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DOCSIS szabvány
Data Over Cable Service Interface Specification

A DOCSIS egy nemzetközi szabvány, mely a HFC (Hybrid fiber-coaxial) 
hálózatokon való szélessávú internetszolgáltatást teszi lehetővé.

A szabványt a CableLabs nonprofit innovációs és kutatás-fejlesztési 
laboratórium definiálja, melyet a kábelipar tagvállalatai finanszíroznak.

A kábelipar számára fejleszti ki az adatátviteli a technológiákat.
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DOCSIS szabványok
Data Over Cable Service Interface Specification

Verzió Kiadás Max. Letöltés 
(EuroDOCSIS)

Feltöltés Újdonság

1.0 1997 50 Mb/s 10 Mb/s Első kiadás

1.1 2001 50 Mb/s 10 Mb/s VoIP* képesség, QoS* mechanizmus 

2.0 2002 50 Mb/s 30 Mb/s Megnövelt feltöltési sávszélesség

3.0 2006 1,2 Gb/s 200 Mb/s
Csatornakötegelés, megnövelt le- és feltöltési 

sávszélesség, IPv6 

3.1 2013 10 Gb/s 1-2 Gb/s
Csatornaspecifikációk módosítása, megnövelt 

le- és feltöltési sebesség

3.1 Full Duplex 2017 10 Gb/s 10 Gb/s Szimmetrikus le- és feltöltési sebesség

* VoIP (Voice over IP) *QoS (Quality of Service)



C2 General

OFDM
Orthogonal Frequency Division Multiplex

Ortogonális frekvenciaosztásos multiplexálás

A DOCSIS 3.1 új csatornaspecifikációkat vezet be előreirányban (letöltés):
Az  eddigi 8 MHz széles egyvivős streamek mellett a 24 MHz-192 MHz széles sokvivős OFDM 
csatornákat. Az OFDM jel felépítésében és működésében is jelentősen eltér az eddig használt 
streamektől, hibatűrésében és átviteli sebességben is túlmutat rajtuk. Több jeltovábbítási 
technológiában alkalmazzák már: mobil kommunikáció, televíziós jeltovábbítás, WiFi.  
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DOCSIS 3.0 és 3.1 különbségek előreirányban

DOCSIS 3.0 DOCSIS 3.1 OFDM

8 MHz Csatornák szélessége 24 MHz-192 MHz (Vodafone 64 MHz)

1 db Vivők száma Max. 7600 db*

256-QAM Moduláció 256-/1024-/4096-QAM

32 db D3.0 Kötegelés 32 db D3.0 és 2 db OFDM

54-1002 MHz Működési tartomány 258-1218 (1794)** MHz

1 Gbps Technológiával elérhető elméleti max. sebesség 10 Gbps***

*     192 MHz széles, 25 kHz vivőtávolságú kizárás nélküli stream esetén. A Vodafone-os OFDM-ben kezdetben kb. 1199 db vivő lesz.
**   Későbbi fázisokban akár 1794 MHz lehet a működési tartomány maximuma.
*** Jelentős hálózati fejlesztéseket követően
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(Physical layer Link Channel - Fizikai réteg elérési csatorna): a CMTS ezen keresztül továbbítja 
a modemeknek az OFDM fizikai tulajdonságait. Első feljelentkezésnél a modemek először a 
PLC-t azonosítják és innen kapják meg a többi paramétert a csatornáról. A PLC-t használják 
szinkronizációs célból is. Egy fix, 6 MHz széles sávban helyezkedik el az OFDM csatornában. 

(Next Codeword Pointer - Következő kódszó mutató): ez adja meg a modemek számára, hogy 
hol (milyen frekvencián) és mikor (melyik időpillanatban) találják a következő kódszó 
kezdetét. Az OFDM-ben elszórva találhatóak.

A legalacsonyabb modulációt használó profil. Ezzel a leghibatűrőbb az átvitel, viszont a 
legkisebb sávszélességet is ez biztosítja. 

Az OFDM főbb részei

PLC

NCP

„A” 
Profil
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Kizárás

Megadhatóak olyan frekvenciatartományok, melyek kizárásra kerülnek, azaz ezek a frekvenciák használatlanok lesznek 
az OFDM csatornában. A képen egy jelenleg is aktuális kizárás látható egy analóg mérőjel miatt, ami az OFDM 
frekvenciatartományába esik.
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Az adathordozó vivők eltérő modulációkat használhatnak. A meghatározott modulációkat 
profiloknak nevezzük. A profil megválasztása aszerint történik, hogy milyen a jelminőség a 
CMTS és az adott modem között az OFDM tartományában. Egy jó jelminőséggel rendelkező 
modemnek a CMTS magasabb profilú jelet küld, ahol ez nincs meg, ott a MER értékek 
függvényében alacsonyabb profilú csomagokat küld. Itt alacsonyabb lesz a QAM moduláció 
és a sávszélesség is, viszont zavartűrőbb is lesz a jel.
Kezdetben három profil lesz használatban, de később ennek száma bővülhet és a 
modulációs értékek is változhatnak majd a hálózati tapasztalatok függvényében:

