.uid)); 

 

 טורי. ה  הבלוק במסךונראה את תוכן   forת  באמצעות לולא readbackblockמערך הפיס את התוכן של נדלבסוף, 

//print the block contents 

 Serial.print("read block: "); 

 for (int j=0 ; j<16 ; j++) 

 { 

   Serial.write (readbackblock[j]); 

 } 

 Serial.println(""); 
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