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Prosto do czujnika: 
projekt referencyjny IO-Link
IO-Link to pierwszy otwarty i niezależny od magistrali Fieldbus, szeregowy 
protokół typu punkt-punkt służący do komunikacji z czujnikami i elementami 
wykonawczymi, który został znormalizowany na całym świecie (IEC 61131-9).  
IO-Link jest więc standardem uniwersalnej komunikacji z urządzeniami 
inteligentnymi – takimi jak opisany tutaj projekt referencyjny MAXREFDES177#. 
Firmy Maxim Integrated i TMG TE wspólnie opracowały płytkę odpowiadającą 
wersji IO-Link 1.1/1.0. 
Opracowany projekt referencyjny wyposażony jest w nadajnik-odbiornik IO-Link MAX22515, mikrokontroler 
małej mocy Atmel (mikroczip) ATSAM (wykorzystujący stos urządzeń TMG TE IO-Link) i uniwersalny 
analogowy czip I/O MAX22000. Strona analogowa (pola) jest całkowicie izolowana od strony IO-Link  
za pomocą cyfrowego izolatora MAX14483 i galwanicznie izolowanego zasilania, które jest zaopatrywane  
z zasilania L+ (24 V) połączenia urządzenia nadrzędnego IO-Link. Całkowita konstrukcja mieści się na płytce 
obwodu drukowanego o wymiarach 61 mm x 25 mm. 

Konstrukcja umieszczona jest w przemysłowej obudowie i wykorzystuje złącze M12 dla 4-przewodowego 
kabla IO-Link. Strona analogowa (pola) jest wyposażona w czteropolowy blok zacisków płytki obwodu 
drukowanego. 

© Maxim Integrated



3Projekt referencyjny IO-Link

© Maxim Integrated
Rys. 1. Uproszczony schemat obwodu projektu referencyjnego MAXREFDES177#.

Mikrokontroler Atmel (mikroczip) ATSAM (ARM Cortex-M4) służy jako interfejs między modułem MAX22000 I/O 
a nadajnikiem-odbiornikiem MAX22515 IO-Link. MAX22515 wyposażony jest w zintegrowane zabezpieczenie 
przeciwprzepięciowe zapewniające niezawodną komunikację na bardzo małej powierzchni płytki obwodu 
drukowanego bez konieczności stosowania zewnętrznych elementów zabezpieczających, takich jak diody 
TVS. Nadajnik-odbiornik IO-Link ma 20 wypustek na płytce WLP, co oznacza, że   konstrukcja wymaga tylko 
niewielkiej powierzchni. 

Obwód jest chroniony przed odwróceniem polaryzacji przez zintegrowany aktywny obwód ochronny  
w MAX22515. Nadajnik-odbiornik jest wyposażony w dwa zintegrowane regulatory LDO (3,3 V i 5 V). 
Regulator 3,3 V generuje zasilanie 3,3 V dla kolejnych układów scalonych w konstrukcji. Poza tym 
wyposażony jest w sterownik z niską rezystancją włączania w celu zmniejszenia strat mocy. 

Konstrukcja referencyjna wykorzystuje stos IO-Link firmy Technologie Management Gruppe Technologie  
und Engineering (TMG TE) i może komunikować się z dowolnym urządzeniem nadrzędnym IO-Link w wersji 1.1. 
Karta zawiera wtyczkę M12 do podłączania do kompatybilnego urządzenia nadrzędnego IO-Link za pomocą 
standardowego kabla M12. Obsługa MAXREFDES177 # na urządzeniu nadrzędnym I/O-Link USB  
oraz MAXREFDES165 # z odpowiednim oprogramowaniem umożliwia łatwe uruchomienie.

