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Sammanfattning
Denna tekniska rapport behandlar mitt slutliga examensarbete 
på data- elektroingenjör vid Linköpings universitet. Syftet med 
examensarbetet har varit att undersöka möjligheten att ersätta ett 
seriellt gränssnitt till datorn med ett USB (Universal Serial Bus) 
gränssnitt. 

Rapporten beskriver i detalj teorin om hur en dator kommunicerar 
med en enhet via USB bussen och hur signalering och 
dataöverföring hanteras. USB-protokollet beskrivs med 
inriktning mot hur en masslagringsenhet använder bussen som 
överföringskanal. Den beskriver också hur man enkelt kan 
implementera en masslagringsenhet som använder bussen med 
hjälp av en microcontroller från Microchip.
Implementeringen är gjord på en datalogger vars uppgift är att 
logga temperatur. Arbetet är genomfört på Eltex Of Sweden i 
Älmhult.

Sammanfattning

Abstract
This technical report refers to my final thesis work at Linköpings 
University. The purpose of this work was to examine the possibility 
to replace an older serial interface to a computer by the newer 
Universal Serial Bus (USB). 

The report describe in detail the theory behind communication 
between a computer and a USB device, everything from signaling 
to data transfer. It mainly describes how USB  handle a mass storage 
device connected to a computer. It also handles the possibility to 
implement a mass storage device and use the Universal Serial Bus 
with a small 8-bit microcontroller from Microchip. 
The implementation has been made on a data logger, a small device 
which task is to measure the temperature with a specified interval 
over a longer time and store it into a memory. The thesis work has 
been carried out at Eltex Of Sweden in Älmhult, Sweden.
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1. Inledning

1.1 Eltex Of Sweden
Eltex Of Sweden utvecklar och säljer olika former av trådövervakningssystem 
till textilindustrin. Företaget har 40 års erfarenhet av branchen med sitt ursprung i 
Älmhult i Småland. Från början utvecklades och producerades allt i Älmhult men 
numera sker bara utvecklingen där. Produktionen är nu förlagd på Irland

1.2 Bakgrund
När det gäller databussar för anslutning av externa enheter till en dator är det lite 
av ett generationsskifte pågående. Äldre generationer av bussar såsom skrivarport, 
COM-port, PS/2 port, gameport börjar försvinna från nya datorer. Dessa bussar 
är mycket begränsade i sitt användningsområde eftersom de ofta enbart är till för 
en typ av enhet. Ingen av dem har heller någon hög hastighet. Därför har nya, 
mer flexibla bussar utvecklas som är lämpade för alla dessa ändamål. De två 
vanligaste typerna är USB (Universal Serial Bus), och FireWire. Den senare är 
fortfarande dock mest vanligt på Apples Macintosh datorer.
Eltex Of Sweden säljer en datalogger som utvecklades för många år tillbaka innan 
dessa nya bussar existerade. Den använder sig av ett RS-232 gränssnitt vilket inte 
är kompatibelt med många nya datorer.

1.3 Syfte
Syftet med detta examensarbete har varit att undersöka möjligheterna att ersätta 
ett seriellt RS-232 gränssnitt med ett USB gränssnitt på en befintlig produkt. 
Produkten är en datalogger från företaget Eltex of Sweden i Älmhult, en enhet 
vars uppgift är att logga t.ex. temperatur under en längre period för att sedan 
anslutas till datorn för avläsning.

1.4 Struktur
Rapporten behandlar först generell information om USB protokollet, såsom 
hårdvaran och dess programvaruprotokoll med speciell inriktning mot ett flyttbart 
lagringsmedia. Rapporten behandlar också själva konstruktionen av hårdvara, val 
av komponenter m.m.

1. Inledning 
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2. USB - Universal Serial Bus

2.1 Introduktion
USB som industristandard togs fram under mitten av 90 talet utav Intel, Compaq, 
Microsoft och NEC. Innan detta fanns det ingen generell buss för olika enheter på 
en dator. Skrivaren hade sin, tangentbord och mus likaså. Dessa bussar saknade 
också funktionaliteten ”Plug-n-Play” alltså att datorn känner av när enheten ansluts 
och letar reda på lämpliga drivrutiner. Många nya externa enheter började också 
komma ut på marknaden vilket skapade ett behov av en sådan generell buss. 
Till detta behövdes en snabb, billig och dynamisk buss där alla typer av enheter 
passade. Med detta i åtanke utvecklades Universal Serial Bus eller USB som den 
ofta betecknas. Organisationen som nu ansvarar för USB standarden kallar sig för 
USB Implementers Forum, Inc. (USB-IF).

Många förbättringar har gjorts på bussen med tiden och mycket mer kommer 
förmodligen att hända. Förr var det bara en dator som kunde vara värd för olika 
enheter. En ny standard som kallas USB On-The-Go gör det möjligt för en enhet 
att vara värd för ett system. En trådlös version av bussen håller i skrivandets stund 
också på att utvecklas, där man slopar kablarna helt och hållet.

2.2 Elektriska gränssnittet
USB bussen består av 4 st ledare, Vbus, GND, D+ och D-. Vbus är bussens 
matningsspänning som ligger på +5V för att driva enheter som inte har någon 
egen strömförsörjning, så kallade Bus Powered-enheter. D+ och D- är själva 
dataledningarna där transmissionen sker differentiellt. Bitarna skickas med 
kodningen NRZ-I (Non-Return-to-Zero Inverted) för att få en felfri överföring. 
I rapporten beskrivsdet inte i detalj hur bitarna skickas på bussen eftersom detta 
sköter i nästan alla fall själva USB controllern, alltså den integrerade kretsen som  
hanterar bussen.

2.3 Hastighet
Det finns tre specificerade hastigheter för bussen:

   •    Low Speed 1,5Mbit/s
   •    Full Speed 12Mbit/s
   •    High Speed 480Mbit/s

Från början i version 1.1 av bussen fanns bara Low Speed och Full Speed som möjliga 
hastigheter, men med tiden har storlek på data och lagringsmedia ökat kraftigt. 
Behovet av högre överföringshastigheter ökade och med version 2.0 av bussen 
kom ytterligare ett hastighetsläge, nämligen High Speed. Hastigheten bestäms av 
pullup-resistorer på bussens dataledningar. En pullup på D+ ger Full Speed och en 
pullup på D- ger Low Speed. High speed aktiveras genom att använda Full Speed i 
initieringen och sedan om enheten stöder High Speed gå över mjukvarumässigt.

2. USB -Universal Serial Bus 
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2.4 USB bussens arkitektur
USB bussen brukar ofta delas in i tre olika lager som definieras enligt följande:

  •     Det nedersta lagret närmast hårdvaran som skickar och tar emot paket med  
 data.

  • Mittenlagret som ansvarar för ett interface och dess endpoints. En endpoint  
 kan beskrivas som en kanal till en specifik enhet där data kan skickas.  
 Bussen är specificerad för maximalt 16 endpoints till varje enhet varav endpoint 
 0 alltid är reserverad för enumeration av olika enheter. Enumeration beskrivs  
 i avsnitt 2.6

•      Översta lagret sköter funktionaliteten för olika interface typer, t.ex en virtuell  
 serieport, skrivare, flyttbar minnesenhet mm.

2.5 USB Device States
En USB enhet har många olika ”lägen” eller så kallade States beroende på hur långt 
den kommit i initieringen eller om den är ansluten eller ej.

Attached
I detta läge är enheten ansluten fysiskt till bussen men ej konfigurerad av värden. 
Enheten har heller inte någon strömförsörjning

Powered
Powered state menas att enheten är ansluten till bussen och dess strömförsörjning är 
aktiverad. En enhet som har sin spänningskälla externt kan ofta vara strömförsörjd 
innan den är i powered state. Enheten anses inte vara i powered state förrän den är 
attached.

Default
Nu är enheten både attached och powered vilket innebär att den är ansluten till 
bussen och att dess strömförsörjning är aktiverad. I detta läge ska värden göra en 
reset på bussen för att placera enheten i Adress state.

Address
Fram till detta läge har enheten inte haft någon specifik adress. En adress har nu 
tilldelats enheten för att skilja den från ytterligare eventuella enheter.

Configured
Nu är enheten konfigurerad korrekt av värden och är redo att användas.

Suspended
För att spara ström kan värden placera en enhet som suspended för att spara energi 
om det inte funnits någon aktivitet på bussen till denna enhet inom en specificerad 

2. USB -Universal Serial Bus 
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tid. Enheten går ej att använda i detta läge förrän den har ”väckts” av värden.

2.6 Bus Enumeration (Initiering vid inkoppling)
Nedan beskrivs generellt hur ett datorsystem känner av och initierar en nyligen 
ansluten USB enhet.

1. Värden känner av att en enhet har anslutits till bussen genom pullup-resistorerna 
på dataledarna. Värden väntar minst 100ms för att kontakten ska hinna sättas i 
korrekt läge och strömförsörjningen stabiliserat sig.

2. Nu gör värden en reset på bussen och placerar enheten i default state. Enheten 
ska nu svara på standardadressen 0.

3. Värden frågar nu enheten efter de 64 första byten av Device Descriptor.
4. Efter att ha mottagit 8 byte av Device Descriptor görs en ny reset på bussen. 

Descriptorer beskrivs i avsnitt 2.8.
5. Kommandot Set Adress skickas till enheten som tilldelas en adress och placeras 

i Addressed state.
6. Värden frågar efter hela de 18 bytes som Device Descriptor består av.
7. Nu frågas enheten efter 9 byte av Configuration Descriptor för att ta reda på 

totala storleken för Configuration Descriptor.
8. Värden begär 255 byte av Configuration Descriptor. Denna transaktion ska 

innehålla Configuration Descriptor, Interface Descriptor och två Endpoint 
Descriptor.

9. Värden frågar efter eventuella String Descriptors som beskriver den aktuella 
konfigurationen.

Denna initering används av nyare versioner av Microsoft Windows och kan skilja 
lite i andra operativsystem.

2. USB -Universal Serial Bus 
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2.7 Endpoint typer
I specifikationerna för USB bussen finns fyra olika Endpoint/Transfer typer. Dessa 
typer har lite olika karaktäristik beroende på bl.a dessa faktorer:
• Riktning på dataflödet
• Storlek på datapaketen
• Tidsfördröjning i dataöverföringen
• Överföringshastighet
• Feltolerans vid överföringen

Dessa Endpoint/Transfer typer är:
• Control Transfers
• Interrupt Transfers
• Isochronous Transfers
• Bulk Transfers

Nedan beskrivs främst typerna Control och Bulk transfer eftersom dessa har varit 
aktuella i själva hårdvarukonstruktionen.

2.7.1 Control Transfer
Denna typ används ofta för olika kommandon och statusoperationer på bussen. 
Överföring är så kallad Best effort, alltså ingen garanti med avseende på tider finns. 
Paket skickas när bussen blir ledig. På Enpoint 0 som enumeration sker på, används 
alltid Control Transfers. För high-speed enheter är tillåtna paketstorlekar 8, 16, 32 
eller 64 byte, för low-speed endast 8 byte och för full-speed endast 64 byte.

Control Transfer brukar oftast ha tre olika nivåer eller steg i överföringen

Setup Stage
I det första steget, det så kallade Setup Stage skickas en förfrågan till enheten.

Data Stage
Nästa steg är en eventuell Data Stage beroende på vad för request som skickats 
i Setup Stage. Överskrider datamängden som ska skickas den max tillåtna 
paketstorleken skickas data i flera transaktioner. 
Data Stage kan ha två olika scenarion beroende på vilken riktning data ska 
skickas. 

Från enhet till värd
Eftersom bussen kontrolleras av värden kan enheten inte skicka någon data på eget 
bevåg utan måste ha tillåtelse av värden. Detta sker genom att värden skickar ett 
IN Token som talar om att den är redo att ta emot data. Nu kan enheten svara på 
tre olika sätt beroende på dess status. Finns det data så skickar den det i ett DATA-
paket, ett STALL-paket om det har skett ett fel på denna endpoint eller ett NAK- 
paket om det för tillfället inte finns någon data att skicka.

Från värd till enhet
Här skickar värden ett OUT Token följt av datan. När all data är skickad skickas ett 
IN Token som enheten ska svara på för att bekräfta transaktionen.

2. USB -Universal Serial Bus 
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2.7.2 Interrupt Transfer
Denna typ används av enheter där data skickas icke-periodiskt men där krav på 
fördröjning finns. 

2.7.3 Isochronous Transfer
Isochronous transfers används när data skickas kontinuerligt och hög bandbredd 
erfordras. Typiska tillämpningar är att strömma video eller audio där krav på låg 
fördröjning finns men lite förlorad data då och då inte märks av användaren.
Dess egenskaper är:
• Garanterad bandbredd på bussen
• Fast fördröjning
• Ingen garanti på överföringen.
• Finns endast i full och high speed enheter

2.7.4 Bulk Transfer
Bulk transfers används när stora datamängder ska skickas med noll tolerans 
på fel i överföringen. Lämpar sig ypperligt till flyttbara media och externa 
datalagringsenheter. Dess endpoints har lägre prioritet på bussen än interrupt och 
och Isochronous transfers.
Viktiga egenskaper är:
• Överför stora datamängder
• CRC Check för korrigering av fel, garanterad korrekt överföring
• Ingen garanti på bandbredd
• Ingen garanti på fördröjningstider
• Finns enbart på full och high speed enheter.

Bulk transfers använder sig av två olika transaktionstyper, IN och OUT.
• IN Token: Fungerar på samma sätt som Control tranfers IN Token. Värden 

skickar ett IN Token när data är redo att tas emot. Enheten svarar med antingen 
ett DATA-, STALL- eller NAK-paket.

• OUT Token: Värden skickar ett OUT Token följt av data. När all data är skickad 
skickas ett IN Token som enheten ska svara på för att bekräfta transaktionen.

