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PORT USB TYP C
Aby w pełni zrozumieć, czym zajmuje się i jakie możliwości daje USB 
PD, musimy się wgłębić w fizyczną warstwę portu USB-C.

Rysunek 1. Wtyczka oraz gniazdo USB-C

Jak łatwo zauważyć na Rysunku 1, gniazdo ma 24 piny. Są one ułożo-
ne w taki sposób, aby wtyczka mogła działać poprawnie włożona na 
oba sposoby. Wtyczka, w przeciwieństwie do gniazda, nie jest zbu-
dowana symetrycznie. Dzięki temu oprogramowanie (bądź sprzęt) 
obsługujące gniazdo jest w stanie wykryć orientację, w jakiej wpięta 
jest wtyczka.

W skład portu USB-C wchodzą:
 » zasilanie USB Vbus,
 » masa GND,
 » jedna para danych USB 2.0 D+/-,
 » dwie pary różnicowych linii danych USB 3.2 lub USB4 TX/RX,
 » linia konfiguracyjna CC (ang. Configuration Channel),
 » linie sygnałów dodatkowych SBU (ang. Sideband Use),
 » zasilanie wtyczki Vconn.

Linie CC z gniazda są wykorzystywane do ustalenia orientacji, jednak 
tylko jedna jest użyta do komunikacji. Druga linia CC może służyć 
jako Vconn, czyli zasilanie elektroniki znajdującej się w samym kablu.

USB POWER DELIVERY
USB PD jest protokołem komunikacyjnym wykorzystującym jedną 
linię CC portu USB-C jako warstwę fizyczną. Pozwala on na ko-
munikowanie się dwóch urządzeń – ustalenie parametrów zasilania 
(maksymalnie 20V/5A, choć najnowsza wersja standardu mówi o aż 
48V/5A), urządzenia zasilającego oraz hierarchii wymiany danych. 
Do przesyłu energii o mocy większej niż 60W potrzebny jest kabel 
z dodatkową elektroniką (ang. Electronically Marked Cable), zasila-
nej pinem Vconn. Kabel taki potrafi odpowiadać na skierowane do 
niego specjalne wiadomości PD. PD wprowadza również tryby al-

ternatywne (ang. Alternate Modes), dzięki którym możliwe jest prze-
syłanie m.in. wysokiej jakości sygnału DisplayPort bez dodatkowej 
konwersji.

Zanim przejdziemy do przykładów, bo tak będzie najłatwiej zro-
zumieć, jak to wszystko się komponuje w całość, wprowadźmy kilka 
przydatnych pojęć. PD definiuje rolę zasilania (ang. Power Role) oraz 
rolę danych (ang. Data Role). Urządzenie może być tym zasilającym 
(ang. Source) lub zasilanym (ang. Sink) oraz pełnić funkcję urządze-
nia (ang. Upstream Facing Port, UFP) lub hosta (ang. Downstream 
Facing Port, DFP). Domyślnie, na początku komunikacji, urządzenie 
dostarczające moc (Source) staje się również hostem, czyli odbiorcą 
danych (DFP). Jednak obie te role mogą być zmienione (ang. Role 
Swap) w trakcie połączenia za pomocą specjalnych wiadomości PD. 
Istnieją również urządzenia typu DRP (ang. Dual Role Port), takie 
jak laptop czy adapter USB-C, które mogą być zarówno dostawcą, jak 
i odbiorcą zasilania.

Opisanym przypadkom będziemy się przyglądać przy pomocy 
analizatora PD firmy Total Phase, który pozwala obserwować komu-
nikację na linii CC oraz napięcie i natężenie na liniach Vbus. Wszyst-
kie urządzenia podłączone są ze sobą przy pomocy podstawowego 
kabla (bez wbudowanej elektroniki), czyli dającego możliwość prze-
syłu do 60W.

BRAK KOMUNIKACJI PD
Wiele urządzeń z portem USB-C nie obsługuje protokołu PD, a jed-
nak podstawowe ładowanie (nawet z różnymi mocami) działa bez 
problemów. Przyjrzyjmy się naszemu przypadkowi – połączenie 
standardowej ładowarki telefonowej ze smartfonem. Użyty smartfon 
to Redmi Note 8 Pro, z funkcją Quick Charge 4+. W przeciwieństwie 
do ładowarki wyposażony jest on w podstawową obsługą PD [1]. 
Nie skutkuje to jednak możliwością komunikacji PD, gdyż wystarczy, 
że tylko jedna strona nie wspiera tego standardu.

