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Čistá záležitost
Konstrukce filtru pro přípojky jednopárového Ethernetu

Jednopárový Ethernet je vycházející hvězda průmyslové komunikační techniky. 
Splňuje běžné standardy pro Ethernet, ale nabízí delší a levnější vedení pro průmyslové 
aplikace. Přenos dat probíhá pouze po jednom páru vodičů a napájení koncového 
zařízení se provádí prostřednictvím datového vedení. To vyžaduje další řešení 
ochrany proti elektrostatickým výbojům (ESD) a izolace připojených zařízení. 
Následující článek má být praktická pomůcka při projektování příslušných obvodů.

(Obrázek: Würth Elektronik)

Jednopárový Ethernet (SPE) umožňuje přenos dat rychlostí 10 Mbps, 100 Mbps a 1 Gbps pomocí dvoužilového 
měděného kabelu a současně elektrické napájení koncových zařízení pomocí Power over Data Line (PoDL). 
Přenosová rychlost a délka kabelů je jednotlivě:

• 10 MB/s (duplex) až 1000 m (10BaseT1L)
• 10 MB/s (poloviční duplex) až 40 m (10BaseT1S)
• 100 MB/s (duplex) až 40 m (100BaseT1)
• 1000 MB/s (duplex) až 15 m (1000BaseT1)
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Obrázek 1: Referenční návrh pro jednopárový Ethernet 100BaseT1 z automobilového sektoru. Obvod s izolací 50 V DC není 
vhodný pro průmyslové aplikace. (Obrázek: Würth Elektronik)

Všechny tyto standardy jsou stanoveny v normě IEEE803.2. Zvláště zajímavý je především standard 10BaseT1L, 
který předpokládá maximální délku kabelu 1000 metrů, což je významné především z hlediska náhrady provozních 
sběrnic. Téměř jako přídavek (někteří mluví o třešničce na dortu) je Power over Data Line – protějšek Power over 
Ethernet. S tím rozdílem, že přenos napájecího napětí se realizuje společně s daty prostřednictvím stejného páru 
drátů. Prozatím je tento standard specifikován v 10 výkonových třídách do maximálního výkonu 50 W, později 
se však k tomu přidají vyšší hodnoty výkonu. Zásuvky pro SPE jsou dimenzovány na 4 A (skutečný maximální 
proud 1,6 A).

Navrhování obvodů

Obrázek 1 znázorňuje referenční návrh pro jednopárový Ethernet 100 BaseT1 z oblasti automobilového průmyslu. 
Automobilový průmysl proto, že SPE se v něm používá už delší dobu. Na pravé straně se nachází konektor 
ke koncovému zařízení, na levé straně je obvod PHY a mezi nimi se je obvod s tlumivkou v nesymetrickém režimu, 
která musí odrušit poměrně široké pásmo, protože kondenzátory při nízkých frekvencích nemají dobré odrušovací 
schopnosti. Ukončení k uzemnění (ground termination) se skládá ze dvou paralelních odporů a z připojení přes 
kondenzátor k uzemnění a z odporu 100 kΩ, aby se odváděla statická elektřina. Ústředním prvkem v tomto obvodu 
jsou dva kondenzátory 100 nF s izolací 50 V. Pro průmyslové aplikace však platí bezpečnostní norma IEC 62368-1, 
která uvádí, že součásti musí odolávat zkušebnímu napětí 1500 V AC nebo 2250 V DC po dobu 60 sekund.

10Base-TI
IEEE802.3cg

Nesymetrické 
zakončení

Automobilový
konektor

Izolace 50 V DC
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Co patří mezi zástrčku a obvod PHY?
Abychom mohli odpovědět na tuto otázku, bylo v laboratoři Würth provedeno poměrně hodně simulací a měření.
Nejprve byl sestaven automobilový obvod s kondenzátory 50 V (obrázek 1), potom ještě stejný obvod 
s kondenzátory 2000 V. Jako třetí byla sestavena varianta s transformátorem (obrázek 2). Proč transformátor? 
Přenos dat na 100BaseT1 probíhá s mezní frekvencí 66 MHz, podobně jako u 100BaseT, kde se používá transformátor 
LAN. Je tedy logické, že se transformátor používá také s SPE. Kromě toho řešení s transformátorem obsahuje 
tlumivku v nesymetrickém režimu a pole diod TVS pro odrušení impulzů ESD.

