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Abstrakt 

 V této diplomové práci se snaţím vysvětlit přeměnu koncepce 

jednosměrných analogových sítí televizních kabelových rozvodů kabelových 

operátorů (KTV) na multifunkční datové sítě, podporující nasazení a dostupnost 

nových multimediálních sluţeb. Jedním z důvodů přeměny stávajících kabelových 

rozvodů je tlak uţivatelů na poskytované sluţby, proto bylo zapotřebí vyvinout 

technologie, které by bylo moţné aplikovat na stávající kabelové rozvody. 

Důvodem toho byl vznik standardu DOCSIS. Pouţití tohoto standardu v KTV 

Přerov je popsáno v této diplomové práci. 

 

 
 

Klíčová slova 

Kabelová televize CATV, hybridní síť HFC, headend, kabelový modem, DOCSIS, 

digitální televizní vysílání.  

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 



Abstract 

 The aim of my diploma essay is to describe the transformation of one-way analog 

networks of TV cable distribution to multifunctional data networks that support the 

implementing and accessibility of new multimedia services. One of the reasons for the 

current cable distribution change was the pressure of end-users on providers. This 

resulted in new technologies being developed provided that they can be used for existing 

cable distribution. The new standard DOCSIS was introduced. Its use in KTV Přerov is 

explained in this diploma essay. 

Key words 

Cable TV, Hybrid Fiber Coax System, headend, cable modem, DOCSIS, Digital Video 
Broadcasting. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 



Seznam zkratek 
 

ATM Asynchronous Transfer Mode  asynchronní způsob přenosu 

A-TDMA Advanced Time Divission Multiple  pokročilý časově dělený  

   Access    mnohonásobný přístup 

AWGN Additive White Gaussian Noise  pomocný bílý (izoenergetický)  

       Gaussův šum  

BER Bit Error Rate    bitová chybovost 

CATV Cable TV     kabelová televize 

CMTS Cable Modem Termination System   

CDMA Code Division Multiplex Access  kódově dělený mnohonásobný 

       přístup 

DVB-C  Digital Video Broadcasting – Cable  digitální televizní vysílání v 

        sítích kabelových televizí 

DNS  Domain Name System   systém doménových jmen 

DHCP  Dynamic Host Configuration Protocol protokol pro automatické  

        přidělování adres 

FM Frequency modulation   frekvenční modulace 

FEC Forward Error Correction   dopředné zabezpečení proti  

       chybám při přenosu 

2-FSK Frequency-shift keying   2 stavové frekvenční klíčování 

HFC Hybrid Fiber-Coax System   opticko-koaxiální síť 

IEC  International Electrotechnical Commision mezinárodní elektrotechnická  

        komise 

IPTV  Internet Protocol Televission  televize přes internetový protokol 

ISDN Integrated Services Digital Network digitální síť integrovaných sluţeb 

IP Internet Protocol    internetový protokol 

LAN Local Area Network   místní síť 

MAC Medium Access Control   řízení přístupu pro společné  

       médium 

MPEG Moving Picture Experts Group 

MMDS Multichannel Multipoint Distribution  vícekanálový a vícebodový  

   Service                distribuční systém 



MCNS Multimedia Cable Network System  organizace sdruţující operátory 

   Partners   kabelové televize 

MSB Most Significant Bit   bit s nejvyšší váhou 

OAM Operation, and Maintenance  řízení a technické zabezpečení 

       přenosu 

OFDM Orthogonal Frequency-Division    ortogonální frekvenčně  

   Multiplexing   dělený multiplex 

PMD Physical Media Dependent Sublayer podvrstva závislá na médiu 

PDH Plesiochronous Digital Hierarchy  plesiochronní digitální hierarchie 

PMD Physical Medium Dependent  funkce závislé na přenosovém  

       médiu 

PSTN Public switched telephone network  veřejná telefonní síť 

QPSK Quadrature Phase Shift Key  čtyřstavové fázové klíčování 

QAM Quadrature amplitude modulation  kvadraturní amplitudová  

       modulace 

QoS Quality of Service    kvalita a sluţba 

RM-OSI       referenční model OSI 

SDH Synchronous Digital Hierarchy  synchronní digitální hierarchie 

SCMA Subcarrier Multiplex Access  frekvenčně mnohonásobný  

       přístup 

S-CDMA Synchronous Code Division Multiple  synchronní kódový  

   Access     dělený mnohonásobný přístup 

STM – 1 Synchronous Transport Module  základní rámec SDH 

STA Common TV Antenna   společná televizní anténa 

SIP Session Initiation Protocol   protokol pro inicializaci relací 

TCP Transmission Control Protocol  TCP protokol 

TDMA Time Division Multiple Access  mnohonásobný přístup  
       s časovým dělením přenosového  

       kanálu 

UDP User Datagram Protocol   UDP protokol 
VoIP Voice over Internet Protocol  hlas přes internetový protokol 
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1     Úvod  1 

1 Úvod 
Kabelová televize, známá ve zkratce CATV, je systém, pomocí kterého bývají ve 

většině našich měst distribuovány rádiové a televizní programy včetně jiných sluţeb 

zákazníkům prostřednictvím koaxiálních kabelů. První komerční CATV systém přenášení 

televizních programů vznikl v Severní Americe, kde John Walson v roce 1949 začal tuto 

sluţbu zpoplatňovat. Od této doby prošel tento systém distribuce televizních a jiných 

sluţeb podstatným vývojem. Dnes jiţ po celém světě lidé přijímají svůj televizní signál 

pomocí kabelové televize (CATV – Community Antenna Television) a ta jim 

zprostředkovává ve velmi dobré kvalitě televizní kanály, ale i další nové formy 

multimediálních informací a zábavných sluţeb přes síť Internet. I tato distribuce datových 

sluţeb prošla vývojem a právě touto přeměnou bych se chtěl zabývat v této diplomové 

práci. 

Ve své diplomové práci jsem se rozhodl popsat přeměnu koncepce 

jednosměrných analogových sítí televizních kabelových rozvodů a kabelových operátorů 

na multifunkční datové sítě, podporující nasazení a dostupnost nových multimediálních 

sluţeb.  

Jedním z důvodů, které vedly, k postupné přeměně jednosměrných analogových 

sítí kabelových rozvodů, bylo poskytnout uţivatelům kabelových televizí širší 

poskytované sluţby, jak televizních tak i datových. Ale nebyl to pouze tento vliv, který 

měl za následek zobousměrnění původních analogových sítí, ale jedním z hlavních 

důvodů byl poţadavek podávat hlavní, nebo uzlové či přímo ústřední distribuční stanici 

informace o stavu sítě, signalizovat poplachy. 

Tato diplomová práce je rozdělena do sedmi kapitol. Po úvodní první kapitole 

navazuje druhá, která je zaměřena na popis původní sítě.  

Třetí kapitola je zaměřena na přeměnu stávající sítě. Zde se pokusím vysvětlit, 

jaké kroky musely být učiněny pro přeměnu stávající sítě.  

Ve čtvrté kapitole se budeme zabývat vývojem kabelových modemů, které 

umoţňují datové přenosy. Datové přenosy po CATV bylo nutné nejprve standardizovat. 

Této standardizace se zhostila skupina patřící Cablelabs.  

Pátá kapitola se zabývá obousměrností sítí a vlivem negativních vlivů 

produkovanými aktivními prvky sítě.  
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Šestá kapitola je zaměřena na aplikaci DVB-C. Jedná se o standard pro digitální 

televizi přes kabelovou televizi. Tato sluţba je určena prozatím pro nejnáročnější 

uţivatele, kteří poţadují televizní příjem v HD kvalitě obrazu.  

V sedmé kapitole budeme seznámeni s implementací technologií do CATV. 

Jedná se o současné nabízené sluţby jako je internet, VoIP a telemetrie. 

Poslední osmá kapitola uzavírá tuto diplomovou práci a shrnuje ji.       
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2 Popis původní sítě 
 

Základním právním prvkem, umoţňujícím výstavbu a montáţe rozvodů sítě KTV 

je „výnos FMTIR (vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj) z 

prosince roku 1980 o zásadách pro začlenění TKR do komplexní bytové výstavby”. 

Všeobecné povinnosti, týkající se výstavby a provozu systémů pro společný 

příjem a rozvod TV a R signálů, technické poţadavky a metody měření jsou zaloţeny na 

ČSN 367211 [1] s platností od 1.7.1985 a jejích pozdějších novelizacích. Do budoucna 

se ale počítá s jejím postupným nahrazováním normou ČSN EN 50083-1, „Kabelové 

distribuční systémy pro TV a R signály”[2]. 

 Samotný Český Telekomunikační Úřad, jakoţto nejvyšší kontrolní orgán na poli 

telekomunikací vydal v této souvislosti generální povolení GP-14 resp. GP-16 [3]. 

Kontroly a měření stanovuje „vyhláška FMS č. 73/1974 Sb.” [4]. 

 Na mezinárodní úrovni tyto poţadavky na kvalitu a měření systémů TKR v rámci 

IEC blíţe specifikuje (Podvýbor 12G - Kabelové distribuční systémy) norma IEC [5]  

a její další novelizace. 

 V návaznosti na tyto právní předpisy bylo určeno frekvenční pásmo, pouţité pro 

příjem a přenos TV a R signálu. Rozsah byl specifikován od 5 MHz do 860 MHz. Podle 

[5] vznikla stupnice subjektivního hodnocení kvality TV obrazu [6] viz. tab.  

 

tab. Subjektivní hodnocení kvality TV obrazu 

Stupeň kvality Kvalita obrazu Zhoršení kvality 

5 Výborná Nepozorovatelné 

4 Dobrá Viditelné, ale nerušivé 

3 Vyhovující Slabě rušivé 

2 Nevyhovující Rušivé 

1 Nepouţitelná Silně rušivé 

 

2.1 Popis přenosových médií CATV 
 Rozvody všech kabelových televizí je moţno rozdělit na páteřní sítě a sítě 

vedlejší. Pro páteřní sítě jsou v současné době v největší míře vyuţívány optické kabely a 

u sítí vedlejších jsou to měděné koaxiální kabely. 
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 Koaxiální kabely jsou konstruovány jako souosé asymetrické vodiče. Jejich 

nejdůleţitějším sledovaným parametrem je útlum (vnitřní odpor), který je závislý na 

průměru, typu dielektrika a typu vnějšího opletení (stínění). Nejlepší izolační vlastnosti 

má dielektrikum vzduchové, a proto se při konstrukci kabelů přistoupilo k jejich výrobě s 

tzv. rourkobalónkovým pláštěm (např. typ RG6, pouţívaný pro vnitřní rozvody KTV). O 

něco méně kvalitní je vnitřní plášť z měkčeného polyethylenu PE.  

 Dalšími sledovanými mechanickými a elektrickými vlastnostmi jsou minimální 

poloměr jednorázového ohybu (r), nejvyšší dovolený tah v Newtonech (F), hmotnost 

kabelu v g/m (M), maximální odchylka od charakteristické impedance kabelu v Ω (Z) a 

maximální vazební impedance v mΩ/m (ZV). Poslední zmíněná vlastnost je měřítkem vf. 

těsnosti (krytí) kabelu. 