Rysunek 2. Połączenie telefonu z ładowarką

Pokaż, na co cię stać – USB Power Delivery
W dobie rosnących możliwości przesyłu danych oraz energii, przy jednoczesnej standaryza-
cji i ujednolicaniu wszelakich połączeń, niezbędny jest mechanizm, który to wszystko zbiera 
w całość. Z pomocą przychodzi protokół USB Power Delivery (PD) korzystający z portu USB 
typu C. W artykule postaram się przybliżyć, co takiego dzieje się w tej małej wtyczce, że daje 
nam możliwości, o których mało kto słyszał.
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Tak jak zaprezentowano na Rysunku 2, Source (ładowarka) ma 
obowiązek podciągnięcia linii CC do zasilania przez rezystor Rp. 
W naszym przypadku jest to 56kΩ, co według standardu USB-C 
oznacza, że ładowarka może zasilać z domyślną mocą USB (2,5W dla 
USB 2.0, 4,5W dla USB 3.2 single-line oraz 7,5W dla USB 3.2 dual-li-
ne). Z kolei odbiorca (telefon) zoobowiązany jest podłączyć linię CC 
do masy przez, określony w specyfikacji, rezystor Rd 5,1kΩ.

Na linii CC nie odbywa się komunikacja, więc żadne wiadomo-
ści PD nie zostały zarejestrowane przez analizator PD. Z wykresu 
na Rysunku 3 widać, że napięcie ładowania Vbus pozostaje na po-
ziomie 5V, a wahania natężenia prądu ustabilizowały się po chwili 
na poziomie 1100mA, nie wykorzystując nawet maksymalnej mocy 
ładowarki.

NEGOCJACJA ZASILANIA
W drugim przykładzie przyjrzymy się przypadkowi negocjacji zasi-
lania obu urządzeń obsługujących PD. Z jednej strony jest to łado-

warka PD, a z drugiej laptop Pixelbook. Pierwsza różnica jest taka, 
że tym razem opór rezystora Rp wynosi 10kΩ. Świadczy to o tym, 
że urządzenie jest w stanie zasilać mocą aż 5V/3A bez dodatkowej 
komunikacji PD. Na obudowie ładowarki możemy również wyczy-
tać dostępne opcje zasilania – 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 
20V/2,25A. Będą one widoczne w logach PD.

Na Rysunku 4 przedstawiona została komunikacja PD pomiędzy 
laptopem a ładowarką tuż po wpięciu wtyczki:

 » wiadomość 1 – ładowarka przesyła swoje możliwości ładowania 
(ang. Source Capabilities),

 » wiadomość 2 – laptop żąda (ang. Request) jedną z przesłanych 
wcześniej opcji. Następnie ładowarka akceptuje żądanie. Po około 
100ms ładowarka przesyła wiadomość PS_RDY (ang. Power Sup-
ply Ready) informującą o tym, że na liniach Vbus pojawiło się już 
żądane napięcie. Na tym jednak negocjacja się nie kończy,

 » wiadomość 3 – laptop przesyła żądanie wybrania opcji zasilania 
jeszcze raz, a ładowarka je akceptuje i potwierdza tak jak po-
przednim razem.

Rysunek 3. Wykres napięcia i natężenia ładowania telefonu podstawową ładowarką

Rysunek 4. Podstawowa negocjacja zasilania PD
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Przyjrzyjmy się dokładnie przedstawionym na Rysunku 5 trzem 
wybranym wiadomościom, aby zrozumieć, dlaczego żądanie napię-
cia zostaje wysłane dwukrotnie:

 » wiadomość 1 – ładowarka przesyła wszystkie 5 opcji zasilania, 
zgodne z tym, co jest określone na naklejce ładowarki. Każda 
z nich jest przesłana osobno w obiekcie zwanym PDO (ang. Po-
wer Data Object), który jest indeksowany,

 » wiadomość 2 – przesłany przez laptop Request, w którym wy-
brana jest jedna z oferowanych przez ładowarkę opcji zasilania. 
W tym przypadku jest to 1 (licząc od 1, pomimo że w wiadomo-
ści 1 indeksowanie zaczyna się od 0), a więc 5V/3A,

 » wiadomości 3 – żądanie opcji nr 4, czyli 15V/3A. 

To wszystko wciąż nie wyjaśnia jednak, dlaczego nie została od razu 
wybrana opcja z większą mocą. Protokół PD nie określa, w jaki spo-
sób ma zostać wybrane docelowe napięcie – natychmiastowo czy 
stopniowo. Wszystko zależy od tego, jaką politykę negocjacji zasila-

nia ma odbiorca. Często urządzenia wybierają najpierw bezpieczne 
5V (każde urządzenie musi wspierać taką opcję), po czym rozpatrują 
dostępne opcje i wybierają tę docelową.