2.8 USB Descriptorer
USB bussen använder sig av så kallade descriptorer, en typ av datapaket för att 
ta reda på information om en enhet som anslutits till bussen. Det finns 5 vanliga 

2. USB -Universal Serial Bus 
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typer:
• Device Descriptor
• Configuration Descriptor
• Interface Descriptor
• Endpoint Descriptor
• String Descriptor
I figur 2.1 kan descpriptorernas förhållande till varandra studeras.

Alla descriptorer har ett generellt format enligt tabell 2.1.

Offset Fält Storlek Värde Beskrivning

2. USB -Universal Serial Bus 
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0 bLength 1 n Descriptorns totala längd
1 bDescriptionType 1 Typ Typ av descriptor
2 … n Själva descriptorn

2.8.1 Device Desciptor
En USB enhet kan endast ha en Device Descriptor. Device Descriptorn är en 
beskrivning av den fysiska enheten. Där finns dess egenskaper som strömförbukning, 

Figur 2.1 - Descriptorernas förhållande till varandra

Tabell 2.1 - Descriptorernas generella format
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Vendor ID, Product ID, vilken version av USB specifikationen som stöds m.m.

Offset Fält Storlek Värde Beskrivning
0 bLength 1 0x12 Device desciptorns längd är alltid 18
1 bDescriptorType 1 0x01 0x01 talar om att det är en Device Descriptor

2 bcdUSB 2 BCD Version av USB spec. som enheten stöder. 
BCD kodat.

4 bDeviceClass 1 0x?? Specificerad class för enhet. Om 0 anges det i 
interface Descriptor

5 bDeviceSubClass 1 0x?? Specificerad Subclass för enhet
6 bDeviceProtocol 1 0x?? Specificerat Protocol för enhet

7 bMaxPacketSize 1 0x?? Paketstorlek på endpoint 0. Giltiga värden är 
8, 16, 32 och 64 byte

8 idVendor 2 0x???? Vendor ID, tilldelas av USB.org
10 idProduct 2 0x???? Product ID, tilldelas av tillverkare
12 bcdDevice 2 0x???? Enhetens release number

14 iManufacturer 1 0x?? Index till string descriptor som beskriver 
tillverkaren

15 iProduct 1 0x?? Index till string descriptor som beskriver 
produkten

16 iSerialNumber 1 0x?? Index till string descriptor som innehåller 
serienummer

17 bNumConfigurations 1 0x?? Antalet konfigurationer.

2.8.2 Configuration Descriptor
En fysisk enhet kan ha flera olika konfigurationer beroende på när och hur enheten 
används. Ett vanligt fall när flera configuration descriptors används är när en enhet 

2. USB -Universal Serial Bus 

Tabell 2.2 - Device Descriptorn
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är både Bus Powered och Self Powered. Då finns det en descriptor med typen 
Bus Powered och en med Self Powered. Enheten meddelar då värden att två olika 
konfigurationer finns tillgängliga genom att helt enkelt skicka två Configuration 
Descriptors.

Offset Fält Storlek Värde Beskrivning
0 bLength 1 0x08 Configuration desciptorns längd är alltid 8

1 bDescriptorType 1 0x02 0x02 talar om att det är en Configuration 
Descriptor

2 wTotalLength 2 0x???? Totala längden för alla Interface och endpoint 
descriptors i den aktuella konfugurationen

4 bNumInterfaces 1 0x?? Antalet interface
5 bConfiguratioValue 1 0x?? Denna konfigurationens ID nummer

6 iConfiguration 1 0x?? Index till string descriptor som beskriver 
denna konfiguration

7 bmAttributes 1 0x??

D7         Reserverad 
D6         Self Powered 
D5         Remote Wakeup 
D4..D0  Reserverade

8 bMaxPower 1 0x?? Maximal strömförbrukning, anges med steg 
om 2mA

2.8.3 Interface Descriptor
Interface descriptorn beskriver ett aktuellt interface. Interface descriptorn medför 

2. USB -Universal Serial Bus 

Tabell 2.3 - Configuration Descriptor
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stor flexibilitet på bussen. Möjligheten att köra många interface på en fysisk enhet 
är ofta mycket användbart. Ett interface skulle kunna beskrivas som en logisk 
anslutning mellan värd och enhet. Det gör att samma enhet kan fungera t.ex. som 
skrivare, scanner och flyttbar lagringsmedia samtidigt i samma fysiska anslutning.

Offset Fält Storlek Värde Beskrivning
0 bLength 1 0x09 Interface desciptorns längd är alltid 9

1 bDescriptorType 1 0x04 0x04 talar om att det är en Interface 
Descriptor

2 bInterfaceNumber 1 0x?? Index till detta interface
3 bAlternateSetting 1 0x?? Värde för att välja alternativt interface
4 bNumEndpoints 1 0x?? Antal endpoints I detta interface

5 bIntefaceClass 1 0x?? Vilken class som är implementerad, t.ex. Mass 
Storage Class 

6 bInterfaceSubClass 1 0x??

SubClass (tilldelas av USB.org). Används 
Mass Storage class indikerar detta fält 
vilken industristandard som används för 
kommandon.

7 bInterfaceProtocol 0x?? Vilken protocol typ som används, t.ex. Bulk-
Only Transport 

8 iInterface 1 0x?? Index till string descriptor som beskiver detta 
interface.

2. USB -Universal Serial Bus 

Tabell 2.4 - Interface Descriptor
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2.8.4 Endpoint Descriptor
Endpoint descriptorn beskriver endpoints utöver endpoint 0. Endpoint 0 används 
alltid till för att konfigurera en enhet, alltså den ”kanal” där descriptorerna skickas. 
En endpoint skulle kunna jämföras med en ledare i den logiska anslutningen 
(Interface).

Offset Fält Storlek Värde Beskrivning
0 bLength 1 0x06 Endpoint desciptorns längd är alltid 6

1 bDescriptorType 1 0x05 0x05 talar om att det är en Endpoint 
Descriptor

2 bEndpointAddress 1 0x??

Adress till denna endpoint enligt detta format:
D7             Datariktning
                  0 = Out
                  1 = In

D6..D4      Reserverade

D3..D0      Adress till endpoint.

3 bmAttributes 1 0x??

Statusbitar för denna endpoint.
D0..D1      Transfer type
                  00 = Control
                  01 = Isochronous
                  10 = Bulk
                  11 = Interrupt

D2..D7      Reserverade om Isochronous

D2..D3      Synkroniseringstyp
                  00 = No Synchonisation
                  01 = Asynchronous
                  10 = Adaptive
                  11 = Synchronous

D4..D5      Usage Type
                  00 = Data Endpoint
                  01 = Feedback Endpoint
                  10 = Explicit Feedback Endpoint
                  11 = Reserverat

4 wMaxPacketSize 2 0x???? Maximal storlek på paket på denna endpoint

6 bInterval 1 0x?? Intervall för att avläsa denna enpoint. Används 
ej vid Bulk och Control tranfers.

2. USB -Universal Serial Bus 

Tabell 2.5 - Endpoint Descriptor
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2.8.5 String Descriptor
String descriptorer är till för att skicka information om enheten som användaren 
kan förstå i form av textsträngar som beskriver olika saker. Alla dessa textsträngar 
är kodade i unicode

Offset Fält Storlek Värde Beskrivning

0 bLength 1 0xn String descriptorns längd. Denna kan variera 
med avseende på strängens längd

1 bDescriptorType 1 0x03 0x03 talar om att det är en String Descriptor
2 bString n 0x?? Strängen kodad i Unicode

2. USB -Universal Serial Bus 

Tabell 2.6 - String Descriptor
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2.9 USB Requests
För att kunna kommunicera med en enhet innan den är initierad korrekt måste 
det finnas någon form av fördefinierat protokoll för att enhet och värd ska förstå 
varandra. Värden som styr bussen använder sig då av olika så kallade Requests 
för att begära/skicka information till enheten. Dessa requests delas in i tre olika 
grupper:
• Standard Requests: Alla typer av enheter måste kunna förstå och hantera 

dessa requests.
• Class Requests: Dessa är specificerade i den Class som enheten använder. 

Mer om Classes i avsnitt 3.
• Vendor Requests: En tillverkare kan själv specificera olika så kallade Vendor 

Requests efter önskemål. Dessa är då specifika för just den produkten.

Alla request skickas på endpoint 0 vilken inte kräver någon initiering för att 
användas. Requests skickas i ett SETUP paket från värden som alltid är 8 bytes stort. 
Efter detta skickas eventuella data paket. SETUP paketets struktur kan studeras i  
tabell 2.7

Offset Fält Storlek Värde Beskrivning

0 bmRequestType Byte 0x??

Typ av Request
D7        Datafasens riktning
             0 = Host to Device 
             1 = Device to Host 
D6..D5 Typ av Request
             0 = Standard 
             1 = Class 
             2 = Vendor 
             3 = Reserverad
D4..D0 Mottagare
             0 = Device 
             1 = Interface 
             2 = Endpoint 
             3 = Other 
             4..31 = Reserverade

1 bRequest Byte 0x?? Request
2 wValue Word 0x???? Value
4 wIndex Word 0x???? Index
6 wLength Word 0x???? Antal bytes i efterföljande datafas

2.9.1 Standard Requests
Den enhet som är värd i ett system (oftast datorn) använder sig av Standard Requests  
för att t.ex. konfigurera, begära descriptorer och sätta upp adress för enhet. Dessa 
Standard Requests delas in i några grupper:
• Standard Device Requests: Begär information som är specifik för enheten
• Standard Interface Requests: Begär information som är specifik för angivet 

interface
• Standard Endpoint Requests: Begär information som är specifik för angiven 

endpoint.

2. USB -Universal Serial Bus 

Tabell 2.7 - SETUP paketets struktur för olika Requests



David Kiland

USB Communication
David Kiland, Data- & elektroteknik 10p
ITN, Linköpings universitet

18Linköpings Universitet

2.9.2 Standard Device Requests
Det finns 8 olika typer av Device Requests. Dessa beskrivs i tabell 2.8.

bmRequestType bRequest wValue wIndex wLength Data

0b1000 0000 GET_STATUS  
(0x00) 0 0 2

Enhetens status
D1 Remote Wakeup
D0 Self Powered

0b0000 0000 CLEAR_FEATURE  
(0x01) Feature Selector 0 0 Inget

0b0000 0000 SET_FEATURE 
(0x03) Feature Selector 0 0 Inget

0b0000 0000 SET_ADDRESS  
(0x05) Enhetens adress 0 0 Inget

0b1000 0000 GET_DESCRIPTOR 
(0x06) Descriptor typ 0 eller 

LangID
Descriptor 

längd Descriptorn

0b0000 0000 SET_DESCRIPTOR 
(0x07) Descriptor typ 0 eller 

LangID
Descritpor 

längd Descriptorn

0b1000 0000 GET_CONFIGURATION 
(0x08) 0 0 1 Konfigurations 

värde

0b0000 0000 SET_CONFIGURATION 
(0x09)

Konfigurations 
värde 0 0 Inget

• GET_STATUS: Begär enhetens status. D1 indikerar att enheten kan “väcka” 
värden från suspend och D0 indikerar om enheten har egen strömkälla eller ej.

• CLEAR_FEATURE och SET_FEATURE: Används för att aktivera och 
deaktivera funktioner hos enheten. Möjliga funktioner är REMOTE_WAKEUP 
och TEST_MODE.

• SET_ADDRESS: Tilldelar en enhet en specifik adress mellan 1 och 127.
• GET/SET_DESCRIPTOR: Begär eller sätter enhetens descriptorer.
• SET/GET_CONFIGURATION: Begär eller sätter enhetens konfiguration. Är 

Konfigurationsvärdet 1 är enheten konfigurerad.

2. USB - Universal Serial Bus 

Tabell 2.8 - Standard Device Requests
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2.9.3 Standard Interface Requests
Det finns 5 st olika Interface Requests. Dessa beskrivs i tabell 2.9

bmRequestType bRequest wValue wIndex wLength Data

0b1000 0001 GET_STATUS  
(0x00) 0 Interface 

index 2
Interface status
Andvänds ej, ska 
alltid vara 0x0000

0b0000 0001 CLEAR_FEATURE  
(0x01)

Feature 
Selector

Interface 
index 0 Inget

0b0000 0001 SET_FEATURE 
(0x03)

Feature 
Selector

Interface 
index 0 Inget

0b0000 0001 GET_INTERFACE  
(0x0A) 0 Interface 

index 1 Alternativt interface

0b1000 0001 SET_INTERFACE 
(0x11)

Alternativ 
inställning

Interface 
index 0 Descriptorn

• GET_STATUS: Används för att returnera status på interface med index wIndex. 
Detta ska alltid returnera 0x0000 eftersom dessa två databyte är reserverade för 
framtida användning.

• CLEAR/SET_FEATURE: Inga features finns specificerade för ett interface
• GET/SET_INTERFACE: Används för att sätta eller avläsa aktuellt interface 

som används.

2.9.4 Standard Endpoint Requests
Det finns 4st olika Endpoint Requests. Dessa beskrivs i tabell 2.10

bmRequestType bRequest wValue wIndex wLength Data

0b1000 0010 GET_STATUS  
(0x00) 0 Endpoint 2 Endpoint status

0b0000 0010 CLEAR_FEATURE  
(0x01)

Feature 
Selector Endpoint 0 Inget

0b0000 0010 SET_FEATURE 
(0x03)

Feature 
Selector Endpoint 0 Inget

0b0000 0010 SYNCH_FRAME 
(0x12) 0 Endpoint 1 Alternativt interface

• GET_STATUS: Returnerar status på aktuell endpoint. Värdet 1 indikerar att 
denna endpoint är Halted. 

