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Általános problémák kábeltévé-rendszerekben 
• Kábelek nem egyenletes frekvenciamenete 

 A csillapítás √f-fel arányos 
 A csillapítás hőmérsékletfüggő 
 A megrongálódott/elhasználódott csatlakozók reflexiókat és passzív intermodulációt 

okoznak 
Kábelek tipikus csillapítása a frekvencia függvényében: Példa mikroreflexiókra*: 

*Forrás: KTV Zsebkönyv, ©Kábelkon Kft., 2007 
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Általános problémák kábeltévé-rendszerekben 

• A kábelek árnyékolásának hibái 
 Kisugárzás: a kábeltévé-hálózatok zavarhatnak más rádiófrekvenciás szolgálatokat 

(például GSM, LTE) 
 Beszivárgás: más rádiófrekvenciás szolgálatok zavarhatnak kábeltévés adásokat 
 Példa beszivárgási spektrumra*: Beszivárgás egyvivős digitális jelre gyakorolt hatása (a 

szimbólumok középpontjai körül kialakuló, kör alakú 
konstellációs pontok)**: 

*Forrás: Cisco 

**Forrás: KTV Zsebkönyv, ©Kábelkon Kft., 2007 
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• A MEGOLDÁS: OFDM (OFDMA) KÁBELTÉVÉ-HÁLÓZATOKBAN 

• Kábelek nem-egyenletes frekvenciamenete  
 Az OFDM fő erőssége: lineáris torzítások hatékony kompenzálása 
 Reflexiók, frekvenciafüggő és időben/hőmérséklettel változó csillapítás 
 

• Kábelek árnyékolási hibái 
 Fokozottabb védelem beszivárgásokkal (például mobiltelefon- vagy analóg FM-

adásokkal) szemben: résztartományok kizárása a spektrumon belül vivőcsoportok 
kikapcsolásával 
 

• További rendszertechnikai előnyök 
 A moduláció jellege különböző vivőcsoportok ÉS időrések között is változtatható  

változó körülményekhez illeszthető 
 Felhasználók egyszerű kezelése: különböző felhasználók számára más-más időrések 

és vivőcsoportok oszthatók ki 
 OFDM-rendszerek esetén a csatornák közötti védősávok keskenyebbek lehetnek  

jobb spektrális hatékonyság 

A DOCSIS 3.1 rendszer 



• Ciklikus előtag (Cyclic Prefix ― CP) (védelmi idő) 
 Rövid ciklikus előtagot használ a rendszer a mikroreflexiók miatt (lásd lent) 

• A DOCSIS különlegessége: lekerekítő szűrés (ablakozás) az IFFT-
művelet után 
 Célja: az eredő spektrum beszűkítése 
 Lekerekítő szűrő átmeneti tartománya  a szimbólumhossz további kiterjesztése: 

lekerekítési időköz (Roll-off Period ― RP) 

Ciklikus előtag (CP) és lekerekítési időköz (RP) beiktatása a felmenő 
ágban 

Az ábrák és táblázatok forrása: Physical Layer Specification No. CM-SP-PHYv3.1-I02-140320 
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Lekerekítő szűrés a felmenő ágban: Tukey-ablak 

Az ábra és képlet forrása: Physical Layer Specification No. CM-SP-PHYv3.1-I02-140320 

idő  

amplitúdó  

Ahol N, NRP és NCP rendre szimbólum, a lekerekítési időköz és a ciklikus előtag 
hossza, minták számában kifejezve 
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Lekerekítő szűrés a DOCSIS 3.1-ben: példa az eredő spektrumra* 

Forrás: Walter Fischer: CLGD Workshop, January 2018.  

