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Poziomy sterowania i pola w technice automatyzacji charakteryzują 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 bramek Gateway mogłoby znacznie 
zmniejszyć koszty i złożoność tych instalacji oraz usunąć tworzone przez nie wyspy danych (tabela 1).

Jedną z metod na wyeliminowanie tej fragmentacji jest przeprowadzenie sieci Ethernet z poziomu sterowania 
do poziomu pola. Metoda ta została jednak utrudniona przez ograniczenie długości kabla do maksymalnie 100 m, 
zastosowanie minimum dwóch par żył oraz mniej przydatnych złączy.

Podobna sytuacja rozproszenia technologii komunikacji miała miejsce w przemyśle motoryzacyjnym.  
Sytuację tę zaostrzyły dodatkowo postępujące zmiany, takie jak autonomiczna jazda.

Single Pair Ethernet –
świat w sieci
Wzmożone gromadzenie, analiza i wykorzystanie danych w środowisku 
przemysłowym – wspierane m.in. przez technologie sztucznej inteligencji – zwiększa 
presję na wdrożenie jednolitej, wykonalnej i przystępnej cenowo infrastruktury, 
od siedziby firmy po poziom terenowy. Single Pair Ethernet (SPE) jest uważany 
za jeden z megatrendów w przemysłowej transmisji danych w tej dziedzinie 
oraz za „katalizator” IIoT i Przemysłu 4.0. Niniejsza technologia może sprawić, 
że „Przemysłowy Internet Rzeczy” stanie się rzeczywistością. Dane z każdego 
czujnika lub siłownika w obszarze zastosowań automatyki przemysłowej 
i budowlanej, jak również motoryzacji i transportu dostępne są przez Internet, 
a przesyłka i odbiór tych danych odbywa się bez barier do lub z chmury.

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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Standardowa szybkość transmisji danych i długości 
przewodów
Single Pair Ethernet umożliwia teraz 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). Szybkość 
transmisji danych i długości przewodów są podane szczegółowo:

• 10 MB/s (dupleks) do 1000 m, transmisja w paśmie 20 MHz (10Base-T1L)
• 10 MB/s (półdupleks) do 40 m, transmisja w paśmie 20 MHz (10Base-T1S)
• 100 MB/s (dupleks) do 15 m, transmisja w paśmie 66 MHz (100Base-T1)
• 1000 MB/s (dupleks) do 40 m, transmisja w paśmie 600 MHz (1000Base-T1)

10Base-T1L to wersja „dalekiego zasięgu” standaryzowanego wariantu Single Pair Ethernet w IEEE 802.3cg 
dla długości kabla 1000 m. 10Base-T1L działa w trybie pełnego dupleksu – co oznacza, że sygnały nadawane 
i odbierane są transmitowane jednocześnie przez parę żył. Kompensując echo, stacja może usunąć własny 
sygnał nadawany z ogólnego sygnału i odizolować sygnał odbierany. 10Base-T1L wykorzystuje kabel Twisted-Pair 
(skrętki nieekranowanej) w paśmie 20 MHz i z oporem falowym 100 Ω.

Dodatkowe zabezpieczenia dla zastosowań w przemyśle przetwórczym oferuje Ethernet APL (Advanced Physical 
Layer). Opiera się na standardzie 10BASE-T1L zgodnie ze standardem IEEE 802.3cg. Konstrukcja może składać się 
z kabla „Trunk” (wiązki kablowej) o maksymalnej długości 1000 m pomiędzy wyłącznikami polowymi w obszarach 
zagrożonych wybuchem strefy 1 i maksymalnej długości 200 m pomiędzy przełącznikiem polowym a urządzeniem 
polowym w strefie 0. Ethernet APL posiada rozszerzenia, które są specjalnie dostosowane do wymagań przemysłu 
przetwórczego – jak wewnętrzne bezpieczeństwo (IEC TS 60079-47) oraz profile portów do opcjonalnego zasilania 
urządzeń polowych.

