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Ke snímačům -  
Referenční design IO-Link
IO-Link je první otevřený protokol point-to-point závislý na provozní směrnici  
pro komunikaci se snímači a akčními členy který byl mezinárodně 
standardizován (IEC 61131-9). IO-Link je tak fakticky standard pro univerzální 
komunikaci s inteligentními přístroji - jako zde popsaný referenční design 
MAXREFDES177#. Maxim Integrated a TMG TE společně vyvinuli desku, která 
odpovídá verzi IO-Link 1.1/1.0. 
Referenční design má transceiver IO-Link MAX22515, mikrořadič Atmel (mikročip) ATSAM s malou spotřebou 
energie (používá ovladače zařízení TMG TE IO-Link) a univerzální analogový I/O čip MAX22000. Analogová 
(provozní) strana je od strany IO-Link plně izolována pomocí digitálního oddělovače MAX14483 a galvanicky 
odděleného napájení, které je napájeno zdrojem L+ (24 V) ze spojení IO-Link Master. Kompletní referenční 
design je vhodný na desku plošných spojů s rozměry 61 mm x 25 mm. 

Referenční design byl zkonstruován v průmyslovém tvarovém faktoru (form factor) a používá konektor M12 
pro čtyřvodičový kabel IO-Link. Analogová (provozní) strana je vybavena čtyřpólovým blokem svorek desky 
plošných spojů. 

© Maxim Integrated
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© Maxim Integrated
Obrázek 1. Zjednodušené schéma zapojení referenčního designu MAXREFDES177#.

Mikrořadič Atmel (mikročip) ATSAM (ARM Cortex-M4) slouží jako rozhraní mezi I/O modulem MAX22000  
a transceiverem IO-Link MAX22515. MAX22515 má jednu integrovanou přepěťovou ochranu pro spolehlivou 
komunikaci na velmi malé oblasti desky plošných spojů, aniž by byly potřeba externí ochranné součásti,  
jako diody TVS. Transceiver IO-Link je umístěn v pouzdru 20-Bump-Wafer-Level-Package (WLP),  
čímž referenční design potřebuje pouze malou plochu pro umístění. 

Obvod je chráněn integrovaným ochranným zapojením v MAX22515 proti přepólování. Transceiver má dva 
integrované regulátory LDO (3,3 V a 5 V). Regulátor 3,3 V vytváří zdroj napětí 3,3 V pro další spínací obvody 
návrhu. Kromě toho má řadič s malým spínacím odporem pro snížení ztrátového výkonu. 

Referenční design používá ovladač zařízení IO-Link od Technologie Management Gruppe Technologie und 
Engineering (TMG TE) a může komunikovat s každým IO-Link Master verze 1.1. Karta obsahuje konektor 
M12 pro připojení na kompatibilní IO-Link Master prostřednictvím standardního kabelu M12. Provoz 
MAXREFDES177# na USB I/O Link Master jako je MAXREFDES165# s příslušným softwarem umožňuje 
jednoduché uvedení do provozu.

Konfigurovatelné režimy I/O na MAX22000 na provozní straně zahrnují analogový napěťový vstup (±10 V), 
analogový proudový vstup (± 20 mA), analogový napěťový výstup (±10 V) a analogový proudový výstup 
(±20 mA) prostřednictvím přípojek AIO a GND. MAXREFES177# určuje lineární rozsah na 105 % a úplný rozsah 
na 125 % jmenovitého rozsahu. Nepřesnost je až 0,1 % při kolísání teploty ±50 °C. Obě další vstupní svorky  
lze konfigurovat tak, že teplota je měřena pomocí standardního snímače jako je odporový teploměr PT100 
nebo PT1000. Tyto přípojky jsou na vstupech AI5 a AI6 spojeny s programovatelným zesilovačem (PGA)  
v MAX22000.
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Brána do světa - MAX22000

MAX22000 je konfigurovatelný integrovaný vstupní/výstupní obvod, který lze v běžném provozu konfigurovat 
jako napěťový/napájecí vstup nebo výstup. Další vstupy jsou k dispozici pro různé analogové signály. Modul 
poskytuje 18bitový převodník DAC s rychlou dobou zákmitu a jeden převodník 24bitový delta-sigma ADC. 
ADC a DAC mohou volit individuálně mezi interní a externí referenční hodnotou. Na tomto místě popsaný 
obvod používá interní referenční napětí. MAX22000 může z důvodu velmi stabilní interní referenční hodnoty 
5 ppm/°C dosáhnout nepřesností 0,1 % při kolísání teploty ± 50 °C. Nastaví lineární rozsah na 105 % a úplný 
rozsah na 125 % jmenovitého rozsahu. To znamená, že má lineární rozsah ±10,5 V a měřicí rozsah±12,5 V pro 
jmenovitý rozsah ±10 V.

