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Zero zakłóceń
Konstrukcja filtra Single-Pair-Ethernet

Single Pair Ethernet to „wschodząca gwiazda” przemysłowej technologii połączeń. 
Jest zgodny z powszechnymi standardami Ethernet, ale oferuje dłuższe i tańsze 
przewody do zastosowań przemysłowych. Transport danych odbywa się 
tylko na jednej parze przewodów, a zdalne zasilanie urządzeń końcowych 
realizowane jest przez przewód do transmisji danych. Wymaga to innych rozwiązań 
dla ochrony ESD i izolacji podłączonych urządzeń. Poniższy artykuł może służyć 
jako praktyczna pomoc przy projektowaniu tego typu obwodów.

(Rysunek: Würth Elektronik)

Single Pair Ethernet (SPE) umożliwia przesyłanie danych z prędkością 10 Mbps, 100 Mbps i 1 Gbps przez 
dwużyłowy kabel miedziany i jednoczesne zasilanie urządzeń końcowych przez linię Power over Data Line (PoDL). 
Szybkość transmisji danych i długości przewodów są podane szczegółowo:

• 10 MB/s (dupleks) do 1000 m (10BaseT1L)
• 10 MB/s (półdupleks) do 40 m (10BaseT1S)
• 100 MB/s (dupleks) do 40 m (100BaseT1)
• 1000 MB/s (dupleks) do 15 m (1000BaseT1)
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Rys. 1. Projekt referencyjny Single Pair Ethernet 100Base-T1 z branży motoryzacyjnej. Obwód nie jest odpowiedni 
do zastosowań przemysłowych z izolacją 50 V DC. (Rysunek: Würth Elektronik)

Wszystkie te standardy są zdefiniowane w IEEE803.2. Szczególnie interesujący jest standard 10Base-T1L, który 
przewiduje maksymalną długość kabla 1000 metrów, co jest szczególnie atrakcyjne w przypadku wymiany 
magistrali polowych. Jako rodzaj bonusu dostępny jest Power over Data Line – odpowiednik Power over Ethernet, 
z tą różnicą, że zdalne napięcie zasilające jest transportowane tą samą parą przewodów razem z danymi. Do tej 
pory norma ta była określona w 10 klasach mocy do maksymalnie 50 W; wyższe poziomy mocy mają być dodane 
później. Gniazda przyłączeniowe dla SPE są przeznaczone dla natężenia prądu 4 A (maksymalny prąd 1,6 A).

Projektowanie obwodów

Rysunek 1 przedstawia projekt referencyjny Single Pair Ethernet 100 Base-T1 z sektora motoryzacyjnego, ponieważ 
SPE jest od dłuższego czasu stosowane w tym przemyśle. Po prawej stronie znajduje się złącze urządzenia 
końcowego, a po lewej PHY, a pomiędzy nimi znajduje się obwód z dławikiem, który ma tłumić zakłócenia 
w stosunkowo szerokim paśmie, ze względu na to, że kondensatory nie mają dobrych właściwości tłumienia 
zakłóceń w niskich częstotliwościach. Zakończenie do masy (Ground Termination) składa się z dwóch równoległych 
rezystorów i połączonych przez kondensator do masy oraz rezystora 100 kΩ do odprowadzania ładunków 
elektrostatycznych. Centralnym elementem w niniejszym obwodzie są dwa kondensatory 100 nF z izolacją 50 V. 
W zastosowaniach przemysłowych obowiązuje jednak norma bezpieczeństwa urządzeń IEC 62368-1, która stanowi, 
że komponenty muszą wytrzymać napięcie testowe 1500 V AC lub 2250 V DC przez 60 s.

10Base-TI
IEEE802.3cg

Common Mode 
Termination

Automotive
Connector

Izolacja 50 V DC
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Co co znajduje się pomiędzy wtyczką a PHY?
Aby odpowiedzieć na to pytanie, w laboratorium Würth przeprowadzono wiele symulacji i pomiarów. Najpierw 
obwód samochodowy został zbudowany z kondensatorów 50 V (rys. 1), a następnie ponownie z kondensatorów 
2000 V. Jako trzeci zestaw stworzono wariant z transformatorem (rys. 2). Dlaczego transformator? Transmisja 
danych w przypadku 100Base-T1 odbywa się z częstotliwością graniczną 66 MHz, podobną do 100Base-T – gdzie 
stosowane są transformatory LAN. Jest więc oczywiste, że transformatory można stosować również w przypadku 
SPE. Dodatkowo, rozwiązanie transformatora zawiera dławik Common Mode Choke oraz układ diod TVS 
do tłumienia impulsów ESD.