• CLEAR/SET_FEATURE: Det finns en specificerad feature för endpoints, 
ENDPOINT_HALT. Detta gör det möjligt för värden att göra en ”stall” eller 
nollställa aktuell endpoint.

2. USB -Universal Serial Bus 

Tabell 2.9 - Standard Interface Requests

Tabell 2.10 - Standard Endpoint Requests
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2.9.5 Class Requests
Class Requests är en typ av request som varierar beroende på vilken typ av enhet 
det är fråga om och beroende på vilken Class som är implementerad. Mer om olika 
Classes i avsnitt 3.

2.9.6 Vendor Requests
En tillverkare av en USB enhet har möjlighet att definiera egna requests om enheten 
inte passar in på någon av de definierade klasserna.

2. USB -Universal Serial Bus 



David Kiland

USB Communication
David Kiland, Data- & elektroteknik 10p
ITN, Linköpings universitet

21Linköpings Universitet

3. Mass Storage Class
För att underlätta identifieringen av en enhet tillhandahåller USB-IF olika fördefinierade 
klasser (Classes). Används en sådan klass finns det till nästan alla operativsystem en 
generell drivrutin för enhetstyp. Det finns en klass för alla typer av lagringsmedia som 
heter Mass Storage Class. 
Beroende på vilken enhetstyp som används finns det några olika protokoll. För 
flashminnen, hårddiskar m.m. används ett protokoll som kallas bulk only transport, 
detta använder sig av Bulk endpoints för signalering såväl som dataöverföring. En enhet 
reserverar två endpoints, en för utgående data och en för inkommande data.

3.1 Class Specific Requests
Det finns två specificerade class specific requests.

3.1.1 Bulk-Only Mass Storage Reset
Detta request används för att göra en reset på masslagringsenheten. Den gör enheten 
klar för nästa CBW som värden skickar till enhet. Bulk-Only Mass Storage Reset 
ser ut enligt tabell 3.1.

bmRequestType bRequest wValue wIndex wLength Data
00100001b 11111111b 0000h InterfaceNr 0000h Ingen

3.1.2 Get Max LUN
En masslagringsenhet kan ha mer än en logisk enhet. Genom att värden skickar 
detta request svarar enheten med antalet logiska enheter. Om det inte finns några 
logiska enheter ska värdet 0 returneras. Max antal logiska enheter är 16. Get Max 
LUN request ser ut enligt tabell 3.2.

bmRequestType bRequest wValue wIndex wLength Data
10100001b 11111110b 0000h InterfaceNr 0001h LUN

Tabell 3.1 - Bulk-Only Mass Storage Reset

Tabell 3.2 - Get Max LUN

3. Mass Storage Class 
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3.2 Command Block Wrapper (CBW)
Värddatorn använder sig av paketstruktur för signalering och kommandon som 
kallas Command Block Wrapper. Storleken på CBW är alltid 31 byte och när den 
skickas från värddatorn börjar den alltid med offset 0 i inkommande paket. CBW:
ns struktur ser ut enligt tabell 3.3. Alla CBW är little endian vilket innebär att most 
signifikant byte hamnar på den högre minnesadressen.

Byte\Bit 7 6 5 4 3 2 1 0
0-3 dCBWSignature
4-7 dCBWTag
8-11 dCBWDataTransferLength
12 bmCBWFlags
13 Reserved (0) bCBWLUN
14 Reserved (0) bCBWCBLength

15-30 CBWCB

3.2.1 dCBWSignature
Signatur som talar om att det är ett CBW. Värdet 43425355h på detta fält 
indikerar CBW.

3.2.2 dCBWTag
Detta fält innehåller ett paket ID. Enheten ska alltid returnera detta värde i tillhörande 
CSW. dCBWTag associerar ett CSW till ett CBW. CSW beskrivs i avsnitt 3.3.

3.2.3 dCBWDataTransferLength
Antalet byte som värddatorn förväntar sig skickas på Bulk-In eller Bulk-Out 
endpoint (indikeras av Direction biten i bmCBWFlags). Om värdet är noll i detta 
fält sker ingen dataöverföring och enheten ska ignorera Direction biten.

3.2.4 bmCBWFlags
Fältet innehåller olika flaggor. Bitarna definieras enligt följande:
 Bit 7   Direction bit 0 = Data-Out, från värd till enhet 
    1 = Data-In, från enhet till värd
 Bit 6   Används ej, sätts till 0 av värden.
 Bit 5..0  Reserverade, sätts till 0 av värden.

3.2.5 bCBWLUN
Enhetens Logical Unit Number (LUN) till vilken värddatorns CBW är ägnat till. 
Om enheten stödjer fler än en LUN ska rätt adress sättas i detta fält av värddatorn, 
annars sätts det till 0.

3.2.6 bCBWBLength
Talar om längden i byte på CBWCB. Giltiga värden är 1-16, alla andra värden är 
reserverade.

3.2.6 CBWCB
Detta fält innehåller kommandot som enheten ska utföra i form av SCSI kommandon. 
Dessa SCSI kommandon beskrivs i avsnitt 4.

Tabell 3.3 - Command Block Wrapper

3. Mass Storage Class 
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3.3 Command Status Wrapper (CSW)
Command Status Wrapper är USB enhetens paketstruktur för att svara på värddatorns 
CBW.
CSW är alltid 13 byte stor och ska börja på offset 0 i utgående paket från enheten. 
Paketstrukturen ser ut enligt tabell 3.4.

Byte\Bit 7 6 5 4 3 2 1 0
0-3 dCSWSignature
4-7 dCSWTag
8-11 dCSWDataResidue
12 bCSWStatus

3.3.1 dCSWSignature
Signatur för att det är ett giltigt CSW. Värdet 53425355h indikerar CSW.

3.3.2 dCSWTag
Detta fält ska innehålla samma värde som dCBWTag på tillhörande CBW. Detta ger 
en form av handskakning mellan värddator och enhet där ett CSW kan associeras 
till ett CBW.

3.3.3 dCSWDataResidue
Om värddatorn frågar efter mer data än enheten kan skicka ska detta fält innehålla 
datamängdens mellanskillnad för att tala om för värddatorn att ej korrekt mängd 
data skickades. 

3.3.4 bCSWStatus
Statusfält som indikerar för värddatorn om enheten har uppfattat och utfört 
kommandot korrekt. Ett värde skiljt från noll meddelar att ett fel har skett enligt 
tabell 3.5.

Value Description
00h Command Passed
01h Command Failed
02h Phase Error
03h och 04h Ej definierat
05h till FFh Reserverat

Tabell 3.4 - Command Status Wrapper

Tabell 3.5 - Giltiga värden på bCSWStatus

3. Mass Storage Class 
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3.4 Exempel på en dataöverföring
När värddatorn vill skicka eller ta emot data från enheten skickar den ett CBW med 
information om vad som efterfrågas. Enheten mottar detta CBW och analyserar det 
för att se om det är gilitgt. Om detta är fallet utför den kommandot, tex att skicka 
data till värddatorn. När all efterfrågad data är skickad, skickas ett CSW som talar 
om att denna datasession är klar och att enheten är redo för ett nytt kommando.

3.5 Descriptorer för Mass Storage Class
Detta avsnitt visas ett exempel på hur värdena kan se ut i de olika descriptorerna 
för en Mass Storage device. Värden som anges med ? varierar kan variera och har 
ingen större betydelse för enhetens funktion.

3.5.1 Device Descriptor
Offset Field Size Value Beskrivning

0 bLength Byte 17 Storleken på  descriptorn i bytes

1 bDescriptorType Byte 0x01 DEVICE descriptor typ.

2 bcdUSB Byte 0x0200

USB Specification Release Number in Binary-Coded 
Decimal
(i.e. 2.10 = 210h). This field identifies the release of the USB
Specification with which the device and is descriptors are
compliant

3 bDeviceClass Byte 0 Class is specified in the interface descriptor.

4 bDeviceSubClass Byte 0 Subclass is specified in the interface descriptor.

5 bDeviceProtocol Byte 0 Protocol is specified in the interface descriptor.

6 bMaxPacketSize0 Byte 8 Maximal paketstorlek för endpoint zero. (Endast 8, 16, 32, 
eller 64 ät tillåtna)

8 idVendor Word 0x???? Vendor ID

10 idProduct Word 0x???? Product ID

12 bcdDevice Word 0x0000 Device release number in binary-coded decimal.

14 iManufacturer Byte 0x?? Index till string descriptor som beskriver tillverkaren

15 iProduct Byte 0x?? Index till string descriptor som beskriver produkten

16 iSerialNumber Byte 0x?? Index till string descriptor med produktens serienummer
17 bNumConfigurations Byte 0x?? Antalet möjliga konfigurationer

Tabell 3.6 - Divice Descriptor för en Mass Storage Device

3. Mass Storage Class 
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3.5.2 Configuration Descriptor
Offset Field Size Value Beskrivning

0 bLength Byte 9 Storleken på  descriptorn i bytes

1 bDescriptorType Byte 0x02 CONFIGURATION descriptor typ.

2 wTotalLength Word 32
Totala längden för denna konfiguration. Summerade längden 
av CONFIGURATION, INTERFACE och ENDPOINT 
descriptorerna för aktuell konfiguration

4 bNumInterfaces Byte 1 Antalet Interface för denna konfiguration. Minst en bulk-in 
måste finnas

5 bConfigurationValue Byte 1 Indexvärde för denna konfiguration. Används som argument 
för att välja aktuell konfiguration

6 iConfiguration Byte 0 Index till string descriptor som beskriver denna konfiguration

7 bmAttributes Byte 0xC0

Konfigurationsbitar, definieras enligt följande:
Bit                  Beskrivning
7                     Reserverad (Sätts till 1) 
6                     Self-Powered 
5                     Remote Wakeup 
4..0                 Reserverade (Sätts till 0)

8 MaxPower Byte 0x32 Maximal ström som enheten förbrukar från bussen. Anges i 
steg om 2mA.

3.5.3 Interface Descriptor
Offset Field Size Value Beskrivning

0 bLength Byte 10 Storleken på  descriptorn i bytes

1 bDescriptorType Byte 0x04 INTERFACE descriptor typ.

2 bInterfaceNumber Word 0 Antal interface

4 bAlternateSetting Byte 0

5 bNumEndpoints Byte 2 Antalet Endpoints i detta interface

6 bInterfaceClass Byte 0x08 MASS STORAGE CLASS

7 bInterfaceSubClass Byte 0x06 Anger vilken standard som används ATA kommandon, i detta 
fall SCSI transparent command set

bInterfaceProtocol Byte 0x50 BULK-ONLY TRANSPORT
8 iInterface Byte 4 Index till string descriptor som beskriver detta interface

Tabell 3.7 - Configuration Descriptor för en Mass Storage Device

Tabell 3.8 - Interface Descriptor för en Mass Storage Device

3. Mass Storage Class 
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3.5.4 Endpoint Descriptor
Enheten måste ha minst tre Endpoints, Control, Bulk-In och Bulk-Out. Endpoint 0 
som är Control kanalen mellan värd och enhet behöver ingen Endpoint descriptor.

Offset Field Size Value Beskrivning
0 bLength Byte 7 Storleken på  descriptorn i bytes

1 bDescriptorType Byte 0x05 ENDPOINT descriptor typ.

2 bEndpointAddress Byte 0x81

Adressen till denna Endpoint, anges enligt följande:
Bit               Beskrivning 
7                  Riktning. 1 = In, 0 = Ut 
6..4              Reserverade (Sätts till 0) 
3..0              Adressen till denna Endpoint

3 bmAttributes Byte 0x02 Detta är en Bulk endpoint

4 wMaxPacketSize Word 0x0040 Maximal paketstorlek för denna endpoint. Giltiga värden är 
8, 16, 32 eller 64 byte.

6 bInterval Byte 0x00 Används ej i Bulk endpoints.

Tabell 3.9 - Endpoint Descriptor för en Mass Storage Device

3. Mass Storage Class 
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För att en flyttbar masslagringsenhet ska vara kompatibel med de flesta operativsystem 
oberoende av dess lagringsmedia har en organisation som kallar sig T10 tagit fram olika 
standarder för kommunikation med lagringsmedia. Den standard som flyttbara medier, 
DVD, CD, flashminnen m.m. använder sig av heter SCSI MultiMedia Commands 
(MMC). Här finns en uppsjö av olika kommandon specificerade för att kommunicera 
med lagringsmediet.

Eftersom denna specifikation hanterar flera olika typer av lagringsmedia behövs inte 
alla dessa kommandon implementeras i programvaran för ett flyttbart flashminne. Efter 
att ha analyserat datatrafiken mellan olika befintliga flashminnen kom jag fram till att 
kommandon enligt tabell 4.1 används. Kommandona INQUIRY och MODE_SENSE 
finns specificerade i ett dokument som heter SCSI Primary Commands (SPC). Dessa 
kommandon är inte specifika för enbart flyttbara medier utan för alla typer av SCSI 
enheter.
READ och WRITE finns specificerade i ett dokumentet SCSI Block Commands 
(SBC).

Command Name Op Code
INQUIRY 0x12
MODE_SENSE 0x5A
READ_CAPACITY 0x25
READ_FORMAT_CAPACITIES 0x23
READ 0x28
WRITE 0x2A

Beskrivning av dessa kommandon i detta avsnitt är endast övergirpande. Mer detaljerad 
information kan läsas i respektive datablad från T10 som finns för nedladdning på www.
T10.org.

4. SCSI Multimedia Commands
USB kommunikationen för en masslagringsenhet kan delas in i tre olika lager 
mjukvarumässigt enligt figur 4.1. I detta avsnitt beskrivs det översta lagret, SCSI 
Multimedia Commands.

