
Giao tiếp USB với vi điều khiển PIC 

   Universal Serial Bus (USB) là một trong những giao  thức phổ biến nhất được sử 

dụng trong sản phẩm điện tử tiêu dùng hiện nay, bao gồm máy tính, máy ảnh, thiết bị 

GPS, máy MP3, modem, máy in, máy scan,.... Các chuẩn USB ban đầu được phát 

triển bởi Compaq, Microsoft, Intel, và NEC, và sau đó bởi Hewlett-Packard, Lucent 

và Philips. Các công ty này cuối cùng hình thành tổ chức phi lợi nhuận  USB 

Implementers Forum Inc. tổ chức này phát triển và công bố các thông số kỹ thuật của 

USB. 

Chương này mô tả các nguyên tắc cơ bản của bus USB và đi tìm hiểu các ứng dụng 

dựa trên USB với vi điều khiển PIC. Các bus USB là một giao thức phức tạp. Một 

cuộc thảo luận đầy đủ về thiết kế và sử dụng của nó là vượt ra ngoài phạm vi bài nay. 

Trong bài này chỉ đề cập những nguyên tắc cơ bản của USB và cách kết nối giao tiếp 

với vi điều khiển PIC 18f4550 

     USB là một giao thức nối tiếp tốc độ cao, nó có thể cung cấp điện cho các thiết bị 

kết nối với nó. Một bus USB hỗ trợ kết nối lên đến 127 thiết bị (giới hạn bởi các 

trường địa chỉ 7-bit, lưu ý rằng địa chỉ 0 không được sử dụng vì nó có một mục đích 

đặc biệt) được kết nối thông qua dây cáp với chiều dài lên đến ba hoặc thậm chí năm 

mét. Nhiều thiết bị USB có thể được kết nối với bus thông qua Hub, Hub này có thể 

có 4, 8, hoặc thậm chí 16 cổng. Một thiết bị có thể được cắm vào một Hub mà Hub 

này kết nối đến các Hub khác, và như vậy. Số lượng tối đa cho phép là sáu tầng. Theo 

các đặc điểm kỹ thuật, khoảng cách tối đa của một thiết bị đến máy chủ của nó là 

khoảng ba mươi mét, thực hiện bằng cách sử dụng 5 hub. Đây là khoảng cách dài 

nhất. Nếu cho khoảng cách dài hơn ta có thể dùng chuẩn truyền Ethernet. 



 

 Hình hub usb 

 

Các đặc điểm kỹ thuật bus USB có hai phiên bản: phiên bản trước đó là  USB1.1, hỗ 

trợ tốc độ 11Mbps, trong khi phiên bản mới là USB 2.0, hỗ trợ tốc độ lên đến 

480Mbps. Các đặc điểm kỹ thuật USB định nghĩa ba tốc độ dữ liệu: 

 Low speed—1.5Mb/sec (Tốc độ thấp) 

 Full speed—12Mb/sec  (Tốc độ đầy đủ) 



High speed—480Mb/sec (Tốc độ cao) 

Nguồn tối đa cho một thiết bị bên ngoài kết nối sử dụng điện áp cấp bởi cổng USB 

được giới hạn trong khoảng 100mA tại điện áp 5.0V. Có hai loại đầu kết nối được sử 

dụng đó là kiểu A và kiểu B: 

 

 

 



Đầu nối kiểu A                             Đầu nối kiểu B    

Chân số Tên  Màu sắc 

1 + 5.0 V Đỏ 

2 - Data Trắng 

3 + Data Xanh lá cây 

4 Ground (đất) Đen 

Bảng 8.2 Quy định chân của đầu kết nối USB 

Thông số kỹ thuật còn đề cập loại đầu cắm mini kiểu B, sử dụng cho các thiết bị điện 

sách tay chẳng hạn như camera và các thiết bị cầm tay khác. Loại đầu cắm này có 

thêm chân thứ 5 gọi là chân ID, mặt dù chân này không được sử dụng. 

 

Hai dây Data + và Data -, tạo thành 1 cặp xoắn và mang tín hiệu vi sai và trạm dữ liệu 

kết thúc đơn 

 Chân số Tên  Màu sắc 

1 + 5.0 V Đỏ 

2 - Data Trắng 

3 + Data Xanh lá cây 

4 Không sử dụng - 

5 Ground (đất) Đen 



Bảng 8.2 Quy định chân của đầu kết nối USB mini 

 

Tín hiệu USB là lưỡng pha, và tín hiệu được gửi từ máy chủ bằng cách sử dụng kỹ 

thuật mã hóa dữ liệuNRZI (non-return to zero inverted). Trong kỹ thuật này, hai logic 

0 kế tiếp nhau sẽ bị đảo ngược mức tín hiệu. Mức tín hiệu cho mức logic 1 là không 

thay đổi. Một bit 0 được "nhồi" sau mỗi sáu bit 1 liên tiếp trong dòng dữ liệu để làm 

dữ liệu động ( được gọi là bit nhồi vì  kéo dài dòng dữ liệu thêm một chút). Hình 8.3 

cho thấy cách thức thực hiện NRZI . 