0µs 0.3125µs 0.625µs 0.9375µs 1.25µs 
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A LEJÖVŐ ÁGI JELÚTTAL KAPCSOLATOS FELTEVÉSEK* 

*Forrás: Physical Layer Specification No. CM-SP-PHYv3.1-I02-140320 
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A LEJÖVŐ ÁGI JELSTRUKTÚRA ― ADATTÍPUSOK 
• A továbbított információ felépítése 
 

 Kódszó: hibajavító kóddal ellátott adatblokk (eredeti adatok + paritásinformáció 
együttesen). Általános esetben egy adott kódszó adatait szállító összes vivő 
konstellációja azonos 

 Vegyes modulációjú kódszó: egy OFDM-szimbólumon belül egy adott kódszó 
adatait szállító vivők konstellációja eltérő. Példa: az átvitel frekvenciamenete a 
spektrum felső részén erősen csökken  alacsonyabb rendű modulációt állít be a 
rendszer erre a tartományra 

 Következő kódszó mutató (Next Codeword Pointer ― NCP): egymást követő 
vivőcsoportokra különböző kódszavak leképezése; az egyes kódszavak helyét jelzik 
az NCP-k 

 Az NCP-adatok mindig egy OFDM-szimbólum elején találhatók (lásd a következő 
oldalon), emellett különálló hibajavító kóddal rendelkeznek 

 Profil: különböző kábelmodemekhez különböző konstellációk rendelhetők hozzá, az 
átvitel minőségétől függően 

 Fizikai összeköttetés-jelzésátviteli csatorna (Physical Link Channel ― PLC): a 
modulációs jellemzők jelzésátvitele a kábelmodemek számára (8 vivő 4k-
üzemmódban és 16 vivő 8k-üzemmódban) 
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A LEJÖVŐ ÁGI JELSTRUKTÚRA ― A KÓDSZAVAK ÉS A PLC* 

*Forrás: CableLabs®, DOCSIS®3.1 Pocket Guide 
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• Vivőfajták a lejövő ágban* 
 

 Adat-alvivők: BPSK - 4096QAM kötelező, 8192- és 16384QAM igény / szükség 
esetén (mind a kábelm odem, mind a CMTS esetében) 
 

 Folytonos pilotjelek: szinkronizálási és durva csatornabecslési műveletekhez; a PLC 
körül különleges elrendezéűek (lásd később) 
 

 Szórt pilotjelek: finom csatornabecslési műveletekhez  
 

 Nullterhelésű alvivők (kitöltő alvivők): álvéletlen bitsorozattal BPSK-modulált vivők, 
információt nem képez le rájuk a CMTS (akkor alkalmaz ilyeneket a CMTS, ha nincs 
adatátvitel vagy az adatszerkezetből adódóan nem lehetséges hasznos információt 
leképezni rájuk) 
 

 Letiltott alvivők (nulla értékű vivők): kikapcsolt vivők (csatornák között és/vagy 
beszivárgó jeleknél) 

 

A LEJÖVŐ ÁGI JELSTRUKTÚRA ― VIVŐFAJTÁK 
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The DOCSIS 3.1 System 

DOWNSTREAM SIGNAL STRUCTURE ― SIGNAL PROCESSING* 

The DOCSIS 3.1 System 

*Source: Physical Layer Specification No. CM-SP-PHYv3.1-I02-140320 



The DOCSIS 3.1 System 

CHANNEL CODING IN THE DOWNSTREAM 

• Method: BCH + LDPC as specified for short FEC frames in DVB-C2 and T2 
• Parameters*: 

 
 
 
 
 
 
 
 

• Codeword shortening: the LDPC block size can be reduced 
 If there are insufficient data for a full codeword 
 More resistant and provides higher LDPC code rates in case of burst disturbances 

 

The DOCSIS 3.1 System 

*Source: Physical Layer Specification No. CM-SP-PHYv3.1-I02-140320 

Data:  

14 232 bits 
BCH FEC: 

168 bits 

LDPC FEC:  

1800 bits 

16200 bits 
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CHANNEL CODING IN THE DOWNSTREAM 

