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1… Inleiding 
 

Door de eeuwen heen is het nodig geweest om bepaalde gebouwen goed te beveiligen tegen 

inbrekers en andere onbevoegden. De techniek heeft echter niet stil gestaan en zo zijn er steeds 

weer nieuwe manieren bedacht om ongewenste personen buiten het gebouw te houden. 

Tegenwoordig vinden we het niet meer dan logisch dat voor een goede beveiliging de hulp 

van elektronica en computers wordt ingeroepen. Door deze manier van beveiligen is het 

bijzonder moeilijk geworden om deze systemen te omzeilen. Een eerste stap in die richting 

werd gezet met de komst van de magneetkaart. De laatste jaren wordt de magneetkaart echter 

steeds meer vervangen door de chipkaart. 

De chipkaart heeft belangrijke voordelen boven de magneetkaart. Zo kan de magneetkaart 

slechts een beperkte hoeveelheid informatie bevatten en is er geen enkele mogelijkheid om 

deze informatie tegen kopiëren te beveiligen. Verder zijn magneetkaarten vrij gevoelig voor 

sterke magnetische velden, stof en slijtage. Deze problemen hebben chipkaarten niet. 

Bovendien kunnen de gegevens op de kaart makkelijk veranderd worden. Verder zijn er voor 

chipkaarten geen ingewikkelde mechanische lezers nodig om de kaart te lezen, wat resulteert in 

een minder storingsgevoelig systeem. 

Het doel van ons zelfstandig onderzoek is om een geavanceerd toegangscontrole systeem te 

ontwerpen en te bouwen dat gebruik maakt van chipkaarten. Als eis stellen we dat het systeem 

betrouwbaar, flexibel, relatief goedkoop en vrijwel onkraakbaar moet zijn. Als toepassing voor 

ons systeem denken we vooral aan gebouw zoals ziekenhuizen, banken, universiteiten, etc. 

Omdat er in dit verslag vrij veel vaktermen gebruikt worden die misschien onbekend zijn, 

hebben we achter in dit verslag een begrippenlijst gemaakt waarin alle belangrijke begrippen 

uitgelegd worden. Alle cursief gedrukte woorden kunnen in deze lijst teruggevonden worden. 

Bovendien hebben we een aantal plaatjes in de bijlagen gestopt, om de tekst te verduidelijken. 
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2… Systeembeschrijving 
 

De systeembeschrijving is ingedeeld in vijf paragraven. In §1 zal als eerst het 

chipkaartsysteem als geheel beschreven worden. Hierbij wordt er nog niet ingegaan op 

technische details. Daarna zal in §2 het communicatieprotocol dieper beschreven worden. In §3 

en §4 zal dieper ingegaan worden op de elektronische schakelingen van het systeem. Als laatste 

zal in §5 meer de software van het systeem beschreven worden. 

 

§1 Algemene systeembeschrijving 
Het is eerst nodig om een goed inzicht te krijgen hoe zo’n complex systeem in elkaar zit. 

Daarom zal hieronder het systeem globaal worden beschreven, zodat het in een later stadium 

duidelijk is hoe de afzonderlijke onderdelen in het geheel moeten gaan functioneren. 

Om een gebouw te beveiligen zal bij elke te beveiligen in- of uitgang een kaartlezer moeten 

worden geplaatst. Als een persoon naar binnen wil, dan zal hij een geldige (chip)kaart in de 

lezer moeten steken om de deur te openen. Met een ongeldige kaart krijgt de persoon geen 

toegang tot het gebouw of een ruimte. De lezer moet dus op één of andere manier kunnen 

herkennen of de kaart geldig is of niet. 

Eén van onze eisen aan het systeem was dat er per kaart aangegeven kan worden tot welke 

ruimten deze kaart toegang verleent. Daarom is het nodig om elke kaart apart te kunnen 

herkennen. De makkelijkste en beste methode om dit te doen is door op elke kaart een uniek 

nummer te zetten. Als de kaart in de lezer wordt gestoken, zal de lezer de kaart lezen en deze 

gegevens doorgeven aan een centrale computer, de server. De server zoekt dit nummer heel 

snel op en bepaald daarna of de deur wel of niet opengaat. Hiervoor stuurt de server een signaal 

terug naar de lezer om aan te geven of de deur wel of niet open mag gaan. 

Hieruit kunnen we twee dingen opmaken. In de eerste plaats is het nodig om alle lezers in het 

gebouw met één centrale computer te verbinden en verder is het nodig dat de gegevens zowel 

van de lezer naar de server als van de server naar de lezer moet kunnen lopen. En aangezien we 

als eis gesteld hebben dat er zo min mogelijk kabel gebruikt mag worden, moeten we dus alle 

lezers op dezelfde kabel aan kunnen sluiten. Daardoor zitten we eigenlijk gelijk vast aan een 

seriële bidirectionele bus structuur. 
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Hiernaast is zo’n seriële bidirectionele bus structuur 

getekend. Uit het plaatje blijkt dat het mogelijk moet 

zijn om elke kaartlezer apart aan te kunnen spreken, 

omdat het anders niet duidelijk is welke kaart gelezen 

moet worden. Daarom krijgt elke lezer net zoals de 

kaarten een uniek nummer. Als de computer nu met 

één bepaalde lezer wil communiceren, zal hij dus 

kenbaar moeten maken met welke lezer hij wil 

communiceren. 

Daaruit blijkt dat er van tevoren precies afgesproken moet worden hoe deze communicatie 

verloopt. Er moet bijvoorbeeld afgesproken worden hoe de computer duidelijk kan maken met 

welke lezer hij wil communiceren. Deze afspraak wordt een protocol genoemd. 

Het is dus duidelijk dat het ontwerpen van zo’n systeem in een aantal losse problemen is in te 

delen: 

• Het protocol: Van tevoren moet precies afgesproken worden hoe de server met de 

kaartlezers en de chipkaarten communiceert. Dat wordt door middel van nauwe afspraken 

in de protocolbeschrijving vastgelegd. 

• De kaartlezers: De elektronica in de kaartlezers moet de computer toegang verlenen tot de 

kaarten. De lezer moet echter wel de communicatie controleren, om te voorkomen dat een 

defecte of foutieve kaart de bus zou kunnen blokkeren. Verder moet de kaartlezer bijhouden 

of er een nieuwe kaart in de lezer is gestoken of dat de kaart al gelezen is. 

• Het computerinterface: Het computerinterface legt de verbinding tussen de bekabeling in 

het gebouw en de computer. Zo wordt het signaal geconverteerd en versterkt, zodat de 

computer het signaal makkelijk kan verwerken. De codering en decodering van het signaal 

wordt echter door de software gedaan. 

• De software: De server heeft een speciaal programma nodig om zijn taak als server te 

kunnen vervullen. Zo moet de server precies bijhouden bij welk nummer bij welke persoon 

hoort en waar deze persoon wel en niet naar binnen mag gaan. Ook zal de software zorgen 

voor de beveiliging van de datalijnen en de gegevens door het toepassen van encryptie. 
In de volgende paragrafen zullen deze onderdelen in detail beschreven worden. 
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§2 Protocol beschrijving 
Eén van onze eisen aan het systeem was dat we alleen gebruik zouden maken van standaard 

onderdelen. Dat had gelijk tot gevolg dat we ook gebruik moesten maken van een bestaand 

protocol. Verder stelden we als eis dat de decoder- en encoderschakeling zo simpel mogelijk 

moest zijn en dus het liefst in één chip ondergebracht moest zijn. Bovendien moest de 

bekabelingstructuur een seriële bidirectionele bus structuur zijn om met een minimum aan 

bekabeling de lezers en de computer met elkaar te kunnen verbinden. Er is slechts één protocol 

waarbij dit mogelijk is en dat is het I2C-protocol. (I2C staat voor Inter-IC). 

Het I2C-protocol is door Philips ontwikkeld en speciaal bedoeld voor toepassing in apparaten 

zoals televisies, videorecorders, audioapparatuur, (mobiele)telefoons, etc. Het protocol heeft 

namelijk slechts twee draden nodig om IC’s data met elkaar uit te laten wisselen. Elk IC is op 

dezelfde twee draden aangesloten en vormen zo een seriële bus. Ondanks deze structuur is het 

toch mogelijk om met behulp van speciale technieken elk IC toch apart aan te kunnen spreken. 

De I2C-bus maakt gebruik van een seriële datalijn SDA(Serial Data) en een kloklijn 

SCL(Serial Clock). Op deze bus is er slechts één IC dat een klok signaal kan genereren. Dit IC 

wordt de master genoemd en zal bepalen welke transacties er zullen plaatsvinden op de bus. 

Alle andere IC’s worden slave genoemd. Data kan echter zowel van de master naar een slave 

als van een slave naar de master gaan. Het is echter niet mogelijk dat een slave uit zichzelf data 

naar de master stuurt. De slave zal dus moeten wachten totdat deze door de master 

aangesproken wordt om data te versturen. Op deze manier wordt effectief voorkomen dat twee 

IC’s op hetzelfde moment data gaan versturen. Dat zou tot gevolg hebben dat de data niet of 

foutief overkomt. 

Op een I2C-bus zijn een aantal situaties te onderscheiden, ook wel condities genaamd: 

(zie ook de bijlage voor een aantal figuren over I2C-protocol) 

• Rusttoestand: SDA en SCL zijn beiden hoog en niet actief. 

• Startconditie: SDA wordt door de master laag gemaakt terwijl SCL hoog blijft. 

• Stopconditie: SDA wordt door de master hoog gemaakt terwijl SCL hoog blijft. 

• Data-overdracht: De zender (dat kan zowel de master als een slave zijn) zet de 8 

databits(=1 byte) op datalijn SDA, die door de klokpulsen van de master op kloklijn SCL 

na elkaar op de datalijn verschijnen. De overdracht begint steeds met het MSB. 
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• Acknowledge: De ontvanger bevestigt de ontvangst van 8 databits door SDA laag te 

maken totdat de master een negende klokpuls op SCL heeft gezet. Deze bevestiging houdt 

in dat een volgend byte ontvangen kan worden. De communicatie kan stopgezet worden 

door geen acknowledge te sturen. Hierna zal zich dan direct een stopconditie voordoen. 

Om elk IC apart te kunnen adresseren, heeft ieder IC een eigen uniek nummer. Direct na de 

startconditie wordt dit nummer, het adres, naar alle slaves toegestuurd. Na het ontvangen van 

het achtste bit vergelijkt elke slave of het ontvangen byte gelijk is aan zijn eigen adres. Indien 

dat zo is, moet deze slave reageren met een acknowledge. Hierna zal alleen deze slave reageren 

op de inkomende of uitgaande data. 