 Kaţdá vyráběná typová řada kabelů má vlastní značení, vyjadřující částečně 

jejich elektrické vlastnosti a mechanické rozměry.  Je sloţeno z pěti písmen a dvou čísel s 

následujícím významem: 

 

1. písmeno - označení  typu  kabelu, pro koaxiální vf. kabely, je vţdy V 

2. písmeno - označení materiálu a konstrukce vnitřního vodiče (C - Cu drát, L - Cu lanko) 

3. písmeno - označení materiálu izolace vnitřní/vnější vodič (C - pěnový PE, E - plný PE,  

D - rourkobalonková izolace) 

4. písmeno - konstrukce vnějšího vodiče (O – jednoduché opředení Cu punčochou, D - 

dvojité opředení, V - Cu páska + Cu punčocha, Z - zvlněná Cu trubka, L - dvojité ovinutí 

plastovou fólií s pocínovanou nebo postříbřenou Cu punčochou)  

5. písmeno - konstrukce pláště (Y - měkčené PVC, E - PE, D - dvojitý plášť PVC + PE) 

1. číslo - jmenovitá impedance kabelu pro TKR je vţdy 75Ω 

2. číslo - průměr izolace pod vnějším vodičem.  

 Nejpouţívanějšími typy kabelů pro přenos vf. signálů, převáţně v sekundárních 

sítích TKR, jsou VCCFE a VCDFE [7]. 

 Podle mechanických vlastností dělíme koaxiální kabely na: 

a) vnitřní pevné  uloţení -  pouţívají  se pro domovní rozvody 

b) venkovní montáţ - anténní svody 

c) úloţné kabely - pro sekundární rozvody mezi budovami 

d) ohebné přívody - slouţí  jako propojení účastnická zásuvka/přijímač  



5 

2     Popis původní sítě 

2.2 Základní vlastnosti rozvodů CATV 
 

Norma [1]  mimo jiné stanovuje technické parametry mezi vstupními a 

výstupními body systémů pro společný příjem a rozvod TV a R signálů (STA, TKR). 

Oba tyto systémy se sestavují kaskádovitě s různým počtem prvků v závislosti na 

velikosti zřizované oblasti. Zřizovatel přitom má moţnost rozhodnout o typu budovaného 

domovního rozvodu dle konkrétních podmínek přímo na místě. Většinou se budují tři 

základní typy rozvodu (obr. typy domovních rozvodů). Přitom je dáno, ţe rozvody TKR 

jsou technicky náročnější neţ rozvody STA a z toho také automaticky plynou vyšší 

kvalitativní poţadavky na TKR a těmi jsou:   

 

1) signály na výstupních bodech a vzájemné oddělení výstupních bodů 

2) neţádoucí sloţky, vznikající při přenosu TV a R signálů 

3) lineární zkreslení TV a R signálů 

4) vyzařování a odolnost 

 

obr. Typy domovních rozvodů 

             a) kaskádový rozvod        b) kombinovaný rozvod            c) hvězdicový rozvod 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

2.3 Nežádoucí složky, vznikající při přenosu TV a R 

signálů 
 

 Jedná se o sloţky termického šumu a sloţky nelineárního zkreslení. Tyto sloţky 

produkují jednotlivé zesilovače TKR, jsou postupně kumulovány, zvyšují svoji úroveň a 

projevují se rušivě při přenosu TV a R signálu v TKR. Obvykle se v této souvislosti 
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sleduje odstup signál/šum, odstup signál/intermodulační zkreslení atd. Jejich detailnější 

popis ale přesahuje rozsah této práce.  

 Při výpočtu celkového šumového výkonu se vychází z tzv. výkonového součtu, 

kde se aritmeticky sčítají šumy jednotlivých aktivních prvků sítě. Tento parametr velmi 

ovlivňuje tzv. překlenutelný útlum sítě. Ten je dán optimalizací útlumu trasy a zisku 

širokopásmového zesilovače. Tato optimalizace je realizována nastavením náklonového a 

útlumového členu zesilovače.  

 

Lineární zkreslení TV a R signálů 

 

 Pod tímto pojmem je myšleno zkreslení, které způsobuje změny mezi 

jednotlivými amplitudami a fázemi jednotlivých sloţek přenášených TV a R signálu mezi 

vstupním bodem a kterýmkoliv výstupním bodem TKR.  Je způsobeno přenosovými 

vlastnostmi jednotlivých prvků TKR. 

 Na obrazovce klienta CATV se projevuje jako zhoršení rozlišení, ostrosti, 

rozmazáním obrysu apod. 

 Přípustná velikost lineárního zkreslení je blíţe specifikovaná v [1]. Konkrétně 

článek 56 stanovuje přípustné zkreslení amplitudové kmitočtové charakteristiky, článek 

57 určuje přípustné zkreslení kmitočtové charakteristiky skupinového zpoţdění a v 

článku 64 je stanovena přípustná hodnota odrazu v TKR.  

 Z důvodu přenosu teletextových informací je třeba zajistit co nejniţší hodnotu 

tohoto zkreslení. Jinak by docházelo k poruchám v přenosu dat a tím i k jejich 

nečitelnosti.  

 Aktivní prvky TKR jsou proto konstruovány tak, aby zajistily co nejvyšší 

odolnost proti vnějším vlivům a zároveň zabezpečily co nejvěrnější přenos kmitočtového 

spektra a co nejvíc potlačily rušivé signály. 

Vyzařování a odolnost 

Tyto dva pojmy se z globálního pohledu na rozvody KTV vzájemně doplňují, 

neboť je zde potřeba zajištění ochrany jednak přenášených informací a zároveň i okolního 

prostředí.  

Tato ochrana zahrnuje terciální (domovní rozvody) rozvody i rozvody primárních 

a sekundárních sítí.  
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Odolnost 

Odolností rozumíme eliminaci vlivů vnějších elektromagnetických polí. V 

současné době je jiţ tato problematika díky kvalitnějšímu zpracování vstupních signálů a 

vyšší kvalitě přenosového média méně oţehavá neţ v sedmdesátých letech, kdy KTV 

začínaly. 

Rozvody KTV musí být řešeny tak, aby přenos nebyl pozorovatelně rušen 

vnějšími elektromagnetickými poli uţitečných a rušivých signálu, tzn., ţe odstup 

signál/šum je min. 70 dB. Šumem je v této souvislosti myšlen i jiný uţitečný signál, který 

ovlivňuje např. přijímaný TV program. 

Odolnost TKR je stanovena v [1] článkem 39 „Odolnost aktivních prvků proti 

vnějším rušivým signálům” 

 

Vyzařování 

Je dáno, ţe z jednotlivých prvků TKR (stejně jako např. z TV, monitorů atd.) 

můţe pronikat do okolí určitá úroveň přenášeného signálu. Toto vyzářené pole je tvořeno 

vektorovým součtem jednotlivých příspěvků z TKR a odrazů od okolí. Stejně jako v 

případě odolnosti i pro vyzařování platí, ţe rozvody TKR jsou nejcitlivější v místech 

spojů koaxiálních kabelů a zároveň jimi prochází do okolí nejvíce energie. S postupným 

vývojem techniky uţ i toto téma pomalu ztrácí na aktuálnosti, ale stále je třeba ho brát v 

úvahu. 

Poţadavky na vyzařování TKR jsou v [1] blíţe popsány v článku 66 „Rušivé 

vyzařování systémů”.  

 

2.4 Popis modulací používaných v CATV 
Všechny digitální signály získané digitálním zpracováním analogových signálů 

telekomunikačních sluţeb i datové signály představují signály v základní poloze, které 

mohou být přenášeny s vyuţitím techniky přenosu diskrétních (teoreticky pravoúhlé 

impulsy) signálů kanálem v základním kmitočtovém pásmu se stejnosměrnou nebo bez 

stejnosměrné sloţky. 
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 Řada telekomunikačních kanálů je však kmitočtově omezena na obou stranách 

kmitočtového pásma a proto je potřeba přesunout spektrum signálu na straně vysílače za 

pomoci vhodného typu modulace do vyšší kmitočtové polohy [8]. 

 Pro potřeby přenosu v sítích KTV jsou nejdůleţitější modulace typu FM, 2FSK, 

QPSF, OFDM, QAM. V následujících řádcích bych rád postupně nastínil jejich základní 

principy. 

 

2.4.1 FM  

 Jedná se o jednu ze dvou základních analogových modulací, pouţívaných pro 

přenos signálů R a signálů analogových televizních vysílačů. 

 Amplituda nosné vlny je v tomto případě konstantní a v závislosti na modulační 

sloţce signálu se mění frekvence nosné. 

 Tento druh modulace se jiţ nebude pouţívat pro přenos signálu analogových 

televizních vysílačů a to z důvodu přepnutí všech televizních vysílačů v ČR na digitální 

přenos.  

2.4.2 2FSK 

 Jedná se o modulaci frekvenčním posuvem s tzv. klíčováním. Její hlavní 

předností je relativně jednoduchý vysílač a přijímač, zajišťující kvalitní spojení zejména v 

takových přenosových kanálech, u nichţ dochází k neţádoucímu úniku signálu. 

Je vyuţívána nejen pro sítě mobilních operátorů (úzko pásmové digitální 

systémy), ale i pro nahrazení starších typů modulací jako je např. FM/FDM. V neposlední 

řadě je jich vyuţíváno pro přenosy dat (viz. dále) a ve vojenské sdělovací technice. 

Všeobecně u modulací FSK je amplituda nosné vlny konstantní, její frekvence se 

však v závislosti na digitálním modulačním signálu mění mezi několika diskrétními 

hodnotami, tzv. signalizačními kmitočty. Konkrétně u modulace 2FSK to jsou dva 

kmitočty, z nichţ jeden odpovídá datovému modulačnímu signálu log.1 a druhý log.0.  

Šířka přenosového pásma je u této modulace dána jejím frekvenčním spektrem s 

přihlédnutím k takovým faktorům jako jsou např. chybovost přenosu BER, dovolené 

vyzařování do sousedních kanálu.  
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2.4.3 QPSK 

Tato modulace je označována jako modulace s klíčováním fázovým posuvem. Dá 

se říct, ţe se jedná o zvláštní případ QAM modulace, kdy se mění pouze fáze nosné vlny 

a amplituda zůstává konstantní. 

Stejně jako 2FSK je i tato modulace pouţívána v armádě, dále pak v satelitní 

komunikaci, širokopásmových mikrovlnných radioreléových systémech apod. 