4. SCSI Multimedia Commands

Tabell 4.1 - SCSI Multimedia Commands för 
Mass Storage Device

Figur 4.1 - Kommunikationslagrens struktur
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4. SCSI Multimedia Commands

4.1 INQUIRY
Inquiry kommandot används för att begära viktig information information om 
mediet.
• Typ av enhet (CD, DVD, Skrivare, flashminne, scanner m.m.)
• Information om vilka standarder som finns implementerade.
• Enhetens tillverkare och namn som blir synligt i Windows

4.2 READ_CAPACITY
Detta kommando används för att ta reda på en logisk enhets datastorlek. Enheten 
svarar med sista LBA (Logical block adress) adressen och sektorstorleken på 
mediet.

4.3 READ_FORMAT_CAPACITIES
Detta kommando begär information om alla tillgängliga volymer på mediet. 
Information om datastorlek, status, sektorstorlek m.m.

4.4 READ
Föregående kommandon används enbart vid initieringen av enheten. READ och 
WRITE kommandona är de som utgör stommen i kommunikationen mellan minne 
och dator.
READ-kommandot från datorn innehåller LBA adress och datalängd, och i  
efterföljande datasession skickas den begärda datan från enhet

4.5 WRITE
Kommando för att skriva data till minnet. Funktionaliteten är lik READ, fast 
datasessionen sker i andra riktningen, från dator till enhet.

Dessa kommandon är de viktigaste för att få enheten att fungera korrekt under Windows 
2000/XP. För samma funktionalitet under andra operativsystem behövs möjligen 
ytterligare kommandon specificeras.
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5. Implementering

5.1 Introduktion
Själva uppgiften i detta examensarbete  har varit 
att implementera ett USB gränssnitt på en befintlig 
produkt. Den nuvarande produkten Mätman G-2 
använder sig av ett seriellt gränssnitt mot datorn 
av typen RS-232, oftast känd som COM-porten 
på datorn. Denna standard har hängt med länge 
och är på väg att försvinna från nya datorer vilket 
gör produkten oanvändbar. Fördelarna med USB 
i detta fall är många, hastigheten är mycket högre 
och enheten kan strömförsörjas genom bussen 
vilket medför att batteriet kan laddas när enheten 
är ansluten till datorn. Den största fördelen är att 
programvaran till Mätman kan lagras internt på 
enheten och enkelt startas utan att någon installation krävs på datorn. Figur 5.2 
visar strukturen hos den nuvarande Mätman. Batteriet i Mätman G-2 kan ej laddas 
och måste ersättas med ett nytt när det är förbrukat. Storleken på flashminnet är 
också begränsat eftersom hastigheten mot datorn är begränsad. Figur 5.1 visar hur 
den nuvarande Mätman ser ut.

En enkel lösning på problemet skulle vara att skapa en logisk RS-232 anslutning 
till datorn via USB. Denna lösning kräver dock drivrutiner till datorn och är 
mycket begränsad för framtida förbättringar. Istället valdes att konstruera enheten 
så att dess funktionalitet liknar en ett flyttbart flashminne men med ytterligare 
funktioner. Som beskrivet i avsnitt 3 finns det en klass specificerat för just flyttbara 
masslagringsenheter vilket gör att inga drivrutiner krävs i nyare versioner av 
operativsystem. Det gör den dessutom plattformsoberoende, alltså utan problem att 
anslutas till t.ex. en Mac.

Figur 5.1 - Mätman G-2
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Figur 5.2 - Struktur hos Mätman G-2
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Figur 5.3 - Struktur hos Mätman USB
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5.2 Mätman USB

5.2.1 Struktur
Strukturen på Mätman USB blir lite mer komplex än Mätman G-2. Några ytterligare 
block behövs för att hantera laddning och strömförsörjning. Den stora skillnaden 
med strömförsörjningen är att Mätman USB har två energikällor, batteriet och 
USB bussen, vilket medför att elektronik behövs för att kunna välja mellan dessa 
energikällor. Strukturen kan studeras i figur 5.3

När Mätman USB är ansluten till datorn ska dess funktionalitet vara som ett flyttbart 
media, alltså datorn ska identifiera den som en extra hårddisk där filer kan lagras. 
Själva loggningen kommer sedan sparas direkt till en fil i filsystemet som används 
av Windows.

Ett komplett kopplingsschema på hela Mätman USB finns i bilaga 8.1.

5.2.2 Processor
Det finns många olika microcontrollers på marknaden som har stöd för USB, men 
eftersom Eltex of Sweden nästan uteslutande använder Microchips microcontrollers 
i sina produkter var valet enkelt. Microchip har nyligen introducerat en ny serie 
med stöd för USB 2.0. Den typ som använts heter PIC18F2550. 

Ett urval av dess specifikation presenteras nedan:
• 1kB Dual Port RAM + 1kB RAM
• 32kB Program Flash
• Full Speed USB (12Mbit/s) interface
• 48MHz performance (12MIPS)
• SPI Interface (till flashminnet)
• Dubbla ingångar för klockgenerator (användbart i energiförbrukningssyfte)
• 28 pinnars SOIC kapsel.

Programspråket som används för att programmera processorn är uteslutande C. 
En  kompilatorn från HiTech med beteckningen PICC18 har används tillsammans 
med Microchips utvecklingsmiljö MBPLAB 7.0. All källkod finns bifogad i 
bilaga 8.3.

5.2.3 Flashminne
För att rymma Mätmans programvara behövs ett relativt stort lagringsmedia. Att 
hitta ett flashminne i form av en IC krets med större lagringskapacitet än 8Mb i 
rimlig prisklass är svårt. Dessutom har marknaden för olika typer av flashminnen 
till digitalkameror, mp3-spelare m.m. ökat kraftigt. Dessa minnen är inkapslade i ett 
skyddande hölje och har en intern minnescontroller. Efter att ha jämfört priser och 
gränssnitt på några olika typer valdes att använda en typ som heter MultiMediaCard 
(MMC). Dessa seriella minnen är mycket flexibla eftersom ett alternativt interface, 
SPI (Serial Peripheral Interface) kan användas. I och med användandet av denna typ 
kan man smidigt byta minne för att erhålla lämplig storlek efter kundens behov. 

5. Implementering
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Minnet är organiserat i sektorer om 512 byte för att vara kompatibelt med en 
hårddisk vars sektorer är 512 byte.

5.2.4 A/D-Omvandlare
Den interna A/D omvandlaren i processorn används i prototypen. Den har en 
upplösning på 10 bitar. Denna ska sedan ersättas med någon form av extern 
omvandlare med högre upplösning

5.2.5 Strömförsörjning
Denna del är den som skiljer sig mest från Mätman G-2. Ett litiumbatteri används 
som den huvudsakliga strömkällan vid loggning men när enheten ansluts till datorn 
växlas källan över till USB-porten strömförsörjning. Detta medför i sin tur att 
batteriet laddas när den är ansluten.

En speciell laddningskrets används för att se till att batteriet laddas på korrekt 
sätt. Litiumbatteriet är nämligen lite känsligt vid laddning. Microchip har en 
laddningskrets som är lämplig vid USB-applikationer. Denna kan aktiveras/
avaktiveras med en I/O pinne från processorn för att avbryta laddningen när batteriet 
är fulladdat. Typbeteckningen för kretsen är MCP73855.

Litiumbatterier har många bra egenskaper som gör dem lämpliga till denna 
applikation. En bra egenskap är att spänningen vid urladdning minskar grovt 
approximativt linjärt. Detta gör det enkelt att mäta återstående kapacitet i batteriet 
med hjälp av en A/D omvandlare.
Temperaturen i batteriet kan bli mycket hög vilket kan leda till att det kan explodera. 
Därför används ett batteri från BYD Battery med beteckningen LP063450AR som 
har inbyggd elektronik som övervakar temperaturen och slår av laddningen om 
temperaturen blir för hög.

Ett encells litiumbatteri lämnar ca 3,5-4,2V spänning beroende på laddning. 
Systemet måste ha en matningsspänning på 5V vilket medför att någon form 
av Step-Up converter måste användas för att erhålla korrekt spänning. Till detta 
används en Step-Up DC-DC converter från Maxim med beteckningen MAX1678. 
Den har hög verkningsgrad och kräver få externa komponenter.

Eftersom lång batteritid krävs måste enheten göras mycket strömsnål. Här kommer 
de dubbla klockingångarna till användning. Som primär klocka används en kristall 
på 8MHz som multipliceras upp internt i processorn till 48MHz för att hög hastiget 
ska erhållas när enheten är ansluten till datorn. Vid dessa relativt höga frekvenser 
drar processorn mycket ström och denna prestanda är onödig när enheten arbetar 
fristående. Därför finns en sekundär kristall på 32,768kHz. Detta värde är jämnt 
delbart med 215 vilket gör att man enkelt kan använda en timer för att erhålla ett 
avbrott i processorn varje sekund.

5. Implementering
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När det gäller val av strömkälla är USB-porten den dominerande källan, alltså 
den tar över om båda källor finns. För att växla källa används i princip två FET 
transistorer. Kopplingen kan studeras i bilaga 8.1. Transistor T1 kommer alltid leda 
eftersom nivån på gate är låg. När VBUS finns representerat kommer nivån på 
T1 source vara hög vilket medför att T2 gate kommer vara hög. Detta leder till 
att T2 stryps och ingen ström kan dras från batteriet. Finns VBUS däremot inte 
representerat dras T2 gate låg och T2 kommer leda.

����������� ������������ ���� ���� �������� ���������

5.2.6 Filsystem
Ett vanligt flyttbart media hanterar inget som har med filsystemet att göra. Detta 
sköter Windows helt och hållet. Mätman USB måste dock förstå filsystemet för att 
kunna spara och läsa filer. Filsystemet som används är nästan uteslutande FAT16 
eftersom det är minst utrymmeskrävande för dessa relativt små lagringsvolymer. 
Det kan adressera 216 × Clusterstorlek där clusterstorleken är 1, 2, 4, 8, 16, 32 eller 
64 sektorer, beroende på partitionens storlek. Alltså kan FAT16 maximalt hantera 
216 × 64 × 512 = 2GB data. En partition av typen FAT16 är strukturerat i minnet 
enligt figur 5.4.

Figur 5.4 - Minnesstruktur i en FAT16 partition

5. Implementering

Boot Sector: Innehåller all information om partitionen, partitionens storlek, 
clusterstorlek, antal entries i root directory, bytes per sektor, partitionens namn 
m.m.

Res. Sectors: Om det finns reserverade sektorer ligger de efter boot sektorn. Antalet 
finns specificerat i boot sektorn.

FAT1/FAT2: FAT tabellen där adresser till alla cluster i data-arean finns sparade. 
Det finns en 16 bitars entry till varje cluster. FAT tabellen gör det möjligt att följa 
kedjor med cluster för en fil. FAT2 är bara en ren kopia av FAT1.

Root Dir: Här finns information om filer om mappar som ligger i Roor Directory.

Data Area: Arean för all data. Denna har alltid clusteradress 2.

När man pratar om adress i ett filsystem är det clusteradresser man menar. Dessa 
adresser är inte samma som den fysiska sektoradressen (Logical block address) 
som hårdvaran hanterar.

Nackdelar med FAT16
• Antalet entries i root directory är maximalt begränsat till 512st. Används långa 

filnamn reduceras detta antal mycket.
• Maximal storlek på en partition är som nämnt tidigare ca 2GB. Detta är 

oftast inget problem när det gäller flashminnen eftersom dessa oftast är i 
storleksordningen <1GB.
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Själva namnet finns i ytterligare entries som är placerade innan detta. I tabell 5.1 
kan strukturen för ett 8.3 entry studeras. I figur 5.5 ger en överblick hur varje 
entry förhåller sig i en directory.

Offset Storlek Beskrivning
0 8 bytes Filnamn
8 3 bytes Filändelse

11 1 byte

Attribut
D7..D6  Används ej 
D5         Archive 
D4         Read-Only 
D3         System 
D2        Hidden 
D1        Directory 
D0        Volume

12 1 byte Reserverad
13 1 byte Tidpunkt då fil skapades(ms)
14 1 word Tidpunkt då fil skapades(h,m)
16 1 word Datum då fil skapades
18 1 word Datum filen senast användes

20 1 word Utökat attribut (reserverat för 
OS/2, alltid 0)

22 1 word Tid
24 1 word Datum
26 1 word Custeradress
28 2 word Filstorlek

5.2.6.1 File/dir entries
Root Directory och alla undermappar 
innehåller så kallade file-entries och 
directory-entries. Dessa innehåller 
information om vilka filer och mappar 
som finns i aktuell mapp. I varje 
entry finns filens/mappens namn, 
statusflaggor, filstorlek, clusteradress 
m.m. sparat. Varje entry är alltid 32 
byte långt. Denna typ av entry sparar 
bara filens korta filnamn på formatet 
8.3 tecken. För långa filnamn som 
idag används finns det ett likadant 
entry som för korta filnamn som 
innehåller den viktiga informationen. 

Tabell 5.1 - Strukur för en file/dir entry
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Figur 5.5 - Exempel på en mapp 
i FAT16
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5.2.6.2 FAT tabellen
FAT tabellen används för hitta rätt bland alla 
cluster på en partition. Varje entry i tabellen 
är 16 bitar för FAT16. FAT tabellen fungerar 
så att värdet på en plats i tabellen refererar till 
filens nästa cluster. Detta kan studeras i figur 
5.6. Fil 1 har sitt första cluster på adress 1. På 
plats 1 i tabellen finner man värdet 2 vilket 
ger att filens andra cluster ligger på adress 
2. På så sätt kan man följa en kedja, en så 
kallad ClusterChain genom hela filen. Värdet 
#FFFF indikerar slut på filen och värdet 
#0000 indikerar att detta cluster är ledigt för 
nya filer.

