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Beata PNIEWSKA 

ELEKTRONICZNE BILETY MIESIĘCZNE W KOMUNIKACJI PODMIEJSKIEJ 

 

Nowoczesne technologie, związane z bezprzewodowym przekazywaniem informacji znajdują coraz szersze zastosowanie w 

praktyce. W artykule omówiony został system biletów miesięcznych, wykorzystujący karty RFID. Przedstawiono opis kart elek-

tronicznych stosowanych w systemie. Szczegółowo została opisana struktura systemu i sposób przekazywania informacji do 

autobusów.  

 

WSTĘP 

Układy RFID są coraz powszechniej stosowane w wielu dzie-
dzinach przemysłu i transporcie. Wykorzystywane są np. do auto-
matycznej identyfikacji towarów. Układy te mogą być przeznaczone 
tylko do odczytu lub zawierać pamięć EEPROM, co umożliwia 
zaprogramowanie układu [5]. 

Układy RFID (Radio Frequency Identification) wykorzystują do 
transmisji danych (pomiędzy tagiem a stacją bazową) sygnał radio-
wy niskiej mocy. W większości rozwiązań, szczególnie dla małych 
częstotliwości i przy małych zasięgach nie posiadają własnych 
źródeł zasilania (energię czerpią z pola elektromagnetycznego stacji 
bazowej). 

 

 
Rys. 1. Współpraca transpondera ze stacją bazową  
 

Ze względu na częstotliwość pracy kart RFID wyróżnia się na-
stępujące ich rodzaje: 
– niskiej częstotliwości (10–500 kHz), 
– wysokiej częstotliwości (10–15 MHz), 
– ultra-wysokiej częstotliwości (860–960 MHz), 
– częstotliwości mikrofal (2,4–5,0 GHz), 

1. KARTY RFID 

Tagi RFID są zbudowane z anteny i układu elektronicznego  
(opcjonalnie baterii). Są rozróżniane ze względu na częstotliwość, 
sposób odczytu i zapisu danych oraz rodzaj źródła zasilania: pa-
sywne, aktywne i semipasywne. Ze względu na częstotliwość wy-
różniamy karty: 
1. LF: 125 kHz 
2. HF: 13.56 MHz 
3. HF: 433 MHz 
4. UHF: 868MHz 
5. UHF: 2.45 GHz 

Standard LF obejmuje częstotliwości od 30 do 300 kHz, zwykle 
systemy RFID LF działają przy 125 kHz. To pasmo częstotliwości 
zapewnia krótki zasięg odczytu danych do 50 cm, w praktyce więk-
szość czytników ma zasięg 5cm. Prędkość odczytu jest wolniejsza 

niż w innych częstotliwościach, ale nie jest podatna na zakłócenia 
fal radiowych. 

Standard HF obejmuje częstotliwości od 3 do 30 MHz, więk-
szość systemów RFID HF pracuje przy 13,56 MHz. Odległość karty 
od czytnika do 1 metra, przy czym najpopularniejsze czytniki mają 
zasięg 5-10cm. Standard HF jest umiarkowanie wrażliwy na zakłó-
cenia i zapewnia szybki odczyt danych. Powszechnie stosowany 
jest w aplikacjach biletowych, przy płatnościach i kartach zbliżenio-
wych. Zgodnie z normą ISO/IEC 14443 zastosowanie dla standardu 
HF RFIT to e-paszporty, interfejs powietrzny, a ze standardem ISO 
15693 – karty kredytowe. 

Standard RFID UHF obejmuje pasmo częstotliwości od 300 
MHz do 3 GHz. Przez tą dużą rozbieżność, wprowadzono nowy 
standard UHF Gen2, który korzysta z pasma 860 do 960 MHz i jest 
obsługiwany przez jeden globalny protokół, dostosowany do norm 
europejskich, azjatyckich i amerykańskich, a przy tym lepiej zopty-
malizowany i wydajniejszy. W drugiej generacji UHF wprowadzono 
poprawki, które wyeliminowały występujące błędy w pierwszej gene-
racji poprzez między innymi poprawę zabezpieczenia pamięci, 
kodowanie, zaprogramowanie algorytmu Q umożliwiającego odróż-
nienie tagów o tym samym numerze seryjnym.  