 

Hình 8.3 Dữ liệu NRZI 

Một gói dữ liệu truyền bởi máy chủ gửi đến mỗi thiết bị kết nối đến bus, truyền xuống 

thông qua chuỗi các Hub. Tất cả các thiết bị đều nhận được tín hiệu, nhưng chỉ có một 

thiết bị , 1 địa chỉ chấp nhận dữ liệu. Ngược lại, tại bất cứ thời gian nào chỉ có một 

thiết bị có thể truyền đến máy chủ. 



Thiết bị USB kết nối đến bus có thể là thiết bị được tùy chỉnh đầy đủ, yêu cầu một 

trình điều khiển (driver) tùy chỉnh đầy đủ. Phân Lớp thiết bị cho phép cùng một trình 

điều khiển thiết bị được sử dụng cho nhiều thiết bị có chức năng tương tự.. Ví dụ , 

thiết bị máy in có phân lớp thiết bị là 0x07, và hầu hết máy in sử dụng kiểu driver này 

Hầu hết phân lớp thiết bị thông dụng được trình bày ở bẳng 8.3. Lớp USB human 

interface device (HID) tạm dịch là lớp thiết bị giao diện con người là lớp được quan 

tâm đặc biệt, nó được sử dụng trong ví dụ ở bài này. 

Một vài thuật ngữ USB thông dụng: 

Endpoint (Điểm cuối): một điểm cuối là một bộ nhận hoặc truyền dữ liệu. Endpoint 

của thiết bị là một bộ nhớ đệm (buffer) để lưu trữ dữ liệu nhận hoặc là dữ liệu để 

truyền. Thiết bị phải hỗ trợ một endpoint 0, endpoint này có thể nhận và truyền dữ 

liệu.Một thiết bị USB giới hạn mười sáu enpoint IN (bộ đệm nhận) và mười sáu 

enpoint out (bộ đệm truyền). 

Transaction: một transaction là truyền dữ liệu trên bus. 

Pipe (Đường Ống): Một đường ống là kết nối dữ liệu logic giữa máy chủ và một 

điểm cuối (Enpoint). 

 



  

Logical pipes: đường ống lôgic 

Endpoints in the device: các endpoint trong thiết bị 

Phân lớp 

thiết bị 
Miêu tả Thiết bị ví dụ 

0x00 Để dành - 

0x01 USB audio device (USB thiết bị âm thanh ) 

Sound card (card âm 

thanh) 

0x02 

USB communications device ( USB Thiết bị 

truyền thông ) 

Modem, fax 

0x03 

USB human interface device ( USB Thiết bị 

giao diện con người) 

Keyboard, mouse (Bàn 

phím, chuột) 

0x07 USB printer device (USB Thiết bị in) Printer (Máy in) 

0x08 

USB mass storage device (USB Thiết bị lưu 

trữ ) 

Memory card, flash drive 

0x09 USB hub device ( USB Thiết bị hub) Hubs 

0x0B 

USB smart card reader device ( USB Thiết bị 

đọc thẻ thông minh) 

Card reader (bộ đọc thẻ 

nhớ) 

0x0E USB video device ( USB Thiết bị Video) Webcam, scanner 

0xE0 USB wireless device ( USB Thiết bị wireless) Bluetooth 

8.1 Định danh tốc độ trên bus: 

Tại thiết bị , chân dữ liệu D+ hoặc D- được kéo lên nguồn 3.3 V thông qua điện trở 

1.5K. Khi thiết bị chạy ở tốc độ full-speed, chân D+ được kéo lên nguồn 3.3V, Khi 

thiết bị chạy ở tốc độ low speed chân D- được kéo lên nguồn 3.3V. Khi cả hai đường 



dữ liệu ở mức thấp, báo cho host rằng không có thiết bị nào được kết nối. Khi có thiết 

bị kết nối, khi đó đường dữ liệu D+ hoặc D- sẽ được kéo lên mức cao, nhờ đó mà host 

biết được có thiết bị đang được kết nối. Phụ thuộc đường dữ liệu nào được kéo lên 

mức cao host xác định được tốc độ truyền của thiết bị. 

 

Thiết bị chạy ở tốc độ Full speed 

 

Thiết bị chạy ở tốc độ Low speed 