10Base-T1S to wersja „bliskiego zasięgu” standaryzowanego wariantu Single Pair Ethernet w IEEE 802.3cg. 
10BaseT1S działa w trybie półdupleksowym i może pracować zarówno w trybie punkt-punkt, jak i w technologii 
aplikacji multidropowych (rys. 1). Ten ostatni jest zdefiniowany z długością magistrali 25 m z 10-centymetrowymi 
liniami promieniowymi. W tej topologii przełącznik jest zbędny, ponieważ stosowany jest schemat arbitrażowy 
PLCA (Physical Layer Collision Avoidance), który zapewnia, że nie dochodzi do kolizji danych. Standard przewiduje 
co najmniej osiem linii promieniowych, ale może być ich znacznie więcej.

Rys. 1. 10Base-T1S działa w trybie półdupleksowym i jest obsługiwany w technologii aplikacji multidropowych,
która definiuje długość magistrali 25 m z 10-centymetrowymi liniami promieniowymi. (rysunek: channel-e)
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10Base-T1S to topologia, która jest przydatna w przypadku zastosowań w branży motoryzacyjnej, przemysłowej 
i automatyki budynków w celu integracji wielu uczestników sieci na niewielkiej przestrzeni. Radzi sobie bez 
przełączników i w celu implementacji wymaga tylko małych mikrokontrolerów i stosunkowo nieskomplikowanych 
warstw fizycznych (PHY).

Struktura sieci 10Base-T1S jest bardzo prosta: wszyscy uczestnicy znajdują się w sieci, przy czym jeden 
z uczestników, który jest jednocześnie uczestnikiem komunikacji na magistrali, jest zdefiniowany jako Head Node 
z ID 0, wszyscy pozostali mogą być następnie kolejno ponumerowani. Węzeł główny ma za zadanie zapobiegać 
kolizjom danych na magistrali – tj. organizować arbitraż za pośrednictwem PLCA. W tym celu wysyła tzw. beacon, 
od tej chwili „odliczany jest czas”. Zwykle na 25 μs otwiera się okno czasowe (można to jednak dowolnie ustawić) 
dla pierwszego uczestnika (sam Head Node). W tym oknie węzeł może zacząć „nadawać” (transmit opportunity). 
Po upływie tego czasu następny uczestnik dostaje swoje 25 μs aż do ostatniego węzła.

Następnie wszystko zaczyna się od początku, Head Node wysyła beacon, a okna czasowe przebiegają od węzła 
0 do węzła N. Jeśli uczestnik skorzysta ze swojego prawa do nadawania w ciągu 25 μs, może umieścić ramkę 
Ethernet na magistrali. Ponieważ uczestnicy magistrali mają różne „potrzeby komunikacyjne”, nie można podać 
stałego czasu cyklu dla takiej sieci multidropowej. Zwłaszcza, że cykl może się zmieniać jeszcze bardziej w czasie 
ze względu na zasady dotyczące wyjątków. Dzięki temu uczestnik magistrali z wolnym modułem MCU daje sygnał 
jałowy, który pozwala mu na wydłużenie okna czasowego (tutaj 25 μs). Szczególnie ważnym węzłom można 
pozwolić na umieszczenie na magistrali więcej niż jednej ramki.

100Base-T1 opiera się na standardzie transmisji IEEE 802.3bw. To wariant Single-Pair-Ethernet dla kabla o długości 
40 m i prędkości transmisji 100 MBit/s. 100Base-T1 działa w trybie pełnego dupleksu i wykorzystuje kabel Twisted-
Pair (skrętki nieekranowanej) w paśmie 66 MHz i z oporem falowym 100 Ω.

1000Base-T1 opiera się na standardzie transmisji IEEE 802.3bp. To wariant Single-Pair-Ethernet dla kabla 
o długości od 15 m do 40 m (zależnie od ekranowania) i transmituje dane z prędkością 1 GBit/s. 1000Base-T1 działa 
w trybie pełnego dupleksu i wykorzystuje kabel Twisted-Pair (skrętki nieekranowanej) w paśmie 600 MHz i z oporem 
falowym 100 Ω.