Met het LSB van het adres kan de richting van de data aangegeven worden. Indien dit bit laag 

is, zal er data van de master naar de slave lopen, anders zal de data van de slave naar de master 

lopen. De communicatie stopt indien de master geen acknowledge verstuurt of een stopconditie 

op de bus zet. 

Het adres van elk I2C component bestaat meestal uit twee delen. Het eerste deel bestaat uit 4 

bits en ligt per IC type vast. De overige 3 bits kunnen meestal extern ingesteld worden. Dat 

houdt in dat er maximaal 23 = 8 van dezelfde IC’s op één bus aangesloten kunnen worden. 

Om te voorkomen dat een slave vanwege interne processen niet meer op data kan reageren, 

kan een slave het versturen van data pauzeren. Dat doet een slave door de SCL-lijn laag te 

houden. De master zal dan wachten met het versturen van data totdat de SCL-lijn weer hoog 

wordt.  

Standaard is de afstand die het I2C-protocol kan overbruggen enkele meters. Dit wordt 

voornamelijk veroorzaakt door de interne capaciteit van de kabels. Deze capaciteit zal er voor 

zorgen dat de flanken van de signalen minder steil worden. Als de flanken minder steil zijn, kan 

de vaste relatie tussen het SDA signaal en het SCL signaal verloren gaan, waardoor de data niet 

of foutief overkomt. Daardoor zou het systeem onbetrouwbaar kunnen worden. Voor ons 

onderzoek was het echter nodig om veel grotere afstanden te kunnen overbruggen. In de 

circuitbeschrijving van de kaartlezers zal beschreven worden hoe dit opgelost kan worden. 
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§3 Circuitbeschrijving van de kaartlezers 
§3.1 De voeding 

De voeding van deze schakeling is opgebouwd rond spanningsregelaar IC1. Dit is een 

standaard IC dat in bijna elke gestabiliseerde voeding terug te vinden is. Ook voor dit IC geldt 

dat deze goed ontkoppeld moet worden. Daarom is C2 aangebracht. 

C2 heeft echter ook nog een andere functie. Elko's hebben over het algemeen een vervelende 

eigenschap om HF-signalen niet voldoende weg te filteren. Lange kabels fungeren echter prima 

als antenne voor allerlei stoorsignalen, die dan worden opgeteld bij (in dit geval) de 

voedingspanning. Als we dit niet uit de voedingspanning van IC1 filteren, wordt het 

regelgedrag van dit IC sterk nadelig beïnvloed. Daardoor kan (in ongunstige gevallen) een deel 

van het HF-signaal doordringen tot in de andere IC. 

Ook alle andere IC's zijn ontkoppeld met een condensator van 100(nF). Verder is D1 

aangebracht om vervelende effecten tijdens het uitschakelen te voorkomen en bovendien om de 

schakeling te beschermen tegen het verkeerd aansluiten van de voedingsspanning. 

 

§3.2 De bustransceiver 

Dit gedeelte wordt gevormd door IC2, R2 en R3. IC2 (een P82B715) is een IC dat speciaal 

voor het bufferen van I2C-bussen is ontwikkeld. Dit IC is in staat om frequenties tot 100(kHz) 

probleemloos te kunnen verwerken. In de praktijk houdt dat in dat we maximaal 10(kbyte/sec) 

kunnen versturen. De reden voor het bufferen van de bus is namelijk dat bij lange kabels de 

interne capaciteit van de kabel een grote rol gaat spelen. Aangezien we hier al met vrij hoge 

signaalfrequenties te maken hebben, zal de interne capaciteit van de kabel en de componenten 

het signaal gaan vervormen. 

Om dat probleem op te lossen is het nodig om de kabel vrij laagohmig aan te sturen. Dat wil 

zeggen dat de effectieve weerstand van de zender en de ontvanger vrij klein moet zijn. Aan de 

kant van de computer was dat voor ons project niet zo'n probleem, aangezien we daar FET-

transistoren toegepast hebben die geheel in geleiding worden gestuurd. 

Aan de kant van de lezer levert dat echter wel problemen op. In de eerste plaats kan de 

uitgang van de I2C-decoder (IC3) defect raken door de grote busstroom. Verder heeft de 

dataswitch (IC4) een vrij grote aan-weerstand (ongeveer 100(Ω)). Deze weerstand heeft tot 

gevolg dat over de dataswitch een vrij grote spanning zal vallen. Bij 30(mA) (dat zal de 
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maximale busstroom zijn) valt er dan 100x0,03=3,0(V) over de weerstand. Die spanning is te 

groot als we bedenken dat de voedingsspanning 5,0(v) is en dat laag betekent dat het niveau op 

de datalijn onder de 1,6(v) moet liggen! Daardoor zou de logica aan de andere kant van de 

kabel geen goed onderscheiden meer kunnen maken tussen een logische 1 en een logische 0. 

IC2 lost dit probleem op. In het IC is een elektronische transformator ondergebracht. Deze 

‘transformator’ zorgt er (in dit geval) voor dat een stroom van 30(mA) aan de buskant(primaire 

zijde) een stroom van 3(mA) aan de kant van de schakeling(secundaire zijde) tot gevolg heeft. 

Bij 3(mA) valt er nog maar 100x0,0003=0,3(V) over de dataswitch en dat is een acceptabele 

waarde. Deze waarde ligt ver onder de maximale grens van een logisch laag niveau. 

 

§3.3 De I2C-decoder 

Het hart van de kaartlezer wordt gevormd door IC3, een I2C-decoder. Dit IC, een PCF8574P 

heeft alle logica aan boord om van het seriële I2C-signaal een parallel signaal te maken en 

andersom. Voor ons onderzoek was het alleen nodig om te weten hoe dit IC via de I2C-bus 

bestuurd kan worden en hoe de I/O-lijnen er in elektronisch opzicht uitzien. Verder is het 

handig om te weten dat dit IC een ingebouwd digitaal filter bevat, waardoor ruis en storing 

nauwelijks tot verminkte data kan leiden. 

Het adres van dit IC is 0100xxxb, waarbij xxx het extern in te stellen adres is. Alle data die 

naar dit adres wordt geschreven, komt parallel op de uitgang terecht. Door data van dit adres te 

lezen, worden het niveau op alle 8 I/O-lijnen teruggestuurd. Een I/O-lijn kan echter alleen 

ingelezen worden als deze daarvoor hoog is gemaakt is. 

In elektronisch opzicht is het alleen van belang hoe de I/O-lijnen eruit zien. De I/O-lijnen zijn 

geconfigureerd als semi-bidirectionele I/O-lijnen. Elke I/O-lijn kan een maximale stroom van 

25(mA) naar massa opnemen en een stroom van 0,3(mA) leveren. Als een uitgang hoog wordt 

gemaakt, dan kan deze extern naar massa worden getrokken. De maximale stroom die er loopt 

is dan 0,3(mA). 

De externe componenten S1 en R4…R6 zijn nodig om het adres van de lezer te in te kunnen 

stellen. Hierbij is een truc toegepast. Standaard heeft elk IC op de bus slechts 8 adressen ter 

beschikking. Dit is echter voor onze toepassing niet toerijkend. Voor dit probleem hebben we 

een goede oplossing gevonden. Eén van de uitgangen van de I2C-decoder is via S1 met de 3 

adresschakelaars verbonden. Indien deze uitgang hoog is, is het adres van de decoder 0100111. 
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Als de uitgang echter laag gemaakt wordt, zal het adres van de decoder 0100xxx worden, 

waarbij xxx het ingesteld adres is. Door nu per 7 lezers de adresschakelaars met een andere 

uitgang te verbinden is het mogelijk de IC’s afzonderlijk te adresseren. Door deze truc kunnen 

er 4 x 7 = 28 lezers aan één bus gekoppeld worden. 

 

§3.4 De dataswitch 

De dataswitch, die de chipkaart verbindt met de bus, wordt gevormd door IC4. In dit IC (een 

(HEF)4066) zijn 4 afzonderlijke elektronische schakelaars ondergebracht. Daarvan zijn er in de 

lezer 2 parallel geschakeld om de aan-weertstand te verkleinen. Voor het toepassen van dit IC 

hadden wij een aantal redenen. In de eerste plaats hebben deze schakelaars geen bewegende 

onderdelen zoals relais, wat tot gevolg heeft dat de schakeling minder storingsgevoelig wordt. 

Verder kunnen deze schakelaars veel sneller schakelen dan relais, waardoor het niet nodig is 

om op een eventuele sluittijd van de schakelaars te wachten. Als laatste zijn deze schakelaars 

energiezuiniger en bovendien een stuk goedkoper dan hun mechanische broertjes. 

Net zoals bij IC3 was het niet van belang om diep in te gaan op de interne werking. Het was 

alleen nodig om de schakel snelheid, de maximale signaalfrequentie en de aan-weerstand te 

weten. Die waren voor deze toepassing meer dan toereikend. 

 

§3.5 Overige componenten 

Het belangrijkste component van dit gedeelte wordt gevormd door IC5. Dit IC, een 4-voudige 

AND-poort, heeft drie functies. De eerste functie is het begrenzen van de aan-tijd van de 

elektronische schakelaars (IC4). Het is natuurlijk mogelijk dat een foutieve of defecte chipkaart 

in de lezer wordt gestoken. Dat zou tot gevolg kunnen hebben dat bus op een vast niveau 

gehouden wordt. Zonder deze begrenzer zou dat tot gevolg hebben dat het hele systeem niet 

meer kan functioneren. 

Deze functie wordt vervuld door IC5a samen met C9 en R11. In rust staat over C9 0(v). Als 

op pen 1 van C9 nu 5,0(v) komt te staan, dan zal de ingang van de AND-poort hoog worden. 

C9 laadt zich echter via R11 tot 5,0(v). Daardoor zal de ingang langzaam naar 0(v) zakken. 

Aangezien de poort een gedefineerd schakelniveau heeft, zal de uitgang abrupt van hoog naar 

laag springen en zo de schakelaars openen. 
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De tweede functie van dit IC is het onthouden van het uitwisselen van de kaart. Om te 

voorkomen dat dezelfde kaart meerdere malen wordt gelezen, moet door de server snel bekeken 

kunnen worden of de kaart die in de lezer zit al gelezen is. Er is dus een soort van geheugen 

nodig. Die functie wordt vervuld door IC5b, D4 en R12. In rust zal de uitgang van IC5b laag 

zijn. Als er een kaart in de lezer wordt gestoken wordt pen 6 hoog. Als de kaart wordt gelezen 

wordt pen 5 via D4 hoog. Nu zal de uitgang ook hoog worden. Als pen 3 echter weer laag 

wordt, dan zal pen 5 toch hoog blijven, omdat R12 deze hoog houdt en D4 spert. Pen 5 wordt 

alleen weer laag, als de kaart uit de lezer wordt getrokken. Het is dus alleen nodig om het 

niveau op pen 4 uit te lezen. 