FAT tabellen medför att det är enbart möjligt 
att adressera ett cluster som minsta datamängd. 
Är clusterstorleken det maximala 32kB blir 
detta den minsta möjliga filstorleken på 
partitionen. Innehåller partitionen många små 
filer leder detta till att utrymmet utnyttjas på 
ett dåligt sätt. Figur 5.6 - FAT tabellen

5. Implementering
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6. Slutsats och diskussion
Uppgiften att ersätta ett seriellt RS-232 gränssnitt med ett USB gränssnitt har lyckats 
med ett bra resultat. Att utgå från den befintliga konstruktionen och modifiera 
den konstaterades tidigt att det inte var en bra lösning. Det krävde för många 
modifikationer vilket i slutändan skulle resultera i en helt ny konstruktion. Därför 
ritades kretsscheman och mönsterkort om från början men med hänsyn till att det 
skulle passa i befintligt hölje.

En stor begränsning i den valda processorn finns vilket är dess beräkningskapacitet. 
När loggern är ansluten till en dator körs processorn i max frekvens (48MHz) vilket 
ger en beräkningskapacitet på 12 miljoner instruktioner per sekund. Efter lite testande 
att skriva och läsa filer till loggern kunde en ungefärlig hastighet approximeras till ca 
100kb/s vilket är lågt med hänsyn till minnesstorleken. 

Test med programvara lagrad i enheten genomfördes också för att utvärdera 
möjligheten att köra mätprogrammet från loggern. Den nuvarande programvaran 
startade på ca 1 min vilket kan upplevas långsamt av användaren. En möjlighet att lösa 
detta problem är att skriva en ny, bantad version av programvaran som enbart är till för 
just denna logger.

Vad gäller strömförbrukning som är en mycket viktig faktor blev inte resultatet vad 
som förväntades men ändå relativt bra. Vid loggning drar enheten ca 800µA, detta 
värde bör halveras för att få en acceptabel drifttid.

För övrigt har detta arbete varit mycket lärorikt. Mest tid har lagts ner till att skriva 
källkoden till processorn vilket redan innan uppskattades ta längst tid. Vad gäller 
Mätman USB:s framtid hurvida det kommer bli en produkt eller ej är i skrivandets 
stund oklart. En hel del ytterligare arbete krävs för att få den att fungera tillräckligt bra 
för att säljas.

6. Slutsats och disskusion
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8. Bilagor

8.1 Komplett kopplingsschema till Mätman USB

7. Bilagor
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// ---------------------------------------------
//     main.c         |
// ---------------------------------------------
#include <pic18.h>
#include <stdio.h>
#include “usb\usb.h”
#include “uart.h”
#include “delay.h”
#include “irq.h”
#include “usb\usbctrltrf.h”
#include “mass storage device\msd.h”
#include “spi.h”
#include “flash\flash.h”
#include “flash\mmc.h”
#include “FAT.h”
#include “file.h”

#define Nop() asm(“nop”)

extern unsigned char usb_device_state;
extern unsigned char buff[512];

void main(void)
{
 unsigned char namn;
 TRISA = 0x00;
 PORTA = 0x00;
 PORTA = 0x00;
 
 // Initiera USB
 USB_Init();
 // Initiera Avbrott
 IRQ_Init();
 // Initiera SPI bussen
 SPI_Init();
 // Initierar flashminnet
 if(!MMC_Init())
 {
  while(1);
 }
 
 // MainLoop
 while(1)
 {
  // Aktivitet på bussen
  USB_CheckBusStatus();                
     
  // Aktivitet på EP0
  USB_DriverService();                  
  
  // Enheten är initierad, polla därför EP1 och EP2
  if(usb_device_state == CONFIGURED)
  {
   MSD_RXService();
   MSD_TXService();
  }     
 }
}

// ---------------------------------------------
//     spi.c         |
// ---------------------------------------------
#include “spi.h”
#include <pic18.h>
#include “delay.h”
/******************************************************************************
 * Function:        void SPI_Init() 
 *
 * Input:           None
 *
 * Output:          None
 *
 * Side Effects:    None
 *
 * Overview:        Initierar SPI enhet
 *
 * Note:            None
 *****************************************************************************/
void SPI_Init()
{
 TRISC7 = 0; // SDO som output
 TRISB1 = 0; // SCK som output
 TRISB0 = 1; // SDI som input
 TRISA1 = 0; // Chip select till minne som output
 CS1 = 1;  // Deaktivera flashminnet
 SSPCON1 |= 0x02; // Prescaler Fosc/64   
 CKE = 1;  // Överföring sker på ACTIVE till IDLE state av klockan
 CKP = 1;  // IDLE state är “nolla”
 SMP = 1;  // Input data sampled at end of data output time
 SSPEN = 1; // Aktivera SPI enheten
}

8.3 Källkod
7. Bilagor
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/******************************************************************************
 * Function:        void SPI_Write() 
 *
 * Input:           None
 *
 * Output:          None
 *
 * Side Effects:    None
 *

 * Overview:        Skriver byte till SPI bussen
 *
 * Note:            None
 *****************************************************************************/
void SPI_Write(unsigned char b)
{
 SSPBUF = b;
 while(!BF){}
}

/******************************************************************************
 * Function:        void SPI_Read() 
 *
 * Input:           None
 *
 * Output:          None
 *
 * Side Effects:    None
 *
 * Overview:        Läser in byte från SPI bussen

 *
 * Note:            None
 *****************************************************************************/
unsigned char SPI_Read(unsigned char b)
{
 SSPBUF = b;                  
 while (!BF){} 
 return (SSPBUF); 
}

// ---------------------------------------------
//     irq.c         |
// ---------------------------------------------

#include <pic18.h>
#include “uart.h”
#include “usb\usb.h”
#include “irq.h”

extern unsigned char usb_device_sense;

/******************************************************************************
 * Function:        void IRQ_Init() 
 * Input:           None
 * Output:          None
 * Side Effects:    None
 * Overview:        Initierar avbrottshantering
 * Note:            None
 *****************************************************************************/
void IRQ_Init()
{
 TRISB2 = 1;
 GIE = 1;  // Global interrupt enable
 INT2IE = 1; // Aktiverar interrupt på RB2 
 INTEDG2 = 1; // Positiv flank
 INT2IF = 0; // Nollställ flagga
 INT2IP = 1; // Interrupt prioritet
}

/******************************************************************************
 * Function:        void interrupt int2() 
 * Input:           None
 * Output:          None
 * Side Effects:    None
 * Overview:        Avbrottsrutin för INT2, alltså pinne RB2
 * Note:            Känner av när enheten ansluts och kopplas bort från
 *  USB bussen
 *****************************************************************************/
void interrupt HighISR()
{
 if(INT2IF)
  IRQ_Int2();

 if(TMR1IF)
  IRQ_Tmr1();
}
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void IRQ_Int2()
{
 if(RB2)
 {
  // Enhet ansluten
  usb_device_sense = CONNECTED;
  // Ändra interrupt till negativ flank för att få interrupt när
  // enheten kopplas ifrån
  INTEDG2 = 0;
 }
 else
 {
  // Enhet frånkopplad
  usb_device_sense = NOT_CONNECTED;
  // Ändra tillbaka till positiv flank
  INTEDG2 = 1;
 }
 // Nollställ flagga
 INT2IF = 0;
}

void IRQ_Tmr1()
{
 TMR1IF = 0;
}

#include <pic18.h>
#include “usb.h”
#include “usb_def.h”
#include “usbmemmap.h”
#include “..\uart.h”
#include “usbctrltrf.h”
#include “..\delay.h”
#include “..\mass storage device\msd.h”

const DEVICE_DESCRIPTOR DeviceDescriptor = {
    sizeof(DEVICE_DESCRIPTOR),   /* bLength */
    DEVICE_DESCRIPTOR_TYPE,          /* bDescriptorType */
    0x0200,                          /* bcdUSB USB Version 2.0 */
    0,                               /* bDeviceClass */
    0,                               /* bDeviceSubclass */
    0,                               /* bDeviceProtocol */
    8,                               /* bMaxPacketSize 8 Bytes */
    0x0AEC,                          /* idVendor (Generic) */
    0x0002,                          /* idProduct (USB Mätman) */
    0x0000,                          /* bcdDevice */
    2,                               /* iManufacturer String Index */
    3,                               /* iProduct String Index */
    1,                               /* iSerialNumber String Index */
    1                                /* bNumberConfigurations */
};

 /* configuration descriptor */
const CONFIG_DESCRIPTOR ConfigurationDescriptor = {                             
    sizeof(CONFIG_DESCRIPTOR),   /* bLength */
    CONFIG_DESCRIPTOR_TYPE,    /* bDescriptorType */
    32,           /* wTotalLength */
    1,                               /* bNumInterfaces */
    1,                               /* bConfigurationValue */
    0,                               /* iConfiguration String Index */
    0xC0,                             /* bmAttributes Self Powered, No Remote Wakeup */
    0x32                             /* bMaxPower, 100mA */ 
};

const INTERFACE_DESCRIPTOR InterfaceDescriptor = {
 sizeof(INTERFACE_DESCRIPTOR),  /* bLength */
 INTERFACE_DESCRIPTOR_TYPE,   /* bDescriptorType */
 0,       /* bInterfaceNumber */
 0,       /* bAlternateSetting */
 2,       /* bNumEndpoints */
 0x08,      /* bInterfaceClass */
 0x06,      /* bInterfaceSubClass */
 0x50,      /* bInterfaceProtocol */
 4       /* iInterface */
};

 /* EP1_Out Endpoint Descriptor */
const ENDPOINT_DESCRIPTOR EP1_In = {
 sizeof(ENDPOINT_DESCRIPTOR),  /* bLength */
 ENDPOINT_DESCRIPTOR_TYPE,   /* bDescriptorType */
 0x81,      /* bEndpointAddress */
 0x02,      /* bmAttributes */
 0x0040,     /* wMaxPacketSize */
 0x00      /* bInterval */
};

 /* EP1_Out Endpoint Descriptor */
const ENDPOINT_DESCRIPTOR EP2_Out = {
 sizeof(ENDPOINT_DESCRIPTOR),  /* bLength */
 ENDPOINT_DESCRIPTOR_TYPE,   /* bDescriptorType */
 0x02,      /* bEndpointAddress */
 0x02,      /* bmAttributes */
 0x0040,     /* wMaxPacketSize */
 0x00      /* bInterval */
};
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const unsigned char StrSerial[] = {
 26,
 0x03,
 ‘1’, 0 ,’2’, 0 ,’3’, 0 ,’4’, 0 ,’5’, 0 ,’6’, 0 ,’4’, 0 ,’3’, 0 ,’4’, 
 0 ,’1’, 0 ,’6’, 0 ,’9’,0
};

const unsigned char StrManufacturer[] = {
 32,
 0x03,
 ‘E’, 0 ,’l’, 0 ,’t’, 0 ,’e’, 0 ,’x’, 0 ,’ ‘, 0 ,’o’, 0 ,’f’, 0 ,’ ‘, 
 0 ,’S’, 0 ,’w’, 0 ,’e’, 0 ,’d’, 0 ,’e’, 0 ,’n’, 0
};

const unsigned char StrProduct[] = {
 22,
 0x03,
 ‘M’, 0 ,’ä’, 0 ,’t’, 0 ,’m’, 0 ,’a’, 0 ,’n’, 0 ,’ ‘, 0 ,’U’, 0 ,’S’, 
 0 ,’B’, 0
};

const unsigned char StrLangID[] = {
 4,
 0x03,
 0x09,
 0x04
};

const unsigned char StrInterface[] = {
 2,
 0x03
};

const unsigned char *StrPtr[5] = {
 StrLangID,
 StrSerial,
 StrManufacturer, 
 StrProduct,
 StrInterface
}; 

// Device state
unsigned char usb_device_state;
// Anslutningsstatus
unsigned char usb_device_sense;

/******************************************************************************
 * Function:        void USB_Init() 
 *
 * Input:           None
 *
 * Output:          None
 *
 * Side Effects:    None
 *
 * Overview:        Initierar USB SIE enheten
 *
 * Note:            None
 *****************************************************************************/
void USB_Init()
{
 usb_device_state = DETACHED;  // Enhet inte ansluten
 usb_device_sense = NOT_CONNECTED;
 UCFG = USB_CONF_REG;
}

/******************************************************************************
 * Function:        void USB_CheckBusStatus()
 *
 * Input:           None
 *
 * Output:          None
 *
 * Side Effects:    None
 *
 * Overview:        Aktiverar/Deaktiverar USB modulen genom att lyssna på
 *     usb_device_sense. usb_device_sense ändras via interrupt
 *     på RB2
 *
 * Note:            None
 *****************************************************************************/
void USB_CheckBusStatus()
{
 if(usb_device_sense == CONNECTED)
 {
  if(!USBEN)   // Är USB inte aktiverat?
  {
   USB_Enable();  // Aktivera
  }
 }
 else     // Device == NOT_CONNECTED
 {
  if(USBEN)   // Är USB aktiverat?
  {
   USB_Disable();  // Avaktivera 
  }
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 }
 
 if(usb_device_state == ATTACHED)
 {
  if(!SE0)
  {
   UIR = 0;                         // Nollställ alla flaggor USB interrupts
            UIE = 0;                         // Avaktivera USB interrupts
            URSTIE = 1;               // Aktivera RESET interrupt
            IDLEIE = 1;               // Aktivera IDLE interrupt
            usb_device_state = POWERED;  // Enhet POWERED
  }
 }
}

/******************************************************************************
 * Function:        void USB_Enable()
 *
 * Input:           None
 *
 * Output:          None
 *
 * Side Effects:    None
 *
 * Overview:        Aktiverar USB modulen 
 *
 * Note:            None
 *****************************************************************************/
void USB_Enable()
{
 UCON = 0;
    UIE = 0;                            // Avaktivera USB interrupts
    USBEN = 1;                      // Aktivera USB modulen & “attach” till bussen
    usb_device_state = ATTACHED;        
}

