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USB flash disk - Toàn tập
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Ngày nay việc sở hữu 1 thiết bị lưu trữ nhỏ gọn và tiện ích như USB flash

disk (UFD) gần như là một thứ không thể thiếu với người sử dụng vi tính. Giá cả 

thì ngày càng rẻ và đi củng với giá rẻ là việc chất lượng ngày càng đi xuống.

Để tìm hiểu thêm về cấu tạo, nguyên lý họat động, những lỗi thường gặp và cách 

xử lý của lọai UFD này lqv77 tôi xin trình bày lọat bài viết “Usb Flash Disk -

Toàn tập”.

1. Cấu tạo:

- Về mặt phần cứng UFD chỉ bao gồm 4 phần trong đó phần đầu cắm USB và 

thạnh anh 12 MHz coi như phụ còn lại 2 phần chính đó là ic giao tiếp, và chip 

nhớ (dạng flash).

1.1 Đầu cắm USB:

- Với 4 đường cáp chức năng như hình vẽ trên gồm: 

Gnd, Data-, Data+, +5V. Và đây là hình ảnh bên trong của đầu cám usb này và 

4 đường kết nối của UFD.

- Và hình ảnh sau khi đã tháo bỏ đầu cắm usb ra, còn trơ lại 4 lỗ chân giao tiếp.
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Đầu cắm này hay bị bung mối hàn dẫn đến chậm chờn lúc nhận lúc không hoặc 

không chạy hoàn toàn.

1.2 Ic giao tiếp:

 - 1. Đầu cắm USB

 - 2. IC giao tiếp.

 - 4. Chip nhớ (Flash)

 - 5. Thạch anh 12Mz.

- Ic điều khiển là một dạng “vi xử lý” chuyên dùng, điều khiển việc kết nối, 

truyền nhận và lưu trữ dữ liệu.

- Các lọai IC giao tiếp thông dụng đó là: iCreat, Alcor, Phison, Oti, Profilic,

SSS-Solid State System, Netac, Ameco, Chipsbank, Skymedia, USBest…

- Bên trong các chip điều khiển này có một đoạn chương trình mà ta gọi là 

firmware. Đa phần lỗi của UFD đều từ cái firmware này mà ra.

1.3 Chip nhớ (Flash):
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- Nơi lưu trữ dữ liệu thực sự và khả năng lưu trữ nhiều hay ít tùy thuộc vào chip

nhớ này.

1.4 Thạch anh 12Mhz:

- Tạo xung nhịp cho “vi xử lý” họat động.

1.5 Linh tinh khác:

- Ngòai ra còn có led báo nguồn và báo hiệu chế độ đọc/ghi dữ liệu. Switch gặt 

chế độ cho hoặc không cho ghi đè…
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Pan 1: Khi cắmUsb flash disk vào máy, máy không có biểu hiện gì, đèn báo

không sáng.

Chuẩn đoán:

- Mất nguồn usb flash hoàn toàn tê liệt.

Nguyên nhân 1: Gãy, đứt chân giao tiếp USB

- Lỗi này thường xảy ra các những loại có vỏ cao su mềm như Jog, A-data.

- Gặp lỗi này, bạn có thể vừa rút vừa dùng mũi dùi, dao tỉa đứt keo dính mạch 

điện vào vỏ cao su để lôi mạch ra ngoài. Nhìn bằng mắt thường, kính lúp xem 

chân nối từ cổng vào mạch điện có đứt_gãy không. Nếu có thì hàn lại.

- Những bạn có đồng hồ vạn năng có thể đo kiểm tra bằng thang đo điện trở 

(xO) để phát hiện đứt.

Nguyên nhân 2: Do chết cầu chì (nếu có) cấp nguồn 5V(+) từ chân cắm USB 

đến IC giao tiếp.

- Hãy dò từ chân Vcc 5V(+) tới khu vực IC giao tiếp (phải dùng kính lúp chứ ko 

thể nhìn rõ bằng mắt thường). Sẽ thấy (có thể có hoặc không) 1 điện trở cầu chì, 

loại SMT (linh kiện dán) thường là màu đen (ký hiệu R.., L.. hoặc FB.., F.., 
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FS…) .

- Đo kiểm tra điện áp sau cầu chì này :

 - Nếu 3.3V : Tốt (Đây chính là R sụt áp của mạch ổn áp zene)

 - Nếu 5V : Tốt (Đây chính là R cầu chì)

Nguyên nhân 3: Do hư hỏng mạch ổn áp (để hạ từ 5V xuống 3.3.V

- Đây là dạng mạch ổn áp đơn giản nhất 

chỉ bao gồm 1 zenner hoặc 1 ic ổn áp 3.3. Thường thì bị đứt R hạng dòng, điện 

trở cầu chì, chết zenner, chết ic ổn áp.

