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Egy tiszta ügy
Szűrőkialakítás egypáros Ethernet-kapcsolatokhoz

Az egypáros Ethernet az ipari csatlakozástechnika „üstököse”. Megfelel 
a szokásos Ethernet-szabványoknak, de hosszabb és olcsóbb vezetékeket 
kínál az ipari alkalmazásokhoz. Az adattovábbítás csak egy vezetőpáron 
történik, és a végberendezések távoli energiabetáplálása az adatvezetéken 
keresztül realizálódik. Ehhez más megoldásokra van szükség az ESD-védelem 
és a csatlakoztatott eszközök szigetelése terén. A következő cikk gyakorlati 
segítséget kínál a megfelelő áramkörök tervezésében.

(Ábra: Würth Elektronik)

Az egypáros Ethernet (Single Pair Ethernet – SPE) lehetővé teszi az adatok 10 Mbps, 100 Mbps és 1 Gbps 
sebességgel történő szállítását kéteres rézkábelen keresztül, és ugyanakkor a végberendezések áramellátását 
a Power over Data Line (PoDL) segítségével. Az adatátviteli sebesség és a kábelhosszúságok részletesen:

• 10 MB/s (duplex) – 1000 m (10Base-T1L)
• 10 MB/s (félduplex) – 40 m (10Base-T1S)
• 100 MB/s (duplex) – 40 m (100Base-T1)
• 1000 MB/s (duplex) – 15 m (1000Base-T1)
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1. ábra: Referenciaterv az egypáros Ethernet 100Base-T1 számára az autóiparból. 50 VDC leválasztással a kapcsoló nem 
alkalmas ipari alkalmazásokra. (Ábra: Würth Elektronik)

Ezeket a szabványokat az IEEE803.2 szabvány határozza meg. Külön érdekesség a 10Base-T1L szabvány, amely 
maximális 1000 méteres kábelhosszúságot biztosít, ami különösen érdekes a terepi buszok cseréjére. Ráadásként 
pedig itt van a Power over Data Line – a Power over Ethernet megfelelője. Az egyetlen különbség az, hogy a távoli 
tápfeszültség továbbítása azonos vezetékpáron, az adatokkal együtt történik. Eddig a szabvány meghatározása 
10 teljesítményosztályban, legfeljebb 50 W-ig történt, de ez később nagyobb teljesítményekkel nőhet. Az SPE 
csatlakozóaljzatai 4 A-ra vannak tervezve (a jelenlegi maximális áram 1,6 A).

Áramkörfejlesztés

Az 1. ábra az egypáros Ethernet 100 Base-T1 referenciatervét mutatja az autóiparból. Azért az autóiparból, mert 
az SPE ott már egy ideje használatban van. A jobb oldalon található egy csatlakozó a végberendezéshez, a bal 
oldalon a PHY áramkör, és közöttük van az áramkör egy közös üzemmódú fojtóval, amelynek viszonylag széles 
sávon keresztül kell elnyomnia az interferenciát, mert a kondenzátorok nem rendelkeznek jó interferenciaelnyelési 
tulajdonságokkal az alacsony frekvenciákon. A földelés vége két párhuzamos ellenállásból, valamint egy 
kondenzátoron keresztüli földelő csatlakozásból és egy 100 kΩ-os ellenállásból áll a statikus elektromosság 
elvezetésére. Ennek az áramkörnek a központi eleme a két 100 nF-os kondenzátor, 50 V-os leválasztással. Ipari 
alkalmazásokra azonban az IEC 62368-1 készülékbiztonsági szabvány vonatkozik, amely kimondja, hogy 
az alkatrészeknek 60 másodpercig 1500 VAC vagy 2250 VDC tesztfeszültségnek kell ellenállniuk.

10Base-TI
IEEE802.3cg

Közös módusú 
lezárás (Common 

Mode Termination)

Autóipari
csatlakozó

50 VDC szigetelés
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Mi kerül a csatlakozó és a PHY áramkör közé?
A kérdés megválaszolása érdekében a würthi laboratóriumban sok szimulálciót és mérést végeztek. Először 
az autóipari áramkört építették fel az 50 V-os kondenzátorokkal (1. ábra), majd ugyanezt ismét 2000 V-os 
kondenzátorokkal. Harmadik beállításként az átvivővel készült változat jött létre (2. ábra). Miért átvivők? 
Az adatátvitel a 100Base-T1 használatával 66 MHz-es határfrekvenciával történik, a 100Base-T-hez hasonlóan – 
ahol LAN-adókat használnak. Tehát van értelme az átvivőket az SPE-vel is használni. Ezenkívül az átvivős 
megoldás tartalmaz egy közös módusú fojtót (Common Mode Choke) és egy TVS-diódatömböt az ESD 
impulzusok elnyomásához.

