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Single Pair Ethernet jest stosowany w przemyśle motoryzacyjnym od dawna. Standard IEEE 802.3bw dla 
sieci motoryzacyjnych 100BaseT1 został przyjęty już w 2015 roku. 100BaseT1 miał umożliwić inżynierom branży 
motoryzacyjnej wdrożenie wystarczająco szybkiej sieci o niewielkiej wadze na bardzo małej przestrzeni.

Poziom sterowania i pola w technice automatyzacji charakteryzuje się wysoce rozdrobnioną infrastrukturą 
sieci polowych. Powstające w ten sposób wyspy danych wymagają skomplikowanych bramek Gateway, które 
utrudniają dostęp do danych z urządzeń w terenie. Wyeliminowanie tych bramek Gateway mogłoby znacznie 
zmniejszyć koszty i złożoność tych instalacji oraz usunąć tworzone przez nie wyspy danych (tabela 1).

Co oferuje nowy 
standard sieciowy?
Single Pair Ethernet (SPE) jest uważany za jeden z megatrendów w przemysłowej 
transmisji danych oraz za „katalizator” IIoT i Przemysłu 4.0. Chociaż technologia 
ta jest w zasadzie „tylko” oparta na sieci Ethernet, zorientowana na zastosowanie 
okablowania i daleka od uwagi mediów, jak w przypadku standardu telefonii 
komórkowej 5G, to może sprawić, że „Przemysłowy Internet Rzeczy” stanie się 
rzeczywistością. Dane z każdego czujnika lub siłownika w obszarach zastosowań 
automatyki przemysłowej, procesowej i budynków, jak również branży 
motoryzacyjnej dostępne są przez Internet. Tylko bezbarierowy dostęp do 
każdego czujnika pozwala na zapisanie wystarczająco dużej ilości danych 
w nieskomplikowany sposób tak, aby technologia taka jak sztuczna inteligencja 
czy uczenie się maszynowe mogły być wyposażone w wystarczającą ilość 
danych i z powodzeniem wykorzystywane. Ta dwuprzewodowa sieć ułatwi również 
zastosowanie innych technologii, takich jak „konserwacja zapobiegawcza” 
i Augmented Reality.

Magistrala polowa Prędkość transmisji danych Długość kabla

Profibus DP od 9,6 kb/s do 12 Mb/s od 100 m do 1200 m

Profibus PA 31,25 kb/s 1900 m

CANopen od 62,5 kb/s do 1 Mb/s od 30 m do 1000 m

DeviceNet od 125 kb/s do 500 kb/s od 100 m do 500 m

AS-Interface 167 kb/s 100 m

CC-Link 10 Mb/s 100 m

IO-Link 230 kb/s 20 m

Tabela 1. Popularne technologie magistrali polowych (źródło: Belden)
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W przypadku stosowania w środowisku przemysłowym standard Ethernetu musiał zostać rozszerzony, aby  
przebić się przez 100-metrową barierę segmentacyjną. Zostało to zrealizowane za pomocą standardu IEEE 802.3cg, 
który opisuje połączenie sieciowe o prędkości 10 MBit/s i maksymalnej długości 1000 m.

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). Inaczej jednak niż 
w przypadku Power over Ethernet (PoE), w systemie tym nie jest wymagana dodatkowa para przewodów.

Prędkości transmisji danych i maksymalne długości kabli, które zostały dotąd znormalizowane:

• 10 MBit/s (dupleks) do 1000 m (10BaseT1L)
• 10 MBit/s (półdupleks) do 40 m (10BaseT1S)
• 100 MBit/s (dupleks) do 40m (100BaseT1)
• 1000 MBit/s (dupleks) do 15 m (1000BaseT1)

W chwili obecnej prowadzone są prace nad wariantem o prędkości 10 GBit/s. Pytanie, w jakim stopniu zostaną 
wprowadzone standardy pośrednie z prędkością 2,5 i 5 Gbit/s, jest nadal otwarte.

