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A D-Spire programban egy OFDM kötegelésre alkalmas modem 
lekérdezése esetén, amennyiben a modem kötegel OFDM 
csatornát, a DOCSIS működési módnál „DOCSIS 3.1 [Link]” 

jelenik meg. Ha a linkre kattintuk, akkor egy új ablakban fog 
megnyílni az OFDM lekérdezés. Amennyiben itt DOCSIS 3.0 

jelenik meg, az OFDM csatorna nincs kötegelve.

OFDM analizálás elérése

A megfelelő működéshez ajánlott:
• Chrome böngésző

Jelenleg nem 1000-es csomagok esetén a „DOCSIS 3.1 [Link]” 
felirat megjelenhet nem működő OFDM esetén is, de a behozott 

oldalon nem lesznek adatok.

DOCSIS 3.1 kompatibilis modem esetén az OFDM kötegelése nem 
függ az internetes csomagtól.
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Jelszint adatok

OFDM lekérdezés

Kódszó adatok

MER értékek

PLC frekvencia

MER grafikon
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MER átlag és szórás

MER átlagérték:
Az OFDM összes vivőjének MER értékének átlaga (dB).

MER szórás:
A MER átlagértőktől történő átlagos eltérés (dB). 

Ezzel a két értékkel határozható meg a nagy számú vivők minősége viszonylag pontosan.
Jelenleg a lekérdezés során a modem a szórásba a kizárást is beleszámolja, emiatt ennek értéke magasabb, mint a 

műszerekkel mért szórás. A mérés eredménye és az elvárt határérték emiatt D-Spire lekérésben és műszeres mérésben 
eltér. A maximum szórás műszeres mérés esetén 2dB!

Elvárt érték:
minimum 36dB

Elvárt érték:
maximum 5dB
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MER percentilis

MER Percentilis (2%): 
A legrosszabb MER érték abban az esetben, ha a legrosszabb 2%-ot figyelmen kívül hagyjuk.

MER PCTL (2%) helye: 
A MER Percentilis 2% helye az OFDM csatornában.

A MER percentilis esetében nincs meghatározva elvárt érték, hibajavítás során iránymutató lehet azt illetően, hogy egy 
esetleges zavar mekkora spektrumban hat ki drasztikusan az OFDM vivőire. 
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Profilok, NCP és PLC

A PLC, az NCP és az A Profil javíthatatlan csomagjai esetén az OFDM csatorna működésképtelenné válik. 
A B és C profil csomagvesztése esetén az OFDM csatorna működöképes marad, viszont az adatátviteli hatékonysága 

jelentősen csökken. Emiatt elvárás, hogy minden profil megfelelően működjön.

A Profilok, az NCP és a PLC aktuális állapota:
az összes-, a javított- és a javíthatatlan kódszavak mennyisége és aránya ezekre nézve.

Javíthatatlan kódszavak 
aránya: maximum 1% 

A DS Profil állapot megjelenítésénél „-” lesz látható, amíg nem működik ez a lekérdezés. Később „aktív” vagy „hiba” 
felirat fogja mutatni, hogy az aktuális összetevő működésben van, vagy sem.
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Jelszint adatok

Jelszint grafikon:
az OFDM jelszintjeit mutatja 6 MHz-es bontásokban. A kiugró érték egy mérőjel, ami az OFDM-en belül helyezkedik el.

Maximum, minimum, átlag:
A 6 MHz-es mérések adatait jeleníti meg, a 830 MHz-es mérőjelet nem számolja bele. 

Elvárt átlag jelszint:
-6 és 10dBmV között
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MER grafikon

MER grafikon:
Az összes vivő MER értékét megjeleníti. A grafikon a jobb átláthatóság miatt teljes képernyőn is megjeleníthető és 
bele is lehet nagyítani. Kitünően meghatározható vele hiba esetén az esetleges nyitottság miatt fennálló LTE 800 

zavar és használata nagyban segíti a hiba szakaszolását is. 

A képen 829MHz és 831MHz között egy kizárás látható, ami a CMTS-ben lett beállítva az ott lévő mérőjel miatt.
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LTE zavartatás azonosítása MER grafikon

LTE 800 letöltés (adótornyok) LTE 800 feltöltés (mobilok)

LTE 800 letöltési csatornák:
Nagy adatforgalom és állandó teljesítmény jellemzi, 

emiatt folyamatosan mérhető.

LTE 800 feltöltési csatornák:
Kisebb adatforgalom és nem állandó adás jellemzi, 

emiatt nehezen mérhető.

A képen utólag lilára színezett vivők nyitottság miatt zavartatva vannak az LTE 800-as mobilfrekvencia által, ezért a 
MER értékük jelentősen visszaesik. Emiatt nagymértékben leromlik az OFDM hatásfoka. 
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A hiba szakaszolása

Végponton mért jel Bejövőn mért jel

Amennyiben a végponton mért hiba már a bejövőn is mérhető, a probléma a lakáson kívül keresendő.

Amennyiben a végponton mért hiba a bejövőn nem mérhető, a probléma a lakáshálózatban keresendő.

Végponton mért jel Bejövőn mért jel
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Az OFDM elvárt értékei
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DOCSIS 3.1 modemek adminisztrációja

Megfelelő jelek esetén:
ha a DOCSIS 3.0-ás streamek is határértékeken belül vannak (Rx: -10 és +15 dBmV Tx: +38 

és +50 dBmV között) és az OFDM paraméterei is megfelelnek az előírtaknak:
az Rx és Tx értékekhez is egy-egy jelszint kerül beírásra, mint eddig, viszont itt az Rx 

esetében már az OFDM jelszintjének átlaga (-6 és +10 dBmV között).
Emellett az OFDM lekérdezéséről egy állított képernyőfotót kell csatolni a 

tevégenységhez, hogy az összes érték benne legyen.

Rx érték:
OFDM átlag jelszint 

értéke

Tx érték:
A határértékhez 

legközelebb álló stream 
értéke

Fénykép csatolása:
D-Spire OFDM lekérdezésről 
készített álló képernyőfotó 
csatolása a tevékenységhez
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DOCSIS 3.1 modemek adminisztrációja

Nem megfelelő jelek esetén:
ha már a bejövő kábelen is mérhető a hiba, abban az esetben két fotó csatolása 

szükséges: egy a végponton mért jelekkel és egy a bejövőn mért jelekkel. 

Ha megfelelően működik: 
INS-Sikeres, további D2-es munkát 
igényel lezárókóddal kell lezárni a 

munkalapot.

Ha nem megfelelően működik: 
INS-Műszakilag nem megoldható, D2 

hiba lezárókóddal kell lezárni a 
munkalapot.

Amennyiben a hiba a lakáshálózatban van, de a javítása nem lehetséges (pl. nem 
megfelelő kábel cseréjéhez, falialjzat kiszereléséhez nem járul hozzá az előfizető), a 

szolgáltatás átadása nem lehetséges még működő szolgáltatás esetében sem. 