Omówmy najpierw charakterystykę obwodów przeznaczonych do stosowania z 10Base-T1L, czyli 1000-metrowym 
wariantem standardu. Na rysunku 3 przedstawiono wymagania dotyczące właściwości transmisyjnych z IEEE 802.3cg. 
Niebieska linia to tłumienie strumienia zwrotnego, nazywane również Return Loss, a zielona linia to Mode Conversion 
Loss. Chodzi tutaj o sygnały różnicowe, które są konwertowane w obwodach na sygnały trybu wspólnego.

Rys. 2. Obwód wejściowy z konstrukcją transformatora. (Rysunek: Würth Elektronik)

ConnectorPHY
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Wyzwaniem w przypadku 10Base-T1 są niskie częstotliwości pomiędzy 100 kHz a 1 MHz. Oznacza to, że wymagana 
jest bardzo wysoka impedancja. W tym celu należy zastosować Common Mode Choke z wieloma uzwojeniami 
i dużą ilością materiału rdzeniowego. Rysunek 4 przedstawia po lewej stronie wynikowe ustawienia obydwu 
obwodów z izolacją kondensatorów (dla 50 V i w środku dla 2000 V). Zastosowany dławik ma indukcyjność 
2200 μH na kanał.

Rys. 3. Wymagania dotyczące charakterystyki transmisji z IEEE 802.3cg dla transmisji 10Base-T1L. (Rysunek: Würth Elektronik)

Rys. 4. Wynikowe ustawienia obwodów. (Rysunek: Würth Elektronik)

Kondensatory 50 V Kondensatory 2000 V Transmiter sygnału

Mode Conversion Loss
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Po prawej stronie na rysunku 4 przedstawiono rozwiązanie transformatora. W porównaniu z pozostałymi dwoma 
ustawieniami, jest stosunkowo mały. Wynika to z faktu, że w tym obwodzie można pominąć dławik, ponieważ 
transformator również bardzo dobrze tłumi sygnały trybu wspólnego o niskiej częstotliwości. Odbywa się to przez 
centralny pin transformatora, przez który odprowadzane są sygnały trybu pracy. Kondensator C3 pomiędzy 
uzwojeniami pierwotnymi transformatora zapewnia uzyskanie dobrej charakterystyki sygnału również dla 
częstotliwości do 35 kHz.

Wyniki pomiarów

Rysunek 5 przedstawia wyniki pomiarów trzech obwodów dla tłumienia strumienia zwrotnego. Czerwona 
krzywa odpowiada rozwiązaniu z transformatorem, a szara i czarna krzywa – odpowiedniemu rozwiązaniu 
z kondensatorem. Ponadto przedstawiona jest krzywa graniczna IEEE802.3cg. Jak widać, rozwiązanie 
z transformatorem ma pewną odległość od krzywej granicznej w zakresie 100 kHz i 200 kHz. Natomiast obwody 
kondensatorów (szary i czarny) zbliżają się niebezpiecznie do krzywej granicznej.

Krzywe pomiarów trybu Mode Conversion Loss (rys. 6) wyglądają „przyjaźniej”. Widać tutaj niewielką zaletę 
rozwiązań z kondensatorem. Niemniej jednak, odległość pomiędzy krzywą wartości zadanej a rzeczywistej wynosi 
około 30 dB.

Obwody i pomiary dla SPE 100 Mbps

Dla 100BaseT1 rysunek 7 przedstawia granice tłumienia strumienia zwrotnego i Mode Conversion Loss zgodnie 
z IEEE 802.3bw. Wyzwaniem jest tutaj Mode Conversion Loss od -50 dB do 30 MHz – ale do 200 MHz system 
wymaga dobrych sygnałów.