MultiGigBase-T1, który ma być zdefiniowany w standardzie 802.3ch, jest nadal w fazie standaryzacji.
Pozwoli to na zastosowanie Single Pair Ethernet o prędkości transmisji 2,5; 5 i 10G Bit/s i zmostkowanych 
odległościach do 15 m.

Rola kabli
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 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).

W ramach grupy roboczej IEC SC46C zajmującej się standaryzacją kabli do transmisji danych jako materiałów 
sprzedawanych na miarę, prowadzone są następujące projekty normalizacyjne:

• IEC 61156-11 – kabel do transmisji danych SPE w paśmie 600 MHz do instalacji stałej (wersja ostateczna 
opublikowana)

• IEC 61156-12 – kabel do transmisji danych SPE w paśmie 600 MHz do instalacji elastycznej
• IEC 61156-13 – kabel do transmisji danych SPE w paśmie 20 MHz do instalacji stałej (Horizontal floor wiring)
• IEC 61156-14 – kabel do transmisji danych SPE w paśmie 20 MHz do instalacji elastycznej (work area wiring)



Rys. 2. Czoło łączeniowe zgodne z normą IEC 63171-
6 firmy Harting. (Rysunek: HARTING Technologiegruppe)
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W przyszłości będą prowadzone prace nad dalszymi projektami normalizacyjnymi, na przykład dla pasm 
o prędkości transmisji danych powyżej 1 GBit/s dla docelowych szerokości pasma w zakresie GHz.

Oprócz stosowania jednoparowych kabli miedzianych, Single Pair Ethernet umożliwia tzw. Cable Sharing.  
W tym celu wykorzystuje się okablowanie czteroparowe, aby utworzyć cztery niezależne połączenia SPE 
za pomocą jednego kabla.

Element łączący – wtyczka
W kontekście historycznym złącza stosowane w systemie zamkniętym – jak w przemyśle motoryzacyjnym – 
były nieużyteczne. Dlatego też w oryginalnych normach SPE nie uwzględniono czół łączeniowych.

W związku z obszarami zastosowań i standardami wydajności Single Pair Ethernet w zastosowaniach 
przemysłowych, znormalizowano również złącza dwupolowe, które eliminują wady złączy RJ45, takie jak 
niezawodne blokowanie lub słaba ochrona przed zabrudzeniem i wilgocią.

Aktualne normy definiują czoło łączeniowe dla złączy. Definicja czoła łączeniowego zapewnia kompatybilność 
wtyków, a tym samym wykorzystanie produktów różnych producentów. Istnieją odpowiednie wersje złączy 
o stopniu ochrony od IP20 do IP65/67 (patrz rysunek 2 i rysunek 3).

W zakresie wtyczek i gniazd swoją pozycję, mierzoną uwagą mediów, ugruntowało dwóch „graczy”, którzy 
oferują na rynku różne czoła łączeniowe. Ci gracze lub te czoła łączeniowe mogą być dołączone do organizacji 
użytkowników SPE Industrial Partner Network oraz Single Pair Ethernet System Alliance.

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



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 średnic przewodów 
AWG 26 do AWG 22 (rys. 3).
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Rys. 3. Złącza SPE z czołami łączeniowymi zgodne z normą IEC 63171-5 producenta Weidmüller. Tutaj również wersje M8/M12. 
(Rysunek: Weidmüller)

Wspólną cechą obu wymienionych łączników jest to, że są one niewielkie w porównaniu z technologią połączeń 
RJ-45 (rys. 4).