Fáze nosné vlny je u těchto modulací ovlivňována datovým binárním signálem, 

přičemţ její amplituda zůstává konstantní. U modulace QPSK nabývá fáze nosné vlny 

čtyř stavů např. 0°, 90°, 180°, 270°. Je dáno, ţe s rostoucím počtem stavů M (M-PSK) 

roste i spektrální účinnost S těchto modulací. Tzn., ţe pro přenos daného objemu dat  s 

určenou chybovostí BER za jednotku času je třeba menší šířka pásma vf. kanálu. Zároveň 

s tím se ale sniţuje energetická účinnost E. Pro udrţení BER je tedy při zvyšování počtu 

stavů modulace potřeba současně zvyšovat i odstup signál/šum. 

2.4.4 OFDM 

 Modulace OFDM vyuţívá principu diskrétní modulace mnoha datových 

subnosných, které jsou přenášeny současně. 

Jednotlivé subnosné jsou umístěny ve frekvenčním spektru tak, ţe výkonové 

spektrum kaţdé subnosné překrývá výkonové spektrum vedlejší subnosné (obr. D 

přílohy), přičemţ první výkonové minimum výkonového spektra je vţdy v maximu 

výkonového spektra vedlejší subnosné. Vzdálenost mezi vrcholy jednotlivých 

subnosných (obr. E) se rovná celočíselnému násobku převrácené hodnoty délky symbolu 

T. Toto pravidlo je podmínkou ortogonality, která definuje vztah mezi frekvencemi 

datových subnosných. 

 Kaţdá subnosná je poté modulována některou ze skupiny modulací QAM. 

Vzhledem k šumovým poměrům v ZS KTV (obr. F) je běţně vyuţívána 32-stavová 

modulace QAM, která umoţňuje přenést v jediném symbolu 5-bitové slovo [9].     
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2.4.5 QAM 

Poslední z nejpouţívanějších modulací v systémech TKR je QAM. Je pouţívána 

hlavně ve více stavových variantách (16-QAM, 32-QAM apod.) u aplikací, kde je 

vyţadována vysoká spektrální účinnost.  

Mezi tyto aplikace patří například jiţ zmíněná kombinace QAM a OFDM při 

přenosu signálu KTV. 

U této modulace je současně klíčována amplituda i fáze nosné vlny.  Díky tomu 

je moţno sloţit nosnou vlnu s libovolnou fází a amplitudou ze dvou pomocných vln se 

stejnou frekvencí, konstantní vzájemnou fází rovnou 90° a vhodnou amplitudou.  

 

2.5  Vymezení možností využití kabelové televize 
Podle původních projektů, byla síť ISDN zaloţena na digitalizaci analogového 

telefonního signálu, na časovém dělení a na oddělení komunikace od řízení. 

Souběţně s postupným vývojem techniky byla CATV brána v potaz i díky 

relativně širokým  moţnostem vyuţití koaxiálního kabelu. Tato perspektiva ji předurčila 

jako součást výše zmíněné a od 80. let budované sítě ISDN, slučující dohromady různé 

datové, hlasové a obrazové sluţby. Základem se podle všech dostupných informací mělo 

stát spojení TV a telefonní sítě (viz. obr. 1.1).  To však stále, s ohledem na telefonní sítě, 

nelze brát jako integrovanou síť, ale pouze jako souběţné vyuţití přenosových cest obou 

médií a jejich společná údrţba, projevující se převáţně ve společné pokládce kabeláţí pro 

jednotlivé sítě za účelem maximálního sníţení vstupních nákladů. 

CATV je moţno systémově rozdělit na čtyři navazující vrstvy v rámci ISDN. 

 

 

1) Přenos od vysílačů k hlavním stanicím (HS) 

2) Přenos od hlavní stanice k místním ústřednám (MÚ)      

3) Rozvod od místní ústředny k předávacím bodům (domovní přípojka) 

4) Domovní rozvody 
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Obr. Základní blokové schéma spojení KTV s ostatními sluţbami 

 

Obr. Detail propojení modemem - HS 
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3 Přenos dat po síti CATV 
 

 Rozvody kabelové televize (CATV – Cable TV) představují realizovanou síť 

rozvodů fyzického média do domácností. Tato vybudovaná síť je realizovaná se 

značnými náklady a původně byla určena jen pro sluţbu poskytování televizního vysílání. 

Takto realizovanou síť lze označit jako distribuční jednosměrnou síť. Vlivem 

technologického pokroku a rozvoji datových sluţeb jiných operátorů jako např. ISDN, 

ADSL bylo zapotřebí v důsledku potřeby návratnosti vloţených ekonomických 

prostředků zajistit uţivatelům CATV nejenom televizní vysílání ale i datové sluţby. Po 

patřičných technologických úpravách je moţno toto médium současně vyuţít i pro další 

datové sluţby a zajistit tak obousměrnost sítě, jak pro distribuci televizního vysílání, tak i 

pro obousměrný datový přenos. 

3.1 Architektura sítě – CATV 

 Moderní síť CATV je typu HFC (Hybrid Fiber Coax). V páteřní části je tvořena 

optickými vlákny. V koncové části je tvořena koaxiálními kabely. Proto se jedná o 

hybridní síť. Menší rozsah metalické části v HFC umoţňuje snazší zachování poţadavků 

na kvalitu přenosu (QoS). 

Jádrem sítě je prvek „headend“ zajišťující jednosměrné digitální televizní vysílání 

TV programů do sítě CATV. 

Kruhovou páteřní optickou sítí jsou na něj připojeny tzv. Distribution HUBy. Zde 

se přeměňuje digitální signál na analogový. Dále signál vede na optické uzly (Fiber 

Node), které jsou rozhraním mezi optikou a metalickými kabely. Z uzlů jde signál 

koaxiálním kabelem přes zesilovače a rozbočovače (splittery) jiţ ke konečným 

uţivatelům. Jeden uzel obsluhuje kolem tisíce uţivatelů (200 – 2000). Na obr. CATV – 

síť HFC, je znázorněna síť HFC (bez úprav) zajišťující jednosměrné digitální vysílání TV 

programů. 
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 Obr. CATV – síť HFC 

 

Pro zajištění obousměrných datových přenosů, které probíhají současně 

s jednosměrnými přenosy programů TV je nutné HFC síť upravit. Bylo zapotřebí provést 

výměnu jednosměrných prvků (zejména zesilovačů) v komponentech sítě za obousměrné. 

Dále je nutné vyměnit headend (v zásadě jednosměrný zesilovač/vysílač TV signálu) na 

CMTS Cable Modem Termination System, který odděluje a slučuje TV přenosy od 

datových přenosů. Ty jsou z/do CMTS přes optický kabel vázány do/z Internetu. Na obr. 

CATV – síť s úpravami 2, je znázorněna CATV síť s úpravami zajišťující obousměrný 

přenos. 

 

Obr. CATV – síť s úpravami 
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HUB 
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Obr. CATV – síť s úpravami 2 

 

3.2 CATV – využití frekvencí 
 

 Upravená CATV umoţňující datové přenosy vyuţívá v zásadě frekvence 5 aţ 

750Mhz. V tomto frekvenčním pásmu na menší odlišnosti mezi US a Evropou jsou 

v zásadě vyuţity tyto frekvence: 

 Pro datový upstream jsou vyuţity frekvence 5 – 42 MHz 

 Pro datový downstream jsou vyuţity frekvence 550 – 750 MHz 

 Pro TV vysílání jsou vyuţity frekvence 108 – 550 MHz 

 

Pro datové přenosy v CATV se vytvářejí v příslušných frekvenčních pásmech 

přenosové kanály s šířkou pásma 6 MHz (US) a 8 MHz (Evropu). 8 MHz televizní kanál 

pro přenos dat směrem k uţivateli (downstream) má kapacitu aţ 27Mbit/s při pouţití 

modulační technologie 64 QAM (Quadrature Amplitude Modulation), jeţ je v dnešní 

době nejpouţívanější. Přenos můţe být zrychlen aţ na 36 Mbit/s při pouţití 256 QAM. 

Velikost downstream paketu je 204 Byte.  Jeden kanál pro přenos dat od uţivatele 

(upstream) disponuje kapacitou 500 Kbit/s aţ 10 Mbit/s při pouţití modulační 
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technologie 16 QAM nebo QPSK (Quadrature Phase Shift Keying). Velikost upstream 

paketu „minislotu“ je 8 byte. 

 Vlnová šířka pro přenos dat je rozdělena mezi uţivatele, kterých je v rámci jedné 

části sítě většinou 500-2000. Přenosová rychlost pro běţného uţivatele ve směru 

downstream se tak pohybuje mezi 500 Kbit/s a 1.5 Mbit/s v závislosti na architektuře a 

aktuální zatíţenosti sítě. 

3.3  Stručný náhled do funkce ZS KTV 
 Je všeobecně dáno, ţe pro zesílení přenášených signálů v sítích KTV jsou 

naprosto jednoznačně vyuţity širokopásmové zesilovače různých výkonů, v závislosti 

na jejich umístění na trase. 

 Pro interaktivní (obousměrný) provoz je navíc třeba u všech prvků KTV zajistit 

jejich přizpůsobení poţadavkům tohoto provozu (zásuvné moduly zesilovačů).  

Důleţitou součástí zařízení pro zpětný směr je modul digitálního dozoru. Jeho 

základní funkcí je registrace stavu sledovaných zařízení v zesilovacím bodu. Má svou 

nastavitelnou adresu a můţe být vyzván hlavní stanicí k předání dat za účelem jejich 

dalšího vyhodnocení a uloţení výsledků do paměti hlavní stanice. Vedení se zařazeným 

modulem pracuje obousměrně a můţe obsahovat max. 40 hlídacích míst v kaskádě. Přes 

tento modul se na zvláštní vyzvání uschopňuje činnost modulu pro regeneraci dat ze 

sekundární sítě a vstup externího TV signálu.  

K modulu lze připojit servisní přístroj a přečíst údaje o zesilovacím bodu, uloţené 

v paměti HS. 

Modul DD pracuje s dvoustavovým frekvenčním posuvem 2FSK (viz. 2.4.2) na 

frekvencích 5,46 MHz (log 1) a 5,54 MHz (log 0). 

Je tedy moţné říci, ţe na základě údajů tohoto modulu má obsluha HS KTV 

moţnost přesně kontrolovat propustnost systému a lokalizovat případné problémy na 

vedení v obou směrech. 

Samotné udrţení ZS v mezích dostatečné kvality spojení je dost obtíţné. Nyní 

bych rád nastínil alespoň některé moţné problémy, spojené s provozem ZS. 
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3.3.1 Šum ve zpětném směru 

a) Vnější rušení - Jeho zdrojem jsou typicky špatně stíněné elektrospotřebiče a 

zařízení domácnosti, stanice CB, často pracující s nepovoleným výkonem. Tyto šumy 

mohou pronikat do sítě CATV v místech s oslabeným stíněním, typicky přes konektory. 

