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Univerzální sériové rozhraní USB
Èlánek struènì pøedstavuje novì zavádìné univerzální sériové poèítaèové rozhraní USB

Na základních deskách poèítaèù se objevily konektory náleející sériovému rozhraní
s názvem Universal Serial Bus (USB). Toto
nové rozhraní pøináí vyí rychlosti sériového pøenosu dat s vyuitím paketù pro komunikaci poèítaèe s okolními zaøízeními, pøedevím periferními. Vzhledem k sedmibitové
adrese mùe PC prostøednictvím USB komunikovat s a 127 zaøízeními. Podívejme se na
USB podrobnìji.

Souèasný stav
V souèasné dobì je platná specifikace
USB 2.0, její koneèná verze byla vydána
27. dubna 2000. U jejího zrodu stály firmy
Compaq Computer, Hewlett-Packard, Intel,
Lucent Technologies, Microsoft, NEC a Koninlijke Philips Electronics. K rychlostem
12 Mb/s a 1,5 Mb/s, které umoòovala ji
pøedchozí verze USB 1.1, pøidává specifikace USB 2.0 rychlost pøenosu dat 480 Mb/s.
Vechna zaøízení vyhovující specifikaci USB
1.1 jsou plnì sluèitelná i s verzí USB 2.0.

Obr. 1. Topologie rozhraní USB

je inverzí signálu ve vodièi D a naopak. Data
jsou pøenáena v paketech (obr. 3). Zaèátek
paketu je oznaèen SOP (Start of a Packet) a
konec paketu EOP (End of a Packet).

Obr. 2. Kabel USB

Protokol
USB vyuívá pro pøenos dat polling, tj.
systém, ve kterém jsou jednotlivá pøipojená
zaøízení vyzývána k vysílání. Kadý pøenos
zaène tím, e øídicí poèítaè vyle paket typu
token. Následuje paket dat, popø. oznámení,
e data nejsou pøenáena. Paket potvrzení
pøenosu (handshake) indikuje, zda data byla
pøenesena úspìnì.
Pøenos dat se mùe uskuteèòovat dvìma
zpùsoby, a to jednak jako tok dat (stream)
a jednak jako zpráva (message). Tok dat nemá
pøesnì definovanou strukturu, zatímco zpráva ano. V nìkterých pøípadech lze vak tok
dat øídit.
Data jsou v systému USB kódována metodou NRZI (Non Return to Zero Invert). Logická nula je tudí reprezentována zmìnou
napìových úrovní na datových vodièích a logická jednièka absencí této zmìny. Na obr. 4
je ukázán vzorek pøenáených dat a jeho zakódování metodou NRZI. Protoe paralelnì

Základní vlastnosti
USB je obousmìrné, isochronní, levné a
dynamicky pøizpùsobitelné sériové rozhraní
splòující poadavky platformy PC nejen
v souèasné dobì, ale i s výhledem do budoucna. Isochronní data mají èasování urèeno
svým zdrojem. USB spojuje okolní zaøízení
s øídicím poèítaèem v systém s topologií nìkolikaúrovòové hvìzdice (obr. 1). V kadém
systému s rozhraním USB je pouze jeden øídicí poèítaè. V centru kadé hvìzdice je rozboèovaè (hub). Jednotlivá zaøízení jsou v systému propojena ètyøvodièovým kabelem podle obr. 2. Vodièe D+ a D slouí k pøenosu
dat, vodiè oznaèený VBus je napájecí (napìtí +5 V) a vodiè GND propojuje zemì jednotlivých zaøízení. Pro pøenosové rychlosti
12 Mb/s a 480 Mb/s je poadována stínìná
kroucená dvoulinka s charakteristickou impedancí 90 Ω. Pro rychlost pøenosu dat 1,5 Mb/s
není poadována a je pouze doporuèena.
Datový signál je generován budièem s diferenèním výstupem, take signál ve vodièi D+

Na obr. 6 nahoøe je zobrazen formát paketu typu token, který mùe být generován pouze øídicím poèítaèem. Pole oznaèené PID podrobnìji specifikuje typ paketu (IN, OUT
nebo SETUP). Pole adresy (ADDR) definuje
jednu ze 127 moných adres v systému, která charakterizuje jedinou funkci. Pole ENDP
podrobnìji specifikuje zdroj nebo cíl údaje.
Pole CRC nese informaci pro kontrolu cyklickým kódem.

