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4G/LTE
(Long Term Evolution)

Az LTE  egy negyedik generációs vezeték nélküli adatátviteli szabvány, melyet a 
mobilszolgáltatók használnak. Típusai, melyek a Vodafone-os kábeles szolgáltatással 
megegyező frekvenciákon működnek:

Kezdő frekvencia Záró frekvencia

LTE 450 450 MHz 467 MHz

LTE 700 703 MHz 788 MHz

LTE 800 791 MHz 862 MHz
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Frekvencia átfedés a Vodafone-os kábeles 
hálózat és az LTE között
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LTE 450

2016-ban az MVM NET Zrt. építette ki az LTE 450-es hálózatot Magyarországon. A hálózat 
kormányzati célú adatátviteli igények kiszolgálására lett létrehozva. A kormányzati célú 
felhasználás potenciális célcsoportját az államigazgatási szervezetek, önkormányzatok, 
egészségügyi intézmények, készenléti szolgálatok, oktatási intézmények, továbbá az egyéb, 
állami érdekeltségű vállalatok alkotják, de nem kormányzati célú felhasználás is 
megengedett. 

LTE 450 Feltöltés Védősáv LTE 450 Letöltés

450-457,38 MHz
457,38-460 

MHz
460-467,38 MHz
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LTE 450 kihatása

Mivel letöltési sávban jelentős az adásteljesítmény, emiatt 
leginkább 466 MHz-en lévő internetes DS streamnél okoz 
csomagvesztést hálózati nyitottság esetén. Azoknál a 
modemeknél, melyeknél ez a stream is kötegelésre kerül 
és a stream jelentősen sérül az LTE 450 miatt, sebesség 
visszaesés tapasztalható letöltésnél. A hiba egyértelműen 
azonosítható dspire lekérdezésnél, mivel ilyenkor a 466 
MHz-en lévő stream esetében a csomagvesztés kiugróan 
magas. A hiba leggyakrabban Compal modemnél 
tapasztalható, mivel ez a modem az összes stream-et 
tudja kötegelni, de minden más modem is érintett. A hiba 
elhárítása a nyitottság megszüntetésével végezhető el. 
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LTE 700
2020. szeptember 5. után jelenhetnek meg rajta a szélessávú vezeték nélküli 
szolgáltatások, LTE vagy annak a továbbfejlesztésével létrejövő technológiai alapon. Ezt 
mobilszolgáltatók fogják használni vegyesen. Ebben a frekvenciatartományban DOCSIS 3.0-
ás internetes letöltési- és DTV-s streamek vannak a Vodafone kábeles hálózatában. 
(Internetes streamek jelenleg Budapesten, Nyíregyházán és Miskolcon vannak ebben a 
tartományban). A DTV-s streamek feltöltési tartományba esnek, ezért a zavartatás 
időszakos, csak akkor történik ha egy közelben lévő mobiltelefon használja ezeket a 
csatornákat. A D3.0-ás kábeles streamek zavartatása részben folyamatos lesz.

LTE 700 Feltöltés Védősáv LTE 700 Letöltés

703-733 MHz 733-758 MHz 758-788 MHz
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LTE 700 kihatása
Ahol lesz LTE 700, ott számítani kell hibabejelentésre nem megfelelő hálózati 
kiépítés esetén. 

Internetes szolgáltatásnál: 
Letöltési sebesség drasztikus visszaesése várható ebben az esetben. 
Dspire lekérdezéssel azonosítható a hiba távolról is, az érintett 
csatornákon megnövekedett csomagvesztés lesz tapasztalható várhatóan.

Digitális televíziós szolgáltatásnál: 
Akadó/kockásodó kép, nincs jel felirat azoknál a csatornáknál, melyek az 
érintett stremekben kerülnek továbbításra. 

Érintett TV adások: 
Területenként eltérhet, az LTE 700 tartományába eső TS-ek lesznek 
érintettek.

Az érintett területeken napi riport készül a DS CER hibákról, mely 
segíti a hibás végpontok behatárolását címek alapján.
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LTE 800

2014-től lehetett pályázni az LTE 800 (másnéven BAND20) frekvenciáira, vegyesen 
szereztek frekvenciákat a tartományban a szolgáltatók. A letöltési sávban az adótornyok 
jelei folyamatosan mérhetőek, jelerősségük a tornyokra való rálátás/távolság függvénye. A 
feltöltési sáv mobilkészülék adás esetén jelenik meg, jelerőssége szintén a tornyokra való 
rálátás függvénye, csak fordítottan. Nagy toronyjelszintek esetén kis mobil adási szint és 
ahogy gyengül a mobiltornyok jelerőssége, úgy növelik a mobil készülékek az adási szintet. 

