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A feltörekvő érzékelők – 
Egy IO-Link referenciadizájn
Az IO-Link az első nyitott és terepi busztól független, soros pont-pont-protokoll 
az érzékelők és működtetők közötti kommunikációhoz, amelyet nemzetközileg 
szabványosítottak (IEC 61131-9). Az IO-Link tehát az intelligens eszközökkel 
való univerzális kommunikáció tényleges szabványa, úgy mint az alábbiakban 
bemutatott MAXREFDES177# referenciadizájn. A Maxim Integrated és a TMG TE 
közösen fejlesztettek ki egy kártyát, amely az IO-Link 1.1/1.0 verziójának felel 
meg. 
A kidolgozott referenciadizájn tartalmazza a MAX22515 IO-Link adó-vevőt, az alacsony energiafogyasztású 
Atmel (microchip) ATSAM mikrovezérlőt (amely a TMG TE IO-Link eszközvermet használja) és a MAX22000 
univerzális analóg I/O-chipet. Az analóg (terepi) oldalt teljes mértékben le van választva az IO-Link oldaláról 
a MAX14483 digitális leválasztóval és egy galvanikusan leválasztott tápegységgel, amelynek táplálása  
az IO-Link mastercsatlakozás L+ (24V) ellátásából történik. A teljes referenciadizájn 61 mm x 25 mm méretű 
áramköri lapra illeszkedik. 

A referenciadizájnt ipari formában építették fel, és egy M12 csatlakozót használ a 4-eres IO-Link-kábelhez.  
Az analóg (terepi) oldal négypólusú NYÁK-sorkapcsokkal felszerelt.

© Maxim Integrated
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1. ábra: A MAXREFDES177# referenciadizájn egyszerűsített kapcsolási rajza

Egy Atmel (microchip) ATSAM mikrovezérlő (ARM Cortex-M4) szolgál interfészként a MAX22000 I/O-modul  
és a MAX22515 IO-Link adó-vevő között. Az erőteljes kommunikáció érdekében a MAX22515 beépített 
túlfeszültség-védelemmel rendelkezik az áramköri kártya nagyon kis területén, külső védelmi elemek, például 
TVS-diódák nélkül. Az IO-Link adó-vevő egy 20 lyukas szeletszintű tokozásban (Wafer Level Package – WLP) 
található, ami azt jelenti, hogy a referenciadizájn csak kis alapterületet igényel. 

Az áramkört a polaritás megfordulása ellen a MAX22515 beépített aktív védőáramköre óvja. Az adó-vevő 
két integrált LDO-szabályozóval rendelkezik (3,3 V és 5 V). A 3,3 V-os szabályozó létrehozza a 3,3 V-os 
tápfeszültséget a dizájn többi áramköréhez. A teljesítményveszteség csökkentése érdekében alacsony 
bekapcsolási ellenállású meghajtóval is rendelkezik. 

A referenciadizájn a Technology Management Group Technology and Engineering (TMG TE) IO-Link 
vermét használja, és bármely IO-Link 1.1-es verzióval képes kommunikálni. A kártya tartalmaz egy M12-
csatlakozót egy kompatibilis IO-Link masterhez standard M12 kábellel való csatlakozáshoz. A MAXREFDES177# 
működtetése egy USB I/O-Link-masteren, például a MAXREFDES165# a kapcsolódó szoftverrel, lehetővé teszi 
az egyszerű üzembe helyezést.

A MAX22000 konfigurálható I/O-módjai a terepi oldalon, az AIO- és a GND -csatlakozásokon keresztül 
tartalmaznak egy analóg feszültségbemenetet (±10V), egy analóg árambemenetet (±20mA), egy analóg 
feszültségkimenetet (±10V) és egy analóg áramkimenetet (±20mA). A MAXREFES177# a lineáris tartományt  
a névleges tartomány 105%-án, a teljes tartományt pedig a 125%-án határozza meg. A pontatlanság 
legfeljebb 0,1% lehet ±50 °C-os hőmérséklet-ingadozással. A másik két bemeneti terminál úgy konfigurálható, 
hogy a hőmérsékletet egy szabványos érzékelővel, például PT100 vagy PT1000 ellenállás-hőmérővel 
mérik. Ezek a csatlakozások a MAX22000 programozható erősítőjéhez (PGA) csatlakoznak az AI5 és AI6 
bemeneteken.
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Kapu a világba – MAX22000

A MAX22000 egy konfigurálható analóg bemenet/kimenet-IC, amely folyamatos működés közben feszültség-/
árambemenetként vagy -kimenetként konfigurálható. Más analóg jelek mérésére további bemenetek állnak 
rendelkezésre. A komponens 18 bites DAC-t kínál, gyors beállási idővel és 24 bites delta-szigma-ADC-vel. 
Az ADC és a DAC külön-külön választhat belső vagy külső referencia között. Az itt leírt áramkör a belső 
feszültségreferenciát használja. Az 5 ppm/°C nagyon stabil belső referencia miatt a MAX22000 ±50 °C 
hőmérséklet-ingadozással 0,1%-os pontatlanságot érhet el. A lineáris tartományt a névleges tartomány 
105%-ára, a teljes tartományt pedig a 125%-ára állítja be. Ez azt jelenti, hogy ±10,5 voltos lineáris 
tartománnyal és ±12,5 voltos mérési tartománnyal rendelkezik ±10 voltos névleges tartománynál.

