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Resumo

A utilização de microcontroladores para aplicações
industriais requer cuidados especiais, dado o am-
biente hostil e ruidoso. Partir de uma tensão de
alimentação baixa, como +1,5 V ou +3,3 V, para
os +24 V do mundo industrial requer cuidadosas
decisões de projeto e soluções dedicadas, para se
obter uma operação segura e confiável.

O artigo a seguir descreve os diferentes desa-
fios e considerações de projeto envolvidos, assim
como soluções em potencial para maximizar a se-
gurança de operação e a facilidade de manuten-
ção.

1) O mundo industrial - diferente dos
outros?

Desde a sua invenção nos anos 1970, os micro-
controladores lideram a tendência de se projeta-
rem nós tecnológicos menores, mas mais comple-
xos e para aplicações específicas. Isso possibilita
obter funcionalidade e memória maiores com con-
sumo reduzido.

Todos os projetistas buscam a solução ideal
para minimizar custo, espaço e consumo para uma
dada aplicação, com um volume alto o suficiente

para justificar os custos de desenvolvimento de um
novo microcontrolador. Como resultado, as ten-
sões de alimentação dos microcontroladores têm
caído continuamente na última década, chegando,
em alguns casos, a +0,8 V para o núcleo e +1,5 V
para a interface I/O.

Em aplicações industriais, entretanto, a maioria
das tensões de alimentação e níveis lógicos conti-
nuam em +24 V. Há razões muito fortes para isso,
como os ambientes hostis e ruidosos. Por esse
motivo, demanda-se uma alta imunidade a ruídos
elétricos, para que a interface tolere spikes inten-
sos de corrente, interferências magnéticas, des-
cargas eletrostáticas, etc. Na maior parte dos ca-
sos, há um fator de 10 em termos de corrente ou
voltagem entre o microcontrolador e o mundo in-
dustrial. Assim, fala-se em ampère e volt, ao invés
de miliampère e milivolt. Isso apresenta um desa-
fio para o projetista de hardware, que deve isolar
e traduzir os níveis de sinal entre os dois mundos,
o que significa converter os níveis lógicos do mi-
crocontrolador, a partir de +1,5 V, para +24 V nas
entradas e saídas.

Utilizar um microcontrolador em aplicações em-
barcadas, como controle de máquinas, robótica ou
automação, implica em projetar cuidadosamente
as interfaces, de modo que elas sejam confiáveis
e permitam uma operação segura. Para isso, exis-
tem muitos padrões de segurança, como o IEC
61508[1] e o EN 60204-1.

2) Quais são os desafios de projeto?

Está na natureza do ambiente industrial desafiar
a experiência dos projetistas no que tange às se-
guintes demandas:

• Grande excursão de tensão com transições
dV/dt ou dI/dt rápidas, causando cross talk
nos sinais de entrada e saída
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• Ground loops deslocando os valores de refe-
rência (terra) em partes do sistema

• Falhas do sistema ou do software podem da-
nificar os atuadores (por exemplo, estágios de
saída de potência)

Como resultado, as seguintes considerações
devem ser levadas em conta durante o projeto da
interface entre o microcontrolador e o mundo +24
V:

• Que tipo de conversão de nível é necessária
para as saídas do microcontrolador?

• Que tipo de adaptação de nível é necessária
para as entradas do microcontrolador?

• Como proteger as saídas contra defeitos no
hardware ou software?

• Que tipo de filtragem é necessária para as co-
nexões digitais e/ou analógicas?

• É necessário isolar a interface I/O industrial e
o microcontrolador?

• Que tipos de comportamento power-up/down
devem ser considerados?

• Que tipos de falhas devem ser monitoradas e
como?

• Onde o alto consumo de potência está cri-
ando hot spots (ex: altas correntes ou
freqüências)?

3) Convertendo e acionando sinais de
saída de forma segura

A medida inicial a ser tomada é levar em consi-
deração os níveis lógicos das portas de I/O do
microcontrolador e então definir os requerimen-
tos de saída em termos de corrente e voltagem.
Por exemplo, acionar cargas resistivas com alta
corrente, como aquecedores ou atuadores, requer
conversão dos níveis lógicos e pré-acionamento
dos transistores de potência ou FETs. A Fig. 1
mostra um exemplo de conversão de nível de um
microcontrolador de +1,8 V, através de um pré-
driver, para controlar um FET +24 V de alta cor-
rente. Partindo do nível lógico do microcontrola-
dor, esse FET permite o chaveamento de cargas
de mais de 10 A. A figura também ilustra a opção

de se conectar um switch high-side, como o iC-DP,
para cargas de até 200 mA com alimentação de
+36 V.