De laatste functie van het IC is het vertragen van de deuropener. Door pen 7 laag te maken, 

komt T2 in geleiding en zal daardoor C8 via R8 zeer snel opladen. De spanning over C8 zorgt 

ervoor dat pen 11 van IC5 hoog wordt en T1 in geleiding komt. Daardoor wordt Re1 

bekrachtigd en verandert de duo-led D11 van rood naar groen. Als pen 7 weer hoog wordt, zal 

T2 sperren en zal C8 zich langzaam via P1 of snel via D3 en R9 ontladen. Indien de spanning 

over C8 onder een bepaalde waarde daalt, zal pen 11 laag worden en T1 sperren. Daardoor zal 

Re1 afvallen en D11 weer rood worden. D3 en R9 zorgen er samen voor dat Re1 en daarmee de 

deuropener direct afvalt als de deur geopend wordt. 

IC5c wordt niet gebruikt. De ingangen van dit IC worden op een vast niveau gelegd, om te 

voorkomen dat de ingangen gaan zweven. Dat zou namelijk in het ergste geval beschadiging 

van het IC tot gevolg kunnen hebben. 

Als laatste een opmerking over het circuit rond K3. Als eerste valt R16 op, die opgenomen is 

in de voedingslijn van de chipkaart. Indien zich kortsluiting voordoet door een defecte kaart, 

zal R16 de stroom begrenzen. De indicatie wordt gevormd door R17…R19, D11 en T3. Als T1 

spert, dan zal de spanning op de basis van T3 hoog worden zodat deze ook spert. Ook D10 

spert, zodat alleen de rode led op zal lichten. Als T1 nu in geleiding komt, dan zal de basis van 

T3 laag worden, waardoor deze ook in geleiding komt. Hierdoor zal de groene led oplichten. 

Ook D10 komt in geleiding en trekt de spanning over de rode led omlaag tot onder zijn doorlaat 

spanning. Hier zit een kleine truc in verwerkt. Silicium diodes hebben een doorlaatspanning 

van ongeveer 0,7(v). Led’s hebben echter een doorlaatspanning van minimaal 1,2(v). Hierdoor 

gaat de rode led helemaal uit.  
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§4 Circuitbeschrijving van de computerinterface 
Het hart van  de computerinterface wordt gevormd door IC3. Dit IC (een 40106) bevat 6 

gelijke inverters met Schmitt-trigger ingangen. Deze ingangen waarborgen een betrouwbare 

communicatie, omdat de ingangen minder gevoelig zijn voor ruis en storing. Bij de kaartlezers 

was dat niet nodig, omdat alle standaard I2C-componenten intern voorzien zijn van een digitaal 

filter. 

Het IC versterkt de signalen van de kabel, zodat deze door de computer kunnen worden 

uitgelezen. Bovendien zorgt het IC samen met T3, R5 en D3 voor een dataindicator. Indien de 

lijn laag is, licht led D3 op. T1 en T2 zijn mosfets die ervoor zorgen dat de clock- en de datalijn 

snel omlaag getrokken kunnen worden. Normale transistoren zouden hier ook toegepast kunnen 

worden, alleen schakelen transistoren over het algemeen langzamer dan mosfets. 

De componenten R6, R7, D4 en D5 beschermen IC3 tegen een te hoge of een negatieve 

ingangsspanning. Dat is nodig omdat een seriële poort van een computer een symmetrisch 

signaal afgeeft. Verder zorgen R8 en R9 ervoor dat de ingangen altijd op een gedefineerd 

niveau liggen en zorgen er bovendien voor dat als de computerkabel losgetrokken wordt dat T1 

en T2 uit geleiding zullen gaan, waardoor de bus vrij blijft. De voeding (IC1) en de 

bustranceiver(IC2) zijn gelijk aan die van de kaartlezers en behoeven daarom geen verdere 

uitleg. 

Identificatie van de schakeling door de computer is vrij simpel, zolang de bus goed 

functioneert. De computer stuurt willekeurige pulsen naar de poort toe en leest deze waarden 

terug. Indien dat goed verloopt, kan de computer zeker zijn dat op deze poort de 

computerinterface zit. 

 

§5 Software beschrijving 
De software voor dit soort systemen bevat veel verschillende aspecten. Aangezien we ons 

onderzoek vooral gericht hebben op het ontwerpen en testen van de hardware en het maken van 

testprogramma’s voor deze hardware, zullen we niet alle aspecten van de software behandelen. 

Deze aspecten zouden namelijk naar onze mening niet zo veel meer te maken hebben met 

natuurkunde of elektrotechniek, maar meer met goed kunnen programmeren of logistiek iets 

goed kunnen opzetten. 
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Bij de ontwikkeling van de software hebben we het probleem in kleinere problemen 

ingedeeld, die makkelijker op te lossen zijn. Bovendien hebben we de software die we 

geschreven hebben zo veel mogelijk modulair gehouden, zodat het compileren en assembleren 

in verschillende stappen kan gebeuren. 

  

§5.1 De I2C-routines 

Een belangrijk gedeelte van de door ons geschreven software zijn de I2C-routines. Deze 

routines kunnen aangeroepen worden door andere programma’s en vormen zo een deel van een 

groter geheel. De I2C-routines nemen de gehele besturing van de I2C-bus voor hun rekening. 

Ook eventuele fouten die zich op de bus voor kunnen doen worden door deze routines 

afgehandeld. Daardoor is het vastlopen van de computer door deze routines vrijwel uitgesloten. 

Verder wordt ook de computerinterface door deze routines bestuurd. 

Omdat we met vrij hoge signaalfrequenties te maken hebben, was het nodig om deze routines 

in assembler te schrijven. Met assembler kan vooral  met dit soort programma’s een behoorlijke 

snelheidswinst behaald worden. Verder biedt assembler de mogelijkheid om direct de processor 

aan te spreken. Daardoor kunnen de routines ook op trage computers werken. Om te 

voorkomen dat de routines op langzame computers langzamer zouden lopen, hebben we een 

systeem ingebracht dat de snelheid van de routines aanpast. Tijdens het initialiseren van de 

routines, wordt de snelheid van de processor gemeten, waarna de snelheid van de routines 

wordt aangepast. 

De procedures die ondergebracht zijn in deze routine zijn: InitBus, ReadBus, WriteBus, 

GetBusStatus. Door de InitBus-procedure aan te roepen zal eerst de snelheid van de routines 

worden aangepast en naar de computerinterface worden gezocht. Als deze aanwezig is, zal de 

procedure de poort waarop de interface is gevonden terugsturen. De procedure test bovendien 

of de bus vrij is en of de interface naar behoren functioneert. Als dat niet zo is, dan wordt er een 

foutmelding gegeven en worden ReadBus en WriteBus geblokkeerd. 

Met de procedures ReadBus en WriteBus kan data gelezen en geschreven worden. Deze 

routines kunnen niet door een eventuele multitaskingswitch onderbroken worden, wat de 

stabiliteit van het systeem ten goede komt. Ook eventuele foutcondities worden afdoende 

gedetecteerd. Een eventuele fout kan geconstateerd worden door de procedure GetBusStatus 

aan te roepen. 
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De routines zijn verder uitgevoerd met een device-hold detectie en een device-timeout functie. 

Hiermee wordt voorkomen dat door een eventueel defect in een lezer of in de interface de 

computer zou vastlopen. 

De routines zijn zodanig opgezet dat deze niet alleen voor dit project gebruikt kunnen worden 

maar zeer breed inzetbaar zijn. 

  

§5.2 Chipkaart dataformaat 

Ook de indeling van de data op de kaart, het dataformaat, moesten we zelf ontwerpen. Hierbij 

stelden we als eis dat er zo min mogelijk op de kaart zou komen te staan. Dit heeft als voordeel 

dat een verloren kaart geen belangrijke informatie bevat en dat er bovendien een minimum aan 

dataoverdracht over de kabels nodig is om de kaart te lezen. 

Dat kan bereikt worden door elke kaart van nummer te voorzien en niet van alle gegevens. 

Het formaat ziet er als volgt uit: 
“KEYCARD_” Application code Field Code Card num Card Key 

8 char 2 char 4 char 3 char 3 char 

De totale lengte is dus 8+2+4+3+3=20 bytes. 

De eerste 8 bytes vormen een identificatie van de kaart en zijn dus voor alle kaarten binnen dit 

systeem gelijk. Daarna volgt een applicatie code(application code), die aangeeft dat het een 

kaart van ons systeem is. Ook deze bytes zullen hetzelfde zijn. 

Na deze 10 bytes volgt de uiteindelijke sleutel. Eerst wordt er een veld code(field code) 

opgeslagen, die aangeeft van welk bedrijf deze kaarten zijn. Het mag namelijk niet mogelijk 

zijn dat kaarten van een bepaald gebouw ook bij een ander gebouw gebruikt kunnen worden. 

Binnen één gebouw zal dit nummer hetzelfde zijn. De persoonlijke sleutel wordt gevormd door 

het kaartnummer(card num) en de kaartsleutel(card key). Hierdoor zijn er 2 x 2(3*8) = 3,4 x 107 

combinaties mogelijk!!! Met dit aantal mogelijke combinaties is het vrijwel onmogelijk te 

noemen om deze code door proberen te achterhalen. 

Iedere keer als een kaart zich met een bepaald nummer aanmeldt, wordt de kaartsleutel 

veranderd. Dat heeft tot gevolg dat de kaartsleutel op een gekopieerde kaart dan niet meer 

overeenkomt met de kaartsleutel in de server. Het is dus mogelijk om een kaart te kopiëren, 

maar er is altijd maar één kaart die naar binnen kan. Om eventuele schrijffouten uit te sluiten, 

wordt de sleutel altijd weer teruggelezen en gecontroleerd. 



      Beveiliging met chipkaarten pagina 15 

 

§5.3 De testprogramma’s 

Om de schakelingen en de I2C-routines goed te kunnen testen hebben we een aantal 

testprogramma’s ontwikkeld. 

Het eerste programma zoekt alle 127 mogelijke adressen af op eventuele reactie daarop met 

een acknowledge. Indien er een acknowledge wordt ontvangen, beeld het programma het 

bijbehorende adres af. Hiermee is eenvoudig te testen welke adressen gebruikt worden. 