A MAX22000 alacsony zajszintű PGA-val, nagyfeszültségű és alacsony feszültségű bemeneti tartományokkal 
támogatja az ADC-t az RTD (Resistance Temperature Detector – ellenállásos hőmérséklet-érzékelő) 
mérések érdekében. További kiegészítő bemenetek is rendelkezésre állnak, és ebben a dizájnban beépített 
diagnosztikai mérést valósítanak meg a HVDD tápláláshoz.

A MAX22000 nagy sebességű SPI-buszon kommunikál az összes konfigurációs és kezelési információ, 
valamint az átalakítási eredmények érdekében. Az opcionális 8 bites CRC növeli az SPI-interfész 
megbízhatóságát, és véd az összes 8 bites lökettől és az összes dupla bites hibától. A chip analóg és digitális 
tartományban működik, 2,7 V és 3,6 V között, a nagyfeszültségű részben pedig ± 24 V-ig. Az alkatrész 64-tűs 
LGA házban kapható, és -40 °C és +125 °C közötti ipari hőmérséklet-tartományban működik.

© Maxim Integrated
2. ábra: A teljes referenciadizájn egy 61 mm x 25 mm nyomtatott áramköri lapra illeszkedik
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Elválasztó elem – MAX14483

A MAX14483 egy 6 csatornás galvanikus digitális leválasztó digitális jelekhez, amely a Maxim saját 
folyamattechnológiáját használja. A hat jelcsatorna SPI-alkalmazásokra van optimalizálva, és az SDI-,  
SDO- és SCLK-csatornákon nagyon alacsony késleltetési időt mutat. Az SDO-csatorna hármas logikáját  
a CS-bemenet és egy második vezérlőjel (SDOEN) aktiválja, így egyetlen MAX14483 több SPI-eszközt 
képes izolálni. A rendszerdizájn egyszerűsítése érdekében a nyitott csatornájú FAULT-kimenet más eszközök 
hibakimeneteihez csatlakoztatható. Ezenkívül rendelkezésre áll egy segédcsatorna (AUX), amely az időzítő- 
vagy a vezérlőjeleket a mastertől a slave-hez továbbítja. Ezenkívül teljesítménymonitorok (SAA, SBA) is 
biztosítottak, melyeknél különálló területek jelzik, hogy a leválasztó szemben lévő oldala működésre kész-e.  
A független 1,71 V és 5,5 V közötti tápegységek a leválasztó mindkét oldalán szintátalakítóvá is teszik  
a komponenst.

A MAX14483 3,75 kVRMS-t izolál 60 másodpercig, és 20-tűs SSOP-házban kapható, 5,5 mm-es kúszóáram- 
és szabad térrel. A ház anyagának minimális kúszóáram-szilárdsági indexe (CTI) 400 V, ami II. csoportos 
besorolást biztosít. Az alkatrészt -40 °C és +125 °C közötti környezeti hőmérsékleten történő működésre 
tervezték.

Kapu a számítógéphez – MAX22515

A MAX22515 IO-Link adó-vevő az 1.1/1.0 verziójú IO-Link fizikai réteg specifikációinak felel meg.  
A nagyfeszültségű funkciókat, a meghajtókat és az ipari érzékelőkben használt két lineáris szabályozót  
egy 2,5 mm x 2,0 mm méretű WLP házba integrálja. A MAX22515 beépített védelmi funkciókkal rendelkezik, 
hogy zord ipari környezetben is erőteljes kommunikációt biztosítson. Minden I/O-pin (V24, C/Q, DO/DI  
és GND) fordított polaritásvédelemmel, ±1 kV/500 Ω-os beépített túlfeszültség-védelemmel rendelkezik  
és rövidzárlatbiztos. Nagyon kis nyomtatott áramköri területet igényel, mert már nincs szükség külső védelmi 
alkatrészekre, például a TVS-diódákra. A működés normál 24 voltos tápfeszültségre van meghatározva 
36 V-ig. A tranziens védelem az integrált túlfeszültség-védelem mellett a nagyfeszültség-tűrés (vagyis  
az integrált TVS-diódák nélküli I/O-pinek maximális 65 voltos névleges feszültsége) miatt leegyszerűsödik.

A MAX22515 két beépített LDO-szabályozója 3,3 V-ot és 5 V-ot generál, a további külső alkatrészek számát  
és a szükséges helyet is csökkentve.

A MAX22515 SPI vagy I2C interfészen keresztül rugalmas vezérlőfelülettel rendelkezik. Az I2C interfészt ebben 
a referenciadizájnban a mikrovezérlő által igényelt csapok számának csökkentésére használják. Az I2C 
interfész a MAX22515 átfogó diagnosztikáját valósítja meg. Az IO-Link kommunikációhoz 3-vezetékes UART 
interfész áll rendelkezésre.