/******************************************************************************
 * Function:        void USB_Disable()
 *
 * Input:           None
 *
 * Output:          None
 *
 * Side Effects:    None
 *
 * Overview:        Deaktiverar USB modulen 
 *
 * Note:            None
 *****************************************************************************/
void USB_Disable()
{
 UCON = 0;    // Avaktivera USB modulen & “detach” till bussen
    UIE = 0;                            // Avaktivera USB interrupts
    usb_device_state = DETACHED;      
}

/******************************************************************************
 * Function:        void USB_DriverService()
 *
 * Input:           None
 *
 * Output:          None
 *
 * Side Effects:    None
 *
 * Overview:        Läser av status på SIE enheten och ser om det hänt något
 *     som behöver åtgärdas
 *
 * Note:            None
 *****************************************************************************/
void USB_DriverService()
{
 // Är usb_device_state == DETACHED, ingen ide att fortsätta
    if(usb_device_state == DETACHED)
  return;
     
 // Host talar om att enhet ska vakna från suspend   
    if(ACTVIF && ACTVIE)
  USB_WakeFromSuspend();

 // Vilar vi är det ingen ide att forsätta       
    if(SUSPND)
  return;
 
 // En reset har skickats på bussen
 if(URSTIF && URSTIE)
  USB_ProtocolResetHandler();
  
 // Host talar om att förse enhet i suspend
    if(IDLEIF && IDLEIE)
  USB_Suspend();

 // START OF FRAME har anlänt
 if(SOFIF && SOFIE)      
  USB_SOFHandler();

 // Ett STALL har skickats på bussen
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 if(STALLIF && STALLIE)
  USB_StallHandler();
   
 // Något fel har inträffat
 if(UERRIF && UERRIE) 
  USB_ErrorHandler();

    // Är vi inte konfigurerade rätt -> returnera
    if(usb_device_state < DEFAULT)
  return;
    // Ett paket har anlänt korrekt
    if(TRNIF && TRNIE)
    {
  USBCtrlEPService();  // Kontrollera om det var aktivitet på EP0 
  TRNIF = 0;   // Nollställ flagga
    }
}

/******************************************************************************
 * Function:        void USB_Suspend()
 *
 * Input:           None
 *
 * Output:          None
 *
 * Side Effects:    None
 *
 * Overview:        Sätter USB enhet i strömsparläge 
 *
 * Note:            None
 *****************************************************************************/
void USB_Suspend()
{
 ACTVIE = 1;  // Aktivera bus activity interrupt
    IDLEIF = 0;  // Nollställer flaggan 
    SUSPND = 1;               // Sätt USB enhet i Suspend
    RA4 = 0;                            
}

/******************************************************************************
 * Function:        USB_ErrorHandler()
 *
 * Input:           None
 *
 * Output:          None
 *
 * Side Effects:    None
 *
 * Overview:        Hanterare för eventuella fel i USB överföringen 
 *
 * Note:            Här behövs inget göras
 *****************************************************************************/
void USB_ErrorHandler()
{
 UERRIF = 0;
}

/******************************************************************************
 * Function:        USB_SOFHandler()
 *
 * Input:           None
 *
 * Output:          None
 *
 * Side Effects:    None
 *
 * Overview:        Hanterare för Start of Frame 
 *
 * Note:            Här behövs inget göras
 *****************************************************************************/
void USB_SOFHandler()
{
 SOFIF = 0;
}

/******************************************************************************
 * Function:        void USB_ProtocolResetHandler()
 *
 * Input:           None
 *
 * Output:          None
 *
 * Side Effects:    None
 *
 * Overview:        * Utför reset på alla endpoints
 *     * Avaktiverar alla endpoints
 *     * Konfigurerar EP0 som control
 *     * Förbereder för inkommande paket från Host
 *
 * Note:            None
 *****************************************************************************/
void USB_ProtocolResetHandler()
{
   UEIR = 0;                  // Nollställ USB error flaggor
   UIR = 0;                   // Nollställ USB interrupts
   UEIE = 0b10011111;         // Avaktivera USB error interrupts
   UIE = 0b01111011;          // Aktivera alla interrupts förutom ACTVIE
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   UADDR = 0x00;           // Reset adress till enhet
    
 mDisableEP1to15();         // Reset alla non-EP0 UEPn register
 UEP0 = EP_CTRL|HSHK_EN;    // Initiera EP0 som Ctrl EP. Alla konfiguration sker via denna EP

 while(TRNIF == 1)        // Rensa alla nuvarande transaktioner
 {    
  TRNIF = 0;
 }
 
 PKTDIS = 0;              // Aktivera acket processing
    USBPrepareForNextSetupTrf();     // Förbered för en SETUP transfer
    
    usb_device_state = DEFAULT;  
}

/******************************************************************************
 * Function:        USB_WakeFromSuspend()
 *
 * Input:           None
 *
 * Output:          None
 *
 * Side Effects:    None
 *
 * Overview:        Väck enheten från suspend 
 *
 * Note:            None
 *****************************************************************************/
void USB_WakeFromSuspend()
{
 RA4 = 1;
 SUSPND = 0;
 ACTVIE = 0;
 ACTVIF = 0;
}

 *****************************************************************************/
 * Function:        void USB_StallHandler()
 *
 * Input:           None
 *
 * Output:          None
 *
 * Side Effects:    None
 *
 * Overview:        Hanterare för STALL på EP0 
 *
 * Note:            None
 *****************************************************************************/
void USB_StallHandler()
{
 if(EPSTALL0)
 {
  // STALL har inträffat på EP0
  USBPrepareForNextSetupTrf();  // Förbered för nästa SETUP transfer
  EPSTALL0 = 0;
 }
 STALLIF = 0;
}

//-----------------------------------------------------------------------------
//         usbctrltrf.h           |
//-----------------------------------------------------------------------------

/****************************** I N C L U D E S ******************************/
#include <pic18.h>
#include “usbctrltrf.h”
#include “..\typedefs.h”
#include “usb.h”
#include “usbmemmap.h”
#include “..\uart.h”
#include “usb_ch9.h”
#include “..\mass storage device\msd.h”

/**************************** V A R I A B L E R ******************************/
unsigned char ctrl_trf_state;              // Control Transfer State
unsigned char memtype;
unsigned char *pSrc;                       // Data source pointer
unsigned char *pDst;                       // Data destination pointer
unsigned int wCount;                       // Data counter
const unsigned char *pRomSrc; 

// Buffert för Setup paket
CTRL_TRF_SETUP SetupPkt @ 0x500; // OBS!! Ändra ej adressen till denna

// Buffert för datapaket
unsigned char CtrlTrfData[EP0_BUFFER_SIZE] @ 0x508; // OBS!! Ändra ej adressen till denna

// Variabel för att indikera om vi ska läsa från ram eller rom
unsigned char memtype;

/****************************** E X T E R N S ********************************/
extern unsigned char usb_device_state;
/*****************************************************************************
 * Function:        void USBCtrlEPService(void)
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 *
 * Input:           None
 *
 * Output:          None
 *
 * Side Effects:    None
 *
 * Overview:        USBCtrlEPService kollar efter tre transaktionstyper och
 *                  hanterar dem:
 *                  1. EP0 SETUP
 *                  2. EP0 OUT
 *                  3. EP0 IN
 *                  Den bryr sig inte om trafik på resten av EP:s
 *
 * Note:            None
 *****************************************************************************/
void USBCtrlEPService(void)
{   
    // EP0 och OUT eller SETUP
 if(USTAT == 0x00)
    {
        if((ep0out.Stat.val & SETUP_TOKEN) == 0x34) 
        {    
   
   USBCtrlTrfSetupHandler();  // EP0 SETUP
        }
  else          
  {                                        
            USBCtrlTrfOutHandler();  // EP0 OUT
  }
    }
    // EP0 och IN
 else if(USTAT == 0x04)                        
    {
  USBCtrlTrfInHandler();   // EP0 IN
    }
}

/******************************************************************************
 * Function:        void USBCtrlTrfSetupHandler(void)
 *
 * Input:           None
 *
 * Output:          None
 *
 * Side Effects:    None
 *
 * Overview:        Hanterar SETUP transfers på EP0
 *
 * Note:            
 *****************************************************************************/
void USBCtrlTrfSetupHandler(void)
{
    ctrl_trf_state = WAIT_SETUP;
    
    wCount = 0;
    
    USBCheckStdRequest();     // Kollar om det är ett Standard Request                 
    MSD_CheckClassRequest();  // Är det ett request tillhörande Mass Storage class
        
    
    USBCtrlEPServiceComplete();
    
}

/******************************************************************************
 * Function:        void USBCtrlTrfOutHandler(void)
 *
 * PreCondition:    None
 *
 * Input:           None
 *
 * Output:          None
 *
 * Side Effects:    None
 *
 * Overview:        Hanerar OUT transfers beroende på vilket ctrl_trf_state vi
 *     vi är i. Host har alltså skickat data till Device
 *
 * Note:            
 *
 *****************************************************************************/
void USBCtrlTrfOutHandler(void)
{
    if(ctrl_trf_state == CTRL_TRF_RX)
    {
        USBCtrlTrfRxService();
           
        if(ep0out.Stat.Bits.DTS == 0)
            ep0out.Stat.val = _USIE|_DAT1|_DTSEN;
        else
            ep0out.Stat.val = _USIE|_DAT0|_DTSEN;
    }
    else    
        USBPrepareForNextSetupTrf();
    
}
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/******************************************************************************
 * Function:        void USBCtrlTrfInHandler(void)
 *
 * Input:           None
 *
 * Output:          None
 *
 * Side Effects:    None
 *
 * Overview:        Hanterar IN transfers. Alltså host är redo att ta emot data
 *
 * Note:            
 *****************************************************************************/
void USBCtrlTrfInHandler(void)
{
    if(usb_device_state == ADR_PENDING) 
    {                                       
     UADDR = SetupPkt.DR4.bDevADR;   // Sätt mottagen adress   
        if(UADDR > 0)                       
         usb_device_state = ADRESS; 
        else                                
            usb_device_state = DEFAULT;
 }
    
    if(ctrl_trf_state == CTRL_TRF_TX)
    {
        USBCtrlTrfTxService();   // TXService
        
        if(ep0in.Stat.Bits.DTS == 0)
            ep0in.Stat.val = _USIE|_DAT1|_DTSEN;
        else
            ep0in.Stat.val = _USIE|_DAT0|_DTSEN;
    }
    else 
 {
        USBPrepareForNextSetupTrf(); 
 }
}

/******************************************************************************
 * Function:        void USBCtrlTrfTxService(void)
 * Input:           wCount = Antalet bytes som återstår att skickas. Data som
 *     ska skickas finns i CtrlTrfData
 * Output:          None
 * Side Effects:    None
 * Overview:        Denna funktion hanterar paket som ska skickas. Kopierar
 *                  data till SIE ut buffert och skickar
 * Note:            
 *****************************************************************************/
void USBCtrlTrfTxService(void)
{    
    int nBytes;    // Antalet bytes som ska sändas    
    
 if(wCount < EP0_BUFFER_SIZE)  // Antalet total
        nBytes = wCount;
 else
        nBytes = EP0_BUFFER_SIZE;
 
 ep0in.bytes.Count = LSB(nBytes);  // Sätt antalet bytes
 
 wCount = wCount - nBytes;    // Räkna ut återstående bytes  
 pDst = &CtrlTrfData[0];          // Sätt pekare till Databuffert i USB RAM

    if(memtype == _ROM)         // ROM
    {
        while(nBytes)
        {
            *pDst = *pRomSrc;   // Kopiera byte
            pDst++;    // Öka Destinations pekare
            pRomSrc++;   // Öka Source pekare
            nBytes--;   
        }
    }
    else       // RAM
    {
        while(nBytes)
        {
            *pDst = *pSrc;
            pDst++;
            pSrc++;
            nBytes--;
        }
    }
}

/******************************************************************************
 * Function:        void USBCtrlTrfRxService(void)
 * Input:           *pDst måste peka på lämplig buffert
 * Output:          None
 * Side Effects:    None
 * Overview:        Kopierar inkommande paket till *pDst
 * Note:            None
 *****************************************************************************/
void USBCtrlTrfRxService()
{
    wCount = ep0out.bytes.Count;  // Sätt antal inkommna bytes
    pSrc = &CtrlTrfData[0];    // Sätt Source pekare
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    while(wCount)      // Kopiera data
    {
        *pDst = *pSrc;
        pDst++;
        pSrc++;
        wCount--;
    } 
    
}

/******************************************************************************
 * Function:        void USBCtrlEPServiceComplete()
 * Input:           None
 * Output:          None
 * Side Effects:    None
 * Overview:        Denna funktion gör det som återstår vid varje Data Request
 *     från host. Skickar paket eller gör buffert mottaglig för
 *     ny data
 * Note:            None
 *****************************************************************************/
void USBCtrlEPServiceComplete()
{
 unsigned int p;
    
 if(SetupPkt.DR2.DataDir == DEV_TO_HOST)  
    {
     if(SetupPkt.DR.wLength < wCount)
         wCount = SetupPkt.DR.wLength;
            
  USBCtrlTrfTxService();
   ctrl_trf_state = CTRL_TRF_TX;
 
  ep0out.bytes.Count = EP0_BUFFER_SIZE;
       p = (unsigned int)&SetupPkt;
  ep0out.bytes.ADRL = LSB(p);            
       ep0out.bytes.ADRH = MSB(p);
  ep0out.Stat.val = _USIE;           
    
       p = (unsigned int)&CtrlTrfData[0];
  ep0in.bytes.ADRL = LSB(p);
  ep0in.bytes.ADRH = MSB(p);
       ep0in.Stat.val = _USIE|_DAT1|_DTSEN;
 }
 else    
   {
  ctrl_trf_state = CTRL_TRF_RX;
            
  ep0in.bytes.Count = 0;
  ep0in.Stat.val = _USIE|_DAT1|_DTSEN;
  
  ep0out.bytes.Count = EP0_BUFFER_SIZE;
  p = (unsigned int)&CtrlTrfData[0];
  ep0out.bytes.ADRL = LSB(p);
  ep0out.bytes.ADRH = MSB(p);
  ep0out.Stat.val = _USIE|_DAT1|_DTSEN;
      