Ale samotné stínění koaxiálního kabelu by mělo zajistit dostatečnou ochranu přenášených 

dat při minimálním odstupu signál/šum 70 dB. 

b) Architektura ZS - Tím je myšleno postupné skládání signálů v ZS směrem od 

uţivatelů k HS a tím způsobené sčítání úrovní šumů z jednotlivých větví. Výpočet je 

moţný dle vzorce ∆FZ = 10log n (obr. vznik šumu v ZS). 

c) Lokalizace zdrojů - Tento problém souvisí s tím, ţe nejhorší je vliv rušení aţ 

za místem sloučení několika větví - na vstupu od US. Toto je jediné místo, kde má 

význam šum měřit. Samotné měření je pro lokalizaci neúčinné, a proto je třeba dále 

hledat nová řešení problému. 

  

Jedním z nejdůleţitějších aspektů při návrhu rozvodů CATV je zajištění dostatečného 

odstupu signálu od šumu [11].  

 

Odstup signál/šum definujeme jako: ф = US/UŠ a pro účely rozvodů CATV jej zapisujeme 

jako: C/N  

 

C/N – jako výkon nosné obrazu/celkový šumový výkon v pásmu BŠ.  

(C/N)dB = 10log(C/N) 

Je-li zdroj signálu impedančně přizpůsoben vstupu zesilovače se šumovým číslem F (obr. 

výkonové přizpůsobení zdroje zesilovače), je odstup signál/šum dán vztahem: 

ф = US/UŠ = US/v(FkTBŠR) 

k – Boltzmanova konstanta (1,37*10
-23

 WS*K
-1

) 
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Obr. Výkonové přizpůsobení zdroje zesilovače 

Obr. Vznik šumu v ZS sítě KTV 
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3.3.2 Šířka pásma ZS 

 

Pro účely provozu ve zpětném směru musíme z frekvenčního spektra vydělit 

určitou část tak, aby co moţná nebyla ovlivněna kvalita přenášených signálů ani v 

downstream ani upstream směru. Proto je nutné obcházet širokopásmové zesilovací body 

výhybkami. Ty oddělují pomocí horních a dolních propustí, signály TV frekvenčního 

multiplexu postupujícího od HS do distribuční sítě, od zpětných kanálů [12].    

 Všeobecně bývá cesta ZS realizována na frekvencích od 5 MHz od 25 MHz resp. 

30 MHz. Dalším přenosovým oknem je pásmo od 42 MHz do 55 MHz. Nejnovější 

zprávy a trendy hovoří o realizaci ZS sítě na frekvencích aţ do 112 MHz či 220 MHz. 

Další uvaţovanou moţností je vyuţití pásma sítě v rozsahu do 860 MHz [10].   

 Šířka přenosového pásma je přímo závislá na provozovatelem definované fmax. 

ZS. U nás bývá 25 MHz, ale v praxi se liší systém od systému v závislosti na jeho 

zapojení. To znamená, ţe stejně tak můţe být i 70 MHz. 

 V ZS je přenášena digitální informace modulovaná na analogové nosné. 

Efektivita tohoto přenosu je dána parametry, charakterizujícími modulační schéma 

systému.  

 Jednou z nejdůleţitějších vlastností je druh pouţité modulace, přičemţ se 

nejčastěji jedná o modulace FSK, QPSK a OFDM. Jejich volba musí být kompromisem 

mezi odolností proti šumu a efektivitou vyuţití šířky pásma. Z tohoto srovnání sice 

vychází nejlépe OFDM, ale častěji se setkáme s pouţitím QPSK (resp. PSK). Přímé 

pouţití modulace je závislé na typu datového přenosu. 

 Další důleţitou vlastností je tzv. šířka ochranného pásma a modulačního bloku. 

Toto pásmo zabraňuje interferencím mezi jednotlivými modulačními bloky. 

 Rozumíme jím odstup nosných jednotlivých kanálů (podobně jako u klasické TV) 

a je součástí kmitočtového plánování při návrhu TKR. Můţeme tedy říct, ţe jeho šířka a 

umístění se liší systém od systému a je pro kaţdý rozvod jedinečná. 

 Třetím, a neméně podstatným, bodem je záloţní šířka pásma mechanismu 

eliminace šumu, kam můţe být přesměrována komunikace v případě výskytu rušení 

v provozních kanálech.  V podstatě je moţno zapojení popsat jako virtuální obousměrný 

kruh, kdy kaţdý přenosový kanál má svou zálohu na jiné frekvenci.  
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3.3.3 Kontrola a řízení ZS 

 

 Dohled nad ZS je realizován pomocí spektrálního analyzátoru. Jeho kvalita a 

schopnosti kontroly jsou závislé na samotném telekomunikačním systému. Ideální je 

schopnost průběţného měření odstupu S/Š ZS v reálném čase. Toho je dosaţeno aplikací 

multinosných modulací typu OFDM. 

 Také řízení ZS (spectrum management) je závislé na samotném 

telekomunikačním systému. Jeho kvalita je dána především délkou frekvenčních bloků – 

čím kratší bloky, tím větší je flexibilita umístění přenosového kanálu v rámci reálného ZS 

s náhodně alokovanými šumy. Dále pak efektivitou mechanismu obcházení – multinosné 

modulace zajišťují vyšší odolnost proti šumu a vyuţití šířky pásma asi z 95% v případech 

přesměrování komunikace v rámci frekvenčního spektra. 
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4 Kabelový modem 
 Pro zajištění datových přenosů je uţivatel připojen k síti CATV prostřednictvím 

kabelového modemu. Kabelové modemy pracují na první a druhé vrstvě modelu RM 

OSI, nad kterou následně fungují protokoly IP, TCP, UDP atd. Většina kabelových 

modemů jsou externí zařízení, ale jiţ existují kabelové modemy ve formě PCI karet. 

Jednou z hlavních otázek u kabelových modemů byla standardizace. Tohoto úkolu se 

zhostilo sdruţení podnikatelů, kteří předběhli příslušné orgány (ITU-T ) a vypracovali 

průmyslový standard DOCSIS a EuroDOCSIS. 

 

4.1 Funkce kabelových modemů 
 Na úvod musíme stanovit, které typy modulací se nejčastěji pouţívají 

v kabelových modemech. Nejpouţívanější je QAM (kvadraturní amplitudová modulace) 

a QPSK (kvadraturní klíčování fázovým posuvem). Výhodou QPSK modulace je 

odolnost proti vnějšímu rušení na přenosové trase.  Rušení vzniklé v blízkosti modemu se 

velmi špatně kompenzuje a vlivem tohoto rušení je nutné nastavit vysílací frekvence 

modemů v krocích 250 kHz u upstream  (zpětný kanál) v rozmezí 5 MHz aţ 42 MHz. 

Přijímací frekvence v krocích po 250 kHz u downstream (dopředný kanál) v rozmezí 54 

MHz aţ 750 MHz. Šířka přenosového pásma je 6 MHz, stejně jako je šířka jednoho 

televizního signálu. 

 Realizace připojení k počítači u uţivatele „doma“ je obvykle řešena přes 

standardní rozhraní Ethernet. Jde o nejrozšířenější variantu. Všechny informace potřebné 

pro spojení s CMTS dostává modem ze sítě (informace o maximální přenosové rychlosti, 

frekvenční pásmo atd.). CMTS do kanálu vysílá kromě dat také sluţební pakety slouţící 

k navazování a řízení spojení. Mnoţství dat, které je moţné přenést v 6MHz kanálu, 

závisí na pouţitém druhu modulace. Je těţké stanovit přesné hodnoty, ty jsou různé a 

nejsou snadno připočítatelné mezi modulační rychlostí, počtem stavů a přenosovou 

rychlostí. U vícestavových modulací se uplatňuje redundance (konvoluční kódování, 

dopředná oprava chyb – FEC). Záleţí na efektivitě vyuţití rámců, na velikosti záhlaví, 

které se k uţitečným datům připojují. Provoz u upstream směru se musí spokojit s úzkým 

pásmem 5 – 42 MHz, bývá extrémně zarušen (vlnou elektromagnetického rušení od 

bezdrátových uţivatelů těchto frekvencí). Proto je nutné pouţívat modulační schémata 
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s vyšší odolností proti rušení (a tedy menší dosaţitelnou rychlostí), nejčastěji se pouţívá 

QPSK, případně 16-QAM.  

 Pokud jde o přenosovou rychlost, která je k dispozici koncovým uţivatelům, tak 

ta můţe být v rozmezí od 0,5 do 10 Mbit/s. Rychlost připojení v praxi je podstatně niţší. 

To je způsobeno stromovou architekturou sítě, kde je přenosové médium sdíleno všemi 

aktivními uţivateli pomocí časového multiplexu. Díky tomu se musí o celkovou 

přenosovou rychlost podělit více uţivatelů. Zpětného kanál (upstream) je kolizní, a tato 

skutečnost má vliv na reálnou průchodnost zpětného kanálu. Vhodným pouţitím MAC 

protokolu můţeme kolize omezit na minimum. Dalším řešením, jak problém s kolizemi 

eliminovat je, ţe bude přidělen pro přenos další 6 MHz kanál nebo sníţení počtu 

uţivatelů v segmentu. 

 Modemy se vyrábějí s nesymetrickými rychlostmi i symetrickými rychlostmi 

(stejné rychlosti v obou směrech přenosu). Pouţití modemů se symetrickými rychlostmi 

je v praxi vyuţito k přístupu a vzájemnému propojování sítí LAN. Modemy 

s nesymetrickými rychlostmi se pouţívají pouze pro distribuci dat. 

 

4.2 Standardizace kabelového modemu 
V rámci Mezinárodní telekomunikační unie (ITU) vznikla v roce 1994 skupina 

s názvem „802.14 Cable TV Media Access Control and Physical Protocol Working 

Group“, která měla do roku 1995 vypracovat příslušný standard. Princip měl být záloţen 

na ATM technologii s pevnou délkou paketů a se zaručenou kvalitou přenosu QoS 

(Quality of Service), který by vyhovoval pro přenos multimediálních dat. ITU v roce 

1998 schválilo doporučení ITU-T J.112, která pouze přineslo vylepšení jiţ existujícího 

průmyslového standardu DOCSIS. Následovalo vylepšené doporučení ITU-T J.122, které 

se opět opíralo o průmyslový standard DOCSIS, tentokrát vyšší verze. 

 

4.3 MCNS DOCSIS 

 Tento průmyslový standard vyvinuly americké kabelové společnosti, které chtěli 

přes rozvody kabelových televizí začít poskytovat připojení k internetu. Na začátku roku 

1996 se provozovatelé CATV sdruţili pod názvem Multimedia Cable Network Systems 

Partners (MCNS). Následně tato skupina vytvořila neoficiální průmyslový standard. 
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Cílem tohoto standardu bylo rychle získat jednoduché a levné řešení pro připojení 

k internetu přes CATV. Tento první průmyslový standard dostal název Data – Over – 

Cable Service Interface Specification 1.0 neboli DOCSIS 1.0 a byl dostupný na jaře 1997. 

Tento první standard můţeme definovat jako počáteční bod, od kterého se odvíjeli sluţby 

pro CATV a to jak jiţ dostupné tak i budoucí. 