Como as portas de I/O do microcontrolador são
definidas como entradas durante a inicialização
(power-up), devem-se tomar precauções especiais
nessa etapa. Para evitar flutuação nas entradas do
conversor de nível, resistores pull-down fazem-se
necessários, se já não forem integrados ao dispo-
sitivo, como no iC-MFL.

Outras considerações a serem levadas em
conta para uma operação livre de falhas são a de-
tecção de curtos-circuitos nas saídas e o monitora-
mento das tensões de alimentação (Vcc) e de refe-
rência (terra), assim como da temperatura do chip.
Em aplicações nas quais uma falha na saída pode
causar riscos ao usuário ou a equipamentos valio-
sos, uma análise FMEA pode ser necessária para
satisfazer certas normas de segurança (ex: IEC
61508[1]). Ela pode ser feita no nível do sistema
completo, no da placa ou no do chip. No caso do
conversor de nível e pré-driver iC-MFL, essa aná-
lise já foi conduzida no nível do chip, que, como re-
sultado, inclui uma segunda conexão para o terra,
além de um monitor especial para essa tensão de
referência.

No iC-MFL, se for perdida uma conexão de
terra (nível de falha de primeira ordem), o mo-
nitor coloca todas as saídas em um nível baixo
pré-determinado, desligando todos os estágios de
saída de potência conectados. O mesmo ocorre se
as entradas forem deixadas em aberto, se houver
curto-circuito nas saídas ou se o microcontrolador
desativar o conversor de nível, colocando o pino
EN em nível baixo.

Figura 1: Conversão de nível e acionamento de saídas de po-
tência

Outros tipos de drivers, como o iC-MFN, são in-
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dicados para diferentes níveis de saída e podem
trabalhar com alimentação de +24 V até +40 V. Em
muitos sistemas embarcados, o número de entra-
das e saídas pode variar para diferentes configura-
ções de máquinas, necessitando de modularidade
nas portas de I/O.

4) I/O discreto ou ASSP?

A modularidade de I/O pode ser obtida de formas
diferentes, seja através da escolha de diferentes
módulos ou PCBs, seja através de um CI especial.
Neste caso, pode-se utilizar tanto um FPGA com
estágios de entrada ou saída discretos, quanto um
ASSP dedicado, programável e com configurações
de I/O flexíveis.

Em aplicações embarcadas ou de robótica, os
sensores e atuadores encontram-se, por vezes, a
apenas alguns metros de distância. Se eles forem
conectados com um cabo blindado de par trançado
e com aterramento central, os ground loops não
costumam ser um problema para o sistema de I/O.
Assim, na maioria dos casos, pode-se dispensar
a isolação elétrica (galvânica por acoplamento óp-
tico, por exemplo). Isso reduz o custo das portas
de I/O e aumenta a flexibilidade para o projetista
do sistema.

Em outros casos, uma interface de I/O digital
com níveis lógicos de +24 V é usada para conec-
tar switches, sensores digitais e comunicação se-
rial de baixa velocidade através de cabos longos.
As saídas +24 V também são usadas para acio-
nar atuadores, como relês, bobinas e motores, ou
indicadores, como lâmpadas ou LEDs. Para trans-
missão serial de alta velocidade num ambiente rui-
doso, costuma-se utilizar RS422, cobrindo distân-
cias de mais de 100 m.

Para atingir uma operação confiável com mo-
nitoramento de falhas, devem-se observar as se-
guintes considerações de projeto, para as entra-
das:

• Portas de I/O não devem ser conectadas

• Detecção de conexões em aberto, curto-
circuitadas ou rompidas

• Filtragem para suprimir ruído, cross talk, spi-
kes ou bouncing de interruptores mecânicos

• Detecção de transições de sinal definidas,
para gerar interrupções para o microcontrola-
dor

As considerações para as saídas são igual-
mente importantes, tais como:

• Tolerar e detectar curtos-circuitos, bem como
temperaturas elevadas

• Limitar surtos de corrente em lâmpadas e su-
primir os spikes de tensão no desligamento
de bobinas

• Fornecer saídas pulsadas para modulação ou
redução de potência

O chaveamento de cargas com saídas high-side
é o método preferido de operação. Assim, uma co-
nexão rompida ou aterrada com a carga não teria
impacto na alimentação de +24 V do sistema. O
monitoramento de diferentes falhas, tais como ten-
são de alimentação baixa, falta de conexão com o
terra e temperatura alta no driver, é crítico em algu-
mas aplicações[2]. Ter a opção de ler o estado das
saídas ou de medir os níveis analógicos nas por-
tas de I/O, para um diagnóstico mais detalhado, é
muito útil para garantir um funcionamento seguro.
Neste caso, as portas digitais de I/O podem ser
usadas também como entradas analógicas +24 V.

