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Az egypáros Ethernetet már régóta használják az autóiparban. A 100Base-T1 autóipari hálózatok IEEE 802.3bw 
szabványát már 2015-ben elfogadták. A 100BaseT1-nek lehetőséget kell adnia az autóipari mérnökök számára, 
hogy a legkisebb helyeken is kellően gyors, kis tömegű hálózatot valósítsanak meg.

Az automatizálási technológia irányítási és terepi szintjét a nagyon széttagolt terepi busz infrastruktúrák jellemzik. 
Az így létrejövő adatszigetek összetett átjárókat igényelnek, amelyek bonyolítják a terepen lévő eszközök adataihoz 
való hozzáférést. Az átjárók kiküszöbölése jelentősen csökkentheti ezen telepítések költségeit és összetettségét, 
és eltávolíthatja az általuk létrehozott adatszigeteket (1. táblázat).

Mit kínál az új 
hálózati szabvány?
Az egypáros Ethernet (Single Pair Ethernet – SPE) az ipari adatátvitel egyik jelentős 
trendje, az IIoT és az Ipar 4.0 “kulcsszereplője”. Bár alapvetően “csak” Ethernet-
alapú, alkalmazásorientált kábelezés és nem jut neki annyi média figyelem, mint 
például az 5G mobilkommunikációs szabványnak, ez a technológia megvalósíthatja 
az “ipari tárgyak internetét”. Az ipari, folyamat- és épületautomatizálás, 
valamint az autóipar minden érzékelőjéhez vagy működtetőjéhez az interneten 
keresztül lehet hozzáférni. Csak az egyes érzékelők akadálymentes hozzáférése 
teszi lehetővé kellően nagy mennyiségű adat egyszerű rögzítését, így az olyan 
technológiák, mint a mesterséges intelligencia és a gépi tanulás, elegendő adattal 
elláthatók és sikeresen felhasználhatók. Más technológiák, például a “prediktív 
karbantartás” és az Augmented Reality (kiterjesztett valóság) is könnyebben 
megvalósíthatók ennek a kétvezetékes hálózatnak a használatával.

Terepi busz Adatsebesség Kábelhossz

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

Profibus PA 31,25 kb/s 1900 m

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

DeviceNet 125 kb/s - 500 kb/s 100 m - 500 m

AS-Interface 167 kb/s 100 m

CC-Link 10 Mb/s 100 m

IO-Link 230 kb/s 20 m

1. táblázat: Szokásos terepibusz-technológiák összehasonlításban (forrás: Belden)
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Ipari környezetben történő használatra az Ethernet-szabványt szó szerint ki kellett bővíteni, hogy át lehessen 
törni a 100 méteres szegmentálási korlátot. Ezt az IEEE 802.3cg szabvánnyal valósították meg, amely 
10 Mbit/s sebességű és legfeljebb 1000 m hosszú hálózati kapcsolatot vázol.

Az SPE lehetővé teszi az adatok 10 Mbps, 100 Mbps és 1 Gbps sebességgel történő szállítását kétvezetékes 
rézkábelen keresztül, és ugyanakkor a végberendezések áramellátását a Power over Data Line-on (PoDL) keresztül. 
A Power over Ethernet (PoE) technológiával ellentétben nincs szükség külön vezetékpárra.

A mai napig szabványosított adatátviteli sebesség és maximális kábelhossz:

• 10 MBit/s (duplex) - 1000 m (10Base-T1L)
• 10 MBit/s (félduplex) - 40 m (10Base-T1S)
• 100 MBit/s (duplex) - 40 m (100Base-T1)
• 1000 MBit/s (duplex) - 15 m (1000Base-T1)

Jelenleg egy 10 Gbit/s sebességű változaton dolgoznak. A 2,5 és 5 Gbit/s sebességű köztes szabványok 
bevezetésének mértéke még mindig nem ismert.

Osztály 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

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

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

PD-teljesítmény [W] 0,5 1 3 5 1 3 5 10 30 50

2. táblázat: A PoDL távoli betáposztályok

A PoDL esetében 10 (hamarosan 15) osztály létezik (2. táblázat) a villamos energia szállítására, amelyek mostanáig 
a végberendezések maximális 50 W teljesítményű ellátását biztosítják 1,6 A csúcsáramerősségen. Egy pillantás 
az SPE csatlakozókra megmutatja, hogy a kimenet szempontjából mennyi levegő van felfelé: 4A-ig terjedő 
áramokhoz tervezték.

Összekötőelem: a kábelek
A kábelek központi szerepet játszanak az SPE-környezetben. Mivel csak két sodrott vezetékre és árnyékolásra 
van szükség, ezek lényegesen vékonyabbak, rugalmasabbak, könnyebbek és olcsóbbak. A gyakorlatban 
az SPE-kábeleket könnyebb lefektetni és kisebb a hajlítási sugaruk. A súlycsökkentés terén, amely az SPE egyik 
legfontosabb előnye az autóiparban, a kábelgyártó Belden akár 60%-os csökkentést is ígér a CAT6 változatokhoz 
képest (Cat 6A S / FTP AWG 23).

Csatlakozást találni

Az SPE második fő eleme a dugók és az aljzatok. Ezen a területen a média figyelme alapján két fő “szereplő” van, 
amelyek különféle összekötő területeket kínálnak a piacon. Ezek a szereplők, ill. illesztési felületek az SPE Industrial 
Partner Network és az Single Pair Ethernet System Alliance felhasználói szervezetekhez kapcsolhatók.

A Weidmüller – a Single Pair System Alliance tagja – az IEC 63171-2 szabványnak megfelelő csatlakozókat kínál 
az IP20 környezethez és az IEC 63171-5 szabvány szerinti típusokat az IP67 környezethez az AWG 26 - AWG 22 
huzalátmérőkhöz (1. ábra).
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1. ábra: Csatlakozók az IEC 63171-2 és típusok az IEC 63171-5 szerint. (Ábra: Weidmüller)

2. ábra: Harting T1 az IEC 63171-6 szerint. (Ábra: Harting Technologiegruppe)

A Harting, az SPE Ipari Partner Hálózat tagja, az IEC 63171-6 (2. ábra) szabványnak megfelelő illesztési felületű 
csatlakozóelemeket fejlesztett ki ipari alkalmazásokhoz. Ez az SPE-csatlakozó 1GBit/s-ot képes megvalósítani 
rövidebb távolságokra és 10MBit/s-ot nagy távolságokra.

A fenti két csatlakozóban az a közös, hogy szinte kecsesek az RJ-45 csatlakozási technológiához képest (3. ábra).
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Mikor kezdhetjük?
Ami az SPE egyes hálózati összetevőinek elérhetőségét illeti, a felhasználói szervezetek eredendően jó rálátással 
rendelkeznek, így érdemes elsőként hozzájuk fordulni, ha beszerzéskor bővebb információra van szükség. 
Ami jelenleg biztosan elérhető, azok a kábelek és csatlakozók. A kapcsolók “előkészületben vannak”: A Harting, 
az EKF és a Belden (Hirschmann) kiállításokon és szemináriumokon mutatták be az első mintákat. A PHY-knek 
rövidebb időn belül elérhetőnek kell lenniük azoknál a félvezetőgyártóknál, akik már az autóipart is ellátják SPE 
alkatrészekkel (TI, Analog Devices, Microchip). Jelenleg nincs információ a PoDL-tápegységek elérhetőségéről.

3. ábra: A beállítójelek összehasonlítása az RJ-45 (lent) és a Harting T1 csatlakozó között. (Ábra: Würth Elektronik)