 Dopředný (downstream) kanál v DOCSIS 1.0 má šířku 6 MHz, coţ odpovídá 

jednomu televiznímu kanálu. Ten lze umístit kamkoliv do frekvenčního rozsahu 91 aţ 

857 MHz. Udávaná hodnota frekvenčního rozsahu se můţe lišit zejména u horní 

frekvence pásma. Záleţí na parametrech sítě a pouţitých zařízení. Typ pouţité modulace 

a šířka pásma určují maximální přenosovou rychlost dopředného kanálu. Mezi nejvíce 

pouţívané varianty jsou 64-QAM s maximální rychlostí 27,9 Mbit/s nebo 256-QAM 

s rychlostí 39,4 Mbit/s. 

 Pro sdílení přenosu zpětného (upstream) kanálu se všemi příslušnými kabelovými 

modemy se vyuţívá časového multiplexu TDMA. Zpětný kanál leţí v rozsahu frekvencí 

5 – 42 MHz. Do tohoto spektra bude kabelovému modemu přiřazen jeden přenosový 

kanál aţ o šířce 3,2 MHz. Tento přenosový kanál můţe být přiřazen více kabelovým 

modemům, které díky metodě TDMA tento společný přenosový kanál sdílejí. 

 Nevýhodou DOCSIS 1.0 je to, ţe nebyly implementovány funkce pro zajištění 

QoS. Ty jsou ale nezbytné pro poskytování dalších typů sluţeb jako je např. IP – 

telefonie, video na přání aj. 

 V roce 1999 se začalo pracovat na vylepšené verzi standardu DOCSIS 1.1. Týká 

se především kvality sluţeb a vylepšení vlastností zpětného kanálu. Standard DOCSIS 

1.1 umoţňuje spolupracovat v obou směrech se standardem DOCSIS 1.0. Došlo ke 

zvětšení bezpečnosti přenosu dat a moţnosti managementu sítě. Moţnost nastavení 

různých profilů QoS v rámci jednoho modemu a je moţné zavádět multimediální sluţby a 

VoIP. Vlastnosti zpětného kanálu jsou podobné jako u předchozího standardu, vyuţívá 

pásmo5 aţ 42 MHz, které je sdíleno pomocí TDMA. Rozdíl mezi předchozím standardem 

je v šířce pásma, která můţe být aţ 6400 kHz. Pouţívají se opět modulace QPSK a 16-

QAM. Maximální přenosová rychlost můţe být 10,24 Mbit/s. Na obrázku je zobrazen 

vztah mezi RM OSI modelem a doporučením DOCSIS. 
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Obr. Protokolový sloupec DOCSIS v porovnání s vrstvami RM-OSI 

 

 V prosinci roku 2001 se začalo pracovat na specifikaci DOCSIS 2.0. Tento 

standard je opět zcela kompatibilní s předchozími verzemi. Jako hlavní cíl byl zlepšit 

přenosové podmínky pro zpětný kanál, coţ mělo za následek vylepšení stávajících bloků 

či zcela nové bloky pro zpracování dat ve zpětném směru přenosu.  

 Předcházející specifikace DOCSIS 1.0 a 1.1 byly zaloţeny na TDMA přístupu. 

Pro DOCSIS 2.0 byly vytvořeny dva různé návrhy metod vícenásobného přístupu. Jeden 

z těchto návrhů zahrnoval opětovné pouţití stávající metody přístupu A-TDMA 

(Advanced TDMA). Druhá zcela nová je S-CDMA (Synchronous CDMA) metoda 

vícenásobného přístupu, která je vhodná pro multimediální aplikace. Tyto dvě přístupové 

metody byly nakonec pouţity v DOCSIS 2.0. 

 Nejrozšířenější metodou přístupu v mnoha mezinárodních standardech a 

proprietárních systémech je TDMA přístup. Jde o jednoduchý a velice populární techniku 

vícenásobného přístupu. Různé časové intervaly (time sloty) jsou přiřazovány pro různé 

uţivatele. Nedochází ke kolizím mezi uţivateli, díky tomu, ţe během přidělení časového 

intervalu (time slotu) přiřazenému jednomu uţivateli ostatní kabelové modemy 

nekomunikují. Díky zpětné kompatibilitě s předchozími specifikacemi DOCSIS 1.x, která 

je zaloţena na TDMA, bylo nutné implementovat TDMA i do standardu DOCSIS 2.0. 
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  CDMA přístup, který je vyuţitý v DOCSIS 2.0 vyuţívá mini-sloty. V těchto 

mini-slotech jsou přicházející data organizována do dvou „úrovní“ – rozprostírací kód a 

čas. Čas trvání jednoho CDMA rámce je shodný s časem trvání mini-slotu. CDMA rámec 

zastřešuje programovatelný počet CDMA sobolových intervalů nebo často označované 

jako rozprostírací intervaly. Maximální délka CDMA rámce je 32 CDMA sobolových 

/rozprostíracích/ intervalů. Výsledná rozprostírací operace je vykonána za pomocí 

násobení rozprostíracího kódu vytvořené z bitů značených termínem čipy. Délka těchto 

sekvencí je 128 čipů a jsou vzaty z matice 128 ortogonálních kódů. 

 

Základy S-CDMA 

Specifikace DOCSIS 2.0 vyţaduje, aby oba S-CDMA i A-TDMA zůstaly 

schopné spolupráce a byly zpětně kompatibilní s rozmístěným DOCSIS vybavením. S-

CDMA je kritickou částí DOCSIS 2.0, neboť nabízí skvělé zisky ve výkonu v širším 

rozsahu operačních podmínek versus čistě zaloţené TDMA infrastruktuře.  

 

Za prvé, můţe být uţitečné přesně se podívat, jak S-CDMA pracuje. Vícenásobná 

přístupová část kódového dělení S-CDMA je derivací spektra přímé sekvence šíření 

(DSSS), které bylo původně vyvinuto armádou pro překonání snah na zatarasení či 

zadrţení/přerušení komunikací. Šíření v DSSS odkazuje na expanzi zastoupení symbolů 

dat v kmitočtové doméně od úzkého k daleko širšímu kmitočtovému rozsahu přes větší 

časový úsek. V S-CDMA je toto šíření dosaţeno skrz multiplikaci symbolů dat pomocí 

šířícího se kódu, jednoho ze sady kolmých kódů. Kaţdý kód se skládá z unikátní 

sekvence 128 „chipsů“, z nichţ kaţdý způsobuje/vynucuje 0- nebo 180- stupňový fázový 

posun symbolu. Čas, který je potřeba k přenosu plně „kódovaného“ symbolu se nazývá 

interval šíření. V kaţdém intervalu je 128 kódů, coţ znamená, ţe aţ 128 datových 

symbolů můţe být v jeden okamţik přeneseno. Aţ 32 intervalů šíření můţe být 

seskupeno do rámu/systému, který podporuje prokládání symbolů přes několik intervalů 

šíření. Pomocí přesné časové synchronizace všech modemů a aplikováním různých kódů 

šíření k datovým symbolům proudících z kaţdého modemu, S- CDMA dovoluje 

vícenásobným modemům sdílet stejné kmitočtové spektrum ve stejný čas. Aţ 64 modemů 

můţe „vyslat impulzy“ najednou. Kaţdý shluk impulzů se můţe skládat z kdekoliv od 2 

aţ 128 kódových symbolů. V DOCSIS 2.0 je základní jednotkou času pouţívanou pro 
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segmentované přenosy shluků impulzů mini-slot. V S-CDMA se můţe kaţdý shluk 

impulzů rozpínat přes jeden či několik mini-slotů. Mini-slot se rozpíná přes kdekoliv od 2 

do 32 kódů a přes číslo šířených intervalů přidělených do rámu/systému. Kteroukoliv 

cestou jsou rámy/systémy nastaveny, přijímač v CMTS znající přiřazení šířeného kódu 

obnovuje kaţdý z mini-slotových výstupů a přiřadí je k odpovídajícímu toku dat daného 

koncového uţivatele.  

 

Dopad S-CDMA na šum 

Proces šíření má velký význam s ohledem na robustnost signálů v přítomnosti 

různých typů šumu, který ovlivňuje kabelové přenosy. Teoreticky vzato, je bit/Hz 

kapacita doručená pomocí S-CDMA ekvivalentní kapacitě doručené pomocí A-TDMA, 

ale, jak vysvětleno níţe, ve skutečnosti implementace schopností S-CDMA tolerovat větší 

úrovně šumu způsobuje moţnost nastavení větší tolerance prahových hodnot pro 

jakékoliv dané schéma modulace QAM nebo QPSK, coţ mohou mít velký dopad na 

celkovou kapacitu zpětného kanálu. Například, S-CDMA pouţívané ve spojení 

s technikou korekce samoopravného kódu známou jakou Trellis Code Modulation 

(popsaná níţe) můţe vyprodukovat 2,5 - 4 dB kódový zisk přes A-TDMA na stejné 

úrovni struktury.  

 

Impulzní šum 

Impulzní šum, hlavní znehodnocení v HFC operacích, se typicky skládá 

z krátkého shluku impulzů (méně neţ 1 mikrosekunda) střední intensity vyplývající 

z přechodných rušení způsobovaných síťovou elektronikou, jako je hoření oblouku na 

transformátorech, spínačích a motorových kartáčích. Impulzy mohou být také s relativně 

delší délkou a občas se mohou vyskytnout v neobvykle vysokých hladinách výkonu, 

ačkoliv takovéto události se objevují zřídkakdy v porovnání s kmitočtem kratších pulzů 

(spínání pod zatíţením za pouţití mechanických kontaktů či volných F konektorů můţe 

generovat střední vysokofrekvenční impulzy o délce 100 mikrosekund, kdeţto dlouhé 

impulzy s vysokou intenzitou jsou někdy generovány pomocí zpětného signalizování pro 

PPV vyvolávací odezvy a další aplikace ze starých set-top boxů). 
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S-CDMA je ideálně vhodné pro přenášení běţných různých impulzních šumů kvůli šíření 

datových symbolů přes dlouhé časové intervaly. Zatímco v A-TDMA se můţe objevit 

typický krátký „náraz“ impulzního šumu, kdyţ modem přenáší, coţ v důsledku 

způsobuje ztrátu tohoto signálu. Stejný pulz, který „udeří“ synchronizované 

symbolové výstupy modemů operujících v S-CDMA módu, bude rozšířen přes 

všech 128 chipsů zahrnujících obdrţené datové symboly, coţ má za následek 

redukci výkonu impulzu v jakémkoliv daném chipu na 1/128 svého původního 

výkonu. Kvalitnější výkon S-CDMA v doméně krátkých nárazů je velmi důleţitý pro 

schopnost kabelových operátorů dostat to nejlepší z DOCSIS 2.0 pro hlas přes IP, který 

vyuţívá krátké pakety pro datový tok.  Extrémně silná ochrana proti krátkým šumovým 

výbojům je podstatná pro dosaţení třídy nosiče VoIP. Kvalitnější šumový výkon S-

CDMA je také zejména významný vzhledem k potenciálnímu dopadu impulzního šumu 

na úvodní sloţku signálu. Protoţe A-TDMA nepouţívá synchronizaci patřící k S-CDMA, 

hlavička (preambule) A-TDMA paketu musí zahrnovat načasování informací stejně tak 

jako fáze, zisku a dalších dat. Proto je tedy hlavička (preambule) A-TDMA nutně delší 

neţ u S-CDMA – typicky se skládající z 20 symbolů oproti 8. Přidaná délka hlavičky 

(preambule) A-TDMA způsobuje, ţe je přenos méně efektivní a dokonce více citlivý na 

náraz impulzního šumu. Pokud se vyskytne impulz s dostatečnou silou na překonání 

hlavičky, je celý tok informačního uţitečného zatíţení nenahraditelný. Navíc je hlavička 

S-CDMA méně citlivá na impulzní šum, protoţe je hlavička sama proloţená. Ve většině 

případů, díky pouţití interleaveru (prokladače), impulzní šum pokazí pouze jeden úvodní 

symbol v S-CDMA.   Další bod se týká časového omezení ATDMA. To má za následek 

přenosovou neefektivnost z důvodu potřeby kompenzovat kolísání mezi nárazy 

(rušením). Povolení úpravy chvění (vibrace) vyţaduje, aby existovalo jedno nebo dvou 

symbolové oddělení - „ochranné pásmo“ – mezi výboji (impulzy), které dál přidává v A-

TDMA přenosech, zejména v případech VoIP a další krátkých paketů. 