A maior parte da funcionalidade digital requerida
em portas de I/O modulares pode ser implemen-
tada num FPGA, mas as funções analógicas, I/O
+24 V e monitoramento de erro demandam imple-
mentações discretas. Um exemplo de uma solu-
ção de I/O +24 V dedicada, programável e modu-
lar é mostrada na Fig. 2. Esse exemplo é baseado
num ASSP que pode ser conectado ao microcon-
trolador através de um barramento paralelo, ou de
forma serial, por uma interface SPI, disponível em
quase todos os modelos.

Em aplicações em que deve-se ter isolação de
alimentação e terra, o iC-JX pode ser conectado
através de uma interface SPI isolada (ex: acopla-
mento óptico). Isto tem uma clara vantagem de
custo, graças ao menor número de linhas de isola-
ção necessárias. Neste caso, a tensão de alimen-
tação lógica para o iC-JX pode ser gerada a partir
dos +24 V, através de um regulador de tensão de
+3,3 V e +5 V.

O iC-JX também possibilita a leitura completa de
todas as portas de I/O. Além disso, o conversor
A/D de 10 bits e 16 canais permite que as portas
sejam vistas internamente como entradas analógi-
cas +24 V, para fins de diagnóstico.
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Essa implementação oferece segurança opera-
cional, facilidade de manutenção online e detec-
ção de falhas. Com o uso de um sistema remoto
de diagnóstico, o custo de manutenção é reduzido
significativamente.

O iC-WD ou o iC-DC podem ser usados como
reguladores de tensão, gerando duas tensões de
saída para um pequeno subsistema de I/O. Es-
ses CIs combinam um conversor DC/DC chaveado
com um regulador linear interno, minimizando o
ripple em circuitos analógicos e ao mesmo tempo
reduzindo o consumo de potência.

Figura 2: I/O compacto universal com isolação opcional

Para aumentar a segurança nesse circuito, um
watchdog externo pode ser implementado, moni-
torando a atividade do microcontrolador e desli-
gando todas as 16 portas de I/O, caso seja detec-
tado um estado de erro interno.

5) Lidando com Sinais de Entrada +24
V ruidosos

Caso os sinais de entrada sejam ruidosos, filtros
analógicos ou digitais fazem-se necessários para
evitar leituras erradas pelo microcontrolador. Para
sinais digitais, as entradas do iC-JX dispõem de
histerese embutida e a opção de filtragem digital.
Para sinais de entrada analógicos, podem ser usa-
dos filtros discretos ou um comparador com fun-
ções de filtragem, como hold, histerese ou RC. A
Fig. 3 mostra o efeito da função HOLD em entra-
das analógicas ruidosas no iC-HC.

Figura 3: Comparador com filtro e histerese para sinais ruido-
sos

Essa solução é usada tipicamente para medição
rápida de níveis de entrada, e possui conversão de
nível integrada para as entradas do microcontrola-
dor. A tensão de alimentação e a tensão diferencial
de entrada podem ser de até +36 V. Para reduzir o
consumo, o comparador iC-HC pode ser chaveado
para o modo de consumo "zero power ", através de
um pino de enable.

6) Acionando Diodos Laser e LEDs

O acionamento de diodos laser [5] a partir de um
microcontrolador requer fontes de corrente cons-
tante e chaveamento sem spikes, para evitar da-
nos ao diodo, normalmente de alto custo. De-
pendendo da corrente e da freqüência de chave-
amento, diferentes drivers oferecem controle de
corrente constante (ACC) e/ou potência constante
(APC). A Fig. 4 mostra uma solução com o iC-HG
acionando três diodos laser (ou arrays de LEDs)
com uma corrente constante ajustável.

Tipicamente, a configuração da Fig. 4 é utilizada
para fornecer fontes de luz RGB para diferentes
aplicações industriais, tais como projetores ou mó-
dulos laser.

7) Reduzir o consumo - mas onde?

Devido às altas excursões de voltagem dos sinais
industriais, o consumo de potência pode se tornar
um problema significativo. Nos estágios de saída,
ocorre aquecimento excessivo quando a freqüên-
cia de chaveamento é aumentada. Um exemplo
típico disso seria um driver de linha 24 V usado
para implementar comunicação serial com subsis-
temas, especialmente se as linhas de transmissão
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Figura 4: Acionando Diodos Laser RGB / LEDs com até 1 A

não estivessem terminadas com as devidas impe-
dâncias. Nesse caso, reflexões de linha causariam
consumo adicional no CI.

Uma opção para lidar com esse problema é ar-
mazenar a energia do sinal refletido em capacito-
res, e então usá-la para alimentar o driver de linha
[6]. Isso pode economizar até 50% (ou 3 watts)
do consumo a freqüências de chaveamento >250
kHz, aumentando a confiabilidade e reduzindo os
requisitos de resfriamento. O iC-HX é um driver
de linha 24 V que implementa essa solução com o
uso de apenas um capacitor externo. Testes mos-
traram que a temperatura do encapsulamento de
um iC-HX podem ser reduzidas de cerca de 100 ◦C
para aproximadamente 70 ◦C, a 200 kHz.