Rys. 4. Porównanie wielkości nastawczych między RJ-45 (po lewej) a złączem Harting T1. (Rysunek: Würth Elektronik)

IEC 63171 Podstawowa norma dotycząca specyfikacji i sekwencji badań

IEC 63171-1 Propozycja CommScope dla zastosowań M1I1C1E1

IEC 63171-2 Propozycja Reichle & DeMassari dla zastosowań M1I1C1E1

IEC 63171-3 Propozycja Siemon dla zastosowań M1I1C1E1

IEC 63171-4 Propozycja BKS dla zastosowań M1I1C1E1

IEC 63171-5 Propozycja Phoenix Contact opierająca się na czole łączeniowym IEC 63171-2 dla zastosowań 
M2I2C2E2-, M3I3C3E3. (Rys. 3)

IEC 63171-6 Propozycja firm Harting, Hirose i TE Connectivity dla zastosowań M2I2C2E2-, M3I3C3E3. 
Opublikowana. (Rys. 2)

Tabela 2. Przegląd norm dotyczących czół łączeniowych
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Klasyfikacja MICE...
...określa wymagania dotyczące kabli i złączy w różnych środowiskach.

Cztery środowiska, z których składa się skrót „MICE”, obejmują:

• M: (Mechanical) mechaniczne (wstrząsy, wibracje, uderzenia, nacisk, ciągnięcie, zginanie)
• I: (Ingress) penetracja (np. przez wodę i pył)
• C: (Climatic/Chemical) klimatyczne/chemiczne (temperatura, narażenie na promieniowanie UV, wilgoć, 

kontakt z zanieczyszczeniami takimi jak olej lub gaz)
• E: (Electromagnetic) elektromagnetyczne (szczytowe wartości napięcia, zakłócenia EMI/RFI, pola 

magnetyczne, stany przejściowe)

Cyfra oznacza stopień oddziaływania czynników środowiskowych:

• 1: Niski stopień dotkliwości (np. środowisko biurowe)
• 2: Średni stopień dotkliwości (np. lekko przemysłowe środowisko)
• 3: Wysoki stopień dotkliwości (np. wyjątkowo przemysłowe środowisko)

DM1I1C1E1 opisuje środowisko w budynku biurowym, a M3I3C3E3 środowisko, z którym można mieć 
do czynienia w przemyśle lub w obszarach zewnętrznych.

Jednoczesne przesyłanie 
danych i zarządzanie 
zasilaniem za pomocą PoDL
Jedną z głównych możliwości Single Pair Ethernet 
jest jednoczesna transmisja danych i zarządzania 
zasilaniem przez parę przewodów – Power over 
Dataline (PoDL). W normie IEEE 802.3bu: „Physical 
Layer and Management Parameters for Power over 
Data Lines (PoDL) of Single Balanced Twisted-Pair 
Ethernet” określa, analogicznie do Power over Ethernet 
(PoE), przygotowanie zdalnego zasilania za pomocą 
jednoparowych kanałów Ethernet (rysunek 5).

Rys. 5. Jednoczesna transmisja danych i zarządzanie 
zasilaniem za pomocą pary przewodów.
(rysunek: channel-e)

MASTER
PHY

SLAVE
PHY
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Cele i wytyczne dotyczące działania PoDL obejmują m.in.:

• Możliwość pracy zasilanego urządzenia nawet w przypadku braku danych
• Obsługa poziomów napięcia i prądu dla przemysłu motoryzacyjnego, transportowego i automatyki
• Obsługa szybkiego uruchamiania z ustawioną konfiguracją napięcia/prądu oraz opcjonalną pracą 

z konfiguracją czasową napięcia/prądu

Energia elektryczna może być przesyłana przez PoDL w 10 klasach napięcia/prądu o mocy od 0,5 W do 50 W  
(moc odbiorcza, moc zasilania = 63,3 W). Maksymalny prąd wynosi 1,6 A (tabela 3). Trwają prace nad rozszerzeniem 
o 5 dodatkowych klas (tabela 4).

Do tego typu zasilania wymagane są przewody dwużyłowe z kablami zgodnymi z normą IEC 61156.  
Kable STP kategorii 7 nie są odpowiednie.