 

DOCSIS 2.0 vyuţívá Reed Solomonova kódu (RS). Metoda chybové korekce 

zajišťující opravu chyb vzniklých při přenosu, která vyuţívá vkládání doplňkových 

kontrolních bitů (FEC), aby pomohla zmírnit dopady rušení při přenosu a dalších 

šumových poškození tak, ţe je A-TDMA systém chráněn během doby trvání impulzního 

šumu, který odpovídá  kapacitě chybové korekce T = 16 bytů (max.) na blok. Ale kvůli 
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faktoru šíření je vhodnější S-CDMA, pokud délka impulzního šumu přesáhne 16-ti 

bytové T. Zde opět hraje klíčovou úlohu prokládání symbolů v rámci S-CDMA, neboť 

zajišťuje minimální deformaci symbolů. Například v případě, ţe je více neţ 21 symbolů 

(16 bytů) pokaţeno u  5.12 Msps (mega symbol za sekundu) A-TDMA kanálu 

operujícího při 64 QAM (6 bitů/symbol) s 64-bytovými daty a RS T=16, tak dojde 

k porušení FEC.  Takţe, pro A-TDMA, maximální délka impulzního šumu, který můţe 

být tolerován je 21/5.12e6 = 4.1 mikrosekund.  Pro S-CDMA vyuţívajícího RS T=16 a 

s 32 šířenými intervaly a dvěma kódy na  minislot, coţ je nastavení pro maximální 

ochranu, impulzní šum se můţe vejít do dvou minislotů. FEC se poruší, kdyţ více neţ 5 

šířených intervalů je zasaţeno výbojem, coţ znamená, ţe maximální délka výboje, kterou 

lze tolerovat, je 5*128/5.12e6 = 125 mikrosekund, coţ je přes 30x délky tolerované u A-

TDMA.  

 Úzkopásmové interference 

Pouţití prostředků na potlačení přístupu vně RF zdrojů je ponecháno na 

obchodnících v rámci DOCSIS 2.0, ale ve skutečnosti, musí být CMTS přijímací chipy 

schopné rušení efektů vícenásobných zdrojů úzkopásmového vstupu. Nejčastější přístupy 

ke splnění tohoto poţadavku jsou přizpůsobivé notch filtering (notch filter - nástroj, který 

ze zvuku odfiltruje jen určitou frekvenci.) a prediktivní vyrovnání. Obecně řečeno tyto 

techniky splňují poţadavky specifikacím buď u A-TDMA nebo S-CDMA.  

 

Kanálová deformace 

DOCSIS 2.0 zohledňuje analyzování echa či harmonické distorze směrem k 24 

symbolům za počáteční symbol v přenosu. Existuje pouze osm takových v DOCSIS 1.1. 

Pokud vezmeme v úvahu šumovou citlivost, kdyţ se hustota symbolů zvyšuje se 

sestavami vyšších modulací, je důleţité být schopný zachytit deformace dále vně v „echo 

komoře“. V obou DOCSIS 1.1 i DOCSIS 2.0 je iniciováno zpřístupnění kompenzace 

deformací pomocí modemu během počáteční přípravy a skrz pravidelnou údrţbu stanic. 

Na základě koeficientů přečtených z ekvalizéru zpětného přijímače posílá CMTS 

modemu set „inverzních/opačných“ před-vysílačových filtrových koeficientů. Kombinace 

CM před-deformace vystavené vlivu kanálových nelineárností má za následek plně 

vyrovnaný vstup do CMTS.  Toto umoţňuje CMTS identifikovat a rušit fáze, frekvenci a 

echo zkreslení. Takto se vyhýbá potřebě dodatečné komplexnosti v úvodech, které by 
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byly poţadovány v případě, ţe by CMTS musela vyrovnávat kaţdé rušení sama. Tento 

přístup k distorzním kompenzacím (kompenzacím zkreslení) pracuje stejně dobře 

s ATDMA a S-CDMA. 

 

Pomocný bílý (izoenergetický) Gaussův šum  

DOCSIS 2.0 má co do činění s AWGN – kumulativní systému šumu, který 

proudí rovnoměrnou intenzitou přes signální spektrum – prostřednictvím vylepšené 

úrovně RS FEC a sníţení akceptovatelné dráhové ztráty přes CM-CMTS spojení. Bodem 

rozporu v pochopení jak S-SDMA pracuje, byl v předpokladu části některých 

pozorovatelů, ţe díky tomu, ţe můţe aţ 64 S-DCMA modemů přenášet najednou, bude 

paralelní povaha S-CDMA přenosů přispívat k neudrţitelné úrovni dodatečných AWGN. 

Toto není pravda.  

 

Uvaţme nejhorší případ, kdy 64 kabelových modemů přenáší současně s následujícími 

parametry:  

 

M – počet přenášejících modemů = 64 

N – počet bitů na vzorek = 12 

Fda – vzorkovací kmitočet = 120 MHz 

Fs – přenosová rychlost signálu = 5.12 MHz 

PA – podíl vrchol - průměr S-CDMA signálu se všemi kódy aktivními = 13dB 

 

Kombinované kvantování všem modemů vztahujících se k přenosovému výkonu bude: 

 

-(4.7+6*N-PA+10*log10((Fda/2)/Fs)-10*log10(M))=  

-(4.7+6*12-13+10*log10(120/2/5.12)-10*log10(64))= -56.3dBc 

 

I kdyţ je pouţit Digitál-Analogový konvertor (DAC) s niţším výkonem 

s výstupem 10,5 efektivních bitů, kombinované kvantování šumu bude -47,3 dBc. Také je 

vhodné podotknout, ţe pro modemy, které přenáší pouze 2 kódy, je přenášený výkon o 

18dB menší neţ výkon pouţívaný na úrovni vše-kódových, ale šumová projekce na 
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těchto 2 kódech je pouze 2/128 dB šumového výkonu, takţe kvantovací výkon je stejný 

jako číslo vypočtené výše (-56,3 dBc).  

 

Takţe narůstající výstupový šum kabelových modemů není omezujícím faktorem 

jakéhokoliv provozního bodu systému. Zatímco je AGWN šumový výkon za pouţití 

techniky předepsané v DOCSIS 2.0 stejný jako pro A-TDMA a S-CDMA, implementace 

S-CDMA nabízí hlavní výhodu v manipulaci s bílým/izoenergetickým šumem skrz FEC 

techniku nazývanou Trellis Coded Modulace (TCM) „mříţová kódová modulace“. TCM 

aplikuje digitální modulaci a procesy korekce chyb k vytvoření formátu symbolového 

mapování, který je pouţit u konvolučních kódovacích zařízení ke zvětšení přenesených 

sestav za účelem vnesení redundance do přenosu. Tato redundance umoţňuje dekodéru 

opravovat symbolové chyby, coţ vede k 2 ½ aţ 4 dB zlepšení v odstupu šumu v závislosti 

na velikosti sestavy. Tento zisk kódování můţe být pouţit operátory k přidání rezervy u 

bezpečnosti v případě šumové tolerance nebo, na dané úrovni toleranční rezervy, 

posunout systém k vyššímu stupni modulace a tímto získání na celkové systémové 

kapacitě.  

 

Například A-TDMA přenášející dlouhé pakety při 64 QAM s vypnutým RS 

vyţaduje SNR 25,7 dB, kdeţto S-CDMA přenášející stejné pakety při 128 QAM s TCM a 

s vypnutým RS vyţaduje pouze 22,4 dB SNR. Při zdokonaleném PHY testování v Cable 

Labs, přenosy dlouhých paketů při 128 QAM za pouţití TCM ukázaly 1% ztrátu paketů 

při fungování na AWGN vrstvě SNR 22,5 dB. Alternativně, jako příklad operace na niţší 

úrovni vzorců, přenášení s TCM na QPSK sniţuje SNR práh na hodnotu 2 dB 

v porovnání s asi 9 dB pro A-TDMA. Je důleţité podotknout, ţe, spolu se zvyšující se 

tolerancí u AWGN, niţší SNR práh vytváří robustnější prostředí pro zákaznické 

samoinstalace kabelových modemů.  

 

Specifikace nepamatuje na jakékoliv prokládání mezi RS a TCM, coţ vedlo 

některé pozorovatele k návrhu, ţe by mohla být TCM překáţkou pro efektivní operace 

RS FEC.  Nicméně mají operátoři moţnost vypnout jeden či druhý FEC systém jako je 

ukázáno v předchozím případu, kde TCM bez RS při přenosech dlouhých paketů při 128 

QAM produkuje velký zisk u A-TDMA bez RS. Alternativně v případech, kde optimální 
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nastavení pro RS je T=16, TCM nenabízí ţádné vylepšení nad RS. V tomto případě můţe 

operátor poţadovat vypnutí TCM, aby se vyhnul jakýmkoliv potenciálním překáţkám pro 

efektivní činnost RS. Takto, obecně, zde není ţádný důvod, proč by měla nepřítomnost 

prokládání překáţet ve vyuţití plné výhody TCM kdekoliv je to moţné.  