Rys. 5. Wyniki pomiarów trzech obwodów dla tłumienia 
strumienia zwrotnego. (Rysunek: Würth Elektronik)

Rys. 6. Krzywe pomiarów dla Mode Conversion Loss. 
(Rysunek: Würth Elektronik)
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Struktura obwodów zmienia się odpowiednio. Tutaj właśnie wariant kondensatora 50 V może pokazać swoje zalety: 
bardzo małe kondensatory i umiarkowanie duży dławik. Zastosowany dławik Common Mode Choke ma 200 μH. 
Wariant kondensatora 2 kV jest nadal bardzo duży. Konstrukcja transformatora jest wyposażona w mały dławik 
ze względu na wyższe częstotliwości.

Wyniki pomiarów tłumienia strumienia zwrotnego (rys. 8) pokazują, że obwody kondensatorów mają przewagę nad 
wersją z transformatorem do częstotliwości 20 Mhz. Rozwiązanie to jednak znajduje się również daleko od krzywej 
docelowej.

Rys. 7. Granice tłumienia strumienia zwrotnego i Mode Conversion Loss zgodnie z IEEE 802.3bw dla 100BaseT1. (Rysunek: Würth 
Elektronik)

Rys. 8. Wyniki pomiarów tłumienia strumienia zwrotnego 
w systemie 100Base-T1. (Rysunek: Würth Elektronik)
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W przypadku Mode Conversion Loss (rysunek 9) szara krzywa rozwiązania z kondensatorem 50 V jest 
niebezpiecznie blisko krzywej wartości zadanej. Czerwona krzywa, tzn. wersja z transformatorem, ponownie 
ma dobrą odległość od wartości zadanych.

Rdzeń PoDL

W celu przedstawienia zachowania interferencyjnego rozwiązań z transformatorem z zarządzaniem zasilaniem 
przez przewód transmisji danych przeprowadzono symulacje na podstawie wartości mierzonych elementów. 
Obwód transformatora dla 10Base-T1L plus PoDL (rys. 9) został poszerzony o zasilacz z dławikiem różnicowym. 
Dławik jest stosunkowo duży, ponieważ wymagana jest tu wysoka indukcyjność, a ze względu na stosunkowo 
wysokie prądy (1,5 A) konieczne są również duże średnice przewodów.

Rysunek 10 przedstawia wyniki symulacji tłumienia strumienia zwrotnego oraz Mode Conversion Loss dla 10Base-T1 
plus PoDL. Symulacje, które opierają się na pomiarach elementów, powodują wahania przy niskich częstotliwościach. 
Czarne krzywe (na zdjęciu powyżej widać granicę) dla Return Loss znajdują się w bardzo dobrej odległości 
od siebie. To samo odnosi się do Mode Conversion Loss (czerwona linia).

Rys. 9. Obwód transformatora dla 10Base-T1L plus PoDL. (Rysunek: Würth Elektronik)

Rys. 10. Tłumienie strumienia zwrotnego i Mode Conversion 
Loss dla 10Base-T1 plus PoDL. (Rysunek: Würth Elektronik)
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Rys. 11. Obwód dla 100Base-T1 i Power over Data Line. (Rysunek: Würth Elektronik)

Zgodnie z dokumentami firmy Würth Elektronik (http://www.we-online.de)

Rys. 12. Tłumienie strumienia zwrotnego i Mode Conversion Loss dla 100Base-T1 plus PoDL. (Rysunek: Würth Elektronik)

Obwód dla 100Base-T1 i Power over Data Line pokazuje rysunek 11. Także i tutaj pomiary (rys. 12) Return Loss 
wyglądają całkiem dobrze. Krzywe pomiarów są dalekie od krzywej wartości zadanej. W przypadku Mode 
Conversion Loss przy niskich częstotliwościach sytuacja mogłaby być nieco krytyczna. W tym przypadku 
wynik należy sprawdzić ponownie z „prawdziwymi” pomiarami.

Podsumowanie

Rozwiązania z kondensatorem nie mogą zagwarantować, że wymagania dotyczące Return-Loss dla 10Base-T1 
zostaną spełnione. Chociaż istnieje niewielka tendencja do przesunięcia w drugą stronę: rozwiązanie 
z transformatorem ma w rzeczywistości najmniejszy ślad.

W przypadku 100Base-T1 izolacja kondensatora 50 V tylko częściowo spełnia wymagania dotyczące Mode 
Conversion Loss. Również tutaj rozwiązanie z transformatorem oferuje kompaktowe wymiary.