Het tweede programma test de chipkaarten. Eerst wordt er bepaalde data naar de kaart 

geschreven in blokken van 8 bytes en worden daarna weer gelezen. Indien de gelezen data niet 

overeenkomt met geschreven data, dan zal de routine dat aangeven. 

Het derde programma test de betrouwbaarheid van de communicatie tussen lezer en computer. 

Ook hierbij wordt eerst de kaart beschreven met data. Daarna wordt deze data 500 keer gelezen 

en vergeleken met de geschreven data. Dat komt neer op zo’n 10.000 bytes en dus 90.000 bits. 

Het aantal keren dat er foutieve data is gelezen wordt geteld. Deze routines zijn vooral geschikt 

om de betrouwbaarheid van de chipkaarten en de maximale lengte van de kabel te testen. 

Verder kunnen we met deze routines testen welk type kabel het beste geschikt is voor dit 

systeem. 
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3… Onderzoek en resultaten 
 

§1 Onderzoek in de ontwerpfase 
Aan het begin van dit project zaten we met een aantal vragen die ingevuld moesten worden 

voordat we het uiteindelijke ontwerp konden gaan maken. De eerste vraag was of de lezers zelf 

‘intelligent’ moesten worden of dat de ‘intelligentie’ door de computer gevormd moest worden. 

Onder intelligentie verstaan wij dat de kaartlezer zelf actie onderneemt als er een nieuwe kaart 

in de lezer wordt gestoken, bijvoorbeeld door dit zelf te melden aan de computer. 

De optie van de intelligente lezers viel echter vrij snel af. In de eerste plaats laat het I2C-

protocol meerdere masters niet toe, zodat we een eigen protocol zouden moeten ontwikkelen. 

Bovendien zou deze intelligentie alleen mogelijk zijn als we een microcontroller zouden 

toepassen. Het programmeren van microcontrollers vereist echter veel ervaring en bovendien 

ligt de benodigde apparatuur en software ver buiten ons budget. Deze optie viel voor ons 

onderzoek af, alhoewel we deze methode bij een professionele applicatie waarschijnlijk wel 

toegepast zouden hebben. 

Hierna moest een antwoord op de vraag gevonden worden of de benodigde elektronica in de 

lezer gemonteerd zou moeten worden of dat deze centraal bij de computer opgesteld zou 

moeten worden. Eerst hebben wij deze laatste optie onderzocht. Daar zijn een aantal concrete 

ontwerpen uitgekomen. Deze oplossing had echter één nadeel: van elke lezer moet een hele 

kabel gelegd worden. En aangezien kabels leggen een dure kwestie is en bovendien kabel zelf 

ook niet goedkoop is, viel deze optie dus af. 

Het was dus nodig om lezers te ontwerpen die voldoende elektronica aan boord hebben om 

door de computer apart aangesproken te kunnen worden. Door deze opzet was het echter wel 

noodzakelijk om telkens weer elke lezer te controleren op een nieuwe kaart, wat kostbare tijd 

kost. Wij namen echter aan dat dit bij minder dan 100 lezers nog wel mee zou vallen. 

We liepen toen echter tegen het probleem op dat er slechts 8 IC’s van hetzelfde type op één 

bus aangesloten kunnen worden. Dit vonden wij te weinig voor de praktijk. Door één of andere 

truc moest dit dus worden opgelost. In eerste instantie dachten wij aan twee I2C-decoder-IC’s 

per lezer plus een digitale vergelijker. Dit kostte echter weer twee IC’s extra en we wilden nu 
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juist de schakeling simpel en compact houden. Daarom moest er naar een compromis gezocht 

worden. Die vonden we door het toepassen van de in hoofdstuk 2, §3.3 beschreven truc. 

We waren er echter niet zeker van of deze truc in de praktijk zou werken. We konden in geen 

enkele datasheet vinden of het adres van het decoder-IC tijdens de aanwezigheid van de 

voedingsspanning veranderd kon worden. Het was best mogelijk geweest dat het externe adres 

tijdens de interne reset door het IC ingelezen en opgeslagen zou worden. Dat was dus een 

kwestie van uitproberen. 

Bij verdere bestudering van een aantal Elekturen bleek dat het I2C-protocol niet zonder meer 

toeliet om data over grote afstanden te transporteren. Dit zou veel problemen opleveren. Maar 

ook hier vonden wij een oplossing voor. De oplossing wordt beschreven in hoofdstuk 2, §3.2. 

De vraag was echter hoe goed deze oplossing in de praktijk zou werken. 

Ondertussen waren we ver gevorderd met de ontwikkeling van de I2C-routines, aangezien het 

toen al vast lag dat we het I2C protocol zouden gaan gebruiken. Alleen wisten we niet of ze ook 

daadwerkelijk goed zouden functioneren. Om een idee te krijgen over het functioneren van de 

routines hebben we een testkabel gemaakt die we op onze dubbelstraals oscilloscoop aansloten. 

Daarna startten we de routines en bekeken het patroon op het scherm. Dat patroon vergeleken 

wij met de in de datasheets vermeldde diagrammen. Die kwamen goed overeen met elkaar. 

De laatste vraag die we hadden was wat voor soort chipkaarten we moesten gaan gebruiken. 

In ons eerste ontwerp sloten we de contacten van de kaart direct op het I2C-decoder-IC aan. Dat 

bleek echter heel erg ongunstig te zijn, omdat er veel bytes gestuurd moesten worden, om één 

byte van de kaart te lezen. Dat zou in de praktijk te veel tijd gaan kosten. Daarom was het 

nodig dat de kaart direct op de bus aangesloten kon worden. Daarbij moest natuurlijk 

voorkomen worden dat een inbreker aan de buitenzijde eventuele signalen af zou kunnen 

tappen. Het was dus nodig om I2C-compatible chipkaarten te gebruiken en bovendien om een 

dataschakelaar toe te passen. 

De I2C-chipkaarten vormden een groot probleem. Ons ontwerp was grotendeels gebaseerd op 

het bestaan van I2C-kaarten. We waren er zeker van dat deze kaarten bestonden, maar het was 

niet duidelijk of wij daar ook aan konden komen. Na lang zoeken, vonden we chipkaarten die 

mogelijk I2C-compatible waren. Maar we wisten niet zeker of deze kaarten wel echt I2C-

kaarten waren en hoe deze kaarten bestuurd moesten worden. De kaarten hebben we bij Conrad 

besteld. Zij konden echter geen informatie geven over het gebruikte protocol van de kaarten. 
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Ook het verhaal van de dataschakelaar(hoofdstuk 2, §3.4) is belangrijk om te vermelden. In 

eerste instantie wilden wij poorten toepassen voor het schakelen van het signaal. Dit had als 

voordeel dat de signalen er digitaal uit zouden komen, waardoor we geen last zouden hebben 

van verliezen in de schakelaar. Na verschillende schakelingen op papier uitgeprobeerd te 

hebben kwamen we er echter achter dat er geen schakeling te ontwerpen was die in beide 

richtingen goed zou functioneren. Toen zijn we aan relais gaan denken, maar deze optie viel 

snel af, omdat relais onbetrouwbaar en vooral traag zijn. De enige oplossing die nog overbleef 

was het toepassen van elektronische schakelaars. We hadden echter geen flauw idee of deze 

schakelaars in deze situatie goed toepasbaar zouden zijn. 

 

§2 Onderzoek in de testfase 
De ontwerpfase en de testfase liepen bij ons onderzoek gedeeltelijk door elkaar heen. Het 

ontwerp was al klaar, voordat we met de testfase begonnen. Toch zijn er uit de vorige paragraaf 

een aantal duidelijk vragen naar voren gekomen. Het was dus mogelijk geweest dat de 

schakeling niet of niet goed zou functioneren. 

Onze eerste testopstelling bestond uit één lezer en het computerinterface. Deze waren 

verbonden met een kort stukje bandkabel, zodat de lange kabellengte nog niet voor problemen 

zou kunnen zorgen.  Bovenstaande is alleen niet van toepassing op §2.1 

 

§2.1 Testen van de I2C-chipkaarten en de I2C-routines 

Toen de kaarten binnen waren gekomen samen met een kaarthouder hebben we een 

testschakeling gebouwd. Daarbij hadden we een seriële(muis)kabel direct op de houder 

gesoldeerd. Voor het testen van de kaart hebben we een testprogramma gemaakt dat alle 127 

adressen afgaat en kijkt of er een acknowledge terugkomt. Als er een acknowledge ontvangen 

wordt, dan wordt het adres op het scherm afgedrukt. We kregen inderdaad netjes een 

acknowledge terug op adres 50h, wat betekende dat zowel de assemblerroutines goed 

functioneerde als dat de kaart een I2C-kaart bleek te zijn. 

Nu was het alleen nog maar nodig om te controleren of we de kaart konden lezen en 

schrijven. Lezen en schrijven ging op precies dezelfde manier zoals we in de datasheets gelezen 

hadden. Het enige verschil dat we konden vinden was dat deze kaarten ‘slechts’ 8 bytes i.p.v. 

16 bytes tegelijk kon schrijven. Toch zaten er nog een aantal vervelende bugs in de I2C-
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routines, waardoor het lezen en het schrijven niet helemaal goed verliep. Nadat deze bugs 

echter verholpen waren, waren de kaarten goed te lezen en te schrijven. 

We konden dus nu het ontwerp voor de kaartlezer afmaken en konden er vanuit gaan dat het 

niet goed functioneren van het systeem niet meer kon liggen aan de software of aan de kaarten. 

 

§2.2 Veranderen van het adres van het I2C-decoder-IC 

Nadat de bouw van de testschakeling voltooid was, testten we of we contact konden krijgen 

met de lezer. Dat bleek inderdaad goed te functioneren. Nu konden we er ook zeker van zijn dat 

de computerinterface en de ontvanger van de lezer goed functioneerden. 

Het was nu mogelijk om te testen of het adres van het I2C-decoder-IC tijdens de aanwezigheid 

van de voedingsspanning te veranderen is. Daarvoor hebben we het eerste testprogramma 

gebruikt. Het veranderen van het adres (=het veranderen van de stand van de dip-schakelaars) 

zou tot gevolg moeten hebben dat het getalletje op het scherm zou moeten veranderen. Dat 

bleek ook zo te zijn. Daarom konden we veronderstellen dat onze truc goed zou werken. 