 

S-CDMA/TDMA kanálové sdílení 

Mnoho operátorů bude chtít vyuţít výhod implementací DOCSIS 2.0 

v kabelových systémech, kde DOCSIS 1.x TDMA modemy jiţ fungují. Jednou z výhod 

instalace 2.0 CMTS je to, ţe významně zlepšuje zpětný výkon těchto „původních“ 

modemů, nejenom dosahováním zisku v existujících kanálech, ale také umoţněním 

většího RF spektra pro „původní“ DOCSIS systém. Současně budou mít operátoři 

příleţitost připojit nového zákazníka pomocí modemu DOCSIS 2.0, kde bude mít 

zákazník větší úroveň výkonu do operačního prostředí. Toto je zejména důleţité 

v situacích, kdy operátoři začali nabízet sluţby pro obchodní sektor a potřebují být 

schopni poskytovat vysoký zpáteční vlnový rozsah pro nové obchodní zákazníky. Jeden 

přístup připojení DOCSIS 2.0 v „původních“ DOCSIS prostředí za pouţití DOCSIS 2.0 

CMTS zahrnuje činnost DOCSIS 2.0 modemů přes oddělené kanály. Mohou zde být ale 

také kompromisy kvůli špatným šumovým podmínkám v nepouţívaných spektrálních 

místech, takţe můţe být lepší jednoduše přidat sousedící spektrum s existujícím kanálem, 

kde je celkový šumový výkon o dost lepší. Operátor můţe učinit rozhodnutí poskytnout 

DOCSIS 2.0 modemy pro práci v „čistším“ prostředím za vyuţití plné výhody 

vysocestrukturních schopností technologie dodat velmi vysoký výkon vlnového rozsahu. 

Alternativně mohou operátoři zvolit rozmístit 2.0 modemy v hlučnějším prostředí pro 

dodání sluţeb vysokorychlostních dat, kde předtím nemohli.  

 

Pojetí kanálového sdílení vyţaduje, aby fyzické kanály byly rozděleny do dvou 

logických kanálů. Kaţdý logický kanál pouţívá dopředné kontrolní zprávy pro nastavení 

časových domén pro činnost v DOCSIS 2.0 nebo1.x módu při zajištění toho, ţe pouze 

jedna modulační technika je současně aktivní. Byly vzneseny otázky týkající se dopadu 

rozdělení na logické subkanály na efektivitu statistického výkonu slučování toku dat. 

Prozíravý management vlnového rozsahu, který dynamicky přiděluje vlnový rozsah do 

dvou logických kanálů (tímto poskytuje statistické slučování toku dat nejlepší moţnou 
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cestou pro maximalizaci statistického multiplexování v jakýchkoliv podmínkách), sníţí 

jakékoliv sdílené ztráty v kanálu na bezvýznamné procento výkonnosti. 

 

Také by mělo být podotknuto, ţe kde A-TDMA a DOCSIS 1.0 sdílí stejný 

logický kanál, A-TDMA bude omezený na přenosovou rychlost DOCSIS 1.0, coţ 

eliminuje skvělou výhodu 6.4MHz kanálu. 

 

 

 

 

 

 



32 

5     Aplikace DVB-C 

5 DVB-C 
DVB je zkratka z anglického Digital Video Broadcasting, česky digitální 

televizní vysílání. Jedná se o digitální způsob přenosu TV vysílání, které prostřednictvím 

tzv. multiplexu umoţňuje přenášet několik TV programů v normě MPEG-2 (HD ready) či 

MPEG-4 (Full HD) a tak lépe vyuţít přenosové pásmo pouţívané při analogovém TV 

vysílání. 

Rozlišují se tyto typy DVB: 

 DVB-S (Satellite) druţicové digitální televizní vysílání 

 DVB-T (Terrestrial) zemské digitální televizní vysílání 

 DVB-C (Cable) kabelové digitální televizní vysílání 

 IPTV – Internet Protocol Television – digitální televize přes internetový protokol  

 

 

Obr. Schéma vysílacího systému DVB-C 

  

Krom jiţ několika let pouţívaných standardů, analogového pozemního vysílání 

(A-TV), analogového satelitního vysílání a analogového kabelového vysílání (CATV), 

vstupují v posledních letech do popředí také jednotlivé typy digitálního vysílání. 

Jmenujme předně digitální pozemní vysílání (DVB-T), digitální kabelové vysílání (DVB-

C), digitální satelitní vysílání (DVB-S), vysílání pro mobilní zařízení (DVB-H) a vysílání 

přes internet (IPTV). Jak mi dáte jistě za pravdu, vzhledem k brzkému ukončení 
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analogového vysílání, se nemá smysl příliš dlouze této problematice věnovat, koneckonců 

za dobu jeho působení (přes třičtvrtě století) si jistě obrázek o jeho kvalitách dokázal 

udělat kaţdý z nás. Navíc rozsah této diplomové práce by na popis všech standardů 

bohuţel nedostačoval, a tak se budeme věnovat pouze popisu DVB-C standardu. 

Vzhledem k tomu, ţe v ČR dochází k digitalizaci pozemního vysílání, je nutné 

nabízet digitální televizi i přes kabelovou televizi, a tím si udrţet zákazníky. V opačném 

případě, by mohl nastat nezájem o sluţby kabelové televize. Z těchto důvodů přikročila 

kabelová televize Přerov k zaimplementování a nabízení digitální televize DVB-C. 

Nyní se pokusím vysvětlit popis jednotlivých bloků vysílacího systému DVB-C. 

Zdrojové kódování a MPEG-2 multiplex (MUX) zajišťuje ţe, přijímané video, audio a 

datové proudy jsou mutliplexovány do MPEG-2 PS (MPEG-2 programového toku). 

Jeden nebo více PS (programových toků) jsou spojovány do MPEG-2 TS (MPEG-2 

transportních proudů), to je základ digitálních proudů, které jsou přijímány u uţivatelů 

doma Set-Top-Boxy (STB). Povolené datové toky pro transport MPEG-2 jsou závislé na 

počtu modulačních parametrů. Mohou být povoleny rozsahy od 6 do 64 Mbit/s (viz níţe). 

MUX přizpůsobení a energetický rozptyl zajišťuje, ţe MPEG-2 TS (transportní 

proud) je identifikován jako sekvence datových paketů pevné délky (188 bajtů). Tato 

technika se nazývá náhodné kódování, bajtová sekvence je sladěna. 

Externí kodér je první úrovní zabezpečení na odesílaná data za pouţití 

nedvojkového blokového kódu Reed-Solomon RS (204, 188), která umoţňuje korekci aţ 

8 špatných bajtů na kaţdý 188-bajtový paket. 

Externí interleaver je pouţit pro přeskupení přenášených datových sekvencí jako 

cesta pro odstranění chyb v dlouhých chybových sekvencích. Prokládají se sekvence, 

mezi snímky, aby nedošlo k chybě snímku, ale jenom k malé chybě na všech snímcích 

multiplexu. 

Byte/m-tuple konverze zajišťuje, ţe data v bajtech jsou zakódována do bitových 

m-tuples (m = 4, 5, 6, 7 nebo 8). 

Rozdílné kódování zakóduje dva z nejvyššího bajtu na kaţdé m-tuple v pořadí, 

které dává drsnost signálu. 

QAM mapuje bitovou sekvenci na základní digitální skupinu z komplexních 

symbolů. Je povoleno 5 modulačních módů: 16-QAM, 64-QAM, 128-QAM, 256-QAM. 
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Blok základní tvarování filtruje QAM signál s raised-cosine tvarovacím filtrem 

v pořadí pro odstranění vzájemných rušení na přijímací straně. 

DAC blok převádí digitální signál na analogový za pomocí DA převodníku 

(DAC) a modulován na rádio frekvenční signál (RF). 

 

Modulace 
Šířka pásma (MHz) 

2 4 6 8 10 

16 QAM 6,41 12,82 9,23 25,64 32,05 

32 QAM 8,01 16,03 24,04 32,05 40,07 

64QAM 9,62 19,23 28,85 38,47 48,08 

128 QM 11,22 22,44 33,66 44,88 56,10 

256 QAM 12,82 26,64 38,47 51,29 64,11 

Tabulka přenosových rychlostí DVB-C, za předpokladu poměru 1.15 mezi 

šířkou pásma a sobolovou rychlostí. Hodnoty v Mbit/s. 
 

 Pro příjem se pouţívá zařízení Set-Top-Box. Ten obsahuje tyto části: 

Front-end a ADC: analogový RF signál je konvertován na mezifrekvenci a transformován 

na digitální signál pomocí AD převodníku (ADC). 

QAM demodulátor na mezifrekvenci. 

Rozdílové dekódování. 

Výstupní prokládání. 

Výstupní dekódování. 

MUX přizpůsobení. 

MPEG-2 demultiplexování a zdrojové dekódování. 

 Nyní se pokusím, vysvětlit základní prvky kabelové televize Přerov, které 

umoţňují vysílání pomocí DVB-C. Tím umoţňujeme našim zákazníkům příjem obrazu 

ve vysoké kvalitě rozlišení.  

 Hlavní stanice se skládá z několika druhů zařízení, která jsou potřebná k zahájení 

vysílání digitálního signálu. Nesmí zde chybět přístroje pro příjem signálu (acquisition), 

které jsou opatřeny dekodérem pro příjem zakódovaných stanic (Cryptoworks rozhraní), 

pro vytvoření výsledné nabídky a přidání dalších doprovodných sluţeb (multiplexor), pro 

sledování a regulaci celkové bitové rychlosti (rateshaping, transrating) a v neposlední 

řadě také pro distribuci signálu v síti kabelové televize (QAM modulátor). Dále je 

http://kabel.digizone.cz/
http://www.digizone.cz/slovnicek/qam/
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zapotřebí zařízení určené pro zakódování kanálů (scrambler). Scramblingem tak 

znemoţní přístup neoprávněných uţivatelů k placeným programům. 

 

Obr. Schéma digitální hlavní stanice 

5.1 Příjem signálu a následný descrambling 

Acquisition je cizí pojem, který se dá přeloţit jako příjem signálu. Určitý přístroj 

přijímá různé signály, a ty jsou dále převáděny do ASI streamu. Poté dochází k jeho 

dalšímu zpracování. Kaţdý kabelový operátor můţe získat signál z různých zdrojů, např. 

z DVB-S (QPSK), z DVB-T (OFDM), z DVB-C (QAM), z vysokorychlostních SDH sítí 

(E3) a z ethernetu (IP). Digitální signál je přijímán pomocí Galaxy racku. Do Galaxy 

racku se zasunou karty pro příjem daného signálu, např. TITAN (DVB-S), ATLAS 

(DVB-T), atd. Do dalších slotů je moţné vloţit i další karty. Můţe jimi být například 

QUANTUM (QAM modulátory). 

http://www.digizone.cz/r/dvb-s/
http://www.digizone.cz/r/dvb-t/
http://www.digizone.cz/r/dvb-c/
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Obr. Galaxy rack od Scientific Atlanta 

 

  V případě, kdy jsou přijímány signály, které jsou zakódované, musí se pouţít 

descrambler. Pro tento účel se vyuţívá např. modulu INDUS, coţ je také karta do Galaxy 

racku. INDUS má dva sloty pro CAM moduly a dokáţe dekódovat všechny programy v 

rámci jednoho streamu. Podporuje systémy Conax, Cryptoworks, Nagra a další. 