LTE 800 Letöltés Védősáv LTE 800 Feltöltés

791-821 MHz 821-832 MHz 832-862 MHz
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LTE 800 kihatása

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 a két jel szinte teljes 
átfedésben van. Az LTE 800 közepén egy védősáv van, ezért 
lett ez a hely választva az OFDM PLC-jének. Hálózati nyitottság 
esetén az LTE 800 zavarja az OFDM működését, emiatt 
alacsonyabb profilt használhat, vagy működésképtelenné 
válhat. A hiba egyértelműen azonosítható a Dspire D3.1 
analizáló mérésében a vivők MER értéke alapján (hamarosan 
elérhető lesz), vagy a modem webes felületén, az OFDM 
használat és a modulációs érték kiolvasásával.
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LTE csatornák adási szintjei 
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Az LTE feltöltési és letöltési jelszintje attól függ, milyen a 
rálátása a mobilkészüléknek a tornyokra:

• „jó vétel” esetén magas letöltési streamek mérhetőek 
alacsony adási szintek mellett

• „Rossz vétel” esetén (nagy táv az adótoronytól vagy 
árnyékolt épület) az adótornyok jelei kisebbek, a 
mobileszközök adási szintjei megnőnek. Ebben az esetben a 
hiba időleges lehet, ha az ügyfél mobilkészüléke mobilneten 
az LTE streameken tölt fel éppen, a hiba akkor tapasztalható 
jelentősebben. 

A feltöltési csatorna csak akkor mérhető, ha a közelben éppen 
forgalmaz egy mobiltelefon, ezért ha ez okoz problémát a 
hálózaton, kell egy készülék, amivel feltöltést végzünk az 
analizálás közben az LTE sávban.
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LTE csatornák forgalma 

LTE letöltési sávok:
Adótornyok jelei: sokkal nagyobb és folyamatosabb 
forgalom, így a zavartatás is állandó és egyértelműbben 
azonosítható.

LTE feltöltési sávok:
A mobilkészülékek jelei: általában kisebb és nem 
folyamatos forgalom, emiatt a zavartatás sem állandó és 
nehezebben azonosítható. Továbbá nem mindegy, hogy 
milyen közel van a készülék a hálózati nyitottsághoz, ami 
folyamatosan változhat (nincs otthon, más szobában teszi 
le, vagy nem is forgalmaz éppen).
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LTE és kábeles hálózatok egymásra hatása

Ezek a szolgáltatások azért működhetnek azonos frekvencián, mert megkövetelt, hogy a 
kábeles hálózatok zártak legyenek. Így elkerülhető az egymásra hatás és nem kell 
felosztani a frekvenciákat, mint a mobil hálózatos szolgáltatások esetében.
A nyitottság nem csak a kábeles hálózat szolgáltatásaink minőségét rontják, hanem az 
onnan kisugárzott jelek is kihatással vannak a mobilszolgáltatók jeleire és zajként csökkenti 
az átviteli minőségüket. A nem megfelelően üzemeltetett és karbantartott kábeles 
hálózatról kijutó zavaró jeleknek jogi következményei is lehetnek a szolgáltatókra nézve. A 
probléma mindig a kábelhálózatban keresendő és itt is kell elhárítani. 
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A zavartatás megjelenése

A teljesen zárt hálózat kiépítése és megtartása mindig is követelmény volt. Az LTE 450-es 
átfedés miatt ennek hiánya már megmutatta, hogy ez a mobilszolgáltatók jelei miatt is 
nagy problémákat tud okozni. Az átfedés nagymértékben megnő a Vodafone vezetékes 
hálózatán elindított DOCSIS 3.1-es OFDM bevezetésével (LTE 800 átfedés) és a 
mobilszolgáltatók által 2020.09.05-től igénybe vehető LTE 700 miatt (Vodafone 
kábelhálózatos DTV-s és DOCSIS 3.0-ás DS streamek átfedése). Ahol eddig nyitottság volt, 
elképzelhető, hogy rendben működött a szolgáltatás, mivel az eszközök azokat a 
frekvenciákat használták, ahol nem volt átfedés. Internet 1000 szolgáltatás telepítésénél 
már érezhető a probléma, mivel egy hibátlanul működő Compal modem után (ahol még 
nincs átfedés 2020.09.05-ig a 24 db DOCSIS 3.0-ás DS streammel) az Arrist telepítve már 
nem működik ezeken a helyeken megfelelően a DOCSIS 3.1-es OFDM csatorna. Az LTE 700 
indulása után már nem csak az Arris modemek lesznek ezeken a helyeken érintettek, 
hanem a Compal modemek és a DTV szolgáltatás is.
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A zavartatás behatárolása

Azokon a címeken, ahol a hiba tapasztalható, akár műszeres méréssel, Dspire lekérdezéssel 
vagy modem webes felületével azonosítható a probléma. Ezután szakaszolni kell a hibát, 
hogy el lehessen dönteni, hogy a lakáshálózaton, a bekötőkábelen, vagy a vonalhálózaton 
van-e a nyitottság. Ennek eldöntésére mérést kell végezni a modem telepítési helyén és a 
bejövő kábelen is (akár ott elindított eszközzel vagy egy hosszabb átkötő kábellel a lakás-
/házhálózatot kiváltva). Amennyiben a bejövő jelnél a hiba nem tapasztalható, a 
lakáshálózaton van a nyitottság. Ha a hiba már itt is mérhető, akkor ha van rá mód, a 
mérést a szekrényben/oszlopon is el kell végezni, hogy megállapítsuk, hogy a nyitottság a 
bekötő kábelen, vagy a vonalhálózaton keresendő tovább.
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Nyitottság 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