Az IO-Link interfészen lévő MAX22515 beépített túlfeszültség-védelme miatt a MAXREFDES177# nem igényel 
külső védőelemeket, például varisztorokat (feszültségfüggő ellenállásokat) vagy TVS-diódákat. ±4 kV-
ig megfelel mind az IEC 61000-4-2 elektrosztatikus kisülés (ESD) és ± 4 kV esetén az IEC 61000-4-4 gyors 
tranziensek (EFT) szabványainak. Továbbá ±1,0 kV-ig terjedő ütésállóságra tervezték (2A t = 1,2/50μs-nál). 
További TVS-védőáramkörök tartoznak az analóg I/O-áramkör részeként (terepi oldal).

Teljesítmény mindenkinek – áramellátás

A referenciadizájnon különböző IC-ket használnak a különféle feszültségsínek előállításához az IO-Link  
és a leválasztókorlát terepi oldalán. Az áramellátás az IO-Link-kábelen keresztül történik az L+ felé,  
és 24 V az IO-Link oldalán. A MAX22515 két belső LDO-val rendelkezik, amelyek leállíthatják ezt a 24 V-os  
sínt. Hatékonyabb megoldás azonban, ha a MAXM17552 step-down (kapcsolóüzemű) modult használja  
a MAX22515 számára 5 V-os áramellátás biztosítására, amely a beépített LDO-ját használja a 3,3 V-os  
sín előállításához. A MAXM17552 egy 10 tűs 2,6 mm x 3 mm x 1,5 mm µSLIC házban van elhelyezve.
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A MAX13256 H-hídtranszformátor meghajtó egyszerű megoldás akár 10 W-ot leadó, leválasztott tápegységek 
megvalósításához. Az IC egy transzformátor elsődleges tekercsét hajtja legfeljebb 300 mA árammal egy 
8 V és 36 V közötti ellátásból. 10 tűs (3 mm x 3 mm) TDFN házban található, és -40 °C és + 125 °C közötti 
hőmérséklet-tartományra van meghatározva.

A transzformátor tekercselési aránya meghatározza a kimeneti feszültséget, és gyakorlatilag bármilyen 
izolált feszültség létrehozását lehetővé teszi. A jelen tervben két tápegység keletkezik, HVDD = + 24 V és HVSS 
= -24 V. Ehhez a dizájnhoz a HVDDO és HVSSO számára ugyanazokat a táplálásokat használják. Analóg vagy 
terepi oldalon egy MAXM17522-t használnak a DVDD és AVDD feszültségek 3,3 V-ra történő beállításához  
a MAX22000-hoz, az OUT és a GND közötti ellenállás-elosztóval.

A MAXREFDES177# fogyasztása normál körülmények között 30 mA-t és 35 mA között van (tipikusan) és többet 
fogyaszt, ha az aktuális bemeneti vagy kimeneti mód ki van választva. A piros LED a transzformátormeghajtó 
áramkimaradását jelzi, míg egy további zöld LED az AVDD tápegység jelenlétét jelenti.

Log In – szoftver a kártyához

A MAXREFDES177# előre beprogramozva érkezik 
működő IO-Link eszközként, amely készen áll 
az IO-Link masterhez való csatlakozásra (pl. 
MAXREFDES165#). A firmware a korlátlan licenccel 
rendelkező TMG TE IO-Link eszközverem, amely 
egy Atmel (microchip) ATSAM mikrovezérlőre 
irányul. A 3. ábra folyamatábráját követi. A 
csatlakozás után a MAXREFDES177# megvárja a 
riasztási jelet az IO-Link mastertől, és a riasztási 
jel vételekor 230,4 kBit/s (COM3) átviteli 
sebességgel szinkronizál az IO-Link masterrel. 
Ezután történik a kommunikációs paraméterek 
cseréje. Majd az IO-Link master ciklikus 
adatcserét indít az érzékelő folyamatadatainak 
kérésével. A MAXREFDES177# eltávolításakor az 
IO-Link master észleli a hiányzó érzékelőt.

© Maxim Integrated
3. ábra: Firmware folyamatábra
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Források

Adatlapok

• MAXREFDES177#  IO-Link univerzális analóg IO referenciadizájn
• MAXREFDES165 # USB-E/A-Link-master
• MAX22515 IO-Link-adó-vevő
• MAX14483 Digitális galvanikus leválasztó 6 csatornával
• MAX22000 Konfigurálható analóg I/O-IC
• MAXM17552 DC/DC-inverter
• MAX13256 H-híd transzformátormeghajtó
• ATSAM Atmel mikrovezérlő (microchip) 

 
Dizájnfájlok

• Alkatrészlista, kapcsolási rajz, NYÁK-elrendezés, IODD (letöltés regisztráció után)

Szoftver

• IO-Link eszköz a TMG TE eszköze
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