Konfigurowane tryby I/O w MAX22000 na stronie pola obejmują analogowe wejście napięciowe (± 10 V), 
analogowe wejście prądowe (± 20 mA), analogowe wyjście napięciowe (± 10 V) i analogowe wyjście prądowe 
(± 20 mA) przez złącza AIO i GND. MAXREFES177# ustala zakres liniowy na 105%, a pełen zakres na 125% 
zakresu nominalnego. Niedokładność wynosi do 0,1% przy wahaniach temperatury ± 50 °C. Pozostałe dwa 
zaciski wejściowe można skonfigurować tak, aby temperatura była mierzona za pomocą standardowego 
czujnika, takiego jak termometr rezystancyjny PT100 lub PT1000. Złącza są połączone przy wejściach AI5  
i 5AI6 za pomocą programowalnego wzmacniacza (PGA) w MAX22000.
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Komunikacja ze światem: MAX22000

MAX22000 jest konfigurowalnym analogowym układem scalonym wejścia/wyjścia, który można 
skonfigurować jako wejście lub wyjście napięciowe/prądowe podczas pracy. Dostępne są dodatkowe 
wejścia do pomiaru innych sygnałów analogowych. Komponent ten oferuje 18-bitowy DAC z szybkim 
czasem ustalania oraz z jednym 24-bitowym Delta-Sigma ADC. ADC i DAC można wybrać indywidualnie 
pomiędzy referencją wewnętrzną lub zewnętrzną. Opisany tutaj obwód wykorzystuje wewnętrzne napięcie 
referencyjne.  Dzięki bardzo stabilnej referencji wewnętrznej o wartości 5 ppm/°C MAX22000 może osiągnąć 
niedokładność 0,1% przy wahaniach temperatury ± 50 °C. Ustala zakres liniowy na 105%, a pełen zakres na 
125% zakresu nominalnego. Oznacza to, że oferuje zakres liniowy na poziomie ±10,5 V i zakres pomiaru  
±12,5 V dla zakresu nominalnego ±10 V.

MAX22000 wspiera ADC z niskoszumowym układem PGA z wejściowymi zakresami wysokiego i niskiego 
napięcia do obsługi pomiarów RTD (rezystancyjny czujnik temperatury). Dodatkowe wejścia pomocnicze  
są także dostępne i w tym projekcie wdrażają pokładowy pomiar diagnostyczny dla zasilania HVDD.

MAX22000 komunikuje się za pośrednictwem szybkiej magistrali SPI w przypadku wszystkich informacji 
dotyczących konfiguracji i zarządzania, a także wyników konwersji. Opcjonalny 8-bitowy CRC zwiększa 
niezawodność interfejsu SPI i chroni przed wszystkimi 8-bitowymi sekwencjami sygnałów i wszystkimi 
błędami dwubitowymi. Czip działa w zakresie analogowym i cyfrowym od 2,7 V do 3,6 V oraz w części 
wysokonapięciowej do ± 24 V. Komponent jest dostępny w 64-pinowej obudowie LGA i pracuje  
w przemysłowym zakresie temperatur od -40 °C do +125 °C.

© Maxim Integrated
Rys. 2. Kompletna konstrukcja mieści się na płytce obwodu drukowanego 61 mm x 25 mm.
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Element oddzielający – MAX14483

MAX14483 to 6-kanałowy separator galwaniczny sygnału cyfrowego wykorzystujący zastrzeżoną technologię 
procesową Maxim. Sześć kanałów sygnału jest zoptymalizowanych pod kątem aplikacji SPI i ma bardzo 
niskie opóźnienie propagacji w kanałach SDI, SDO i SCLK. Trójstanowa logika kanału SDO jest aktywowana 
przez wejście CS i drugi sygnał sterujący (SDOEN), dzięki czemu pojedynczy MAX14483 może izolować 
wiele urządzeń SPI. W celu uproszczenia konstrukcji systemu wyjście Open Drain FAULT może być połączone 
logiką OR z wyjściami błędów innych urządzeń. Ponadto dostępny jest kanał pomocniczy (AUX) do dalszego 
przesyłania sygnałów synchronizacji lub sterujących z urządzenia nadrzędnego do urządzenia podrzędnego. 
Dostępne są także monitory wydajności (SAA, SBA) z oddzielnymi obszarami sygnalizującymi, czy przeciwna 
strona izolatora jest gotowa do pracy. Niezależne zasilanie od 1,71 V do 5,5 V po każdej stronie izolatora 
sprawia, że   urządzenie jest również dźwignią zmiany poziomu.

