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Resumen 
En aquest projecte s’ha pretès implementar la part hardware 
d’un Reader contactless seguint les especificacions de la 
ISO 14443-B i mes concretament la normativa PayPass 
desenvolupada per Mastercard i Visa. Es pretén tractar des 
de fonaments bàsics de RFID, fins els específics de la ISO, 
passant per tot els desenvolupament hardware amb les 
seves simulacions. 

1. Introducció 
Aquest projecte neix de la col·laboració amb Ingenico 
Barcelona, empresa dedicada als terminals de pagament, 
degut a la necessitat de utilitzar un lector contactless en els 
nous terminals de pagament. Però finalment ha estat un 
projecte independent desenvolupat dins la tutela de la UPC 
Vilanova.  

Abans de realitzar cap projecte s’ha de realitzar un pautat 
d’objectius i desgranar el contingut de tal en parts 
independents, fent mes senzilla la comprensió i el 
desenvolupament. 

En els següents apartats es desgranaran coneixements de 
RFID, i de la normativa Paypass, per desprès, una vegada 
compresa la tecnologia realitzar un disseny de la part 
hardware del Reader o lector, de targetes de crèdit sense 
contacte o “contactless”. Dividint aquest desenvolupament 
hardware en dos parts, emissió i recepció 

 

2. RFID (Radio Frequency Identification) 
Quan parlem de RFID ens estem referint a un sistema 
d’identificació per radiofreqüència, i com ha tal posseeix una 
llarga història. El primer dispositiu similar a RFID el trobem 
durant la segona guerra mundial (1942), quan els britànics 
van desenvolupar un sistema d’identificació d’aeronaus, 
anomenat IFF (Identification Friend-or-Foe), per poder 
diferenciar entre els avions amics i enemics. Aquest sistema 
utilitzava un tansponder, que per mitja d’un senzill protocol  
de comunicació aire, es comunicava amb un lector, amb el 
codi “I’m a friend”. Posteriorment va ser desenvolupada la 
tecnologia, convertint-se avui en dia en un sistema utilitzat 
per identificar persones, objectes o animals, ja sigui a llarga 
o curta distancia. Aquesta tecnologia permet una 
localització en temps real, permetent al mateix temps 
controlar qualsevol paràmetre referent al objecte que hagi 
estat prèviament definit. Un exemple pràctic, esta en els 
sistemes antirobatori de llibres en les llibreries.   

Una cop esmentat el camp d’utilització de la tecnologia, 
descriurem els aspectes mes tècnics de la mateixa. Un 
sistema RFID posseeix un lector o Reader i una targeta 
intel·ligent o transponder, col·locada en l’objecte a 
identificar, Comunicant-se en una interfície aire per 
radiofreqüència, per ser mes exactes a traves de dues 
antenes que es comuniquen a traves d’un acoblament 
inductiu. Les freqüències utilitzades per aquests sistemes, 
son: de la banda LF 125-135 KHz, del la banda de HF  
13.56MHz, de la banda de UHF 433MHz i 860-930MHz, i 
finalment de la banda de microones 2.45Ghz i 5.8GHz. Cal 
esmentar que aquestes freqüències no son permeses 
d’utilitzar en alguns països.  

Dins del mon del RFID el transponder (dels termes 
“transmiter” i “responder”) 
es mes conegut com a Tag 
(fig. 1.), essent el 
dispositiu adherit al 
objecte a identificar, essent 
capaç de d’emmagatzemar i 
transmetre dades, 
prèviament requerides pel 
Reader, a traves de ones 
de radio. Els Tag esta 
format bàsicament per un circuit integrat amb memòria, 
essencialment un microprocessador, amb una antena i en 
alguns models una bateria, tot unit en un encasellat comú.  

Els Tags poden ser classificats amb dos mètodes diferents, 
segons d’on provingui l’energia per ha realitzar les 
operacions en el Tag, i segons el tipus de memòria 
incorporada. Així tindrem Tags actius, els quals posseeixen 
una bateria interna, Tags passius, obtenint l’energia del 
camp electromagnètic generat per el Reader (sense bateria), i 
Tags semi actius o semi passius, utilitzant una bateria per a 
la circuiteria del Tag i el camp electromagnètic per generar la 
comunicació. Segons la memòria distingirem: Read only, 
programades de fabrica i no modificables, WORM (Write 
once, Read many), memòries que permeten ser programades 
un cop, i Read Write,  regravades o rescrites un gran 
nombre de vegades. Cal comentar que el preu d’aquest 
element variarà segons els elements que incorpori, essent en 
tot cas un preu inferior al del Reader. 