Reduzir o consumo do driver de linha é apenas
um exemplo de economia de energia. Todas as
partes do sistema operando com alta freqüência
ou corrente (por exemplo, saídas de potência) de-
vem ser cuidadosamente analisadas, levando-se
em conta seu potencial para redução do consumo
(ex: utilizando FETs com baixo RDS[on]).

O acionamento de relês e válvulas tam-
bém merece atenção especial, devido às ca-
racterísticas particulares durante seu aciona-
mento/desacionamento. Desta forma, é impor-
tante atentar cuidadosamente para esses disposi-
tivos. A corrente de acionamento pode ser o dobro
da corrente necessária para a operação, num pe-

ríodo de 10-100 ms, dependendo do tipo de relê
ou válvula. Após o período de acionamento, a cor-
rente pode ser reduzida tipicamente em pelo me-
nos um terço. Isso pode ser obtido utilizando-se
uma rede RC discreta ou um circuito PWM (modu-
lação de largura de pulso), modificando-se o duty
cycle após um período pré-determinado, ou alte-
rando a freqüência. A unidade PWM pode ser in-
tegrada num FPGA, num microcontrolador ou num
CI ASSP.

Figura 5: Solução integrada para reduzir o consumo em relês
ou válvulas

Se for necessário monitorar o funcionamento
dos relês ou válvulas, um ASSP dedicado pode ser
indispensável. A Fig. 5 mostra o iC-GE, CI usado
para acionar relês ou válvulas com alimentação de
até +36 V, a partir de entradas em nível TTL. O dis-
positivo requer apenas alguns resistores externos
(RHOLD, RACT) para definir as correntes de aciona-
mento e de operação. Essa solução integrada mo-
difica a corrente para permitir que o mesmo relê
seja usado com diferentes tensões de alimentação
[7]. Para conseguir isso com uma saída PWM co-
mum, tanto o duty cycle quanto a freqüência de-
vem ser calibrados para as diferentes tensões de
alimentação.

A solução dedicada com o ASSP pode integrar
também o diodo para clamping e um indicador de
manutenção. Ela também monitora a corrente na
bobina, tensão de alimentação baixa e tempera-
tura alta. Casos de erro são sinalizados através
de um LED piscante ou uma interrupção para o
microcontrolador. Como mostrado no exemplo an-
terior, pode-se reduzir o consumo no acionamento
de relês e válvulas apenas tomando alguns cuida-
dos durante as etapas de projeto do circuito.
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8) Conclusão

Como mostrado neste artigo, há muitas consi-
derações de projeto especiais a serem tomadas
no interfaceamento de microcontroladores com o
mundo industrial.

O uso amplamente disseminado de microcontro-
ladores em soluções embarcadas, em automação
e sistemas de controle de máquina exige que o
projetista atente a requerimentos especiais no que
tange ao interfaceamento com o mundo industrial.
Felizmente, a experiência da iC-Haus com solu-
ções ASSP dedicadas no mercado industrial faci-
lita a vida do projetista, resolvendo muitos desses
problemas.

Mais informações podem ser encontradas atra-
vés da literatura listada abaixo ou no site da iC-
Haus: http://www.ichaus.com
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Sobre a iC-Haus

A iC-Haus GmbH é uma fabricante alemã indepen-
dente líder em soluções de CIs standard (ASSP)
e ASiCs customizados. Em funcionamento desde
1984, atua em projeto, produção e vendas de CIs
para aplicações específicas, para as áreas indus-
trial, automotiva e médica, e tem representações
no mundo todo. A iC-Haus dispõe de bibliotecas

completas de células nas tecnologias CMOS, bi-
polar e BCD para realizar o projeto de ASiCs para
sensores, dispositivos laser/ópticos e atuadores.

Os CIs podem ser montados tanto em encap-
sulamentos plásticos padrão ou usando a tecnolo-
gia chip-on-board, formando microssistemas com-
pletos, módulos multi-chip e optoBGATM, em con-
junto com sensores.

Sobre a iC-BR

A iC-BR Microelectronics é parceira técnica e
comercial da iC-Haus no Brasil. Desta forma,
podemos oferecer aqui não só sua extensa
linha de produtos, como também suporte no
desenvolvimento de aplicações. Adicionalmente,
buscamos empresas interessadas em projetos de
ASiCs customizados, a serem desenvolvidos e
produzidos em cooperação com a iC-Haus. Saiba
mais sobre a iC-BR em:

http://www.iC-BR.com
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