Klasa 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Napięcie [V] 5,5-18 5,5-18 14-18 14-18 12-36 12-36 26-36 26-36 48-60 48-60

Natężenie prądu [A] 0,1 0,22 0,25 0,47 0,1 0,34 0,21 0,46 0,73 1,3

Moc PD [W] 0,5 1 3 5 1 3 5 10 30 50

Tabela 2. Klasy zdalnego zasilania PoDL

Dla PoDL istnieje 10 (już wkrótce 15) klas (tabela 2) dla transportu energii, które jak dotąd zapewniają zasilanie 
urządzeń końcowych o maksymalnej mocy 50 W przy prądzie szczytowym 1,6 A. Analiza wariantów dla złączy SPE 
pokazuje, jak duża jest swoboda zwiększenia mocy: są one przeznaczone do prądów o natężeniu do 4 A.

Element łączący: kable
Centralną rolę w środowisku SPE odgrywają kable. Ponieważ potrzebne są tylko dwa skręcone przewody 
i ekran, kable te są znacznie cieńsze, elastyczniejsze, lżejsze i tańsze. W praktyce kable SPE łatwiej się układa 
i mają one mniejsze promienie gięcia. W ramach oszczędności ciężaru – za jeden z najważniejszych plusów dla 
SPE w przypadku zastosowania w branży motoryzacyjnej – producent kabli Belden podaje redukcję do 60% 
w porównaniu z wariantami CAT6 (Cat 6A S/FTP AWG 23).

Połącz się

Drugim centralnym elementem SPE są wtyczki i gniazda. W tym obszarze swoją pozycję, mierzoną uwagą 
mediów, ugruntowało dwóch „graczy”, którzy oferują na rynku różne czoła łączeniowe. Mogą być one dołączone 
do organizacji użytkowników SPE Industrial Partner Network oraz Single Pair Ethernet System Alliance.

Weidmüller – członek Single Pair System Alliance – oferuje złącza zgodne z normą IEC 63171-2 dla środowiska 
o stopniu ochrony IP20 i typy zgodne z IEC 63171-5 dla środowiska o stopniu ochrony IP67 dla przewodów 
o średnicy AWG 26 do AWG 22 (rys. 1).
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Rys. 1. Złącza zgodne z IEC 63171-2 i typy zgodne z IEC 63171-5. (Rysunek: Weidmüller)

Rys. 2. Harting T1 zgodne z normą IEC 63171-6. (Rysunek: Grupa Technologiczna Harting)

Firma Harting, członek SPE Industrial Partner Network, opracowała części łączące z czołem łączeniowym zgodnie 
z normą IEC 63171-6 (rys. 2), do zastosowań przemysłowych. Niniejsze złącza SPE mogą zapewnić zarówno 
1 GBit/s dla krótszych odcinków, jak również 10 MBit/s dla dłuższych odległości.

Wspólną cechą obu wymienionych wyżej łączników jest to, że są one mniejsze w porównaniu z RJ-45 (rys. 3).
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Kiedy można zacząć?
Jeśli chodzi o dostępność poszczególnych elementów sieciowych dla SPE, organizacje użytkowników mają 
dobry przegląd i powinny być pierwszym punktem kontaktowym przy wyszukiwaniu informacji na temat 
zakupów. Obecnie z pewnością dostępne są kable i złącza. Przełączniki są „w przygotowaniu”: Harting, 
EKF i Belden (Hirschmann) przedstawiły pierwsze próbki na targach lub podczas seminariów. Próbki PHY 
powinny być dostępne w krótszym czasie u producentów półprzewodników, którzy już zaopatrują przemysł 
motoryzacyjny w elementy budowlane SPE (TI, Analog Devices, Microchip). Obecnie nie ma informacji na temat 
dostępności zarządzania PoDL.

Rys. 3. Porównanie wielkości nastawczych między RJ-45 (u dołu) a złączem Harting T1. (Rysunek: Würth Elektronik)