• A profil 256-QAM
• B profil 1024-QAM
• C profil 4096-QAM

Profilok
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Szabvány szerint a modemeknek tudniuk kell kötegelni:
2 db 192 MHz-es OFDM és 32 db DOCSIS 3.0-ás streamet

A DOCSIS 3.0 és 3.1-es streameket egyszerre tudják használni az 
eszközök, ezért a terheltség eloszlik a vivőkön. Ha valami miatt 
használhatatlanná válik az OFDM egy modem számára, akkor a 
szolgáltatás tovább működik a DOCSIS 3.0-ás streamekkel. A 
rendelkezésre álló 24 db DOCSIS 3.0-ás stream is képes lenne 
megközelítőleg kiszolgálni akár az 1 Gb/s-os sebességet, viszont a 
terhelés eloszlás és sávszélességtöblet miatt szükséges, hogy a modemek 
hatékonyan tudják kihasználni az összes csatornát vegyesen.

Kötegelés



C2 General

LTE 800
(Long Term Evolution)

A DOCSIS 3.1 OFDM csatornája sokkal hibatűrőbb a DOCSIS 3.0 streameknél, emiatt lett az 
első OFDM csatorna a 790-854 MHz-es tartományba elhelyezve. Itt működik az LTE 800, 
amit mobilinternet forgalmazására használnak. Középen egy védősáv van, ezért lett ez a 
hely választva a PLC-nek. Hálózati nyitottság esetén az LTE 800 zavarja az OFDM 
működését, emiatt alacsonyabb profilt használhat, vagy működésképtelenné válhat.

LTE 800 Letöltés Védősáv LTE 800 Feltöltés

791-821 MHz 821-832 MHz 832-862 MHz
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Nyitottság gyakori okai a hálózaton
Vonalhálózat:

• Laza Node-, erősítő- és osztó fedél. Figyeljünk oda, hogy ezeknek 
az eszközöknek az összes zárócsavarja legyen meghúzva

• Nem megfelelően szerelt, vagy nem meghúzott csatlakozók
• Sérült kábel
• 75 Ohmmal le nem zárt kimenetek

Lakáshálózat:
• Nem megfelelő minőségű kábel, osztó, vagy csatlakozó
• Sérült kábel
• Nem megfelelően szerelt, vagy nem meghúzott csatlakozók
• Falialjzat
• 75 Ohmmal le nem zárt kimenet, vagy kábelvég
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OFDM állapotának ellenőrzése

Az OFDM minőségét több módon is lehet ellenőrizni:

Modemmel:
Modem webes oldalán DOCSIS státusz lekérdezésével

Dspire-rel:
Modem lekérdezéssel 
(külön anyag foglalkozik majd a témával)

Műszeres méréssel:
DOCSIS 3.1 analizálásra alkalmas kéziműszerrel
(külön anyag foglalkozik a műszeres mérésekkel)
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Modem webes felületével ellenőrzés 
Modembe webes felületének elérése:

Hátulján található matricán lévő, vagy a hozzá adott kártyán szereplő adatok segítségével.
A modemre csatlakoztatott eszköz böngészőjébe írjuk be az IP címet: 192.168.0.1

A matricán/kártyán szereplő kód megadásával lépjünk be a modem webes felületére.

DOCSIS státusz lekérdezése:
Válasszuk ki a Status & Support fül alatt a 
Status/DOCSIS Status menüpontot
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OFDM paramétereinek lekérdezése 
a modem webes felületével

Moduláció:
Jelenleg 3 profil van használatban: A Profil (256-QAM), B Profil (QAM-1024), C Profil (QAM-4096)
Minél rosszabb az OFDM jelminősége, annál alacsonyabb profilt használ. A modemek a C Profilt, azaz 4096-QAM-et 
kell, hogy használják.

Jelszint (Rx. Power):
A beérkező OFDM vivők jelszintjeinek -6 és 10 dBmV értékek között kell lenniük. 

SNR/MER:
A MER értéknek a C Profilhoz (4096-QAM) minimum 36 dB-nek.

Lock Status:
Használja vagy sem a modem az OFDM csatornát
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Modem webes felületével a hiba meghatározása

Lehetséges problémák OFDM csatornával:
• Hiányzik az OFDM sor, vagy a Lock Status „No”: A modem nem használja az OFDM csatornát
• Amennyiben a modem nem a C profilt használja: Nem megfelelő profilhasználat/Alacsony moduláció

A hiba szakaszolása:
• A mérést meg kell ismételni a lakásba/házba beérkező kábelen (ha szükséges átkötő kábel segítésével)
• A végponton és bejövőn mért adatokat össze kell vetni:

o Amennyiben csak a végpontnál van hiba, akkor a lakáshálózaton kell keresni a problémát
o Ha már a bejövőn sem megfelelő az OFDM csatorna, meg kell viszgálni a bekötő kábelt.  Ha az 

rendben van, le kell jelenteni a címet hibára

A modem webes felületén lekérhető adatoknál sokkal átfogóbb képet fog adni a Dspire lekérdezés DOCSIS 
3.1-es analizációja, így ennek használata ideiglenes, de a működés megállapítására alkalmas.