Először nézzük meg a 10Base-T1L – a szabvány 1000 m-es változata – használatához szükséges áramkörök 
tulajdonságait. A 3. ábra bemutatja az IEEE 802.3cg átviteli tulajdonságainak követelményeit. A kék vonal 
a visszatérési fojtás, Return Lossnak is nevezik, a zöld vonal pedig az üzemmódátváltás vesztesége (Mode 
Conversion Loss). Ezek olyan differenciális jelek, amelyeket az áramkörökben közös módú jelekké alakítanak át.

2. ábra: Bemeneti áramkör átvivős kialakítással. (Ábra: Würth Elektronik)

Csatlakozó 
(Connector)PHY



5Szűrőkialakítás egypáros Ethernet-kapcsolatokhoz

A 10Base-T1 kihívása a 100 kHz és 1 MHz közötti alacsony frekvenciákban rejlik. Ez azt jelenti, hogy nagyon 
nagy impedanciára van szükség. Ehhez egy közös módusú fojtót (Common Mode Choke) kell használni, 
nagyszámú tekercseléssel és nagy mennyiségű maganyaggal. A 4. ábra a két áramkör eredményeit mutatja 
be kondenzátorelválasztással (mindegyik 50 V-ra, középen pedig 2000 V-ra). Az alkalmazott szokásos üzemmódú 
fojtó csatornánként 2200 μH induktivitással rendelkezik.

3. ábra: Az IEEE 802.3cg átviteli tulajdonságainak követelményei a 10Base-T1L átvitelhez. (Ábra: Würth Elektronik)

4. ábra: A három áramkör ebből következő beállítása. (Kép: Würth Elektronik)

50 V-os kondenzátorok 2000 V-os kondenzátorok Jeladó

Üzemmódátváltás vesztesége 
(Mode Conversion Loss)
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Az átviteli megoldást a jobb oldalon a 4. ábra mutatja. A másik két struktúrához képest viszonylag kicsi. Ez annak 
a ténynek köszönhető, hogy a közös üzemmódú fojtást el lehet hagyni ebben az áramkörben, mert az átvivő 
nagyon jól képes elnyomni az alacsony frekvenciájú közös módú jeleket is. Ez az átvivő középső csapján keresztül 
történik, amelyen keresztül a közös módú jeleket származtatják. Az átvivő primer tekercsei közötti C3 kondenzátor 
biztosítja, hogy a jó jel tulajdonságok 35 kHz-ig terjedő frekvenciákon is elérhetők legyenek.

Mérési eredmények

Az 5. ábra a három áramkör mérési eredményeit mutatja a visszatérési veszteségre vonatkozóan. A piros görbe 
megfelel az átvivő megoldásának, a szürke és a fekete görbe pedig a megfelelő kondenzátormegoldáshoz 
tartozik. Ezenkívül látható az IEEE802.3cg határgörbéje. Mint látható, az átvivő megoldásnak van egy bizonyos 
távolsága a határgörbétől a 100 kHz és 200 kHz tartományban. A kondenzátor-áramkörök (szürke és fekete) viszont 
veszélyesen közelítenek a határgörbéhez.

Az üzemmódátváltási veszteség (Mode Conversion Loss) görbéi (6. ábra) „barátságosabbnak” tűnnek. Itt láthatjuk 
a kondenzátormegoldások kis előnyét. Ennek ellenére a cél és a tényleges görbe közötti távolság 30 dB körül van.

Áramkörök és mérések 100 Mbps SPE esetén

A 100Base-T1 esetében a 7. ábra mutatja a visszatérési veszteség és az üzemmódátváltási veszteség 
(Mode Conversion Loss) IEEE 802.3bw szerinti határértékeit. A kihívás itt az 50 dB-től – 30 MHz-ig terjedő 
üzemmódátváltási veszteség (Mode Conversion Loss), de a rendszernek 200 MHz-ig jó jelekre van szüksége.