Ze względu na sposób przesyłania informacji wyróżnia się na-
stępujące rodzaje kart RFID [6]:  

UNIQUE 125kHz 
To najprostszy ze stosowanych standardów kart. Częstotliwość 

nośna wynosi 125kHz,  karta przechowuje jedynie swój 40-sto 
bitowy numer seryjny programowany podczas produkcji. Teoretycz-
nie numery kart nie powinny się powtarzać, jednak istnieją na świe-
cie karty o dublujących się numerach. 

Q5 
Karty podobne do UNIQUE - 125 kHz. Zawierają dodatkową 

pamięć EEPROM możliwą do wielokrotnego programowania przez 
użytkownika (także dzięki modulacji fal radiowych), jednak rozwią-
zanie to jest stosunkowo rzadko spotykane. Pamięć w takich kar-
tach jest chroniona hasłem – bez jego podania jej odczyt lub mody-
fikacja są niemożliwe. 

Hitag 
Standard wykorzystujący częstotliwość nośną 125kHz i udo-

stępniający pamięć EEPROM, jednak posiadający bardziej rozbu-
dowane możliwości w stosunku do wcześniej wymienionych kart – 
np. możliwość szyfrowania danych i system antykolizyjny (w przy-
padku transponderów UNIQUE i Q5 jeśli w polu czytnika umieścimy 
2 karty, to żadna informacja nie zostanie odczytana – dane z obu 
kart będą się zakłócać, tymczasem standard HITAG, dzięki syste-
mowi antykolizyjnemu umożliwia odczyt wielu znaczników umiesz-
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czonych w polu czytnika i indywidualną komunikację z każdym z 
nich) 

Mifare 
Częstotliwość nośna to 13,56MHz, jednak w tym standardzie 

mamy już dostępny szeroki wachlarz możliwości „wewnętrznych” 
karty, który oferuje między innymi system uwierzytelniania połącze-
nia, szyfrowanie przesyłanych danych i wykonywanie bardziej 
skomplikowanych operacji. Standard ten stosowany jest między 
innymi w zbliżeniowych kartach płatniczych, kartach (biletach okre-
sowych) komunikacji miejskiej niektórych miast a także droższych 
systemach kontroli czasu pracy czy dostępu. 

Icode 
    Standard charakteryzujący się bardzo płaskimi znacznikami; 

znaczniki umożliwiają zapis i odczyt (512 b pojemności). Częstotli-
wość 13,56 MHz. Możliwość obsługi do 30 znaczników na sekundę. 
Zastosowanie: sprzedaż detaliczna, biblioteki, kontrola przepływu 
przesyłek, ewidencja wyposażenia. 

1.1. Karty Unique  

Bezstykowe karty UNIQUE są najprostszym przedstawicielem 
rodziny kart zbliżeniowych – zawierają wyłącznie 40-bitowy, unikal-
ny numer. Zawarty jest on w programowanej (w procesie produkcji 
karty) 64-bitowej pamięci ROM o następującej organizacji (rys. 3): 
– 9 bitów nagłówka (same jedynki), 
– 40 bitów numeru karty Dyx (z czego pierwszych 12 stanowi 

identyfikator nadawanej konkretnemu klientowi przez producen-
ta), podzielonego na 10 wierszy po 4 bity, 

– 10 bitów parzystości wierszy PRy (występują po każdym z 
wierszy numeru), -4 bitów parzystości kolumn PCx (po ostatnim 
wierszu i jego bicie parzystości), 

– 1 bitu stopu (zero). 

 
Rys. 2. Format zapisu na karcie UNIQUE [8] 
 

Po wprowadzeniu karty w pole magnetyczne czytnika, w cewce 
wbudowanej w kartę zostaje indukowane napięcie zasilające, które 
ładuje wewnętrzną pojemność. Z chwilą, gdy energia zgromadzona 
w  kondensatorze osiągnie wymagany poziom, karta rozpoczyna 
działanie polegające na cyklicznym i nieprzerwanym wysyłaniu całej 
zawartości pamięci (po wysłaniu bitu stopu transmisja zaczyna się 
ponownie). Dane przesyłane są z użyciem kodowania Manchester, 
który moduluje metodą ASK amplitudę nośnej o częstotliwości 125 
kHz. 