• Bit interleaving after FEC 
 Principle: bit-interleaving with column-twisting (procedure is identical to the one 

used in DVB-C2/T2) 
 Different interleaving sizes and twisting parameters for normal and shortened FEC 

sizes, as well as for mixed-modulation codewords 

The DOCSIS 3.1 System 

Source of Figure: DVB-C2 Specification 



• Simultaneous randomization and mapping of data 
 

• For data, NCP and PLC randomization, as well as for ”zero-bit loading”  
the following PRBS generator is used*: 
 

 
 D0, D1: 12-bit SHIFT-registers 
 Initialized after every 128 symbols 
 Initialization sequence:  
 0x555 for D0 and 0xAAA for D1 
 

 
 

The DOCSIS 3.1 System 

MAPPING AND RANDOMIZATION IN THE DOWNSTREAM 

The DOCSIS 3.1 System 

*Source: Physical Layer Specification No. CM-SP-PHYv3.1-I02-140320 



LEKÉPEZÉS ÉS VÉLETLENSZERŰSÍTÉS A LEJÖVŐ ÁGBAN 
• NCP-leképezés*: 

 A PLC jelzi 

 
 
 
 

• Adat-leképezés*: 
 
 
 
 
 
 

 8192- és 16384QAM a kábelmodem és a CMTS esetében egyaránt nem kötelező 

*Forrás: CableLabs®, DOCSIS®3.1 Pocket Guide 

A DOCSIS 3.1 rendszer 



• PLC-konstelláció: mindig 16 QAM; 
beállítható a csatornán belüli helye 
 

• Szórt pilotjelek: periodikusan eltolt 
helyzetűek; mintázatuk a PLC-hez 
igazodik 

 

*Az ábra forrása: CableLabs®, DOCSIS®3.1 Pocket Guide 

LEKÉPEZÉS ÉS VÉLETLENSZERŰSÍTÉS A LEJÖVŐ ÁGBAN 
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• Folytonos pilotjelek: ugyanazon a 
frekvencián (alvivőn) jelennek meg 
minden OFDM-szimbólumban 

• Különleges elrendeződés a PLC körül 
(lásd az ábrát)* 
 
 
 
 

• Minden más folytonos pilotjel 
helyzete beállítható  PLC-üzenetek 
írják le a tényleges pozíciókat 

*Az ábra forrása: CableLabs®, DOCSIS®3.1 Pocket Guide 

LEKÉPEZÉS ÉS VÉLETLENSZERŰSÍTÉS A LEJÖVŐ ÁGBAN 

Idő 
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The DOCSIS 3.1 System 

PILOT MODULATION AND BOOSTING 

• Both the continuous and the scattered pilots are BPSK modulated by a 
PRBS sequence, generated by a 13-bit PRBS-generator*: 

  
 
 
 
 

• Boosting 
 Both the scattered and continuous pilots have boosted amplitudes 
 The boosted amplitude must be 6 dB higher than the RMS value of all other 

subcarriers in an OFDM symbol 

The DOCSIS 3.1 System 

*Source: Physical Layer Specification No. CM-SP-PHYv3.1-I02-140320 



INTERLEAVING 
• Time interleaving 

 Convolutional interleaver (Forney principle, like in the first-generation DVB-systems) 
 OFDM symbols are interleaved; configurable depth between 1 and 32 (4K FFT) or  
 16 (8K FFT) 
 Operating principle: 

 
 
 
 
 

 
• Frequency interleaving 

 Column rotation in a ”2D memory” controlled  
 by a specific sequence 

The DOCSIS 3.1 System The DOCSIS 3.1 System 

*Source of Figures: Physical Layer Specification No. CM-SP-PHYv3.1-I02-140320 



AND FINALLY THE MODULATION 
• OFDM, similar as in case of the upstream 

 
 
 
 
 

 
 

• Cyclic prefixes and roll-off filtering (Tukey-window) 

The DOCSIS 3.1 System The DOCSIS 3.1 System 

*Source of Tables: CableLabs®, DOCSIS®3.1 Pocket Guide 



… ÉS VÉGÜL A MODULÁCIÓ 
• OFDM, hasonló a felmenő ághoz 

 
 