 

§2.3 Testen van de dataschakelaars 

Nu we het I2C-decoder-IC konden aansturen, was het mogelijk om de dataschakelaars te 

besturen, waardoor we toegang konden krijgen tot de chipkaart. Om dat te testen staken we één 

van de van tevoren beschreven kaarten in de lezer. Om het lezen te testen hebben we het 

tweede testprogramma geschreven. Dit programma sloot de dataschakelaars en probeerde 

contact te krijgen met de chipkaart. Dit bleek perfect te werken. 

Ook konden we de data op de chipkaart lezen. Alleen brak de verbinding echter al na 14 

tekens af. Dat had te maken met een incorrecte RC-tijd. Dit moest dus worden aangepast. 

Verder konden we met behulp van de oscilloscoop de SCL-lijn en SDA-lijn controleren. Deze 

zagen er prima uit. Zelfs de flanken waren stijl, waaruit we konden concluderen dat de 

schakelaars snel genoeg waren. Aan de hand van de acknowledge pulsen konden we precies de 

spanningsval over de schakelaars meten. Die bleken mooi onder onze veronderstelde waarde te 

liggen. 
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§2.4 Testen van de standaard toestand van de I2C-decoder 

Het was nodig om te onderzoeken op welk niveau de uitgangen van de decoder zich bevonden 

na een interne reset. Dat deden we door de voedingspanning van de lezer uit en daarna weer in 

te schakelen. We hebben op elke uitgang het niveau gemeten. Op alle uitgangen bleek dat 

+5,0(v) te zijn. Ook na herhaaldelijk uit en aan schakelen bleef deze conditie gehandhaafd. Het 

stond dus vast dat de uitgangen standaard hoog zijn. We namen in ons ontwerp echter aan dat 

dat laag zou zijn. Hierdoor werden we gedwongen om het ontwerp op een aantal kleine punten 

aanpassen. 

 

§2.5 Testen van de RC-tijden 

Uit §2.3 van dit hoofdstuk bleek dat de RC-tijden aangepast moesten worden. In de eerste 

plaats moest de RC-tijd voor de dataschakelaar ongeveer 4x zo groot worden. Daarom hebben 

we R11 vergroot tot 1(MΩ). Hiermee bleek de RC-tijd groot genoeg te zijn. Daarna hebben we 

de deur-open tijd getest. Die bleek veel kleiner te zijn dan verwacht en bovendien bleek de tijd 

onregelmatig te zijn. Dat duidde erop dat de elko niet geheel geladen werd. 

Het grote verschil met de proefschakeling moest echter ergens anders aan liggen. Dit hebben 

we gecontroleerd met onze oscilloscoop. We bekeken bij welk voltage de uitgang van de AND-

poort naar 0(v) omklapte. Dat bleek al bij 3,5(v) te zijn en dus niet bij de verwachtte 0,8(v). 

Hieruit konden we concluderen dat de 4081 geen Schmitt-trigger ingangen maar gewone cmos 

ingangen heeft. Bij nadere bestudering bleek inderdaad dat de 4081 toch geen Schmitt-trigger 

ingangen heeft en dat er ook geen vervangend type was. Dit probleem hebben we helaas niet op 

kunnen lossen in de tijd die we hiervoor hadden. We zouden de schakeling rond IC5 daarvoor 

opnieuw moeten ontwerpen en testen. 

 

§2.6 Testen van een lange kabel 

Voor het testen van de kabellengte hebben we categorie-5 UTP kabel gebruikt. Dit type kabel 

wordt veel gebruikt voor netwerkbekabeling en is tegenwoordig bijna standaard aanwezig in 

nieuwe gebouwen. We hebben ongeveer 150(m) van dit type kabel van school kunnen lenen. 

Voor deze test hebben we het derde testprogramma geschreven waarmee we het aantal 

communicatiefouten konden tellen bij het oversturen van 10.000 bytes. 
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Na de 150(m) kabel gemonteerd te hebben, bleek dat de schakeling foutloos werkte. Dat 

betekende dus dat bij onze standaard snelheid van 10(kHz) een lengte van minimaal 150(m) 

probleemloos overbrugd kan worden. 

We hebben daarom de frequentie verhoogd tot 40(kHz), maar ook bij deze frequentie werkte 

het systeem prima. Om er helemaal zeker van te zijn dat het systeem goed werkte, hebben we 

met een oscilloscoop het signaal bekeken. Hierbij bleek dat er vreemde uitslingeringen te zien 

waren op de neergaande flanken. Verder bleek dat er een beetje overspraak was tussen het 

SCL-signaal en het SDA-signaal. 

De oorzaak van de uitslingeringen was vermoedelijk de ingangscapaciteit van onze 

oscilloscoop. We denken dat de inductie van de kabel en de ingangscapaciteit van onze scoop 

samen een trillingskring vormde. We hebben dit ontdekt toen we onze meetprobes op een 

verzwakking van 10x instelden. Toen bleken de uitslingeringen nauwelijks meer aanwezig te 

zijn. De ingangscapaciteit wordt namelijk meegedeeld… 

We hebben geen nadelige invloeden van de kabellengte op het versturen van de kabel 

gemerkt. 
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4… Conclusie 
 

Zoals uit de vorige hoofdstukken is gebleken hebben we een beveiligingssysteem ontworpen 

op basis van chipkaarten. Dit ontwerp bleek in de praktijk prima te functioneren, na wat kleine 

modificaties. 

Ondanks de zorgvuldige en uitgebreide voorbereidingen hebben we toch een aantal dingen 

moeten onderzoeken. Daarbij liepen we tegen verassingen op zoals het perfect functioneren van 

de schakelaars en de bustranceivers. Maar we zijn ook tegen minder leuke dingen aangelopen 

zoals het te kort openen van de deur. Ook de spontane trillingen op de neergaande flanken 

waren buitengewoon grappig om te zien. Deze trillingen hadden echter geen merkbare nadelige 

invloed en kunnen we dus verder vergeten. 

Voor bijna alle problemen die we tegengekomen zijn hebben we een oplossing kunnen 

vinden. Ook onze doelstelling hebben we naar onze mening vrij goed gehaald. 

Er zijn echter een aantal situaties die we niet hebben kunnen testen of simuleren. Zo weten we 

niet precies hoe dit systeem reageert als er veel chipkaarten tegelijk in de lezers worden 

gestoken. We kunnen alleen schattingen doen, maar we kunnen niet goed van tevoren zeggen 

wat er zal gebeuren. 

Verder denken we dat dit systeem op een aantal punten verbeterd kan worden. Zoals we als 

eerder vermelden zal het toepassen van microcontrollers veel voordelen bieden. De schakeling 

kan dan nog compacter worden en bovendien kunnen de datalijnen dan nog beter beveiligd 

worden. Verder kan het toepassen van Smartcards het systeem gunstig verbeteren. 

Al met al kunnen we stellen dat dit onderzoek zeker geslaagd is en dat er een concreet 

systeem uit is gekomen. 
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5… Nawoord 
 

Van tevoren hadden we niet kunnen denken dat dit ogenschijnlijke simpele systeem uiterst 

complex zou worden. Zo loop je tijdens je onderzoek toch tegen een hoop problemen op die 

opgelost moeten worden. Het meest frustrerende aan dit onderzoek was het moeilijk verkrijgen 

van de chipkaarten, aangezien ons hele onderzoek daar immers vanaf hing. We waren daarom 

ook heel erg blij toen we de kaarten eindelijk in handen hadden. 

Alles bij elkaar hebben we het een leuk onderzoek gevonden, juist omdat het een heel erg 

breed onderzoek is. Je moet echt met allerlei zaken rekening houden en dat maakt het nu juist 

zeer spannend. Het onderzoek blijft ook niet beperkt tot de hardware, maar er kwam ook een 

behoorlijk stuk software bij kijken. 
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6… Begrippenlijst 
 

Aan-tijd Dit is de tijd die verstrijkt als een elektrische schakelaar zoals een transistor 
of een relais gesloten is. 

Aan-weerstand De aan-weerstand is de weerstand die gemeten wordt als een (elektronische) 
schakelaar gesloten is.  

Assembleren Dit is het vertalen van een assemblercode naar machinetaal. Assemblercode 
kan alleen uitgevoerd worden als deze geassembleerd is. In tegenstelling tot 
compileren heeft elke instructie in de assemblercode meestal één 
machinetaal-instructie als uitvoer. 

Bidirectioneel Bidirectioneel wil zeggen dat de data in beide richtingen kan lopen. In het 
geval van het I2C-protocol houdt dat in dat de data zowel van de master naar 
de slave als van de slave naar de master kan verlopen. (zie ook hoofdstuk 2, 
§2) 

Bufferen Bufferen wil zeggen dat een signaal versterkt wordt, zonder dat de amplitude 
verandert. Meestal bestaat een buffer uit een stroomversterker met een 
versterking van 1x. 

Bus Een bus is een bekabelingmethode waarbij elk aan te sluiten apparaat op 
dezelfde kabel aangesloten kan worden. Meestal is het mogelijk om deze 
kabel te vertakken, waardoor er meestal een boomstructuur ontstaat. 

Communicatie-
protocol 

Zie protocol 

Compileren Dit is het vertalen van een programmacode naar machinetaal. Meestal kan 
een programmacode alleen uitgevoerd worden als deze gecompileerd is. Het 
voordeel van compileren is dat het programma sneller uitgevoerd wordt. (zie 
ook assembleren) 

Decoder Een decoder zet een gecodeerd signaal om in een ongecodeerd signaal. Dat 
kan bijvoorbeeld het omzetten van serieel naar parallel zijn. 

Elektronische 
transformator 

Dit is een transformator uitgevoerd met actieve componenten, zoals 
halfgeleiders. Meestal wordt slechts één van de eigenschappen van een 
normale magnetische transformator gesimuleerd. 

Encoder Een encoder zet een ongecodeerd signaal om in een gecodeerd signaal. Dat 
kan bijvoorbeeld het omzetten van parallel naar serieel zijn. 

Encryptie Encryptie is het onleesbaar maken van gegevens op een zodanige wijze dat 
de gegevens ook weer leesbaar gemaakt kunnen worden. Encryptie berust 
meestal op ingewikkelde wiskundige bewerkingen, waardoor het leesbaar 
maken van de data meestal heel moeilijk is als de methode niet bekend is. 

Flank Een flank is de zijkant van een digitale puls, dus op de overgang van 1 naar 
0 of omgekeerd. Meestal is het zo dat er enige tijd nodig is om van 1 naar 0 
en van 0 naar 1 om te schakelen. Te schuine flanken kunnen voor problemen 
zorgen. Dit resulteert meestal in het foutief of niet overkomen van data. 