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

Klasa 10 11 12 13 14 15

Napięcie [V] 20-30 20-30 20-30 50-58 50-58 50-58

Natężenie prądu [A] 0,092 0,240 0,632 0,231 0,6 1,579

Moc PD [W] 1,32 3,2 8,4 7,7 20 52

Tabela 3. Klasy PoDL (PD = Powered Device)

Tabela 4. Dodatkowe klasy PoDL (PD = Powered Device)
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PoDL zapewnia zarówno niezawodną ochronę przed błędami, jak i funkcje detekcji pozwalające na identyfikację 
urządzeń oraz bezpośrednią komunikację z urządzeniami w celu zapewnienia bezbłędnego i bezpiecznego 
zasilania.

Do określenia wymaganej klasy zasilania jest wykorzystywany dodatkowy protokół komunikacyjny: SCCP (Serial 
Communication Classification Protocol). protokół ten jest wykorzystywany przez PSD (Power Sourcing Equipment) 
i PD (Powered Device) do negocjowania wymagań dotyczących zasilania PD. PSD określa obecność odbiornika, 
dokonując kontroli sygnatury na obecność diody Zenera 3 V na wejściu PD.

Maksymalna moc zdalnego zasilania w przypadku standardu PoE IEEE 802.3bt wynosi 100 W dla urządzeń NEC 
klasy 2. Oznacza to, że przyszłe rozszerzenia PoDL prawdopodobnie pozostaną poniżej 100 W, a napięcie zasilania 
24 V stosowane w automatyce przemysłowej będzie miało maksymalny prąd szczytowy 4 A.

Korzystaj z tego, co najlepsze – OPC UA, TSN i I/O-Link
Single Pair Ethernet należy postrzegać w kontekście innych działań normalizacyjnych. Standardy komunikacji 
jak Open Platform Communications Unified Architecture (OPC UA) oraz Time-Sensitive Networking (TSN) 
są niezastąpione do łączenia się od czujnika przez maszynę i systemy nadrzędne do chmury.

Na poziomie sterowania, interfejs OPC UA jest już stosowany w instalacjach jako standard komunikacyjny. 
W przyszłości protokół ten ma zostać rozszerzony i będzie zagwarantowana jednolita wymiana danych 
na poziomie czujników. Rozszerzalne modele informacyjne powinny spełniać wymagania urządzeń i aplikacji.

Standardy Time-Sensitive Networking umożliwiają kontrolę komunikacji danych w formie zsynchronizowanej, 
priorytetowej i arbitralnej. Za pośrednictwem TSN można zagwarantować, że aplikacja nie będzie zakłócać 
transmisji danych innych aplikacji ani nie wpłynie negatywnie na ich komunikację.

IO-Link został opracowany jako przemysłowy interfejs komunikacyjny dla urządzeń polowych, czujników 
i siłowników. Interfejs oferuje trzy różne prędkości transmisji i maksymalną długość kabla 20 m. Ogólnie rzecz 
biorąc, łatwa integracja z systemami automatyki, jak również wysoki stopień standaryzacji wspólnych funkcji oraz 
opis urządzeń końcowych to dwie główne zalety tej technologii komunikacji.

W studium koncepcyjnym: „Extension of IO-Link for Single Pair Ethernet transmission” zaproponowano 
wprowadzenie EtherType dla I/O-Link. EtherTypes istnieje już na przykład w przypadku ProfiNet lub EtherCat. 
Chodzi tutaj o pole w ramce Ethernet, które służy do wyświetlenia protokołu używanego w „ciężarze użytkowym” 
ramki. Jak wynika ze studium, metodę tę można wdrożyć przy bardzo niewielkich nakładach sprzętowych 
i programowych.
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Bezpieczeństwo IT aż do wyłącznika krańcowego
Przy globalnym połączeniu w sieć liczba możliwych punktów wejścia dla hakerów wzrasta. Wszystkie urządzenia 
zainstalowane w sieci mogą wymieniać dane między sobą. To, co jest pożądane z punktu widzenia automatyzacji, 
jest potencjalnie niebezpieczne z punktu widzenia bezpieczeństwa. Jeśli każdy może „rozmawiać” ze wszystkimi 
i wszystkim, może dojść prawdopodobnie również do niechcianych „rozmów” – na przykład w formie kradzieży 
danych lub zmian w systemie.