 
 
 

 
 

• Ciklikus előtagok és lekerekítő szűrés (Tukey-ablak) 

*A táblázatok forrása: CableLabs®, DOCSIS®3.1 Pocket Guide 
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A LEJÖVŐ ÁGI SPEKTRUM 
 
 
 
 
 

 
 

Folytonos pilotjelek A PLC helye 
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A LEJÖVŐ ÁGI SPEKTRUM 
 
 
 
 
 

 
 

Letiltott alvivők 
A PLC helye Zöld pontok: szórt pilotjelek 
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… ÉS A LEJÖVŐ ÁGI KONSTELLÁCIÓ (PÉLDA) 
 
 
 
 
 

 
 

(Megnövelt amplitúdójú) Pilotjelek (folytonos és szórt) 

PLC (16QAM) 
NCP (itt QPSK) 

Nulla bitterhelésű adatvivők (BPSK) 
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NÉHÁNY FONTOS RENDSZERKÖVETELMÉNY 
• A lejövő ágban a csomaghiba-arány (Packer Error Ratio ― PER) elvárt 

értéke a hibajavítást követően: < 10-6 (1500 Ethernet-csomagra nézve) 
• A kábelmodem vivő-zaj viszony (CNR) jellemzői a lejövő ágban*: 

*Forrás: CableLabs®, DOCSIS®3.1 Pocket Guide 
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Forrás: Walter Fischer: CLGD Workshop, January 2018.  
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TIPIKUS SZINTBEÁLLÍTÁSOK 
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PAL-rendszerszint 
-10…-12 dB -4…-6 dB -4…-6 dB 

0…2 dB 

DVB-C 

64QAM 
DVB-C 

256QAM 

DVB-C2 

1024QAM 

DVB-C2 

4096QAM 

ATV 

DOCSIS3.1 ??? 

…de a DVB-C2 nincs használatban … 



• Viselkedés mikroreflexiók esetén 
 A DOCSIS 3.1 lényegesen jobban viseli a mikroreflexiókat, mint a DVB-C (egyvivős QAM) 
 Mindkét jel vivő-zaj viszonya (CNR-értéke), illetve teljesítménysűrűsége, valamint 

modulációs rendje (256 QAM) azonos az alábbi példában (figyeljük meg a MER-értéket): 

GYAKORLATI PÉLDÁK ― OFDM kontra egyvivős (SC) adás 

 
 
 
1 reflexió: 
-3 dBc, 1 μs 

 
 
DVB-C: 

 
 
DOCSIS 3.1: 
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1 reflexió: 
-10 dBc, 
0.5 μs 

 
 
DVB-C: 

 
 
DOCSIS 3.1: 

• Viselkedés mikroreflexiók esetén 
 A DOCSIS 3.1 lényegesen jobban viseli a mikroreflexiókat, mint a DVB-C (egyvivős QAM) 
 Mindkét jel vivő-zaj viszonya (CNR-értéke), illetve teljesítménysűrűsége, valamint 

modulációs rendje (256 QAM) azonos az alábbi példában (figyeljük meg a MER-értéket): 

GYAKORLATI PÉLDÁK ― OFDM kontra egyvivős (SC) adás 
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2 reflexió: 

 
-10dBc/1μs 
 

 
 
DVB-C: 

-20dBc/4μs  
 
DOCSIS 3.1: 

• Viselkedés mikroreflexiók esetén 
 A DOCSIS 3.1 lényegesen jobban viseli a mikroreflexiókat, mint a DVB-C (egyvivős QAM) 
 Mindkét jel vivő-zaj viszonya (CNR-értéke), illetve teljesítménysűrűsége, valamint 

modulációs rendje (256 QAM) azonos az alábbi példában (figyeljük meg a MER-értéket): 

GYAKORLATI PÉLDÁK ― OFDM kontra egyvivős (SC) adás 
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