MAX22000 podporuje ADC s PGA s nízkým šumem se vstupními rozsahy vysokého a nízkého napětí pro 
podporu měření RTD (Resistance Temperature Detector - odporový detektor teploty). Přídavné pomocné 
vstupy jsou také k dispozici a implementují v tomto návrhu diagnostické měření on-board pro napájení HVDD.

MAX22000 komunikuje informace o konfiguraci a správě a výsledky konverze prostřednictvím 
vysokorychlostní sběrnice SPI. Volitelný 8bitový CRC zvyšuje spolehlivost rozhraní SPI a chrání před 
8bitovým prolomením a chybami dvojitých bitů. Chip pracuje v analogovém a digitálním rozsahu  
s 2,7 V až 3,6 V ve vysokonapěťovém dílu až s ±24 V. Modul se dodává v pouzdru LGA s 64 piny a pracuje  
v průmyslovém rozsahu teplot -40 °C až +125 °C.

© Maxim Integrated
Obrázek 2. Kompletní referenční design je vhodný na desku plošných spojů s rozměry 61 mm x 25 mm.
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Oddělující prvek - MAX14483

MAX14483 je galvanický oddělovač s 6 kanály pro digitální signály, který používá vlastní procesní technologii 
od firmy Maxim. Šest signálních kanálů je optimalizováno pro aplikace SPI a má velmi malé časové zpoždění 
na kanálech SDI, SDO a SCLK. Třístavová logika kanálu SDO je aktivována vstupem CS a druhým řídicím 
signálem (SDOEN), takže jediný MAX14483 může oddělovat více přístrojů SPI. Pro zjednodušení designu lze 
spojit výstup Open-Drain-FAULT s chybovými výstupy dalších přístrojů OR. Navíc je k dispozici pomocný 
kanál (AUX) pro předávání časovacích nebo řídicích signálů ze strany master na stranu slave. Dále se 
předpokládá sledování výkonu (SAA, SBA), přičemž oddělené oblasti signalizují, jestli je protilehlá strana 
oddělovače připravená k provozu. Nezávislé zdroje napájení 1,71 V až 5,5 V na každé straně oddělovače dělají 
z modulu také převodníky úrovní.

MAX14483 izoluje na 60 sekund 3,75 kV RMS a dodává se ve 20pólovém pouzdru SSOP s volným prostorem 
5,5 mm. Materiál pouzdra má minimální odolnost proti plazivému proudu (CTI) 400 V. Modul je určen  
pro provoz při teplotách okolí od -40 °C do +125 °C.

Brána do počítače - MAX22515

Transceiver IO-Link MAX22515 odpovídá specifikaci Physical-Layer IO-Link verze 1.1/1.0. Integruje 
vysokonapěťové funkce běžné u průmyslových snímačů, řadičů a dvou lineárních regulátorů do jednoho 
WLP pouzdra s rozměry 2,5 mm x 2,0 mm. MAX22515 má integrované ochranné funkce, pro zaručení 
spolehlivé komunikace v drsném průmyslovém prostředí. Všechny I/O piny (V24, C/Q, DO/DI a GND) mají 
ochranu proti přepólování, jsou odolné proti zkratu a mají integrovanou přepěťovou ochranu ±1 kV/500 Ω. 
Zabere velmi malou plochu na desce plošných spojů, protože již nepotřebuje externí ochranné součásti, 
jako jsou diody TVS. Provoz je specifikován pro normální napájecí napětí 24 V až do 36 V. Ochrana proti 
přechodovému napětí je navíc zjednodušená k integrované přepěťové ochraně z důvodu vysokých tolerancí 
napětí (tzn. maximální jmenovité napětí 65 V pro piny I/O bez integrovaných diod TVS).

Oba integrované regulátory LDO v MAX22515 vytvářejí 3,3 V a 5 V, přičemž je snížen počet dodatečných 
externích součástí a snížena potřeba místa.

MAX22515 má flexibilní řídicí rozhraní prostřednictvím rozhraní SPI nebo I2C. Rozhraní I2C je v tomto 
referenčním designu použito pro snížení počtu pinů potřebných pro mikrořadič. Rozhraní I2C zajišťuje 
rozsáhlou diagnostiku pro MAX22515. Pro komunikaci IO-Link je k dispozici trojvodičové rozhraní UART.