5. ábra: A visszatérési veszteség három áramkörének 
mérési eredményei. (Ábra: Würth Elektronik)

6. ábra: Az üzemmódátváltási veszteség (Mode 
Conversion Loss) mérési görbéi. (Ábra: Würth Elektronik)
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Az áramkör felépítése ennek megfelelően változik. Itt mutathatja meg az előnyeit az 50 V-os kondenzátorváltozat: 
nagyon kicsi kondenzátorok és közepesen nagy, közös üzemmódú fojtótekercs. Az alkalmazott közös módusú fojtó 
(Common Mode Choke) 200 μH-es. A 2 kV-os kondenzátorváltozat még mindig nagyon nagy. A transzformátor 
kialakítása egy kis közös üzemmódú fojtóval van felszerelve a magasabb frekvenciák miatt.

A visszatérési veszteség mérési eredményei (8. ábra) azt mutatják, hogy a kondenzátor-áramkörök 20 MHz 
frekvenciáig az átvivőváltozattal szemben előnyt élveznek. Ez a megoldás azonban a célgörbével szemben 
is jó távolsággal rendelkezik.

7. ábra: A visszatérési veszteség és az üzemmódátváltási veszteség (Mode Conversion Loss) határértékei az IEEE 802.3bw szerint 
a 100Base-T1 esetében. (Ábra: Würth Elektronik)

8. ábra: A visszatérési veszteség mérési eredményei 
a 100Base-T1 rendszerben. (Ábra: Würth Elektronik)
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Mode Conversion Loss (üzemmódátváltási veszteség) (9. ábra) esetén az 50 voltos kondenzátor megoldás szürke 
görbéje veszélyesen közel kerül a célgörbéhez. A piros görbe, vagyis az átviteli variáns ismét jó távolságra található 
az alapértékektől.

A PoDL magja

Annak érdekében, hogy az átviteli megoldások interferenciáját az áramellátással adatvezetéken keresztül 
megjelenítsük, a mért alkatrészek értékei alapján szimulációkat hajtottunk végre. A 10Base-T1L és a PoDL 
transzformátor áramköre (9. ábra) kibővült egy differenciálfojtóval ellátott tápegységgel. A fojtószelep viszonylag 
nagy, mert nagy induktivitást igényel, és a viszonylag nagy áram (1,5 A) miatt nagy huzalátmérők is szükségesek.

A 10. ábra a visszatérési veszteség és az üzemmódátváltási veszteség (Mode Conversion Loss) szimulációjának 
eredményeit mutatja a 10Base-T1 plusz PoDL esetén. Az alkatrészek mérésén alapuló szimulációk az alacsony 
frekvenciák ingadozásához vezetnek. A visszatérési veszteség fekete görbéi (fent a képen láthatjuk a határt) 
nagyon jó távolságra vannak egymástól. Ugyanez vonatkozik az üzemmódátváltási veszteségre is (piros vonal).

9. ábra: Átvivő áramkör a 10Base-T1L és PoDL számára. (Ábra: Würth Elektronik)

10. ábra: Visszatérési veszteség és üzemmódátváltási 
veszteség (Mode Conversion Loss) a 10Base-T1 plusz PoDL 
esetén. (Ábra: Würth Elektronik)

Jelátvitel 
(Signal Transmission)

Tápegység (Power Supply)

CMC nem szükséges



9Szűrőkialakítás egypáros Ethernet-kapcsolatokhoz

11. ábra: A 100Base-T1 áramköre és a Power over Data Line. (Ábra: Würth Elektronik)

A Würth Elektronik dokumentumai alapján (http://www.we-online.de)

12. ábra: Visszatérési veszteség és üzemmódátváltási veszteség (Mode Conversion Loss) a 100Base-T1 plusz PoDL esetén. 
(Ábra: Würth Elektronik)

A 100Base-T1 és a Power over Data Line áramköre a 11. ábrán látható. A mérések (12. ábra) itt is jók a visszatérési 
veszteség szempontjából. A mérési görbék messze vannak a célgörbétől. Az üzemmódátváltási veszteségnél 
(Mode Conversion Loss) az alacsony frekvenciák kissé kritikusak lehetnek. Itt újra „valódi” mérésekkel még egyszer 
ellenőrizni kell az eredményt.

Összegzés

A kondenzátoros megoldások nem garantálják, hogy a 10Base-T1 visszatérési veszteségre vonatkozó követelményei 
teljesülnek. Van azonban enyhe tendencia a másik irányba: Tulajdonképpen a transzformátor megoldás 
rendelkezik a legkisebb alapterülettel.

A 100Base-T1 használatával az 50 voltos kondenzátorelválasztás csak részben felel meg az üzemmód-átalakítási 
veszteség követelményeinek. Az átviteli megoldás itt is kompakt alapterületet kínál.