- Nếu chết IC ổn áp bạn có thể thay bằng các IC ổn áp 3v3 trên các mainboard 

xác như con 1117, hoặc 1084, 1085…Kẹt quá thì dùng 2 diode nối tiếp đường 5 

vôn để sụt áp bớt. Nhưng cách này chỉ là dạng chữa lửa mà thôi.

Nguyên nhân 4: Chết ic giao tiếp.

- Nếu đã có nguồn 3v3 thì hàn lại các chân ic giao tiếp, vẫn không chịu nhận thì 

có thể ic giao tiếp đã bị chết. Trường hợp này thì chỉ có thể “để dành” chip flash 

lại để chừng nào có cái usb nào bị chết flash thì thay qua mà thôi.

- Vài nơi có sẳn mạch usb và ic giao tiếp thì có thể thay thề nguyên mạch này và 

chỉ cần xả chip flash qua và chạy lại firmware là xong.

- Chi phí cho việc thay bo này là 30-40k tùy nơi. Nhưng rất ít nơi có bo lọai này.
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Pan 2: Cắm usb flash disk vào máy, hệ điều hành sẽ nhận ra và hiện ổ đĩa

nhưng khi ta truy xuất vào ổ đĩa này thì hệ điều hành sẽ báo lỗi.

Hoặc vào xem được file, folder nhưng không xóa, edit, copy… nói chung là

không làm gì được cả.

1. Do lỗi firmware:

- Bệnh này rất thường xảy ra, đối với usb flash disk và cả đối với máy nghe nhạc 

mp3, mp4… cách xử lý thì hòan toàn giống nhau đó là nạp lại firmware.

Tool nạp lại firmware của dòng ic USBest

- Việc nạp lại firmware này yêu cầu phải xác định usb flash, mp3, mp4 của mình 

xài ic điều khiển nào (tháo vỏ ra coi) rồi dùng đúng chương trình của ic đó để 

nạp lại (không có tool hoặc chip lạ quá thì phải search trên mạng hoặc post bài 

vô các forum chuyên về vấn đề này mà nhờ tìm giúp).

- Quá trình nạp lại firmware gần giống như ta “low level format” ổ đĩa cứng. Tôi 

sẽ có các bài viết hướng dẫn riêng cho từng lọai chíp thông dụng. CÒn các chip 

khác thì tương tự, khi đã có kinh nghiệm rồi thì chỉ cần có tool là có thể dùng 

được ngay thôi.

2. Link download một số tool nạp lại firmware cho usb:

 - Chipsbank CBM209x

 - AMECO: MW8209/MXT6208/Ameco UdTools/MW6208/UdTools

 - ALCOR: AU9386/AU698x/AU9381/AU9385/AU9380/AlcorMP

 - Skymedia SK6201
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 - iCreat PD5128

 - USBest UT161/168/169

3. Do lỗi chip nhớ (flash):

- Nếu đã dùng tool đề nạp lại firmware mà vẫn không được, hoặc tool báo lỗi 

chip nhớ không có hoặc không hổ trợ (No/Un supported Flash). Ta nên hàn lại 

chân của chip nhớ (flash) rồi thử lại. Nếu vẫn thất bại thì chip nhớ (flash) đã bị 

lỗi. Chí còn cách thay chip nhớ khác mà thôi.

- Dĩ nhiên, khi thay chip nhớ khác ta có thể thay khác dung lượng và nạp lại 

firmware là có thể hoặt động bình thường.
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Lỗi Usb device not Recognized

Lỗi này là chung cho tất cả các thiết bị dùng giao tiếp USB chứ không riêng gì 

USB flash disk mới bị.

Khi cắm thiết bị USB vào máy hệ điều hành sẽ báo:

1. Do kết nối USB tiếp xúc không tốt:

- Có thể khi ta cắm vào tiếp xúc không tốt hoặc có rò rỉ từ đầu usb vào đến ic 

điều khiển (có khi đi qua điện trở, hoặc tụ - thay thử các điện trở và tụ này) .

2. Sút áp đường vào:

- Áp nguồn 3v3 vì lý do rò rỉ nào đó đã tụt xuống quá thấp còn lại chừng hơn 2v.
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- Đa phần là hư zenner, ic ổn áp hoặc tụ lọc nguồn.

3. Chết thạch anh:

- Rất thường xảy ra, nếu nghi ngờ thay thử 1 thạch anh 12Mhz để lọai trừ khả 

năng này là xong.

4. Lỗi IC điều khiển:

- Nếu đã kiểm tra các bước đều OK mà không co gì cải thiện thì có thể IC điều 

khiển đã bị lỗi. Nó không chết hẳn nhưng đã họat động không như ta mong

muốn. Cách xử lý là thay IC điều khiển (đúng lọai) hoặc thay bo như trường hợp

chết IC điều khiển.

Bài này ứng dụng cho tất cả các thiết bị dùng giao tiếp USB chứ không riêng gì 

USB Flash disk đâu nhé