Rysunek 6. Wykres napięcia i natężenia ładowania laptopa ładowarką PD

Rysunek 5. Rozwinięcie wiadomości PD
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Przyjrzyjmy się jeszcze Rysunkowi 6, na którym zaprezentowano 
przebieg napięcia oraz natężenia. Na wstępie można zauważyć szpilkę 
napięcia do 5V przed rozpoczęciem negocjacji. Została ona spowo-
dowana zakłóceniami przy wkładaniu wtyczki, co nie wpływa na po-
zostałą część pomiarów.

Zgodnie z oczekiwaniami możemy zaobserwować, że w pierw-
szej kolejności napięcie wzrosło do 5V, a po chwili do 15V (żąda-
nych w wiadomości 3). Po ok. 2s laptop zaczyna pobierać 2800mA. 
To chwilowe opóźnienie pomiędzy skokiem napięcia a poborem 
mocy jest zapewne spowodowane wewnętrzną polityką laptopa oraz 
przestawieniem w tryb ładowania. Jako ciekawostkę warto również 
dodać informację, którą ciężko wyłuskać, nie dysponując dokładnym 
wykresem. Napięcie 5V na liniach Vbus pojawiło się w ~7,2s, jednak 
nasze żądanie 5V w wiadomości 2 zostało wysłane dopiero w ~7,4s. 
Dzieje się tak, ponieważ każda ładowarka po wykryciu odbiorcy 
jest zobowiązania do dostarczenia domyślnych parametrów USB, 
tzw. Safe5V, po czym dopiero następuje negocjacja. Dzięki takiemu 
podejściu urządzenia, które nie obsługują USB PD, również mogą 
być zasilane ładowarką PD. Oznacza to, że nasze pierwsze żądanie 
nie powoduje zmiany samego napięcia na liniach Vbus.

DODATKOWE MOŻLIWOŚCI
Wbrew nazwie protokół Power Delivery daje więcej możliwości, niż 
tylko negocjacja zasilania. Dostępny jest również specjalny typ wia-
domości VDM (ang. Vendor Defined Message), których zawartość 
jest zdefiniowana przez producenta sprzętu lub osobną specyfikację. 
Daje to potencjał wymiany informacji, które wykraczają poza specy-
fikację PD. Wiadomości te mogą być wysłane dopiero po nawiązaniu 
kontraktu zasilania (porozumienie obu stron w kwestii zasilania, wy-
nikające z negocjacji PD). Urządzenia mogą wchodzić w tak zwany 
tryb alternatywny, który umożliwia przekonfigurowanie domyślnego 
zastosowania pinów USB-C – obu par TX/RX oraz linii SBU.

Flagowym przykładem trybu alternatywnego jest DisplayPort. 
Zewnętrzna specyfikacja [2] definiuje to, co muszą zawierać wiado-
mości, aby oba połączone urządzenia dogadały się w kwestii przesyłu 
obrazu.

Przechodząc już do przykładu, tym razem do laptopa, będziemy 
podpinać HUB USB-C firmy UGREEN z podłączoną ładowarką PD, 
pendrivem USB 3.2 oraz monitorem przez port HDMI.

Zarówno HUB, jak i laptop są urządzeniami typu DRP, czyli 
mogą być dostarczycielem zasilania, jak i stroną zasilaną. Początkowo 
to laptop pełni rolę Source’a i jest to ustalane za pomocą rezystorów 
Rp/d na poziomie elektrycznym. Z logów PD można odczytać, że po-
czątkowa negocjacja zasilania przebiega tak samo jak w poprzednim 
przykładzie. Po chwili jednak komunikacja ta się różni, co można za-
obserwować na Rysunku 7:

 » wiadomość 1 – laptop przesyła swoje opcje zasilania, a HUB 
wybiera jedną z nich,

 » wiadomość 2 – laptop chce uzyskać listę opcji, jakimi może 
być zasilany HUB (ang. Get Sink Capabilities). Nie jest to nie-
zbędny element w procesie negocjacji, jednak urządzenie może 
chcieć uzyskać taką informację w celu zbierania danych o pod-
łączonym partnerze, żeby np. przeprowadzić manewr szybkiej 
zamiany ról zasilania (ang. Fast Role Swap, FRS), gdy zostanie 
odłączona ładowarka od HUBa,

 » wiadomość 3 – laptop decyduje się na zamianę roli zasilania 
i wysyła takie żądanie (ang. Power Role Swap), a HUB je ak-
ceptuje. Po odpowiedniej procedurze to już HUB jest stroną 
zasilającą,

 » wiadomość 4 – właściwa negocjacja zasilania. HUB przesyła swo-
je opcje, a laptop, tak jak w poprzednim przykładzie, po chwili 
żąda docelową moc 15V/3A i kontrakt PD zostaje ustalony.