Els Readers o lectors, es l’encarregat d’interrogar el Tag, per 
tant es del que inicia la comunicació. Es l’encarregat 
d’establir la comunicació, gestionar-la i processar-la. Cada 
Reader pot connectant-se a una o mes antenes per tal de 
crear una zona d’interrogació (zona de lectura del Tag), 
essent capaç d’interrogar un o mes Tags en la mateixa zona 

Fig.1. Tag 



Fig.3.PayPass 

d’influència. Cal esmentar que un Reader pot ser capaç de 
treballar amb mes d’un estàndard i/o freqüència. 

Els Readers normalment disposen d’un receptor, un 
transmissor, un microprocessador, una memòria, canals 
d’entrada i sortida, circuit de potencia, antena, una interfície 
de comunicació, així com un controlador, podent ser un 
element extern. 

Per el que fa a la classificació dels Readers, la definirem 
segons el tipus de comunicació: Full duplex, Half duplex o 
seqüencial. Tenint en compte que hi ha bibliografia que la 
seqüencial la tracta com ha part de la Half duplex. 

Com beurem en la fig.2 els formats de comunicació 
dependran de dos paràmetres, l’energia transmesa i la 
informació transmesa. Així en comunicació Full duplex, el 
Reader transmetrà continua ment energia al Tag, i la 
informació del Reader al Tag i del Tag al Reader serà 
enviada al mateix temps, tenint en compte que les dades del 
Tag al Readre seran enviades a una fracció de la freqüència 
del Reader. La comunicació Half Duplex, te el mateix principi 
energètic que la Full duplex, però la informació es alternada 
entre l’enviada pel Reader i l’enviada pel Tag. Finalment la 
seqüencial, alterna l’enviament de dades del Readre i del 
Tag, i l’energia transmesa per el Reader, sol ho es en el 
període d’enviament de dades.  

Per mes informació d’aquest apartat [1] 

 
Fig.2. Trenferencia potencia/dades 

3. PayPass (ISO 14443) 
La normativa PayPass així com l’estàndard ISO 14443 
descriuen els requeriments necessaris per a sistemes de 
targes sense contacte o contactless,  i en concret la 
normativa PayPass per a sistemes de targes de pagament 
sense contacte. Com a tal descriu la conceptes com la 
Potencia transmesa, modulació, Bit rate, codificació, format 
de la trama de bits, CRC, protocol per evitar col·lisions, zona 
d’interrogació,  figures reglamentaries... 

La Normativa descriu dos variants, la tipus A i la Tipus B. 
Encara que sol implementarem la B realitzarem una petita 
introducció també a la tipus A, degut a que una millora en la 
modulació ens permet realitzar enviaments de dades 
d’aquest tipus.  

Trobem un canvi significatiu en la denominació dels 
principals elements, en el cas de la normativa al Reader se 
l’anomena PCD (Proximity Card (ISO), PayPass Coupling 
Device (PayPass)), i al Tag se l’anomena PICC (Proximity 
Coupling Device (ISO), PayPass IC Card (PayPass)) 

Els aparells contactless amb disposició de l’estàndard han 
de posseir el símbol de la fig. 3. havent de tenir una 

proporció mínima de 22.2 mm d’ample per 13mm d’alt , i 
havent de disposar d’un mínim espai lliure d’altres elements, 
equivalent a ¼ de l’altura del símbol. 
Aquest símbol ha d’aparèixer sempre 
en la mateixa orientació i serà el que 
permetrà saber al usuari quina es la 
zona d’interrogació.  

Per el que fa a la potencia transmesa, 
ha de ser d’un mínim de 3-0.35z en 
volts i d’un màxim de 8.5V, on z fa 
referència a la situació en altura del 
PICC essent com a màxim de 4 cm. La dispersió en la tensió 
en la zona d’interrogació no ha de variar de mes de 0.8V. 