    }
     PKTDIS = 0;
}

/******************************************************************************
 * Function:        void USBPrepareForNextSetupTrf(void)
 * Input:           None
 * Output:          None
 * Side Effects:    None
 * Overview:        Denna funktion gör EP0 OUT redo för nästa SETUP transaktion
 * Note:            None
 *****************************************************************************/
void USBPrepareForNextSetupTrf(void)
{
 unsigned int p;
 
 ctrl_trf_state = WAIT_SETUP;               
 ep0out.bytes.Count = EP0_BUFFER_SIZE;               // Sätt buffertstorlek
 p = (unsigned int)&SetupPkt;      
 ep0out.bytes.ADRL = LSB(p);   // Sätt pekare till buffert
 ep0out.bytes.ADRH = MSB(p);
 ep0out.Stat.val = _USIE|_DAT0|_DTSEN;      
 ep0in.Stat.val = _UCPU;                   
}

//-----------------------------------------------------------------------------
//         usb_ch9.c           |
//-----------------------------------------------------------------------------

#include <pic18.h>
#include “usb_ch9.h”
#include “..\typedefs.h”
#include “usb.h”
#include “usbctrltrf.h”
#include “usbmemmap.h”
#include “usb_def.h”
#include “..\mass storage device\msd.h”

/***************************** E X T E R N S *******************************/
extern const DEVICE_DESCRIPTOR DeviceDescriptor;
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extern const CONFIG_DESCRIPTOR ConfigurationDescriptor;
extern const INTERFACE_DESCRIPTOR InterfaceDescriptor;
extern const ENDPOINT_DESCRIPTOR EP1_Out;
extern const ENDPOINT_DESCRIPTOR EP1_In;
extern CTRL_TRF_SETUP SetupPkt;
extern unsigned char CtrlTrfData[EP0_BUFFER_SIZE];
extern unsigned char ctrl_trf_state;              // Control Transfer State
extern unsigned char *pSrc;                       // Data source pointer
extern unsigned char *pDst;                       // Data destination pointer
extern const unsigned char *pRomSrc;
extern unsigned int wCount;
extern unsigned char usb_device_state;
extern unsigned char memtype;
extern const unsigned int StrPtr[5];  // Array med pekare till string descriptorerna

/************************* K O N S T A N T E R *****************************/
const unsigned char bConfigurationValue = 1;

/******************************************************************************
 * Function:        void USBCheckStdRequest() 
 *
 * Input:           Inkommande request finns i SetupPkt
 *
 * Output:          None
 *
 * Side Effects:    None
 *
 * Overview:        Kollar efter vilken typ av standard request och sätter
 *     pekare och datamängd därefter
 *
 * Note:            None
 *****************************************************************************/
void USBCheckStdRequest(void)
{   
     // Ingen Standard Request type -> returnera
 if(SetupPkt.DR2.RequestType != STANDARD) 
  return;
 switch(SetupPkt.DR.bRequest)
 {
  case SET_ADDRESS:
   usb_device_state = ADR_PENDING;       
   break;

  case GET_DESCRIPTOR:
     USBStdGetDscHandler();
          break;

       case SET_CONFIGURATION:
          uSBStdSetCfgHandler();
          break;

  case GET_CONFIGURATION:
          pSrc = (unsigned char*)&bConfigurationValue;         
          wCount = 1;                           
          memtype = _RAM;
   break;
  case GET_STATUS:
   USBStdGetStatusHandler();
   break;

  case CLEAR_FEATURE:
  case SET_FEATURE:
   USBStdFeatureReqHandler();
   break;

  case GET_INTERFACE:
   wCount = 1;                            
   break;

       case SET_INTERFACE:
          break;

       case SET_DESCRIPTOR:
       case SYNCH_FRAME:
       
  default:
   break;
    }
}

/******************************************************************************
 * Function:        void USBStdGetDscHandler()
 *
 * Input:           Inkommande request finns i SetupPkt
 *
 * Output:          None
 *
 * Side Effects:    None
 *
 * Overview:        Hanterar Descriptor request
 *
 * Note:            None
 *****************************************************************************/
void USBStdGetDscHandler()
{
 if(SetupPkt.DR.bmRequestType == 0x80)
 {
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     Switch(SetupPkt.DR3.bDscType)
       {
        case DESCRIPTOR_DEVICE:
           pRomSrc = (unsigned char*)&DeviceDescriptor;
             wCount = sizeof(DeviceDescriptor);
             break;
            
   case DESCRIPTOR_CONFIGURATION:
             pRomSrc = (unsigned char*)&ConfigurationDescriptor;
             wCount = (sizeof(ConfigurationDescriptor) + sizeof(InterfaceDescriptor) + 
           sizeof(EP1_In) + sizeof(EP1_Out));    // Set data count
             break;
           
   case DESCRIPTOR_STRING:
             pRomSrc = (unsigned char*)StrPtr[SetupPkt.DR3.bDscIndex];
             wCount = *pRomSrc;                  
             break;
  }
  memtype = _ROM;
 }
}

/******************************************************************************
 * Function:        void USBStdSetCfgHandler(void)
 *
 * PreCondition:    None
 *
 * Input:           None
 *
 * Output:          None
 *
 * Side Effects:    None
 *
 * Overview:        Avaktiverar först EP1 till EP15 sen initeras eventuella
 *     EP:s beroende på vilken class vi implementerar. I vårt
 *     Mass storage class
 *
 * Note:            None
 *****************************************************************************/
void USBStdSetCfgHandler(void)
{
 mDisableEP1to15();                          
   
 if(SetupPkt.DR5.bCfgValue == 0)
     usb_device_state = ADRESS;
    else
    {
  usb_device_state = CONFIGURED;
     MSD_Init();   // Initiera Mass Storage class
 }
}

/******************************************************************************
 * Function:        void USBStdGetStatusHandler()
 *
 * PreCondition:    None
 *
 * Input:           None
 *
 * Output:          None
 *
 * Side Effects:    None
 *
 * Overview:        Denna funktion hanterar standard GET_STATUS request
 *
 * Note:            None
 *****************************************************************************/
void USBStdGetStatusHandler(void)
{
    CtrlTrfData[0] = 0;                         
    CtrlTrfData[1] = 0;
        
    switch(SetupPkt.DR2.Recipient)
    {
       case RCPT_DEV:
   break;
       case RCPT_INTF:
   break;
    case RCPT_EP:
         break;
    }
    pSrc = &CtrlTrfData[0];            
    wCount = 2;                            
}

#include <pic18.h>
#include “msd.h”
#include “..\usb\usbctrltrf.h”
#include “..\usb\usb.h”
#include “..\usb\usbmemmap.h”
#include “..\usb\usb_def.h”
#include “..\atapi.h”
#include “..\typedefs.h”
#include “..\flash\flash.h”
#include “..\flash\mmc.h”
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#define Nop() asm(“nop”)

/********************************* E X T E R N S **********************************/

extern CTRL_TRF_SETUP SetupPkt;
extern unsigned char CtrlTrfData[EP0_BUFFER_SIZE];
extern unsigned int wCount;
extern const unsigned char *pRomSrc;
extern unsigned char memtype;  // Minnestyp. ROM eller RAM

/****************************** K O N S T A N T E R *******************************/
const unsigned char bMaxLUN = 0;

/******************************* V A R I A B L E R *********************************/

/* Pekare till minnet i processorn */
unsigned char *pMsdSrc;
const unsigned char *pMsdRomSrc;
unsigned char *pMsdDst;

/* Pekare till Flashminnet */
unsigned long pFlashSrc;
unsigned long pFlashDst;

/* Buffert */
unsigned int nBuff ;  // Antal bytes som är giltiga i buffert
unsigned char buff[512]; // Mellanlagringsbuffert för flashminne

unsigned long dSize;
unsigned long dCount;     
unsigned char msd_trf_state; // MSD transfer state

CBW cbw;      // Command block wrapper
CSW csw;      // Command status wrapper

/* Data som skickas vid Inquiry command */
const unsigned char InquiryData[] = {
 0x00,
 0x80,
 0x00, 0x00,
 0x23,
 0x00, 0x00, 0x00,
 ‘E’,’l’,’t’,’e’,’x’,’ ‘,’ ‘,’ ‘,’M’,’ä’,’t’,’m’,’a’,’n’,’ ‘,’U’,’S’,’B’,’ ‘,’ 
 ‘,’ ‘,’ ‘,’ ‘,’ ‘,’ ‘,’ ‘,’ ‘,’ ‘
};

/* Kapacitet */ 
const unsigned char FormatCapacity[] = {
 0x00, 0x00, 0x00, 0x08, 0x00, 0x00, 
 0xF4, 0xFF, 0x03, 0x00, 0x02, 0x00
};

/* Kapacitet */
const unsigned char Capacity[] = {
 0x00, 0x00, 0xF4, 0xFF,
 0x00, 0x00, 0x02, 0x00
};

/* Mode sense */
const unsigned char ModeSense[] = {
 0x02, 0x00, 0x00, 0x00
};

/******************************************************************************
 * Function:        void MSD_Init() 
 * Input:           None
 * Output:          None
 * Side Effects:    None
 * Overview:        Initierar mass storage class
 * Note:            None
 *****************************************************************************/
void MSD_Init()
{
 unsigned int p;
 UEP2 = EP_OUT|HSHK_EN;

 ep2out.bytes.Count = EP1_BUFFER_SIZE;
 
 p = (unsigned int)&RXBuffer[0];
 ep2out.bytes.ADRH = MSB(p);
 ep2out.bytes.ADRL = LSB(p); 
 ep2out.Stat.val = _USIE|_DAT0|_DTSEN;

 UEP1 = EP_IN|HSHK_EN;
 
 p = (unsigned int)&TXBuffer[0];
    ep1in.bytes.ADRH = MSB(p);     // Set buffer size
    ep1in.bytes.ADRL = LSB(p);
 ep1in.Stat.val = _UCPU|_DAT1;     // Set buffer address

 msd_trf_state = READY;
}

/******************************************************************************
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 * Function:        MSD_CheckClassRequest() 
 * Input:           Inkommande paket finns i SetupPkt
 * Output:          None
 * Side Effects:    None
 * Overview:        Kontrollerar Class Requests
 * Note:            None
 *****************************************************************************/
void MSD_CheckClassRequest()
{
 // Ingen Interface request -> returnera
 if(SetupPkt.DR2.Recipient != RCPT_INTF)
  return;

 // Request type inte CLASS -> returnera 
 if(SetupPkt.DR2.RequestType != CLASS) 
  return;
    
    switch(SetupPkt.DR.bRequest)
 {
  case MASS_STORAGE_RESET:
   MSD_Reset();
   wCount = 0;
   break;

  case GET_MAX_LUN:
   pRomSrc = (unsigned char*)&bMaxLUN;
   wCount = 1;
   memtype = _ROM;
   break;

  default:
   break;
 }
}

/******************************************************************************
 * Function:        MSD_Reset() 
 * Input:           None
 * Output:          None
 * Side Effects:    None
 * Overview:        mass storage device reset
 * Note:            None
 *****************************************************************************/
void MSD_Reset()
{

}

/******************************************************************************
 * Function:        MSD_GetCBW() 
 * Input:           None
 * Output:          None
 * Side Effects:    None
 * Overview:        Kopierar Command block wrapper från inkommande buffert
 * Note:            None
 *****************************************************************************/
unsigned char MSD_GetCBW()
{
 char i;
 pMsdDst = (unsigned char*)&cbw;
 pMsdSrc = (unsigned char*)&RXBuffer[0];
 
 for(i=0; i<sizeof(cbw); i++) // Kopiera från USB ram till ram
 {
  *pMsdDst = *pMsdSrc;
  pMsdSrc++;
  pMsdDst++; 
 }
  
 // Ej ett giltigt CBW
 if(cbw.dCBWSignature != 0x43425355)
  return 0;

 return 1;
}

/******************************************************************************
 * Function:        MSD_PutCSW() 
 * Input:           None
 * Output:          None
 * Side Effects:    None
 * Overview:        Kopierar Command status wrapper från utgående buffert
 * Note:            None
 *****************************************************************************/
void MSD_PutCSW()
{
 csw.dCSWSignature = 0x53425355;  //Signatur
 csw.dCSWTag = cbw.dCBWTag;
 csw.dCSWDataResidue = (cbw.dCBWDataTransferLength - dSize);
 csw.bCSWStatus = 0x00;
 memtype = _RAM;
 pMsdSrc = (unsigned char*)&csw;
 dCount = sizeof(csw);
 MSD_Put();
}
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/******************************************************************************
 * Function:        void MSD_TXService() 
 *
 * Input:           None
 *
 * Output:          None
 *
 * Side Effects:    None
 *
 * Overview:        Denna funktion körs från mainloop. Kontrollerar om Host är
 *     redo för att ta emot data. Utför olika beroende på msd_trf_state
 *
 * Note:            None
 *****************************************************************************/
void MSD_TXService()
{
 
 if(ep1in.Stat.Bits.UOWN)   // Enheten är ej redo att sända
  return;      // Returnera då

 if(msd_trf_state == READY)   // Inget att göra
  return;      // Returnera

  
 switch(msd_trf_state)
 {
  
  case TX:
   if(dCount == 0x00)
   {
    MSD_PutCSW();
    msd_trf_state = READY;
   } 
   else
   {
    MSD_Put();
   }
   break;

  case TX_FLASH:
   if(dCount == 0)
   {
    MSD_PutCSW();
    msd_trf_state = READY;
   }
   else
   {
    if(nBuff == 512)
    {
     pMsdSrc = &buff[0];
     MMC_ReadSector(pFlashSrc, &buff[0]);
     pFlashSrc++;
     memtype = _RAM;
     nBuff = 0;