MAX14483 izoluje 3,75 kVRMS przez 60 sekund i jest dostępny w 20-pinowej obudowie SSOP z 5,5 mm 
prześwitem. Materiał obudowy ma minimalną odporność na prądy pełzające (CTI) o wartości 400 V,  
co zapewnia ocenę grupy II. Element przeznaczony jest do pracy w temperaturze otoczenia od -40 °C  
do +125 °C.

Brama do komputera: MAX22515

Nadajnik-odbiornik IO-Link MAX22515 odpowiada specyfikacji warstwy fizycznej IO-Link wersji 1.1/1.0. 
Integruje funkcje wysokonapięciowe, sterowniki i dwa regulatory liniowe powszechne w czujnikach 
przemysłowych w obudowie WLP o wymiarach 2,5 mm x 2,0 mm. MAX22515 wyposażony jest w zintegrowane 
funkcje przełączania, aby zapewnić niezawodną komunikację w trudnych warunkach przemysłowych. 
Wszystkie piny I/O (V24, C/Q, DO/DI i GND) mają zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją, są odporne 
na zwarcia i mają zintegrowaną ochronę przeciwprzepięciową ± 1 kV/500 Ω. Wymagany jest bardzo mały 
obszar płytki obwodu drukowanego, ponieważ zewnętrzne elementy zabezpieczające, takie jak diody TVS, 
nie są już potrzebne. Funkcjonowanie jest określone dla normalnych napięć zasilania 24 V do wartości 36 V. 
Ze względu na wysoką tolerancję napięcia (oznacza to maksymalne napięcie znamionowe 65 V dla styków 
E/A bez zintegrowanych diod TVS), ochrona przed przepięciami jest również uproszczona dla zintegrowanego 
zabezpieczenia przeciwprzepięciowego.

Dwa wbudowane regulatory LDO w MAX22515 generują 3,3 V i 5 V, zmniejszając liczbę dodatkowych 
komponentów zewnętrznych i wielkość wymaganej przestrzeni.

MAX22515 wyposażony jest w elastyczny interfejs sterowania przez interfejs SPI lub I2C. Interfejs I2C 
zastosowany jest w tym projekcie referencyjnym po to, aby ograniczyć liczbę pinów wymaganych przez 
mikrokontroler. Interfejs I2C realizuje kompleksową diagnozę dla MAX22515. Do komunikacji IO-Link dostępny 
jest 3-przewodowy interfejs UART.

Dzięki zintegrowanemu zabezpieczeniu przeciwprzepięciowemu w MAX22515, MAXREFDES177 # nie wymaga 
żadnych zewnętrznych elementów ochronnych, takich jak warystory lub diody TVS na interfejsie IO-Link. 
Spełnia zarówno IEC 61000-4-2 do wyładowań elektrostatycznych (ESD) do ±4 kV, jak i IEC 61000-4-4 dla 
szybkich stanów przejściowych (EFT) o wartości ±4 kV. Poza tym jego konstrukcja jest odporna na wstrząsy 
(2 A przy t = 1,2 / 50 μs) do ± 1,0 kV. Dodatkowe obwody zabezpieczające TVS są dołączone jako część 
analogowego obwodu I/O (po stronie pola).