Tak jak wspomniano na początku artykułu, połączone ze sobą urzą-
dzenia mają dwie osobne role – danych oraz zasilania. Domyślnie 
odbiorca zasilania pełni również rolę UFP, np. zasilany pendrive jest 
urządzeniem, które dostarcza dane. W naszym przypadku to laptop 
był początkowo dostarczycielem zasilania, przez co jego domyślną 
rolą była pożądana przez nas funkcja DFP (odbiorcy danych). W ta-
kiej sytuacji nie musiała dodatkowo następować zamiana roli danych.

Rysunek 7. Negocjacja PD laptopa i HUBa USB-C
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Rysunek 8. Negocjacja trybu alternatywnego DisplayPort

Po negocjacji zasilania następuje negocjacja trybów alternatywnych 
za pomocną wiadomości VDM. Przebieg takiej komunikacji przed-
stawiono na Rysunku 8:

 » wiadomość 1 – komunikacja rozpoczyna się zawsze od żądania 
(wysłanego przez DFP) „przedstawienia się” podłączonego part-
nera. Odpowiedź zawiera typ urządzenia, ID producenta oraz 
produktu, wspieraną wersję protokołu itp.,

 » wiadomość 2 – przedstawiona jest lista wspieranych standar-
dów. HUB zwrócił tylko jeden standard DisplayPort (fakt, że 
HUB ma port HDMI, ale w liście standardów przedstawia je-
dynie standard DP, jest spowodowany tym, że wewnątrz HUBa 
znajduje się konwerter DP→HDMI). Treść kolejnych wiadomo-
ści jest zależna od wybranego standardu,

 » wiadomość 3 – przedstawiona jest lista trybów alternatywnych 
w ramach DP. Przesłany został jeden tryb, również nazwany 
DisplayPort,

 » wiadomość 4 – DFP żąda wejścia w przesłany wcześniej tryb 
alternatywny,

 » wiadomości 5 oraz 6 – komunikacja ściśle związana ze standar-
dem DisplayPort. Sprawdzany jest status oraz następuje konfi-
guracja parametrów przesyłu obrazu.

Po takiej negocjacji przez dany port USB-C dostępny jest dodatkowy 
monitor, wejście dla ładowarki oraz porty USB 2/3. Warto zaznaczyć, 
że do działania podstawowych portów USB 2/3 nie jest potrzebna 
żadna dodatkowa konfiguracja poza ustaleniem lub pozostawieniem 
domyślnej roli danych.

Tryb alternatywny DisplayPort ma dwie możliwości przekonfi-
gurowania pinów USB-C, w zależności od pożądanej rozdzielczości. 
Pierwsza z nich, wykorzystana w naszym przykładzie, polega na uży-
ciu pinów SBU jako linii AUX oraz jednej z par TX/RX. Jednak od 
pewnego pułapu rozdzielczości obrazu [3] ilość danych do przesła-
nia jest tak duża, że DP wykorzystuje obie pary TX/RX. Powoduje 
to oczywiście brak możliwości korzystania z USB 3.2/4.0 przez dany 
port USB-C. Ciągle do dyspozycji pozostaje USB 2.0, ponieważ prze-
znaczenie linii D+/- nie jest zmieniane.

PODSUMOWANIE
Możliwości stosunkowo niewielkiego portu USB-C wspartego o proto-
kół PD wydają się naprawdę spore. Dochodzi do tego uniwersalność, 
gdyż jedna ładowarka PD może zaspokoić potrzeby wielu typów 
urządzeń. Na ten moment istnieje już kilka trybów alternatywnych, 
takich jak HDMI [4] czy MHL [5]. Wygląda na to, że ta liczba bę-
dzie tylko rosła. Sam standard też jest ciągle aktywnie rozwijany, 
o czym świadczy ostatnie zwiększenie maksymalnej mocy ze 100W 
do 240W. Z tych względów prawdopodobnie będzie się zwiększać też 
liczba urządzeń wspierających PD i różne tryby. Warto obserwować 
rozkwit tej technologii oraz to, czy producenci sprzętów zdecydują 
się jeszcze bardziej korzystać z jej potencjału. Co więcej, UE wpro-
wadza obowiązek korzystania z portu USB-C od roku 2024. Może to 
również skutkować przyspieszonym rozwojem standardu.
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