Obr. 3. Prùbìh napìtí pøi pøenosu dat
s daty není pøenáen ádný taktovací signál,
je na zaèátku kadého paketu vyslán tzv. synchronizaèní vzorek, který má za úkol synchronizovat taktovací generátor pøijímaèe. Synchronizaèní vzorek je tvoøen sedmi nulami následovanými jednièkou v kódování NRZI. Pro
udrení synchronizace se vdy, následuje-li po
sobì est jednièek dat, vloí nula  vloený bit
(obr. 5). Tímto zpùsobem je, po zakódování
NRZI, zajiována potøebná zmìna signálu.
Dále ihned následuje PID (Packet Identifier)
udávající typ paketu, formát paketu a zpùsob
detekce chyby aplikovaný v paketu (CRC).
PID lze rozdìlit do ètyø skupin: token, data,
potvrzení pøenosu a speciální.
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Obr. 4. Kódování NRZI
Datový paket je tvoøen polem PID, datovým polem a polem CRC (obr. 6 uprostøed).
Datové pole mùe obsahovat 0 a 1 023 celých bytù. Paket potvrzení pøenosu se skládá pouze z pole PID. Tyto pakety jsou uívány k informování o stavu pøenosu dat
a mohou vracet hodnoty indikující úspìný
pøenos dat.
Speciálním paketem mùe být napø. paket SOF (Start of Frame) generovaný øídicím poèítaèem s periodou 1 ± 0,05 ms. Paket SOF se skládá z pole PID indikujícího
typ paketu, následujícího jedenáctibitového
èísla datového rámce (frame) a závìreèného pole CRC  viz obr. 6 dole. Specifikace
USB 2.0 navíc definuje datový mikrorámec
(microframe), který odpovídá 1/8 datového
rámce, tj. 0,125 ms.
Rychlost pøenosu se definuje na stranì
zaøízení pøivedením napìtí 3,0 a 3,6 V pøes
rezistor 1,5 kΩ bud na vodiè D+ (rychlost
pøenosu 12 Mb/s), nebo na vodiè D (rychlost pøenosu 1,5 Mb/s). Pro rychlost pøenosu
480 Mb/s je tento rezistor pøipojen na D+ prostøednictvím programovì ovladatelného spínaèe. Systém tuto vysokou rychlost pøenosu
realizuje pomocí pøesnì definovaného protokolu, popsaného ve specifikaci [1].

Obr. 5. Synchronizace pøi pøenosu dat
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USB je podporován operaèními systémy
Windows 98 a Windows 2000. Je-li uíván
operaèní systém Windows 95 nebo 98, lze
z webové stránky www.usb.org/usbready.exe
stáhnout program testující monosti aplikace
rozhraní USB na konkrétním poèítaèi. Poèítaèe vyrobené pøed rokem 1996 USB pravdìpodobnì nemají. Poèítaèe vyrobené v roce
1997 USB s nejvìtí pravdìpodobností mají
a poèítaèe vyrobené v roce 1998 a pozdìji
USB mají urèitì. U nìkterým starích poèítaèù lze na základní desku pøipojit adaptér pro
USB. Windows NT 3.5 a 4.0 rozhraní USB
nepodporují.

Vzdálenost zaøízení pøipojených
pomocí USB
Propojení øídicího poèítaèe s okolními zaøízeními s vyuitím rozhraní USB ukazuje
obr. 7.
Maximální vzdálenost zaøízení od poèítaèe závisí na zpodìní signálu kabelem a rozboèovaèem, které nesmí pøekroèit urèitou
danou hodnotu. Do systému lze pøi vìtích
rychlostech pøenosu dat zapojit maximálnì
pìt rozboèovaèù propojených kabely dlouhými maximálnì 5 m. Pøi rychlosti pøenosu 1,5
Mb/s vak jen kabely o délce 3 m (pro zajitìní komunikace je díky pouitému protokolu poadováno mení zpodìní signálu). Pøipoèteme-li kabel od zaøízení k prvnímu rozboèovaèi, dostaneme pro vyí rychlosti
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maximální vzdálenost 25 a 30 m. Delí kabely nelze pouít bez rizika naruení funkce
systému. Vìtích vzdáleností lze dosáhnout zapojením dalího poèítaèe (i laptopu) namísto
nejvzdálenìjího zaøízení systému, popø. vyuitím adaptéru pro jiné rozhraní, napø. Ethernet nebo RS-485.

USB-IF
V roce 1995 bylo zaloeno USB Implementers Forum (USB-IF), co je organizace
spojující nyní asi 600 firem. Jejím cílem je
podporovat a urychlit prùnik rozhraní USB
na trh. Èlenové této organizace získávají
mnoho výhod vèetnì napø. zpùsobilosti úèastnit se harmonizaèního programu a získat pro
své výrobky certifikát sluèitelnosti s technologií USB.
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Obr. 7. Propojení poèítaèe s rùznými zaøízeními vyhovujícími specifikacím USB 1.1
nebo USB 2.0

Závìr
V èlánku jsou struènì popsáno univerzální sériové rozhraní USB. Rychlostí pøenosu
480 Mb/s se toto rozhraní stává vánou konkurencí specifikaci IEEE 1394, té nazývané
FireWire. V souèasné dobì je vyvíjeno iroké spektrum rùzných zaøízení pøipojitelných
k poèítaèi pomocí USB, která se objeví na
trhu v druhé polovinì roku 2000. Lze oèekávat, e USB perspektivnì nahradí u poèítaèù
doposud pøevánì pouívané sériové i paralelní rozhraní.
Literatura:
[1] Universal Serial Bus Specification Revision 2.0.
April 27, 2000.
[2] http://www.usb.org

Obr. 6. Formáty (shora) token, datového
paketu a paketu SOF
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