Gedefineerd Zie gedefineerd niveau 
Gedefineerd 
niveau 

Een gedefineerd niveau houdt in dat de desbetreffende ingang op een 
duidelijk niveau wordt gelegd. Door hoge ingangsweerstand van de meeste 
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logische IC’s is het mogelijk dat alleen de aansluitdraad al als antenne voor 
stoorsignalen gaat fungeren. Daardoor kan de ingang makkelijk variëren 
tussen hoog en laag. Dat wordt zweven genoemd. 

HF Zie hoogfrequent 
Hoog Dit is een bepaald niveau op een datalijn. In de praktijk is hoog meestal 

+5,0(v) 
Hoogfrequent Hoogfrequent wil zeggen dat de signalen hoge frequenties bevat. Indien dat 

storing is zal dat meestal worden veroorzaakt door radiosignalen of door 
thermische ruis. 

I/O-lijn I/O staat voor input/output oftewel invoer/uitvoer. Lijn staat voor één in- of 
uitgang. 

Laag Dit is een bepaald niveau op een datalijn. In de praktijk is laag meestal 0(v) 
LSB Staat voor Least Significant Bit oftewel het minst belangrijk bit. In de 

praktijk vertegenwoordigt dit bit meestal de laagst mogelijke waarde. Bij 
een byte is dat 1.  

Microcontroller Dit is een kleine computer die meestal in één IC is ondergebracht. Een 
microcontroller heeft net zoals een computer een programma nodig. Dat 
programma wordt meestal opgeslagen in een apart geheugen. Daardoor 
kunnen deze IC’s zeer veel functies vervullen. 

MSB Staat voor Most Significant Bit oftewel het meest belangrijke bit. In de 
praktijk vertegenwoordigt dit bit meestal de hoogst mogelijke waarde. Bij 
een byte is dat 128. 

Ontkoppelen De verbinding voor de voeding van IC’s zijn in de praktijk nooit 
weerstandsloos. Deze weerstand kan samen met een variërende stroom 
leiden tot stoorsignalen op deze voedingslijnen. Daardoor kunnen in extreme 
gevallen bepaalde functies van een IC uitvallen of zelfs defect raken. Om dat 
te voorkomen wordt dicht bij elk IC meestal een kleine condensator 
geplaatst, om ervoor te zorgen dat stoorsignalen op de voedingslijnen 
voldoende worden onderdrukt. 

Overspraak Overspraak is een term die veel gebruikt wordt bij communicatie-systemen. 
Overspraak houdt meestal in dat er een klein gedeelte van een signaal terug 
te vinden is in een ander signaal dat eigenlijk niet gekoppeld zou mogen 
zijn. Bij het I2C-protocol houdt dat in dat er kleine delen van het kloksignaal 
als kleine pulsjes op het datasignaal zijn terug te vinden. 

Protocol Een protocol is de manier waarop apparaten gegevens met elkaar 
uitwisselen. 

Schmitt-trigger Een schmitt-trigger is een ingangsschakeling waarbij het in- en  
uitschakelniveau niet gelijk zijn. Bij IC’s betekent dit dat een logische 1 als 
een spanning boven de 1,6(v) en dat een logische 0 als een spanning onder 
de 0,8(v) wordt voorgesteld. 

Serieel Serieel wil zeggen dat de afzonderlijke bits achter elkaar verzonden worden, 
in tegenstelling tot parallel waarbij alle bits tegelijk verzonden worden. Over 
het algemeen is parallel sneller, alleen zijn er veel draden nodig. Bovendien 
kunnen parallelle signalen meestal over slechts enkele meters vervoerd 
worden. 
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Smartcard Een smartcard is een chipkaart waarin meestal een microcontroller is 
ondergebracht. Deze microcontroller kan zodanig geprogrammeerd worden 
dat data alleen uitgewisseld kan worden als er eerst een speciale code naar 
de kaart gestuurd wordt. Daardoor zijn smartcards bijzonder goed te 
beveiligen en zelfs te gebruiken als betaalmiddel. Zo is de Chipknip een 
uitstekend voorbeeld van een smartcard 

Symmetrisch Symmetrisch houdt in de elektrotechniek meestal in dat een bepaald signaal 
zich evenveel boven de 0-lijn als onder de 0-lijn bevind. In digitale systemen 
houdt dat meestal in dat signalen of +x(v) of –x(v) zijn, bijvoorbeeld +12(v) 
en –12(v). Deze techniek wordt meestal toegepast bij 
communicatiesystemen. 

Zweven Zie gedefineerd niveau 
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8… Bijlagen 

Figuren 

Figuur 1: Zo zou een compleet systeem er uit komen te zien 

Remote
Stations

Netwerk PTT

KeyCard
Server

LAN

Network
Stations

KeyCard
Netwerk

Integratie
mogelijkheden

Systeem
capaciteit

Reapeater

Reapeater

Reapeater

Max. 28 lezers

Max. 28 lezers



      Beveiliging met chipkaarten pagina 29 

 

 
Figuur 2: Interne werking en koppeling van I2C- ic’s  

 

 

 

 
Figuur 3: Versturen van één bit, start- en stopcondities 

 

 

 
Figuur 4: Versturen van data 
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Figuur 5: Versturen van acknowledge 

Figuur 6: Één volledige datatransfer 

Figuur 7: Datatransfer van de master naar de slave 

Figuur 8: Datatransfer van de slave naar de master 
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Logboek 
Ma 20-10 • Assembler routines bijna af. Read-bus functie af (was uiteindelijk heel 

simpel). 
• Gekeken welke chipkaarthouder het beste zou zijn om te gaan gebruiken: 

De goedkoopste van Conrad heeft een NC contact, terwijl ik er van 
uitging dat de houder een NO contact zou hebben. Aanpassen is echter 
vrij makkelijk… 

Di 21-10 • Assembler routines voor het eerst getest; werkten voor geen meter in het 
begin. Enkele fouten uit de routines gehaald (computer liep compleet 
vast!!!). Routines werken nu nog steeds niet, maar de computer loopt 
niet meer vast. Het zal vast wel iets stoms zijn… 

• Testkabel gemaakt van oude muiskabel en aangesloten op COM2, werkt 
niet: RTS schakelt wel, DTR niet. Hoe kan dat ??? 

Wo 22-10 • 1 chipkaart + 1 kaarthouder bij Conrad besteld onder bst.nr.: 96 78 15-55 
en 73 05 13-55. 

• Testkabel nogmaals gecontroleerd, maar was goed. De fout van gisteren: 
2 is natuurlijk 00000010b(!). Daarom werkte het gisteren niet. 

Do 23-10 • Chipkaart binnen, houder nog niet. 
• Assembler routines verbeterd. Aantal kleine bugs opgespoord en 

opgelost (o.a. timingproblemen rond de acks). Data in verkeerd register 
liet het lezen niet goed verlopen. Ack. verloopt nu verder goed (met 
SDA=0V). Routine geeft inderdaad status 2 aan (joepie!!!). Freq. Van 
SCL zit netjes op 10(kHz). Signaal op oscilloscoop zijn prima. 

Ma 27-10 • Time-out functie aan routines toegevoegd. Deze werken uitstekend. Ack. 
signaal geïnverteerd. 

Di 28-10 • Chipkaart voor het eerst aan computer gehangen. Zit inderdaad op 1010b 
(=80). Alleen ack. Levert problemen op bij een van hoog naar laag gande 
flank!!! (lijkt het tenminste). Indien de acknowledges worden genegeerd, 
dan gaat alles goed. De data is goed op te slaan en ook weer goed terug 
te lezen. 

• Bovenstaande probleem gevonden: bij ‘WriteByte’ was één keer te 
weinig op een device-hold gecontroleerd. Nu werkt alles prima. 

• Blockwrite mode werkt alleen correct tot 8-bytes tegelijk. Dit klopt dus 
niet met de originele specs… 

Zo 23-11 • RC-tijden getest op CMOS(=4xxx) IC met Schmitt-trigger (40106). 
Waarden aangepast., zodat de juiste RC-tijd is bereikt. 

• De XOR-poorten vervangen door AND-poorten (4081) met Schmitt-
trigger ingangen. Hierdoor een aantal onderdelen minder. 

• 40666 schakelt als input laag is (schijnt), dus moet de ingang 
geïnverteerd worden…. 

• TRUC V.D. WEEK: 20 adressen extra op één I2C-segment door de I2C-
decoder (=IC3, PCF8574) zijn eigen adres te laten veranderen.  

Ma 24-11 • Ontwerp ingevoerd met orcad. Aantal kleine problemen opgelost. 
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Wo 10-12 • Algemene onderdelen gekocht bij KOK. 
• Typenummers aan David doorgegeven voor DIL en Conrad, zodat hij 

deze mee kan nemen, n.l. 3xP82B715 + 2xchipkaart + 2xkaarthouder 
Do 11-12 • David heeft onderdelen behalve kaarthouders gekocht. 

• Begonnen met bouw van eerste proefmodel: 
• Kaarthouder en electronica past op één eurokaart. 
• Kaarthouder op apart printje 
• Voeding, relais, IC5, IC2 en IC1+omringende onderdelen gemonteerd. 
• Dit is best redelijk verlopen 

Vr 12-12 • Een hoop onderdelen gemonteerd. Print opgedeeld in 2 delen: het 
bovenste deel met de houder en de duo-led, het onderste gedeelte met de 
rest. Vanwege NO contact v.d. houder, schakeling rond led aangepast.  

• Onderdelen opgehaald. 
Za 13-12 • Laatste onderdelen bij Kok gekocht. 

• Computerinterface ontworpen en gemaakt. 
• Print afgemaakt. 
• Routines aangepast, zodat deze als ‘.qlb’ kunnen functioneren (laatste 

foutjes eruit gehaald) 
• Computerinterface testen:  
• Werk niet -> kortsluiting voeding. Werkt nu wel. 
• Contact met lezer: JA!!! 
• Kaart lezen -> communicatie afgebroken na 14 tekens –> R.C. is dus te 

kort. R vergroot naar 1(MΩ). Tijd nu groot genoeg, zodat de kaart 
helemaal gelezen kan worden. Schakelaars werken uitstekend: 
spanningsval van 0,2(v) 

Zo 14-12 • Testroutines aangepast. 
• Deur-opentijd is zeer onregelmatig. Waarschijnlijk door een te korte RC-

tijd van de PCF8574 wordt de open-C niet helemaal opgeladen… 
• Testkabel opnieuw gesoleerd. 
• Lange kabel (30(m)) aan de connector gehangen. Deze levert geen 

problemen op. Op oscilloscoop echter wel vreemde uitslingeringen. 
Misschien een L.C. effect v.d. kabel. De opgaande flanken zijn echter 
o.k. 