    }
    MSD_Put();
    nBuff += 64;
   } 
   break;

  case RX:
   if(dCount == 0)
   {
    MSD_PutCSW();
    msd_trf_state = READY;
   }
   else
    return;
   break;
  case TX_WAIT:
   break;
  
 }
 // Skicka paket
 ep1in.Stat.val &= _DTSMASK;           // Save only DTS bit     
 ep1in.Stat.Bits.DTS = !ep1in.Stat.Bits.DTS;  // Toggle DTS bit     
    ep1in.Stat.val |= _USIE|_DTSEN;       // Turn ownership to SIE 
}

/******************************************************************************
 * Function:        void MSD_RXService() 
 *
 * Input:           None
 *
 * Output:          None
 *
 * Side Effects:    None
 *
 * Overview:        Denna funktion körs från mainloop. Kontrollerar om Host har
 *      skickat data till device. Hanterar data på lämpligt sätt
 *
 * Note:            None
 *****************************************************************************/
void MSD_RXService()
{
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 if(ep2out.Stat.Bits.UOWN)
  return;
  
 switch(msd_trf_state)
 {
  case READY:
   // Hämta inkommande CBW
   if(MSD_GetCBW())
    MSD_ProcessATA(); //Är det giltigt -> Hantera ATA kommando

   break;
  
  case RX:
   MSD_Get();
   nBuff += 64;
   
   if(nBuff == 512)
   {
    pMsdSrc = &buff[0];  
    MMC_WriteSector(pFlashDst, &buff[0]);
    pFlashDst++;
    pMsdDst = &buff[0];
    nBuff = 0;

   } 
   break;
  
  default:
   break;
 
 }
 
 // Gör EP2 OUT redo för nästa mottagning
 ep2out.bytes.Count = sizeof(RXBuffer);
 ep2out.Stat.val &= _DTSMASK;          
    ep2out.Stat.Bits.DTS = !ep2out.Stat.Bits.DTS; 
    ep2out.Stat.val |= _USIE|_DTSEN;
       

}

/******************************************************************************
 * Function:        void MSD_ProcessATA() 
 *
 * Input:           None
 *
 * Output:          None
 *
 * Side Effects:    None
 *
 * Overview:        Denna funktion kontrollerar vilket ATA kommando som
 *     inkommit. Sätter pekare, datamängd och msd_trf_state
 *     därefter
 *
 * Note:            None
 *****************************************************************************/
void MSD_ProcessATA()
{
 switch(cbw.CBWCB[0])
 {
  case INQUIRY:
   pMsdRomSrc = (unsigned char*)&InquiryData;
   dCount = sizeof(InquiryData);
   dSize = dCount;
   memtype = _ROM;
   msd_trf_state = TX;
   break;

  case READFORMATCAPACITIES:
   pMsdRomSrc = (unsigned char*)&FormatCapacity;
   dCount = sizeof(FormatCapacity);
   dSize = dCount;
   memtype = _ROM;
   msd_trf_state = TX;
   break;
  
  case READ_CAPACITY:
   pMsdRomSrc = Capacity;
   dCount = sizeof(Capacity);
   dSize = dCount;
   memtype = _ROM;
   msd_trf_state = TX;
   break;
  
  case READ:
   MSD_ReadHandler();  
   msd_trf_state = TX_FLASH;
   break;
  
  case WRITE:
   MSD_WriteHandler();
   msd_trf_state = RX;
   break;

  case MODE_SENSE:
   pMsdRomSrc = ModeSense;
   dCount = sizeof(ModeSense);



David Kiland

USB Communication
David Kiland, Data- & elektroteknik 10p
ITN, Linköpings universitet

56Linköpings Universitet

   dSize = dCount;
   memtype = _ROM;
   msd_trf_state = TX;
   break;

  case MEDIA_REMOVAL:
   dCount = 0;
   dSize = 0;
   msd_trf_state = TX;
   break;

  case NO_COMMAND:
   dCount = 0;
   dSize = 0;
   msd_trf_state = TX;
   break;
  default:
   dCount = 0;
   dSize = 0;
   msd_trf_state = TX;
   break;
 }
}

/******************************************************************************
 * Function:        void MSD_Put() 
 *
 * Input:           None
 *
 * Output:          None
 *
 * Side Effects:    None
 *
 * Overview:        Kopierar data till USB utbuffert
 *
 * Note:            None
 *****************************************************************************/
void MSD_Put()
{
 int nBytes;      // Antalet bytes som ska sändas    
    
 if(dCount < EP1_BUFFER_SIZE)
     nBytes = dCount;
 else
        nBytes = EP1_BUFFER_SIZE;
 
 ep1in.bytes.Count = LSB(nBytes);  // Sätt antalet bytes
 dCount = dCount - nBytes;    // Räkna ut återstående bytes  
 pMsdDst = (unsigned char*)&TXBuffer[0];        // Sätt pekare till Databuffert i USB RAM

    if(memtype == _ROM)          // ROM
    {
        while(nBytes)
        {
            *pMsdDst = *pMsdRomSrc;  // Kopiera byte
            pMsdDst++;    // Öka Destinations pekare
            pMsdRomSrc++;   // Öka Source pekare
            nBytes--;   
        }
    }
    if(memtype == _RAM)    // RAM
    {
        while(nBytes)
        {
            *pMsdDst = *pMsdSrc; 
            pMsdDst++;
            pMsdSrc++;
            nBytes--;
        }
    }
 if(memtype == _FLASH)    // FLASH
    {
        while(nBytes)
        {
            *pMsdDst = *pMsdSrc; 
            pMsdDst++;
            pMsdSrc++;
            pFlashSrc++;
   pFlashDst++;
   nBytes--;
        }
    } 
}

/******************************************************************************
 * Function:        void MSD_Get() 
 *
 * Input:           None
 *
 * Output:          None
 *
 * Side Effects:    None
 *
 * Overview:        Kopierar data från USB inbuffert
 *
 * Note:            None
 *****************************************************************************/
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void MSD_Get()
{
 unsigned char bytes;
 
 bytes = ep2out.bytes.Count;
    pMsdSrc = (unsigned char*)&RXBuffer[0];
 dCount = dCount - bytes;
  
    while(bytes)
    {
     *pMsdDst = *pMsdSrc;
        pMsdDst++;
  pMsdSrc++;
       bytes--;
    }
}

/******************************************************************************
 * Function:        void MSD_ReadHandler() 
 *
 * Input:           None
 *
 * Output:          None
 *
 * Side Effects:    None
 *
 * Overview:        Host vill läsa data från enhet. Pekare och datamängd sätts
 *
 * Note:            None
 *****************************************************************************/
void MSD_ReadHandler()
{
 dCount = cbw.dCBWDataTransferLength; 
 dSize = dCount;
 pFlashSrc = ((cbw.CBWCB[4] << 8) + cbw.CBWCB[5]);
 pMsdSrc = &buff[0];
 nBuff = 512;
}

/******************************************************************************
 * Function:        void MSD_WriteHandler() 
 *
 * Input:           None
 *
 * Output:          None
 *
 * Side Effects:    None
 *
 * Overview:        Host vill skriva data från enhet. Pekare och datamängd sätts
 *
 * Note:            None
 *****************************************************************************/
void MSD_WriteHandler()
{
 dCount = cbw.dCBWDataTransferLength;
 dSize = dCount;
 pFlashDst = (cbw.CBWCB[4] << 8) + (cbw.CBWCB[5]);
 pMsdDst = &buff[0];
 nBuff = 0;
}

#include “mmc.h”
#include “..\spi.h”
#include “..\typedefs.h”
#include “..\delay.h”
#define Nop() asm(“nop”)

unsigned long CurrentSector = 0xFFFFFFFF;

unsigned char MMC_Init()
{
 int i;
 for(i=0;i<10;i++)                       
 {
        SPI_Write(0xFF);
 }
 
 CS1 = 0;

 // CMD0
 SPI_Write(0x40);                        
 SPI_Write(0x00);                        
 SPI_Write(0x00);
 SPI_Write(0x00);
 SPI_Write(0x00);
 SPI_Write(0x95);                        

 if(!MMC_Response(0x01)) 
  return 0;
 
 i = 0;

 while((i<255) && !MMC_Response(0x00))
 {
  SPI_Write(0x41);                   
     SPI_Write(0x00);                   
     SPI_Write(0x00);
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     SPI_Write(0x00);
     SPI_Write(0x00);
     SPI_Write(0xFF);
  DelayMs(1);
 }                  
    
 if(i >=254) 
  return 0;
     
 CS1 = 1;
 SPI_Write(0xFF);

 SSPCON1 &= 0xFC;
 return 1;
}

unsigned char MMC_Response(unsigned char response)
{
 unsigned int count = 0xFFFF;
 while(count)
 {
  if(SPI_Read(0xFF) == response)
   return 1;

  count--;
 }
 return 0;                  
}

unsigned char MMC_ReadSector(unsigned long SecNr, unsigned char *buf)
{
 unsigned int i;
 unsigned long adr;

 if(SecNr != CurrentSector)
 {
  CurrentSector = SecNr;
  adr = ((SecNr&0xFFFF) * 512);

  CS1 = 0;                     
 
     SPI_Write(0x51);                // READ_SINGLE_BLOCK
     SPI_Write(UMSB(adr));        // Adress
     SPI_Write(ULSB(adr));
     SPI_Write(LMSB(adr));
     SPI_Write(0x00);
     SPI_Write(0xFF);                // Checksumma används ej -> skicka 0xFF

  if(!MMC_Response(0x00))   // Accepterar MMC kommandot?
   return 1;       

  if(!MMC_Response(0xFE))   // Vänta på Data token
   return 1;   

  for(i=0;i<512;i++)    // Läs in 512 bytes till buffert
     {
      *buf++ = SPI_Read(0xFF);             
  }

  SPI_Read(0xFF);                 // CRC bytes behövs ej
  SPI_Read(0xFF);     //

  CS1 = 1;               
  SPI_Write(0xFF);                // Ge några klockpulser som avslutning

 }
 return 0;      // Allt gick som det ska
}

unsigned char MMC_WriteSector(unsigned long SecNr, unsigned char *buf)
{
 unsigned int i;
 unsigned long adr;
 unsigned char stat;

 adr = ((SecNr&0xFFFF) * 512);
 
 CS1 = 0;                     

    SPI_Write(0x58);                // READ_SINGLE_BLOCK
    SPI_Write(UMSB(adr));        // Adress
    SPI_Write(ULSB(adr));
    SPI_Write(LMSB(adr));
    SPI_Write(0x00);
    SPI_Write(0xFF);                // Checksumma används ej -> skicka 0xFF

 if(!MMC_Response(0x00))   // Accepterar MMC kommandot?
  return 1;       

 SPI_Write(0xFE);

 for(i=0;i<512;i++)    // Läs in 512 bytes till buffert
    {
     SPI_Write(*buf++);             
 }

 SPI_Read(0xFF);                 // CRC bytes behövs ej
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 SPI_Read(0xFF);     //

 stat = (SPI_Read(0xFF)&0x0F);
 

 while(!SPI_Read(0xFF))
 {
  Nop();
 }

 if(stat != 0x05)
  return 1;
 CS1 = 1;               
 return 0;      // Allt gick som det ska
}

unsigned char MMC_ReadSect(unsigned char *buf)
{
 unsigned int i;     

 if(!MMC_Response(0xFE))   // Vänta på Data token
  return 1;   

 for(i=0;i<512;i++)    // Läs in 512 bytes till buffert
    {
     *buf++ = SPI_Read(0xFF);             
 }

 SPI_Read(0xFF);                 // CRC bytes behövs ej
 SPI_Read(0xFF);     //

 return 0;      // Allt gick som det ska
}

unsigned char MMC_SetBlockLength(unsigned int length)
{
 CS1 = 0;
 SPI_Write(0x50);                
    SPI_Write(0x00);
    SPI_Write(0x00);
    SPI_Write(MSB(length));                
    SPI_Write(LSB(length));         
    SPI_Write(0xFF);                

 if(!MMC_Response(0x00)) 
  return 0;

 CS1 = 1;
 

 return 1;
}

unsigned char MMC_Erase()
{
 if(!MMC_SetBlockLength(0x01))
  return 0;

 CS1 = 0;

 SPI_Write(0x6A);                   
    SPI_Write(0x00);                   
    SPI_Write(0x00);
    SPI_Write(0x00);
    SPI_Write(0x00);
    SPI_Write(0xFF);
 
 if(!MMC_Response(0x00))
  return 0;

 SPI_Write(0xFE);
 SPI_Write(0x04);
 
 SPI_Write(0xFF);
 SPI_Write(0xFF);
 
 CS1 = 1;
 return 1;
}

unsigned char MMC_GetStatus()
{
 CS1 = 0;

 SPI_Write(0x4D);                   
    SPI_Write(0xFF);

 if(!MMC_Response(0x00))
  return 1;

 SPI_Read(0xFF);
 SPI_Read(0xFF);

 CS1 = 1;
 return 0;
}
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unsigned char MMC_ReadCSD(unsigned char *buf)
{
 unsigned char i;

 CS1 = 0;

 SPI_Write(0x49);                   
    SPI_Write(0xFF);

 if(!MMC_Response(0x00))
  return 1;

 if(!MMC_Response(0xFE))   // Vänta på Data token
  return 1;   

 for(i=0;i<16;i++)    // Läs in 512 bytes till buffert
    {
     *buf++ = SPI_Read(0xFF);             
 }

 SPI_Read(0xFF);                 // CRC bytes behövs ej
 SPI_Read(0xFF); 

 CS1 = 1;
 return 0;
}