MAXREFDES177# nepotřebuje z důvodu integrované přepěťové ochrany v MAX22515 na rozhraní IO-Link 
žádné externí ochranné prvky, jako jsou varistory nebo diody TVS. Splňuje jak normu IEC 61000-4-2 pro 
elektrostatický výboj (ESD) do ±4 kV, tak normu IEC 61000-4-4 pro rychlé přechodové jevy (EFT) ±4 kV. Kromě 
toho je konstruován pro odolnost proti nárazu (2 A při t=1,2/50 μs) až do ±1,0 kV. Přídavné ochranné obvody 
TVS jsou součást analogového obvodu I/O (na provozní straně).

Napájení pro všechno - napájecí zdroj

Na tomto referenčním designu jsou použity různé integrované obvody pro vytváření různých napěťových 
přípojek na IO-Link a také na provozní straně oddělovací bariéry. Napájení se provádí prostřednictvím kabelu 
I/O-Link na L+ a má 24 V na straně IO-Link. MAX22515 má dva interní regulátory LDO, které mohou vypnout 
tuto přípojku 24 V. Efektivní řešení je dosaženo použitím modulu step-down MAXM17552 pro dodávku 5 V pro 
MAX22515, který potom používá svůj integrovaný LDO pro vytváření přípojky 3,3 V. MAXM17552 je umístěn  
v 10pólovém pouzdru µSLIC 2,6 mm x 3 mm x 1,5 mm.
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Hradlový budič transformátoru MAX13256 je jednoduché řešení pro realizaci izolovaných elektrických zdrojů, 
které dodávají až 10 W. Integrovaný obvod napájí primární cívku transformátoru proudem až 300 mA ze 
napájecího zdroje 8 V až 36 V. Je umístěn v 10pólovém pouzdru (3 mm x 3 mm) TDFN a je specifikován pro 
rozsah teplot -40 °C až +125 °C.

Poměr vinutí transformátoru definuje výstupní napětí a umožňuje vytváření prakticky každého odděleného 
napětí. U existujícího návrhu jsou vytvářena dvě napájecí napětí, HVDD = +24 V a HVSS = -24 V. Pro tento 
design jsou použita stejná napájení pro HVDDO, popřípadě HVSSO. Na analogové nebo provozní straně je 
použit MAXM17522 pro nastavení napětí DVDD a AVDD pro MAX22000 pomocí odporového děliče mezi OUT  
a GND na 3,3 V.

MAXREFDES177# spotřebuje za normálních podmínek 30 mA až 35 mA (typ.) a více, když je zvolen aktuální 
vstupní a výstupní režim. Červená LED zobrazuje výpadek proudu na budiči transformátoru, zatímco další 
zelená LED hlásí přítomnost napájení AVDD.

Log In - software pro desku plošných spojů

MAXREFDES177# je dodáván předem 
naprogramovaný jako funkční přístroj IO-Link, 
který je připravený pro připojení na IO-Link 
Master (například MAXREFDES165#). Firmware 
ovladače zařízení TMG TE IO-Link má neomezenou 
licenci a cílí na mikrořadič Atmel (mikročip) 
ATSAM. Řídí se vývojovým diagramem v obrázku 
3. MAXREFDES177# čeká po zasunutí na signál 
buzení z IO-Link Master a po jeho přijetí se 
synchronizuje přenosovou rychlostí 230,4 kbit/s 
(COM3) a IO-Link Master. Potom budou vyměněny 
komunikační parametry. IO-Link Master poté 
spustí cyklickou výměnu dat tak, že vyžaduje 
procesní data snímače. IO-Link Master rozpozná 
chybějící snímač, když je vyjmut MAXREFDES177#.

© Maxim Integrated
Obrázek 3. Vývojový diagram firmwaru
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Zdroje

Datové listy

• MAXREFDES177# Referenční design - univerzální analogový IO-Link
• MAXREFDES165# USB I/O-Link Master
• MAX22515 Transceiver IO-Link
• MAX14483 Digitální galvanický oddělovač s 6 kanály
• MAX22000 Konfigurovatelný analogový integrovaný I/O obvod
• MAXM17552 Zpětný převodník DC/DC
• MAX13256 Hradlový budič transformátoru
• ATSAM  Mikrořadič Atmel (mikročip) 

 
Soubory designu

• Seznam dílů, schéma zapojení, návrh PCB, IODD (stahování po registraci)

Software

• IO-Link Device Nástroj od TMG TE
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