Ma 15-12 • RC-tijd aangepast -> deurtijd is nu stabieler, maar is wel korter dan 
verwacht. 

• Met osciloscoop getest: De 4081 schakelt al af bij 3,5(v)!!!. De 4081 is 
dus toch geen Schmitt-trigger. 

• Op zoek gegaan naar vervangend type, maar AND-poorten met Schmitt-
trigger zijn niet te vinden. 
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Schema’s 
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I2C-routines 
; ========================================================================== 
;                                  I2C.ASM 
;                        (c)1998 by Daniël Abrahams 
; -------------------------------------------------------------------------- 
;  
;  Author       : Daniël Abrahams 
;  Last modify  : 14-12-1997 
;  Version      : 1.0 
; 
;  Description  : This source includes all routines needed for 
;                 communication with I2C devices connected to the 
;                 serial port. These routines can only be used 
;                 in single-master environments. 
; 
;  Features     : - Supports various clock-speeds. 
;                 - Automatic processor-speed calibration. 
;                 - Auto detection of the used com-port       
;                   (port 1...4 will be scanned), while 
;                   forcing a port is also possible. 
;                 - Good bus-error detection implemented. 
; 
;                        !!! IMPORTANT INFORMATION !!! 
;  Disclaimer   : The author can not be held responsible for any 
;                 type of damage occured, by using this source. 
;                 So USE THESE ROUTINES AT YOUR OWN RISK!!! 
;                 This source or parts of this source may NOT 
;                 be used for commercial use without WRITTEN 
;                 PERMISSION by the author. 
; 
;  Adres        : If you've found bugs, or if you want more 
;                 information about it, please send a message 
;                 to: dabrahams@hotmail.com 
;                 I would also be very pleased, if you sent me 
;                 a message when you want to use this source. 
;                 This will stimulate me to publish more sources 
; 
; --------------------------------------------------------------------------- 
 
 
IDEAL 
MODEL SMALL 
 
DATASEG 
 
 
; --- Define all public routines --- 
PUBLIC InitBus, WriteBusData, ReadBusData, GetBusStatus 
 
 
; --- Define all segments --- 
ASSUME cs:@CODE, ds:@DATA, es:NOTHING, ss:@DATA 
 
 
; --- Define all local variables --- 
Bus_init        db 0 
Bus_inport      dw ? 
Bus_outport     dw ? 
Bus_status      db ? 
Bus_speed       dw 1000 
Bus_timeout     dw 20 
 
 
; =========================================================================== 
;                           INTERNAL PROCEDURES 
; =========================================================================== 
CODESEG 
; --------------------------------------------------------------------------- 
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;   Procedure   : Delay 
; 
;   Purpose     : Delays a specified time 
; 
;   Arguments   : None 
; 
;   Destroys    : None 
; --------------------------------------------------------------------------- 
PROC    Delay 
 
        push    cx                      ; We don't want to get into trouble 
        mov     cx, [Bus_speed]         ; Just do some stuff 
@@Loop: loop    @@Loop 
        pop     cx 
        ret 
 
ENDP    Delay 
 
 
; --------------------------------------------------------------------------- 
;   Procedure   : CheckHold 
; 
;   Purpose     : Checks if a device holds the clock-line low 
; 
;   Arguments   : None 
; 
;   Returns     : AL    = last port data 
;                 CF    = set if timeout 
; 
;   Destroys    : None 
; --------------------------------------------------------------------------- 
PROC    CheckHold 
 
        push    cx dx                   ; We don't want to get into trouble 
        mov     cx, [Bus_timeout]       ; Load data into registers 
        mov     dx, [Bus_inport] 
        clc 
@@Loop: in      al, dx                  ; Check if SCL=1 
        test    al, 00100000b 
        jnz     @@Exit                  ; SCL=1 ??? 
        call    Delay                   ; Delay 
        loop    @@Loop                  ; Time-out time passed ? 
        stc                             ; Set carry-flag 
@@Exit: pop     dx cx 
        ret 
 
ENDP    CheckHold 
 
 
; --------------------------------------------------------------------------- 
;   Procedure   : StartBus 
; 
;   Purpose     : Puts a startcondition on the bus 
; 
;   Arguments   : None 
; 
;   Destroys    : AL, DX 
; --------------------------------------------------------------------------- 
PROC    StartBus 
 
        mov     dx, [Bus_outport]       ; Adr=Out 
        mov     al, 00000011b           ; SCL=1, SDA=1 
        out     dx, al 
 
        call    CheckHold               ; Device holds clock ??? 
        jc      @@Exit 
 
        mov     al, 00000010b           ; SCL=1, SDA=0 
        out     dx, al 
        call    Delay 
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        xor     al, al                  ; SCL=0, SDA=0 
        out     dx, al 
        call    Delay 
 
@@Exit: ret                             ; That's all 
 
ENDP    StartBus 
 
 
; --------------------------------------------------------------------------- 
;   Procedure   : StopBus 
; 
;   Purpose     : Puts a stop condition on the bus 
; 
;   Arguments   : None 
; 
;   Destroys    : AL, DX 
; --------------------------------------------------------------------------- 
PROC    StopBus 
 
        mov     dx, [Bus_outport]       ; Adr=Out 
        xor     al, al                  ; SCL=0, SDA=0 
        out     dx, al 
        call    Delay 
 
        mov     al, 00000010b           ; SCL=1, SDA=0 
        out     dx, al 
        call    Delay 
 
        mov     al, 00000011b           ; SCL=1, SDA=1 
        out     dx, al 
        call    Delay                   ; Bug fix: Repeated S.C. 
                 
        ret                             ; That's all 
 
ENDP    StopBus 
 
 
; --------------------------------------------------------------------------- 
;   Procedure   : WriteByte 
; 
;   Purpose     : Write one byte to the bus 
; 
;   Arguments   : AL    = data to send 
; 
;   Returns     : AH    = 0 if acknowledge received 
;                       = 1 if no acknowledge received 
; 
;   Destroys    : None 
; --------------------------------------------------------------------------- 
PROC    WriteByte 
 
        push    bx cx dx                ; Preserve these ... 
 
        mov     ah, al                  ; Data in al 
        mov     cl, 8                   ; 8-bits 
        mov     dx, [Bus_outport]       ; Adr=Out 
 
@@Loop: rol     ah, 1                   ; Get next bit (MSB first) 
        mov     al, ah                  ; Get LSB 
        and     al, 00000001b           ; SCL=0, SDA=data bit 
        out     dx, al 
        call    Delay 
 
        xor     al, 00000010b           ; SCL=1, SDA=data bit 
        out     dx, al 
        call    Delay 
        mov     bh, al 
 
        call    CheckHold               ; Device holds clock ??? 
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        jc      @@Exit 
 
        mov     al, bh 
        xor     al, 00000010b           ; SCL=0, SDA=data bit 
        out     dx, al 
        call    Delay 
 
        dec     cl                      ; Did we pass all 8 bits ? 
        jnz     @@Loop 
 
        mov     al, 00000001b           ; SCL=0, SDA=1 
        out     dx, al        
        call    Delay 
 
        mov     al, 00000011b           ; SCL=1, SDA=1 
        out     dx, al 
        call    Delay 
 
        call    CheckHold               ; Device holds clock ??? 
        jc      @@Exit 
                 
        and     al, 00010000b           ; Get acknowledge in 
        mov     ah, al                  ; AH 
                
        mov     al, 00000001b           ; Adr=Out 
        out     dx, al                  ; SCL=0, SDA=1 
        call    Delay 
 
@@Exit: pop     dx cx bx                ; Restore used regs 
        ret                             ; That's all folks! 
 
ENDP    WriteByte 
 
 
; --------------------------------------------------------------------------- 
;   Procedure   : ReadByte 
; 
;   Purpose     : Read one from the bus 
; 
;   Arguments   : AL    the data to be read 
;                 AH    acknowledge (0=acknowledge, 1=no acknowledge) 
; 
;   Destroys    : None 
; --------------------------------------------------------------------------- 
PROC    ReadByte 
 
        push    bx cx dx 
 
        xor     bl, bl                  ; Data will be stored in bl 
        mov     cl, 8                   ; 8-bits 
        mov     dx, [Bus_outport]       ; Adr=Out 
 
@@Loop: dec     cl                      ; Decrease counter 
                 
        mov     al, 00000001b           ; SCL=0, SDA=1 
        out     dx, al 
        call    Delay 
         
        mov     al, 00000011b           ; SCL=1, SDA=1 
        out     dx, al 
        call    Delay                    
         
        call    CheckHold               ; Device holds clock ??? 
        jc      @@Exit 
 
        and     al, 00010000b           ; Now get the data from the bus 
        shr     al, 4                   ; and put it in ah. MSB will be 
        shl     al, cl                  ; read first... 
        or      bl, al 
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        mov     al, 00000001b           ; SCL=0, SDA=1 
        out     dx, al 
        call    Delay 
 
        or      cl, cl 
        jnz     @@Loop                  ; Did we pass all 8 bits ? 
 
        mov     al, ah                  ; SCL=0, SDA=acknowledge 
        out     dx, al        
        call    Delay 
 
        xor     al, 00000010b           ; SCL=1, SDA=acknowledge 
        out     dx, al 
        call    Delay 
 
        call    CheckHold               ; Device holds clock ??? 
        jc      @@Exit 
                 
        mov     al, ah                  ; SCL=0, SDA=acknowledge 
        out     dx, al 
        call    Delay 
 
@@Exit: mov     al, bl                  ; Store data in AL 
        pop     dx cx bx 
        ret 
 
ENDP    ReadByte 
 
 
; --------------------------------------------------------------------------- 
;   Procedure   : CheckDelay 
; 
;   Purpose     : Measures one delay time 
; 
;   Destroys    : None 
; --------------------------------------------------------------------------- 
PROC    CheckDelay 
 
        push    bx dx                   ; Preserve old registers 
        cli 
     
        mov     al, 34h                 ; Start the timer 
        mov     dx, 43h 
        out     dx, al 
        xor     al, al 
        mov     dx, 40h 
        out     dx, al 
        out     dx, al 
        mov     dx, 43h 
        mov     al, 04h 
     
        call    Delay                   ; Execute one delay 
 
        out     dx, al                  ; Stop timer and readout time 
        mov     dx, 40h 
        in      al, dx 
        mov     bl, al 
        in      al, dx 
        mov     bh, al 
 
        sti                             ; Restore interrupts 
     
        neg     bx                      ; Calculate new cycles and 
        mov     ax, [Bus_speed]         ; exit 
        mov     dx, 40h 
        mul     dx 
        div     bx 
        mov     [Bus_speed], ax 
             
        pop     dx bx                   ; Restore registers 
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        ret                             ; and return 
 