Podívejme se nejprve na vlastnosti obvodů určených k používání v 10BaseT1L – tedy na variantu standardu 
pro 1000 m. Obrázek 3 zobrazuje požadavky na vlastnosti přenosu z normy IEEE 802.3cg. Modrá čára 
znázorňuje zpětný útlum označované také zpětná ztráta a zelená čára představuje ztrátu změny režimu. 
Jedná se o diferenciální signály, které jsou v obvodech převedeny na jediný režim souhlasného signálu.

Obrázek 2: Vstupní obvod s návrhem transformátoru (Obrázek: Würth Elektronik)

KonektorPHY
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Výzvou v případě 10BaseT1 jsou nízké frekvence mezi 100 kHz a 1 MHz. To znamená, že je potřebná velmi vysoká 
impedance. Za tímto účelem je třeba použít tlumivku v nesymetrickém režimu s velkým počtem vinutí a velkým 
jádrem. Obrázek 4 zobrazuje výsledné složení obou obvodů s oddělením kondenzátorem (vždy pro 50 V a uprostřed 
pro 2000 V). Použitá tlumivka v nesymetrickém režimu má indukčnost 2200 μH na kanál.

Obrázek 3: Požadavky na vlastnosti přenosu z normy IEEE 802.3cg pro přenosy 10BaseT1L. (Obrázek: Würth Elektronik)

Obrázek 4: Výsledné složení tří obvodů. (Obrázek: Würth Elektronik)

Kondenzátory 50 V Kondenzátory 2000 V Signální transformátor

Ztráta změny režimu
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Na pravé straně obrázku 4 je zobrazeno řešení transformátoru. Ve srovnání s ostatními dvěma tělesy je poměrně 
malé. To je způsobeno tím, že v tomto obvodu může být vynechán běžný režim, protože transformátor také 
velmi dobře potlačuje nízkofrekvenční signály souhlasného napětí. To se provádí pomocí středového kolíku 
transformátoru, přes který jsou odvozeny nesymetrické signály. Kondenzátor C3 mezi primárními vinutími 
transformátoru zajišťuje, aby byly dosaženy dobré vlastnosti signálu i pro frekvence do 35 kHz.

Výsledky měření

Obrázek 5 znázorňuje výsledky měření tří obvodů zpětného útlumu. Červená křivka odpovídá křivce řešení 
s transformátorem a šedé a černé křivky jsou křivky příslušného řešení s kondenzátorem. Kromě toho je vyznačena 
mezní křivka normy IEEE802.3cg. Jak můžete vidět, řešení s transformátorem má určitou vzdálenost od mezní křivky 
v oblasti 100 kHz a 200 kHz. Obvody s kondenzátorem (šedé a černé) se naopak nebezpečně blíží mezní křivce

Křivky měření pro ztrátu při změně režimu (obr. 6) vypadají příznivěji. Zde můžete vidět malou výhodu řešení 
s kondenzátorem. Přesto existuje vzdálenost asi 30 dB mezi skutečnou a cílovou křivkou.

Obvody a měření pro jednopárový Ethernet 100 Mb/s

Pro 100BaseT1 znázorňuje obrázek 7 limity pro zpětný útlum a ztrátu změny režimu podle IEEE 802.3bw. Zde výzva 
spočívá ve ztrátě změny režimu od -50 dB do 30 MHz – ale do 200 MHz potřebuje systém dobrý signál.