La senyal es transmet modulada amb una freqüència 
portadora de 13.56MHz, i depenent del sentit de la 
comunicació (PCD a PICC o PICC a PCD) i del estàndard (A 
o B), variarà el tipus de modulació. Així per comunicacions 
PCD a PICC utilitzarem una modulació ASK, la qual en el 
tipus A disposarà d’un índex de modulació del 100% i en el 
tipus B de 10%. Per el que fa a la comunicació PICC a PCD 
en el tipus A es realitzarà una modulació OOK, per el tipus B 
utilitzarem una modulació BPSK. Ambdues modulacions 
utilitzaran una subportadora de 847KHz, per la qual cosa 
tindrem una modulació OOK o BPSK dins d’una ASK, com 
es pot veure en la fig. 4.   

  
Fig.4. Caracteristiques gràfiques 

La tassa de transferència de dades o “bit rate” serà de fc/128 
o de fs/8 (fs = subportadora) aproximadament 106Kbits/s. En 
el transcurs del apartat utilitzarem la unitat ETU=128/fc o 
8/fs, essent aquesta el temps de bit. 

La codificació es realitzarà amb Modified Miller per a 
comunicacions PCD a PICC de tipus A , amb Manchester 
per a comunicacions PICC a PCD de tipus A i finalment el 
tipus B sol utilitzarà codificacions NRZ-L. 

El format de les trames variarà segons si es per al tipus A o 
B. Per al tipus A distingirem entre trames curtes i trames 
estàndard. Les primeres son utilitzades per iniciar la 
comunicació, i disposen d’un bit d’start 7 bits de dades i un 
bit d’stop sense paritat. Les estàndard posseiran un bit 
d’stop, n*(8 bits dades + 1 bit paritat senar) amb n major o 
igual a un, i un bit d’stop; com es mostra  en la fig. 5. 

 

 
Fig.5 CRCA 



Per al tipus B distingirem entre trames i characters. El 
character disposarà de 1 bit d’start 8 bits de dades i 1 bit 
d’stop. La trama farà referència a 1 bit d’stop, n characters, 
separats per de 6-6.125 ETU a nivell alt, i 1 bit d’stop. Cal dir 
que no posseiran paritat, tal com es mostra en la fig. 6. 

  
Fig.6.CRCB 

El control d’errors es realitzarà en bona part tant en tipus A 
o B amb un codi CRC. Per el tipus A serà un CRCR-16 i per 
al tipus B un CRC-CCITT. Els bits de CRC aniran inclosos 
com si fossin bits de dades al final de les dades com 
s’observa a les figures 5 i 6. 

 

4. Implementació 
La implementació la dividirem en tres 
parts: l’emissor, el receptor i la  unitat 
de control i comunicació. En el bloc 
emissor disposarem d’un oscil·lador 
de cristall en mode paral·lel (fig.7.) 
seguit d’un filtres pas banda de 
segon ordre, per obtenir una 
sinusoïdal. El modulador el 
realitzarem amb amplificador 
diferencial, on la font de corrent 
variarà per poder realitzar una 

modulació en amplitud. La senyal que modularà provindrà 
del bloc de control, es a dir d’un microprocessador, per la 
qual cosa necessitarà un adaptador de nivells per poder 
adaptar el senyal per obtenir una modulació del 10%. 
L’esquema complert del bloc emissor el trobarem en la fig. 8.      

 
Fig.8.Disseny Modulador 

Cal comentar que l’alimentació serà de +/-5V i que Vp fa 
referència a la tensió portadora que prové del oscil·lador, i 
que Vm fa referència a la tensió moduladora que prové del 
microprocesador. 

La sortida del senyal es una sortida diferencial, la qual 
necessitarà un xarxa adaptadora d’impedancies, en el nostre 
cas utilitzarem una xarxa amb un condensador en paral·lel i 
un en sèrie. 

El bloc receptor estarà caracteritzat tenir dues parts un 
demodulador de ASK i un de BPSK. El primer es basarà en 
un rectificador, obtingut amb un diode, seguit d’un filtre pas 
baix actiu i un filtre pas alt també actiu. 

Seguit d’aquests components es farà necessari un 
amplificador per obtenir un senyal amb una amplitud 
raonable, acabant aquí el bloc desmodulador de ASK. 

El bloc desmodulador de BPSK es basarà en un integrador, 
degut a que si realitzem la integral de una senyal quadrada 
obtindrem una triangular, on els canvis de fase es 
transformen en un canvi de nivell com es mostra en la fig. 9.  