W sieci powinna być dozwolona jedynie zamierzona wymiana danych. Aby to zapewnić, dostawcy, producenci 
urządzeń, integratorzy systemów i operatorzy muszą ze sobą współpracować. Środki bezpieczeństwa muszą się 
zazębiać i wspierać się nawzajem.

Normy serii IEC 62443 ustanawiają standard bezpieczeństwa IT przemysłowych sieci komunikacyjnych 
w „Industrial Automation and Control Systems (IACS)”. Określają role i podział zadań dostawców produktów, 
integratorów systemów i operatorów tak, aby działania wszystkich zaangażowanych stron mogły się wzajemnie 
uzupełniać.

Bezpieczeństwo zaczyna się od rozwoju urządzeń i integracji funkcji z komponentami, ale wykracza daleko poza 
ten zakres w ogólnym ujęciu.

Status
Jeśli chodzi o dostępność poszczególnych elementów sieci 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).

Na początek 2021 roku Texas Instruments ogłosił program PHY dla 10BASE-T1L (DP83TD510E) do zastosowań 
przemysłowych. Moduł może przesyłać dane na odległość do 1,7 km, przekraczając wymagania określone 
w specyfikacji 802.3cg. DP83TD510E jest przeznaczony do stosowania w iskrobezpiecznych systemach Ethernet 
APL (Advanced Physical Layer) i może wdrażać sieci Ethernet w systemach automatyki procesowej z wymogiem 
iskrobezpieczeństwa.

Obecnie nie ma dostępnych informacji na temat dostępności zarządzania PoDL.
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Organizacja użytkowników

Single Pair Ethernet Industrial Partner Network

SPE Industrial Partner Network ma swoją siedzibę w westfalskim Rahden i działa jako równorzędne stowarzyszenie 
przedsiębiorstw, które jest zawsze otwarte dla kolejnych członków. Sieć została uruchomiona na targach 
w Hanowerze 2019, kiedy to zaprezentowano współpracę SPE pomiędzy firmami Harting, TE Connectivity i Hirose. 
W październiku 2019 roku powstała z nich Single Pair Ethernet Industrial Partner Network. W tym czasie było 
siedmiu członków założycieli; oprócz wyżej wymienionych firm, były to Würth Elektronik, Leoni, Murrelektronik 
i Softing IT Networks. W lutym 2020 roku sieć liczyła 17 członków. Nowo dołączone firmy to igus, Dehn, Helukabel, 
Molex, Amphenol ICC, Lütze, Escha, Perinet, EKF i Zheijang. W sierpniu 2020 roku do stowarzyszenia przybyło 
23 firm. Nowi członkowie to Hirschmann, Metz Connect, Sinbon, Lapp, Nexans, THK i Fluke Networks (Zheijang nie 
jest już członkiem).
https://www.single-pair-ethernet.com

Single Pair Ethernet System Alliance

Single Pair Ethernet System Alliance rozpoczął działalność na targach w Hanowerze 2019, kiedy to Phoenix 
Contact, Weidmüller Interface, Reichle & Massari (R&M), Belden i Fluke Networks ogłosiły partnerstwo 
technologiczne dla Single Pair Ethernet (SPE). W kwietniu 2020 roku stowarzyszenie to oficjalnie zyskało miano 
Single Pair Ethernet System Alliance. We wrześniu 2020 roku w stowarzyszeniu było 15 przedsiębiorstw. Z biegiem 
czasu dołączyły następujące firmy: Telegärtner, Rosenberger HF-Technik, Dätwyler, Kyland, Sick, ORing Industrial 
Networking, Microchip, Draka/Prysmian, Zhaolong Cables & Interconnects, EFB Elektronik i Vericom (firmy 
Belden/Hirschmann nie są już reprezentowane).
https://singlepairethernet.com

