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Co dokáže nová
síťová norma?
Jednopárový Ethernet (SPE) je považován za jeden z megatrendů průmyslového
přenosu dat a “aktivátor” IIoT a Průmyslu 4.0. I když jde v podstatě “pouze”
o ethernetovou kabeláž orientovanou na aplikace a bez takové pozornosti médií
jako mobilní standard 5G, tato technologie umožní , aby se průmyslový internet
věcí stal realitou. Každý snímač nebo ovladač v aplikačním prostředí průmyslové
automatizace, automatizace procesů, stavebnictví nebo automobilového průmyslu
je dosažitelný prostřednictvím internetu. Pouze bezbariérový přístup ke každému
snímači umožňuje jednoduše zaznamenávat dostatečně velké množství dat,
aby bylo možné technologie jako umělá inteligence a strojové učení zásobit
dostatečným objemem dat a úspěšně je používat. S touto dvouvodičovou sítí budou
snazší také další technologie, jako je prediktivní údržba a rozšířená realita.

Jednopárový Ethernet se už delší dobu používá v automobilovém průmyslu. Už v roce 2015 byl přijat standard
IEEE 802.3bw pro automobilové sítě 100BaSet1, který by měl automobilovým inženýrům poskytnout možnost
realizovat dostatečně rychlou síť s nízkou hmotností v omezeném prostoru.
Řídicí a provozní úroveň v automatizační technice je ovlivněna značně rozdrobenou infrastrukturou sběrnic.
Výsledné datové ostrovy vyžadují komplexní brány, které komplikují přístup k datům na přístrojích v provozu.
Vyloučením těchto bran by mohly být výrazně sníženy náklady a komplexnost těchto instalací a mohly by být
odstraněny datové ostrovy kvůli nim vzniklé (tabulka 1).

Sběrnice

Přenosová rychlost

Délka kabelu

Profibus DP

9,6 kb/s až 12 Mb/s

100 m až 1200 m

Profibus PA

31,25 kb/s

1900 m

CANopen

62,5 kb/s až 1 Mb/s

30 m až 1000 m

DeviceNet

125 kb/s až 500 kb/s

100 m až 500 m

AS-Interface

167 kb/s

100 m

CC-Link

10 Mb/s

100 m

IO-Link

230 kb/s

20 m

Tabulka 1: Porovnání běžných technologií sběrnice (zdroj: Belden)
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Kvůli používání v průmyslovém prostředí bylo nutné doslova rozšířit ethernetový standard, aby byla prolomena
segmentační bariéra 100 metrů. To bylo prosazeno normou IEEE 802.3cg, která popisuje síťové spojení s rychlostí
10 Mbit/s a délkou maximálně 1000 m.
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). Na rozdíl od Power over
Ethernet (PoE) však nevyžaduje další pár vodičů.

Rychlost přenosu dat a maximální délky kabelů, které byly zatím normalizovány:
• 10 Mbit/s (duplex) do 1000 m (10BaseT1l)
• 10 Mbit/s (poloviční duplex) do 40 m (10BaseT1s)
• 100 Mbit/s (duplex) do 40 m (100BaseT1)
• 1000 Mbit/s (duplex) do 15 m (1000BaseT1)
V současné době se pracuje na variantě s 10 Gbit/s. Nakolik budou zavedeny mezilehlé standardy pro
2,5 a 5 Gbit/s, je stále nejasné.
Třída
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Napětí [V]
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14–18
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Proud [A]

0,1
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0,1

0,34
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1

3

5

1

3

5
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Tabulka 2: Třídy dálkového napájení PoDL

Pro PoDL existuje 10 (brzy 15) tříd (tabulka 2) pro přenos elektrické energie, které dosud zajišťují napájení
koncových zařízení s maximálním výkonem 50 W při špičkovém proudu 1,6 A. Pohled na konektor SPE zobrazuje,
kolik prostoru na zvýšení výkonu existuje – jsou koncipovány na proud do 4 A.

Spojovací prvek: kabely
Kabely hrají hlavní roli v prostředí SPE. Jsou výrazně tenčí, pružnější, lehčí a levnější, protože jsou zapotřebí pouze
dva zkroucené dráty a stínění. V praxi se kabely jednopárového Ethernetu pokládají jednodušeji a mají menší
poloměr ohybu. Pokud jde o snížení hmotnosti jako jednu z nejdůležitějších výhod SPE při použití v automobilech,
uvádí výrobce kabelů Belden až o 60 % ve srovnání s variantami CAT6 (Cat 6A S/FTP AWG 23).

Připojte se
Druhým hlavním prvkem SPE jsou zástrčky a zásuvky. V této oblasti, měřeno pozorností médií, působí na trhu dva
hlavní “hráči”, kteří nabízejí nejrůznější spojovací plochy. Tyto spojit s uživatelskými organizacemi SPE Industrial
Partner Network a Single Pair Ethernet System Alliance.
Společnost Weidmüller, člen Single Pair System Alliance, nabízí zástrčky podle IEC 63171-2 pro prostředí IP20
a typy podle IEC 63171-5 pro prostředí IP67 pro průměry drátů AWG 26 až AWG 22 (obrázek 1).
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Obrázek 1: Konektory podle IEC 63171-2 a typy podle IEC 63171-5. (Obrázek: Weidmüller)

Obrázek 2: Harting T1 podle IEC 63171-6. (Obrázek: Harting Technologiegruppe)

Harting, člen SPE Industrial Partner Network, vyvinul pro průmyslové aplikace spojovací prvky se spojovací plochou
podle IEC 63171-6 (obr. 2). Tento konektor může realizovat jak 1 Gbit/s na kratší vzdálenosti, tak 10 Mbit/s na dlouhé
vzdálenosti.
Obecně platí, že oba výše uvedené konektory jsou velmi malé ve srovnání s technologií připojení RJ-45 (obr. 3).
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Obrázek 3: Srovnání velikosti mezi konektory RJ-45 (dole) a Harting T1. (Obrázek: Würth Elektronik)

Kdy se dá začít?
Pokud jde o dostupnost jednotlivých síťových komponent pro SPE, organizace uživatelů mají přirozeně dobrý
přehled, a proto by měly být při nákupu tím prvním, na koho se obrátit při hledání informací. Co je v tuto
chvíli s jistotou k dispozici, jsou kabely a konektory. Přepínače jsou “již připraveny”: Harting, EKF a Belden
(Hirschmann) ukázaly první vzorky na veletrzích nebo v rámci seminářů. PHY by měly zanedlouho být k dispozici
u výrobců, kteří už dodávají prvky SPE automobilovému průmyslu (TI, Analog Devices, Microchip). O dostupnosti
napájení PoDL nejsou zatím k dispozici žádné informace.
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