
Giao tiếp USB với vi điều khiển PIC 

Trạng thái USB : 

Một số trạng thái bus USB là: 

Idle (trạng thái rỗi): bus ở trạng thái rỗi khi một đường dữ liệu kéo lên cao và đường dữ 

liệu còn lại ở mức thấp. Đây là trạng thái của đường truyền trước và sau khi truyền gói dữ 

liệu. 

Detached (Tháo rời): Khi không có thiết bị kết nối đến bus, cả hai đường dữ liệu đều ở 

mức thấp 

 
Attached (Gắn): Khi một thiết bị được kết nối đến bus, đường dữ liệu D+ hoặc D- sẽ kéo 

lên cao, có nghĩa là thiết bị đã được gắn. 

 

J state (Trạng thái J): Giống như trạng thái rỗi. 

K state (Trạng thái K): Ngược với trạng thái J. 

SE0 (The single ended zero state): Trạng thái 0 kết thúc đơn, khi cả hai đường dữ liệu ở 

mức thấp. 

SE1 (The single ended one state) : Trạng thái một kết thúc đơn, khi cả hai đường dữ liệu 

ở mức cao. SE1 là điều kiện không được phép xảy ra trên bus, nó phải không bao giờ ở 

trạng thái này. 

 



Reset: Khi host muốn truyền thông với thiết bị trên bus, đầu tiên nó phải gửi một điều 

kiện "reset" bởi kéo cả hai đường dữ liệu xuống mức thấp ít nhất 10 ms (Trạng thái SE0). 

 

EOP: Sự kết thúc của trạng thái gói, mà về cơ bản là một trạng thái SE0 cho 2 bit thời 

gian, theo sau là một trạng thái J cho 1 bit thời gian. 

 

Keep alive: Trạng thái này đạt được bằng cách sử dụng EOP. Keep alive được gửi ít nhất 

mỗi một mili giây để giữ thiết bị khỏi bị tạm ngưng. 

 

Suspend (Tạm ngưng): Được sử dụng để tiết kiệm năng lượng, tạm ngưng được thực 

hiện bằng cách không gửi bất cứ gì đến thiết bị trong 3 ms. Thiết bị tạm ngưng sử dụng 

dòng ít hơn 0.5 mA và phải nhận ra tín hiệu reset và tín hiệu resume (phục hồi). 



 

Resume (Phục hồi): Một thiết bị tạm ngưng được đánh thức bởi bởi đảo ngược cực của 

tín hiệu trên đường truyền dữ liệu ít nhất 20 ms, theo sau bởi một tín hiệu EOP tốc độ 

thấp 

 

Truyền thông bus USB: 

         USB là một hệ thống kết nối với Host đóng vai trò ở vị trí trung tâm (Ví dụ như 

máy tính là host và bàn phím, chuột, máy in... là salve (tớ)), nơi host dò tìm phát hiện 

thiết bị gắn vào hoặc tháo ra, quản lý điều khiển dòng dữ liệu giữa host và thiết bị, có thể 

cung cấp nguồn cho thiết bị và nhiều hơn nữa. Mỗi thiết bị trên bus được gán một địa chỉ 

USB duy nhất, và thiết bị tớ không thể đưa tín hiệu trên bus cho đến khi host yêu cầu nó. 

         Khi một thiết bị USB mới được cắm vào bus, host USB sử dụng địa chỉ từ 0 để hỏi 

thông tin cơ bản từ các thiết bị. Sau đó, host gán cho nó một địa chỉ USB duy nhất. 

         Sau khi host yêu cầu và nhận được thêm các thông tin về các thiết bị, chẳng hạn 

như tên của thiết bị, khả năng của thiết bị , và ID thiết bị, truyền thông hai chiều trên bus 

khi đó có thể bắt đầu. 



 

Thiết bị chạy ở tốc độ Low speed 

 

 

 