Logo Copyright: © Single Pair Ethernet System Alliance

Logo Copyright: © Single Pair Ethernet Industrial Partner Network
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Single Pair Ethernet Consortium

Single Pair Ethernet Consortium (SPEC) należy do amerykańskiego stowarzyszenia TIA. Jest otwarte dla członków 
TIA, ale również firmy, które nie są członkami TIA, mogą uczestniczyć w działaniach tej organizacji jako członkowie 
stowarzyszeni. TIA to stowarzyszenie Telecommunications Industry Association, które reprezentuje ponad 400 firm 
na całym świecie. Jest akredytowane przez American National Standards Institute (ANSI). Organizacja została 
zainicjowana we wrześniu 2019 roku. Członkami założycielami byli Belden, CommScope, Panduit i Siemon 
Company. We wrześniu 2020 roku na liście znalazło się łącznie 11 członków. w tym okresie dołączyły firmy AEM, 
Anixter, Berk-Tek, Fluke Networks, Leviton, Superior Essex oraz R&M.
https://spec.tiaonline.org

OPEN Alliance (One-Pair Ether-Net) Special Interest Group (SIG)

Special Interest Group (SIG) z OPEN Alliance (One-Pair Ether-Net) to otwarty sojusz branżowy (non-profit), 
w którym współpracują przede wszystkim przemysł motoryzacyjny i dostawcy technologii w celu promowania sieci 
opartych na Ethernet jako standardu w sieci motoryzacyjnej. Członkami założycielami w listopadzie 2011 roku były 
BMW, Broadcom i NXP Semiconductors. Jeszcze w tym samym miesiącu do organizacji branżowej dołączyły C&S, 
UNH-IOL, Harman, Hyundai, Freescale i Jaguar Landrover. W grudniu 2011 roku w ich ślady poszły Continental, TÜV 
Nord, Valeo i JAE Europe. We wrześniu 2020 roku w OPEN Alliance SIG było ponad 340 członków.

Termin „OPEN” pierwotnie oznaczał One Pair EtherNet. Obydwie technologie 100BaseT1 i 1000Base-T1 wykorzystują 
tylko jeden kabel Twisted-Pair (skrętkę nieekranowaną). Obecnie jednak sojusz wspiera przygotowanie komunikacji 
w oparciu o Ethernet w branży motoryzacyjnej, niezależnie od stosowanego okablowania.
https://www.opensig.org

Logo Copyright: © Single Pair Ethernet Consortium

Logo Copyright: © OPEN Alliance
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Sieci przemysłowe – sytuacja rynkowa
HMS Networks publikuje coroczną analizę rynku sieci przemysłowych, koncentrując się na nowo zainstalowanych 
węzłach w ramach automatyki fabrycznej na całym świecie.

Opracowanie z 2020 r. zawiera szacunkowe udziały w rynku dla magistrali polowej, przemysłowego Ethernetu 
i sieci bezprzewodowych. Szacunkowe stopy wzrostu nie zostały uwzględnione w tym roku, co wynika 
z wyjątkowych ogólnych warunków rynkowych spowodowanych sytuacją związaną z koronawirusem.

Większe udziały w rynku przemysłowego Ethernetu w czasie, gdy magistrale polowe nadal tracą

W studium tym HMS dochodzi do wniosku, że przemysłowy Ethernet w dalszym ciągu przejmuje udziały w rynku 
od magistrali polowych. Przemysłowy Ethernet stanowi obecnie 64% światowego rynku nowo zainstalowanych 
węzłów w automatyce zakładowej (w porównaniu z 59% w roku poprzednim).