Zasilanie dla wszystkich

W niniejszym projekcie referencyjnym stosowane są różne układy scalone do generowania różnych szyn 
napięciowych zarówno po stronie IO-Link, jak i po stronie pola bariery izolacyjnej. Zasilanie dostarczane 
jest przez kabel IO-Link na L+ i wynosi 24 V po stronie IO-Link. MAX22515 wyposażony jest w dwa wewnętrzne 
LDO, które mogą wyłączyć tę szynę 24 V. Bardziej wydajnym rozwiązaniem jest jednak użycie modułu 
obniżającego MAXM17552 w celu dostarczenia 5 V do MAX22515, który następnie stosuje wbudowany LDO  
do wygenerowania szyny 3,3 V. MAXM17552 znajduje się w 10-polowej obudowie µSLIC o wymiarach  
2,6 mm x 3 mm x 1,5 mm.
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Sterownik transformatora MAX13256 z mostkiem H to proste rozwiązanie do realizacji izolowanych zasilaczy  
o mocy do 10 W. Układ scalony zasila cewkę pierwotną transformatora prądem o natężeniu do 300 mA  
z zasilania 8 V do 36 V. Znajduje się w 10-polowej obudowie TDFN (3 mm x 3 mm) i jest przeznaczony  
do zakresu temperatur od -40°C do +125°C.

Współczynnik zwojów transformatora określa napięcie wyjściowe i umożliwia generowanie praktycznie 
dowolnego izolowanego napięcia. W danym projekcie generowane są dwa źródła zasilania HVDD = +24 V  
i HVSS = -24 V. W tej konstrukcji zastosowano te same materiały eksploatacyjne dla HVDDO i HVSSO.  
Po stronie analogowej lub po stronie pola MAXM17522 służy do ustawiania napięć DVDD i AVDD dla 
MAX22000 na 3,3 V z dzielnikiem rezystora między OUT i GND.

MAXREFDES177 # pobiera od 30 mA do 35 mA (typowo) i więcej w normalnych warunkach, gdy wybrany 
jest tryb wejścia lub wyjścia prądowego. Czerwona dioda LED wskazuje awarię prądu na sterowniku 
transformatora, a dodatkowa zielona dioda LED sygnalizuje obecność zasilania AVDD.

Oprogramowanie układowe

MAXREFDES177 # jest dostarczany jako wstępnie 
zaprogramowane funkcjonujące urządzenie  
IO-Link, które jest gotowe do podłączenia  
do urządzenia nadrzędnego  
IO-Link (np. MAXREFDES165 #). 
Oprogramowaniem układowym jest TMG TE 
IO-Link Device Stack z nieograniczona licencją, 
które jest przeznaczone dla mikrokontrolera Atmel 
(mikroczip) ATSAM. Jest zgodne ze schematem 
blokowym na rysunku 3. Po podłączeniu 
MAXREFDES177 # czeka na sygnał alarmowy 
od urządzenia nadrzędnego IO-Link i jest 
zsynchronizowany z urządzeniem nadrzędnym  
IO-Link, gdy odbiera sygnał alarmowy  
z prędkością 230,4 kBit / s (COM3). Wówczas 
parametry komunikacyjne są wymieniane. 
Urządzenie nadrzędne IO-Link rozpoczyna 
cykliczną wymianę danych, żądając danych 
procesowych czujnika. Urządzenie nadrzędne 
IO-Link rozpozna brakujący czujnik, gdy 
MAXREFDES177 # zostanie usunięty.

© Maxim Integrated
Rys. 3. Schemat blokowy oprogramowania układowego
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Źródła

Arkusze danych

• MAXREFDES177# Projekt referencyjny, uniwersalne IO-Link z analogowym IO
• MAXREFDES165 # Master I/O-Link USB
• MAX22515 Nadajnik-odbiornik IO-Link
• MAX14483 Cyfrowy galwaniczny izolator z 6 kanałami
• MAX22000 Konfigurowalny analogowy I/O-IC
• MAXM17552 Przetwornica DC/DC
• MAX13256 Sterownik transformatora mostka H
• ATSAM - Mikrokontroler Atmel (microchip) 

 
Pliki konstrukcyjne

• Lista części, schemat połączeń, układ PCB, IODD (do pobrania po rejestracji)

Oprogramowanie

• Urządzenie IO-Link narzędzie TMG TE
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