ENDP    CheckDelay 
 
 
; --------------------------------------------------------------------------- 
;   Procedure   : CheckPort 
; 
;   Purpose     : Checks if the special device is connected to 
;                 the specified port-adres 
; 
;   Arguments   : DX    = port to test  
; 
;   Returns     : CF    = set when port is O.K. 
; 
;   Destroys    : None 
; --------------------------------------------------------------------------- 
PROC    CheckPort 
 
        push    ax cx dx                ; Store used regs 
 
        add     dx, 4                   ; Store the port 
        mov     [Bus_outport], dx 
        add     dx, 2 
        mov     [Bus_inport], dx 
         
        mov     cl, 4 
@@Loop: dec     cl 
        mov     dx, [Bus_outport]       ; Adr=Out 
        mov     al, cl 
        out     dx, al 
         
        call    Delay                   ; Wait a time 
        call    Delay 
        call    Delay 
         
        mov     dx, [Bus_inport]        ; Adr=In 
        in      al, dx                   
        and     al, 00110000b           ; Test only DTR and RTS 
        shr     al, 4 
        cmp     al, cl                  ; Read data is the same as the 
        jne     @@NoOk                  ; written data ??? 
 
        or      cl, cl                  ; Passed all 4 tests ??? 
        jnz     @@Loop 
         
        stc                             ; We passed the test, so set CF 
        jmp     @@Exit 
 
@@NoOk: clc 
 
@@Exit: mov     dx, [Bus_outport] 
        mov     al, 00000011b 
        out     dx, al 
        pop     dx cx ax                ; Restore used regs 
        ret                             ; That's all 
 
ENDP    CheckPort 
 
 
; =========================================================================== 
;                           EXTERNAL PROCEDURES 
; =========================================================================== 
; --------------------------------------------------------------------------- 
;   Procedure   : InitBus 
;                 DECLARE FUNCTION InitBus% (port%) 
; 
;   Purpose     : Gets the portadres, determines the processorspeed and 
;                 initializes the bus 
; 
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;   Arguments   : port%         portadres of the device 
;                               (if nill specified, routine will 
;                                auto-detect the device on COM1...COM4) 
; 
;   Returns     : -1            if device not found 
;                 0             if device found 
;                 (adres will be changed...) 
;                 (status/error can be read by calling GetBusStatus) 
; --------------------------------------------------------------------------- 
PROC    InitBus 
 
        push    bp                      ; Save old pointers 
        mov     bp, sp 
                                 
        call    CheckDelay              ; Measure speed 
        call    CheckDelay 
        or      ax, ax 
        jz      @@Error 
 
        mov     si, [bp+6]              ; Get adres in DX 
        mov     dx, [si] 
        or      dx, dx                  ; Specified 
        jz      @@Auto                  ; No, check all 
 
        call    CheckPort               ; Try on specified adres 
        jc      @@Found 
        jmp     @@Exit 
 
@@Auto: mov     dx, 03F8h               ; Try on COM1 
        call    CheckPort 
        jc      @@Found 
 
        mov     dx, 02F8h               ; Try on COM2 
        call    CheckPort 
        jc      @@Found 
 
        mov     dx, 03E8h               ; Try on COM3 
        call    CheckPort 
        jc      @@Found 
 
        mov     dx, 02E8h               ; Try on COM4 
        call    CheckPort 
        jc      @@Found 
                 
@@Error:mov     ax, 0FFFFh              ; Not found, 
        jmp     @@Exit                  ; so piss off... 
 
@@Found:mov     [Bus_init], 1           ; We passed the test... 
        mov     si, [bp+6]              ; Return adres 
        mov     [si], dx 
        xor     ax, ax 
 
@@Exit: pop     bp                      ; Restore old pointers 
        retf    2 
 
ENDP    InitBus 
 
 
; --------------------------------------------------------------------------- 
;   Procedure   : WriteBusData 
;                 DECLARE SUB WriteBusData (adres%, buffer$) 
; 
;   Purpose     : Transmits data to an specified device on the bus 
; 
;   Arguments   : adres%        Adres of the device 
;                 buffer$       Buffer containing the buffer 
;                               (string must be filled, to specify length) 
; 
;   Returns     : Nothing 
;                 (status/error can be read by calling GetBusStatus) 



      Beveiliging met chipkaarten pagina 42 

 
; --------------------------------------------------------------------------- 
PROC    WriteBusData 
 
        push    bp                      ; Save old pointers 
        mov     bp, sp 
 
        mov     bh, 5                   ; Set status 
        cmp     [Bus_init], 0           ; Bus initialized ? 
        je      @@Exit 
                 
        mov     si, [bp+8]              ; Get bus-adres 
        mov     ax, [si]                ; in AH 
        shl     al, 1 
        mov     ah, al                  ; Store it in AH 
 
        mov     si, [bp+6]              ; Get number of bytes 
        mov     cx, [si]                ; in CX 
        or      cx, cx 
        jz      @@Exit 
        mov     di, [si+2]              ; Set pointer in DS:SI 
                                        
        mov     bh, 1                   ; Set status 
        cli                             ; Disable all interrupts 
        call    StartBus                ; Start the bus 
        jc      @@Time                  ; Timeout occured ??? 
                 
        mov     bh, 2                   ; Set status 
        mov     al, ah                  ; Send address to bus 
        call    WriteByte 
        jc      @@Time                  ; Timeout occured ??? 
        or      ah, ah 
        jnz     @@Stop                  ; Acknowledge received ??? 
        
        mov     bh, 3                   ; Set status 
@@Loop: dec     cx                      ; Decrease counter 
        jz      @@Last                  ; Already passed ??? 
        lodsb                           ; Get next byte 
        call    WriteByte               ; Send byte 
        jc      @@Time                  ; Timeout occured ??? 
        or      ah, ah                  ; Acknowledge received ??? 
        jz      @@Loop  
        jmp     @@Stop                  ; Nope; stop bus 
        
@@Last: xor     bh, bh                  ; Set status 
        lodsb                           ; Get last byte 
        call    WriteByte               ; Send byte 
        jc      @@Time                  ; Timeout occured ??? 
         
@@Stop: call    StopBus                 ; Stop the bus 
        jmp     @@Exit 
 
@@Time: mov     bh, 4                   ; Set status 
 
@@Exit: sti                             ; Enable all interrupts 
        mov     [Bus_status], bh        ; Store status 
        pop     bp                      ; Restore old pointer 
        retf    4                       ; Let's return... 
         
ENDP    WriteBusData 
 
 
; --------------------------------------------------------------------------- 
;   Procedure   : ReadBusData 
;                 DECLARE SUB ReadBusData (adres%, buffer$) 
; 
;   Purpose     : Receives data from the I2C bus 
; 
;   Arguments   : adres%        Adres of the device 
;                 buffer$       Buffer containing the buffer 
;                               (string must be filled, to specify length) 
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; 
;   Returns     : Nothing       (Data in specified segment and offset) 
;                 (status/error can be read by calling GetBusStatus) 
; --------------------------------------------------------------------------- 
PROC    ReadBusData 
 
        push    bp                      ; Save old pointers 
        mov     bp, sp 
 
        mov     bh, 4                   ; Set status in BH 
        cmp     [Bus_init], 0           ; Bus initialized ? 
        je      @@Exit 
 
        mov     bh, 5                   ; Set status in BH 
        mov     si, [bp+8]              ; Get bus-adres 
        mov     ax, [si]                ; in AH 
        shl     al, 1 
        or      al, 00000001b           ; Read, so bit 0 = 1 
        mov     ah, al                  ; Store it in AH 
         
        mov     si, [bp+6]              ; Get number of bytes 
        mov     cx, [si]                ; in CX 
        or      cx, cx 
        jz      @@Exit 
        mov     dx, ds                  ; Set pointer to ES:DI 
        mov     es, dx 
        mov     di, [si+2] 
                                         
        mov     bh, 1                   ; Set status 
        cli                             ; Disable all interrupts 
        call    StartBus                ; Start the bus 
        jc      @@Time                  ; Timeout occured ??? 
         
        mov     bh, 2                   ; Set status 
        mov     al, ah                  ; Send address to bus 
        call    WriteByte 
        jc      @@Time                  ; Timeout occured ??? 
        or      ah, ah 
        jnz     @@Stop                  ; Acknowledge received ??? 
        
        xor     ah, ah                  ; Set acknowledge 
        mov     bh, 3                   ; Set status 
@@Loop: dec     cx                      ; Decrease counter 
        jz      @@Last                  ; Already passed ??? 
        call    ReadByte                ; Read byte 
        jc      @@Time                  ; Timeout occured ??? 
        stosb                           ; Store byte 
        jmp     @@Loop 
 
@@Last: xor     bh, bh                  ; Set status 
        mov     ah, 00000001b           ; Set no acknowledge 
        call    ReadByte                ; Read byte 
        jc      @@Time                  ; Timeout occured ??? 
        stosb 
         
@@Stop: call    StopBus                 ; Stop the bus 
        jmp     @@Exit 
 
@@Time: mov     bh, 4                   ; Set status 
 
@@Exit: sti                             ; Enable all interrupts 
        mov     [Bus_status], bh        ; Store status 
        pop     bp                      ; Restore old pointers 
        retf    4                       ; Let's return... 
         
ENDP    ReadBusData 
 
 
; --------------------------------------------------------------------------- 
;   Procedure   : GetBusStatus 
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;                 DECLARE FUNCTION GetBusStatus% () 
; 
;   Purpose     : Returns the status of the last or current bus 
;                 transaction. 
; 
;   Returns     : 0 = O.K. 
;                 1 = Bus init error (=hung bus or short wires) 
;                 2 = No acknowledge on adres (=no device with 
;                     specified adres found or connection error) 
;                 3 = No acknowledge on sending (=device accepted 
;                     no more data) 
;                 4 = Bus time-out (=hung bus or transmission 
;                     error) 
;                 5 = Driver not yet initialized or illegal 
;                     arguments specified 
; --------------------------------------------------------------------------- 
PROC    GetBusStatus 
 
        xor     ax, ax                  ; Return status in AX 
        mov     al, [Bus_status] 
                         
        retf    0                       ; That's all folks 
 
ENDP    GetBusStatus 
 
END 
 
; =========================================================================== 
;                              THAT'S ALL FOLKS 
; =========================================================================== 
 