EtherNet/IP i PROFINET zajmują pierwsze miejsca na całym rynku z udziałem w rynku wynoszącym 17% każde. 
Sieć EtherCAT nadal osiąga dobre wyniki na całym świecie z 7%, a przy 5% Modbus TCP wyprzedza Ethernet 
POWERLINK (4%).

Magistrale polowe tracą dalsze udziały w rynku

HMS szacuje, że magistrale polowe będą stanowić 30% nowo zainstalowanych węzłów (w porównaniu do 35% 
w roku ubiegłym). Z udziałami na poziomie 8% PROFIBUS nadal jest numerem jeden w tym segmencie i po raz 
pierwszy stanowi mniej niż 10% całego rynku sieci przemysłowych. Na drugim miejscu są Modbus RTU z 5%, a za 
nim CC-Link z 4%.

Sieć bezprzewodowa pozostaje stabilna i dobrze prezentuje się na przyszłość

Technologie bezprzewodowe mają 6% udziału w rynku, przy czym nadal najpopularniejszą technologią jest WLAN, 
a następnie Bluetooth. Sieć bezprzewodowa utrzymuje swój udział na rozwijającym się rynku, co nie jest złe, ale 
HMS Networks oczekuje, że udział sieci bezprzewodowych będzie z czasem wzrastał.

HMS uważa, że przy wszystkich trwających globalnych działaniach w zakresie bezprzewodowych technologii 
mobilnych (np. sieci kampusów LTE/5G), popyt rynkowy na urządzenia i maszyny połączone bezprzewodowo 
będzie wzrastał.

Wersje regionalne

Sieć EtherNet/IP i PROFINET są liderami w Europie i na Bliskim Wschodzie, a na drugim miejscu są sieci 
PROFIBUS i EtherCAT. Inne popularne sieci to Modbus (RTU / TCP) i Ethernet POWERLINK. Rynek amerykański 
jest zdominowany przez EtherNet/IP, z EtherCAT zdobywającym pewien udział w rynku. PROFINET i EtherNet/
IP prowadzą na rozproszonym rynku azjatyckim, a następnie PROFIBUS, EtherCAT, Modbus (RTU/TCP) i CC-Link/
CC-Link IE Field.

Zgodnie z dokumentacją HMS Networks
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Źródło danych: HMS Industrial Networks (https://www.hms-networks.com)

Źródło danych: HMS Industrial Networks (https://www.hms-networks.com)

Udział poszczególnych zastosowań przemysłowego 
Ethernetu w sieciach przemysłowych

Sieci przemysłowe – udziały w rynku na świecie w 2020 r.
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Udziały poszczególnych technologii bezprzewodowych 
w sieciach przemysłowych

Udziały poszczególnych magistrali polowych w sieciach przemysłowych

Inne technologie bezprzewodowe
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Krótki przegląd zalet Single Pair Ethernet
• Ethernet umożliwia ciągłą komunikację z komputera sterującego do czujnika

• Uproszczone okablowanie: kompaktowe, lżejsze kable o wadze mniejszej do 60% i zajmujące mniej miejsca niż 
tradycyjne kable Ethernet

• Zmniejszone zapotrzebowanie na miejsce na urządzeniach końcowych i przełącznikach: znacznie mniejsze 
gniazda wtykowe (ustanowiona standaryzacja) w porównaniu z gniazdami RJ-45

• Potencjalnie 10-krotna moc transmisji: 1000Base-T1 i MultiGig. Base-T1

• Potencjalnie 10-krotny zasięg: 1000 m przy 10 MBit/s

• Połączenie multidropowe: Integracja do 50 urządzeń końcowych w sieci bez przełącznika

• Synergia kabli: Cable Sharing pozwala na użycie czteroparowego okablowania dla czterech niezależnych 
połączeń SPE za pomocą jednego kabla

• Zasilanie elektryczne urządzeń końcowych: dane i zasilanie elektryczne są przenoszone przez Power over Data 
Line (PoDL) na tej samej parze żył

• Wariant SPE S 10 MBit/s można również wykorzystywać w środowisku systemów chronionych przed wybuchem