Obrázek 5: Výsledky měření tří obvodů pro zpětný útlum. 
(Obrázek: Würth Elektronik)

Obrázek 6: Naměřené křivky pro ztrátu změny režimu. 
(Obrázek: Würth Elektronik)
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Struktura obvodu se příslušným způsobem změní. Zde může varianta s kondenzátorem 50 V uplatnit své výhody: 
velmi malé kondenzátory a poměrně velká tlumivka v nesymetrickém režimu. Použitá tlumivka v nesymetrickém 
režimu má 200 μH. Ještě o dost větší je varianta s kondenzátorem 2 kV. Řešení s transformátorem je kvůli vyšším 
frekvencím vybavenou malou tlumivkou v nesymetrickém režimu.

Výsledky měření u zpětného útlumu (obrázek 8) ukazují, že obvody s kondenzátorem mají oproti variantě 
s transformátorem výhodu u frekvencí do 20 MHz. Ale i toto řešení udržuje dobrou vzdálenost od cílové křivky.

Obrázek 7: Limity zpětného útlumu a ztráty změny režimu podle IEEE 802.3bw u 100BaseT1. (Obrázek: Würth Elektronik)

Obrázek 8: Výsledky měření u zpětného útlumu v systému 
100BaseT1. (Obrázek: Würth Elektronik)
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V režimu ztráty změny režimu (obr. 9) vede šedá křivka označující řešení s kondenzátorem 50 V nebezpečně blízko 
cílové křivky. Červená křivka neboli křivka varianty s transformátorem drží i zde dobrý odstup od cílové hodnoty.

Jádro PoDL

Simulace byly provedeny na základě hodnot naměřených prvků, aby bylo možné zobrazit rušivý vliv řešení 
transformátorem s napájením přes datové vedení. Obvod s transformátorem pro 10BaseT1L plus PoDL (obr. 9) byl 
rozšířen o napájecí zdroj s diferenciální tlumivkou. Tlumivka je poměrně velká, protože se zde vyžaduje vysoká 
indukčnost a protože je kvůli poměrně vysokému proudu (1,5 A) nutný i velký průměr drátu.

Obrázek 10 znázorňuje výsledky simulace zpětného útlumu a ztráty změny režimu v případě 10BaseT1 včetně PoDL. 
Při simulacích, které jsou založeny na měřeních komponent, dojde ke kolísání u nízkých frekvencí. Černé křivky 
(nahoře na obrázku je znázorněn limit) pro zpětný útlum mají velmi dobrý vzájemný odstup. Totéž platí pro režim 
ztráty změny režimu (červená čára).

Obrázek 9: Obvod s transformátorem pro 10BaseT1L včetně PoDL. (Obrázek: Würth Elektronik)

Obrázek 10: Zpětný útlum a ztráta změny režimu v případě 
10BaseT1 včetně PoDL. (Obrázek: Würth Elektronik)
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Obrázek 11: Obvod pro 100BaseT1 a PoDL. (Obrázek: Würth Elektronik)

Podle podkladů společnosti Würth Elektronik (http://www.we-online.de)

Obrázek 12: Zpětný útlum a ztráta při změně režimu v případě 100BaseT1 včetně PoDL. (Obrázek: Würth Elektronik)

Obvod pro 100BaseT1 a Power over Data Line je znázorněn na obrázku 11. I zde vychází měření (obrázek 12) pro 
zpětný útlum poměrně dobře. Naměřené křivky jsou velmi vzdálené od cílové křivky. V případě ztráty změny režimu 
by mohla u nízkých frekvencí nastat poměrně kritická situace. Zde musí být výsledek ještě jednou zkontrolován 
„skutečným“ měřením.

Shrnutí

Řešení s kondenzátorem nedokáží zaručit splnění požadavků na zpětný útlum u 10BaseT1. I když existuje lehký sklon 
opačným směrem: Řešení s transformátorem má skutečně nejmenší stopu.

V případě 100BaseT1 platí, že oddělení kondenzátorem s 50 V splní požadavky na ztrátu změny režimu jen částečně. 
I zde řešení s transformátorem nabízí kompaktní prostor.