2. REALIZACJA SYSTEMU BILETÓW  
ELEKTRONICZNYCH 

W opisywanym systemie kontroli biletów wykorzystano czytnik 
kart UNIQUE podłączany do komputera PC (na którym zainstalo-
wano oprogramowanie) przez port USB (rys.3) . Zastosowany czyt-
nik jest wykrywany przez  system jako tzw. HID (Human Interface 
Device ). Układ nie wymaga instalowania sterowników, wysyłane 
przez niego dane są interpretowane przez system operacyjny jak 
dane wprowadzane z klawiatury komputera. W tabeli Tab.1 pokaza-
no parametry karty wykorzystywanej jako elektroniczny bilet. 

 
Rys. 3. Czytnik kart UNIQUE 

 
Na rysunku 4 pokazano przykładowy bilet elektroniczny oraz 

jego budowę. 
 

 

 

 
Rys. 4. Elektroniczny bilet miesięczny 

 
W teorii karty standardu UNIQUE są dosyć bezpieczne – nu-

mery powinny być niepowtarzalne, a karty równie bezpieczne jak 
klucze. Jednak pierwsze unikalne numery kart skończyły się już 
jakiś czas temu i powstają karty o dublujących się numerach. 
W systemach wykorzystujących karty RFID poważny problem stwa-
rza możliwość stosunkowo łatwego kopiowania takich kart. Z powo-
du braku jakichkolwiek bardziej zaawansowanych metod zabezpie-
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czenia w celu skopiowania karty wystarczy odczytać jej numer 
seryjny dysponując odpowiednim sprzętem. W prezentowanym 
systemie problem ten nie występuje. Imienne bilety miesięczne 
(rys.4) służą jedynie do identyfikacji pasażera. Informacja o ważno-
ści biletu jest przechowywana w komputerowej bazie danych. Bie-
żąca informacja o bilecie zostaje wyświetlona na terminalu kierowcy 
(rys.5). 

 

 

 
Rys. 5. System kontroli biletów w autobusie 

 
Ten sposób kontroli zapobiega użytkowaniu „nielegalnych” kart, 

pasażer jest identyfikowany na podstawie karty RFID, jednocześnie 
na ekranie terminala pokazywane jest zdjęcie, co umożliwia weryfi-
kację. W systemie bazy danych w autobusie jest zapisany komplet 
informacji o pasażerze: dane osobowe, zdjęcie, okres ważności 
biletu. 

Tab. 1. Parametry karty stosowanej w systemie  
Standard UNIQUE 

Częstotliwość pracy 125 kHz 

Modulacja ASK 

Kodowanie Manchester 

Zasięg odczytu do 10 cm 

Wymiary (mm) 85x54x0,8 

 
Do aktualizacji bazy danych w autobusie wykorzystano szyfro-

wane połączenie WiFi (rys.6) , aktualizacja jest wykonywana w 
bazie autobusowej na jednym z przystanków końcowych. Zapewnia 

to w miarę szybką aktualizację baz danych. Obecnie są prowadzone 
prace, których celem jest integracja eksploatowanego systemu 
z monitoringiem. Powiązanie systemów pozwoli na dodatkową 
kontrolę poprzez porównanie zapisów w systemie kontroli biletów 
z zapisami pochodzącymi z monitoringu.  

PODSUMOWANIE 

Prezentowany system elektronicznych biletów miesięcznych 
może z powodzeniem zastąpić klasyczne bilety (papierowe), znacz-
nie usprawniając proces obsługi pasażerów. Opisany w tym artykule 
system jest z powodzeniem eksploatowany od dwóch lat na jednej z 
prywatnych linii podmiejskich. Doświadczenia zebrane w trakcie 
wstępnej eksploatacji systemu pozwolą na jego dalsze doskonale-
nie 
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Electronic ticket in suburban communication 

The article presents an example of the use of RFID cards 

as electronic monthly ticket. Describes the principle of opera-

tion and types of RFID cards. In the next part of the article 

presents the implemented system running and tickets for 

suburban lines. 
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Rys. 6. Struktura przekazywania danych w  systemie biletów elektronicznych 
 