 
Fig.9.Integració 

Posteriorment es necessitarà un comparador per obtenir un 
senyal amb una estabilitat i nivell adequat per ser entesos 
posteriorment per el microprocessador. Amb tots els 
elements esmenats obtindrem l’esquema del bloc receptor 
tal com es mostra en la fig.10  

 
Fig.10.Diseny Desmodulador 

Comentar que l’integrador el realitzem utilitzant els 
paràmetres no ideals  del operacional TLE2022. 

Finalment ens queda la unitat de control i comunicació. 
Abans de realitzar aquesta unitat descriurem els elements 
que son necessaris a nivell extern. Estem parlant que 
necessitarem una oscil·lació de 106 KHz (bit rate), obtinguda 
amb un divisor de freqüències en concret utilitzarem un 
74LS393 el qual ens permetrà inserint una freqüència de 
13.56MHz i aconseguir a la sortida fc/128. 

Per altra banda hem de tenir en compte el fet que la senyal 
del bloc receptor esta codificada amb NRZ-L, i que 
utilitzarem un microprocessador AT89LP2052, i del qual 
utilitzarem les interrupcions per flanc. Aquest aspecte ens fa 
necessària la utilització d’un multiplexor i un inversor. La 
senyal que prové del receptor la introduirem per un inversor 
(74AC04), així disposarem d’una senyal i la seva inversa; 
Ambdues senyals les introduirem en un multiplexor el qual 
anirà fent arribar al microprocessardor la senyal necessària 
en cada moment. 

El microprocessador també necessita una senyal que 
l’informi de quan disposa de senyal portadora. Aquest punt 

Fig.7. Oscil·lador 



l’aconseguirem extraient la component continua obtinguda 
desprès del rectificador, en el bloc receptor, mitjançant un 
filtre de continua seguit d’un zener de 4V7, per regular la 
tensió màxima a l’entrada del port del microprocessador. 

La unitat de control i comunicació serà l’encarregada de 
calcular el CRC-CCITT i de transmetre la informació rebuda 
al port sèrie del PC, el qual podrà interpretar les dades 
mitjançant un simple programa de control del port sèrie, amb 
Lavbiew . 

Per comunicar el microprocessador amb el port sèrie, 
utilitzarem un MAX233, com ha adaptador de nivells. La 
senyal que prové del port sèrie serà interpretada per el 
microprocessador a traves de la interfície sèrie que aquest 
posseeix. 

El càlcul del CRC el realitzarem utilitzant el desplaçament del 
acumulador utilitzant el Carry (RLC) i la funció XOR (XRL) 
del microprocessador. Per tant el microprocessador rebrà les 
dades, calcularà el CRC, les enviarà a 106Kbit/s i 
posteriorment esperarà rebre les dades de la PICC. Quan rebi 
les dades del PICC les enviarà en direcció al PC on seran 
rebudes per el port sèrie.  

La interfície amb Lavbview s’ha realitzat seguint la 
programació de l’esquema de la fig.11. 

 
Fig.11.Programació Lavbiew 

5. Millores 
Avui en dia qualsevol receptor de contactless porta 
inclosos  l’estàndard ISO 14443- A i B, per la qual cosa 
podem realitzar una modificació per obtenir la fita desitjada. 

Per ha complir amb l’enviament de dades en ISO A hem de 
ser capaços de realitzar un modulador de ASK al 100%, es a 
dir, que hi hagi un període en que no hi haguí senyal. Això 
ho podrem aconseguir amb una modificació en la font de 
corrent del modulador. Col·locarem un transistor i un 
inversor tal com es mostra en la fig.12 

 
Fig.12.Disseny modulador Tipus A 

6. Conclusions 
Qualsevol disseny comporta una gran quantitat de variables 
a controlar des de els components, a la placa o les 
soldadures, passant per els càlculs i les simulacions. Per 
aquest motiu sempre ens podrem trobar en problemes no 
desitjats o controlats, com ara en el fet, que en l’amplificador 
ens basem en que ambdós transistors siguin perfectament 
iguals i el cas real podrem observar que no es així. 

D’altra banda realitzar la realització d’un projecte com 
aquest comporta el coneixement de les bases per ha realitzar 
qualsevol projecte, i visualització de problemes. 

Finalment direm que es un projecte el suficientment complert 
per poder treballar tant en hardware com en software. 
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