Výstupem je ASI stream nebo IP, který připojíme do multiplexeru. Pro příjem placeného 

filmového kanálu HBO je potřeba zvláštního přijímače s descramblingem Power-Vu. 

Tento přijímač dodává speciálně HBO. 

5.2 Multiplexing a rateshaping 

Multiplexor skládá dohromady signály na vstupu, které do něj přicházejí z Galaxy 

racku nebo jiného zařízení, a dochází tak k vytvoření výsledné programové nabídky, tzn. 

nabídka můţe být poskytována v rámci jednotlivých programových balíčků, či dokonce 

jako jednotlivě vybrané programy samotným klientem. Multiplexor navíc přidává k 

obrazu další doprovodné sluţby, jako jsou elektronický programový průvodce (EPG), 

teletext, titulky, zvukové stopy apod. Výstupem se stává multiplex, a to buď v ASI 

streamu nebo IP. 

Protoţe některé programy mají pohyblivou bitovou rychlost, je nutné pouţít 

rateshaping. Kdyţ by operátor nevyuţíval tohoto zařízení, můţe dojít k překročení 

celkové maximální bitové rychlosti a následné ztrátě obrazové informace. Obraz se začne 

rozpadat, a dojde k tvorbě kostiček. Zjednodušeně, rateshaping vlastně kontroluje bitovou 

rychlost, a následně ji omezuje tak, aby nedošlo k jejímu překročení. 

 

http://www.digizone.cz/slovnicek/epg/
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Obr. Digital Content Manager od Scientific Atlanta, jedná se o multiplexor, rateshaping, 

IP sreamer a scrambler v jednom 

 

5.3 Scrambling, QAM modulace 

Scrambling slouţí především k zamezení přístupu do placených sluţeb 

neoprávněným klientům, tedy těm, kteří nemají předplacenou určitou nabídku. 

Zjednodušeně řečeno, set-top-box porovnává přijímané informace s daty uloţenými na 

smart kartě. Po porovnání těchto údajů set-top-box zobrazí nebo nezobrazí vysílaný obsah 

placených programů. Dojde tak k povolení či zakázání dekódování. U kabelové televize 

Přerov se vyuţívá systém kódování Conax. Celý systém se skládá z několika částí (SAS, 

EMM Injektor, ECM Generator, User Smart Card). Také je důleţité, ţe samotná smart 

karta je párována se set-top-boxem, tudíţ není moţné ji pouţít v jiném set-top-boxu neţ v 

tom, který dodá operátor. Se systémem Conax lze rozšířit své portfolio sluţeb o Video on 

Demand, Pay per View apod. 

V kabelovém digitálním vysílání se nahradí jeden analogový kanál celým 

multiplexem, tzn. v závislosti na typu modulace a šířky pásma lze přenášet v rámci 

jednoho analogového kanálu aţ deset programů najednou ve standardu MPEG-2. QAM 

modulátor existuje ve dvou verzích, a to se vstupem ASI a výstupem QAM, nebo se 

vstupem IP a výstupem QAM. Z toho vyplývá, ţe QAM modulátor převádí celý 

multiplex na QAM do televizního pásma viz. tabulka přenosových rychlostí DVB-C. 
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Obr. QAM modulátor QUANTUM od Scientific Atlanta 

5.4 Příjem u klienta 

Klient přijímá digitální signál pomocí DVB-C set-top-boxu. Ten slouţí k 

dešifrování digitálního signálu, s nímţ si klasické analogové televizory nerozumí. DVB-C 

set-top-boxy se také pouţívají pro příjem bezdrátového digitálního kabelového vysílání 

přes MMDS. Kabelová televize Přerov nabízí svým zákazníkům set-top-box značky 

Handan. Konkrétně se jedná o typ CV-5000 CINX. U českých kabelových operátorů se 

jedná o nejrozšířenější značku.   

Místo set-top-boxů je moţné za zásuvku připojit televizor s DVB-C tunerem. V 

takovém případě můţete sledovat jen volně šířené programy, tzn. ty, které nejsou 

zašifrovány scramblingovým systémem. Pro příjem kódovaných (placených) kanálů, je 

nutné k televizoru zakoupit tzv. CA modul. Ten se po vloţení smart karty zasune do CI 

slotu v televizním přijímači. Smart karta je samozřejmě i v tomto případě párována s CA 

modulem. Není proto moţné ji pouţívat v jiném digitálním přijímači či modulu. 

 
 

Obr. CA modul se smart kartou Conax od firmy Technisat 
 

 

http://www.digizone.cz/clanky/handan-cv-5000-jednoduchy-kabelovy-stb/


39 

6     Implementace technologií do CATV - internet, VoIP, IPTV 

6 Implementace technologií do CATV 

Jelikoţ síť kabelové televize Přerov byla původně koncipována pro jednosměrnou 

distribuci TV signálu, je nutné zřídit tzv. zpětný kanál (angl. upstream), který je nejčastěji 

umístněn na dolním okraji přenosového pásma. V praxi to vyţaduje výměnu všech 

aktivních prvků na trase, za prvky, u kterých je moţný průchod signálů v obou směrech. 

Dalším nezbytným krokem bylo odstranění zdrojů rušení, resp. potlačení rušivých vlivů 

zejména v kmitočtovém pásmu zpětného kanálu. Spektrum moţností, jak vyuţít 

kabelových sítí je široké, zatím však aţ na výjimky zcela dominuje připojování k 

Internetu, občas doplněné o telefonní sluţby a telemetrii. 

Dnes jiţ většina kabelových operátorů vyuţívá výhod moderní hybridní opticko-

koaxiální sítě, proto se budeme zabývat právě HFC systémy. HFC systémy přinášejí pro 

kabelové televize jednoznačně řadu výhod. Hlavní výhodou je právě vyšší kapacita sítě a 

s tím spojené vyšší přenosové rychlosti. 

6.1 Zařízení pro datové přenosy a připojení k Internetu 

Zařízení, které je nezbytné pro realizaci datových přenosů a připojení k Internetu 

se označuje jako headend nebo CMTS. Ve většině případů bývá toto zařízení umístěno v 

hlavní stanici provozovatele CATV. Zařízení CMTS se vyrábí široká řada, od zařízeních 

s jedním dopředným a zpětným směrem, aţ po zařízení, které jsou samy o sobě řídicí 

stanicí s procesorem, pevným diskem a dalšími PC komponenty. Tyto zařízení jsou pak 

modulární a lze je osadit několika jednotkami reprezentujícími dopředné a zpětné kanály.  

Hlavním úkolem CMTS je modulace signálu ze vstupního rozhraní ethernet na 

výstupní rozhraní, které je zde reprezentováno koaxiálním výstupem do sítě CATV. 

Tento směr je označován jako dopředný (downstream). Ve zpětném směru dochází k 

demodulaci signálu z rozhraní reprezentované koaxiálním vstupem zpět na rozhraní 

ethernet. 
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Obr. Zapojení CMTS a kabelových modemů 

Nyní si blíţe popíšeme jednotlivé prvky sítě. Nejvyšším prvkem je operační 

centrum kabelové televize, tzv. headend. Headend je napojen pomocí nějakého switche 

(routeru) na síť Internet. Kabelová televize Přerov nabízí i telefonní sluţby na bázi VoIP, 

je zde také umístěna brána pro IP telefonii. Brána je poté napojena na klasickou telefonní 

síť PSTN. Součástí headendu bývají i určité servery, např. proxy, DNS, DHCP apod., a 

také nástroje pro řízení celé sítě. Operační centrum kabelové televize je napojeno na 

optickou síť, po které se přenáší IP protokol. Topologie je většinou kruhová. Na kruhu se 

nacházejí další síťové uzly, tzv. Distribution HUBy. Od této chvíle začíná vlastní HFC síť 

kabelové televize. 

CMTS (Cable Modem Termination System) je nejdůleţitějším zařízením na 

distribučních rozbočovačích. CMTS je zároveň připojen do dvou sítí, do výše zmíněné 

optické sítě a na HFC síť. Hybridní opticko-koaxiální síť musí kvůli Internetu zvládat 

obousměrný přenos signálu, coţ není důleţité pro přenos televizních kanálů jak v 

analogové, tak v digitální podobě. Výjimka nastane u digitálního šíření v takovém 

případě, ţe se kabelový operátor rozhodne pro spuštění sluţeb Video on Demand, 

televizní bankovnictví apod. Pro tyto doplňkové neboli interaktivní sluţby by potřeboval i 

zpětný kanál. CMTS je velice důleţitý, dochází zde totiţ k důleţité změně, a to ve 

způsobu přenosu signálu. Do HFC sítě jsou data z CMTS přenášena jiţ analogově. Přenos 

dat probíhá stále určitým typem modulace v kmitočtových pásmech, která jsou pro tento 
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účel určena. S daty se slučují na úrovni distribution HUBu televizní kanály u analogové 

varianty, nebo multiplexy u digitální. Televizní kanály či multiplexy se sem dopraví jinou 

cestou. 

Do kaţdé domácnosti vede koaxiální kabel s impedancí 75 Ω, jenţ je zakončen 

účastnickou zásuvkou s frekvenčním děličem. Zde se rozdělují signály internetových 

sluţeb, televize a signály rádiové do příslušných konektorů. Do nich pak lze zapojit různá 

zařízení, jako jsou kabelový modem, televizní přijímač nebo set-top-box.  

 

6.2 Zařízení pro regulaci a sběr dat – telemetrie 

Systém je zaloţen na principu MASTER-SLAVE. SLAVE modem se připojuje k 

měřenému zařízení a MASTER modem se připojuje k PC, kde dochází ke zpracování dat 

přijímaných od SLAVE modemu. Komunikace mezi počítačem a měřeným zařízením 

díky tomu probíhá v reálném čase. Hlavní funkcí obou modemů je převod dat z úrovně 

V.24/V.28 na vysokofrekvenční signál s modulací FSK a naopak. Jejich prostřednictvím 

je moţné navázat spojení a umoţnit tak obousměrnou datovou komunikaci. SLAVE 

modem umoţňuje propojení koncového zařízení s CATV. Zařízení je adresovatelné a 

jeho činnost v síti je plně řízena hlavním počítačem prostřednictvím MASTER modemu. 

Pokud SLAVE modem obdrţí od MASTER modemu dotaz s adresou, která mu přísluší, 

připojí se automaticky ke CATV a propojí PC s koncovým terminálem. Tímto 
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okamţikem se datová komunikace stává zcela transparentní a můţe docházet ke sběru 

dat, resp. k regulaci.  

Tímto systémem lze například odečítat spotřebu teplé a studené vody, spotřebu 

plynu a elektrické a tepelné energie. To samozřejmě za předpokladu, budou-li vodoměry, 

plynoměry apod. opatřeny impulsním výstupem. Impulsní vodoměr vysílá přes svůj 

spínací kontakt impulsy vţdy po daném mnoţství proteklé vody. Impulsy z vodoměru 

jsou snímány a počet impulsů se kumulativně načítá. Okamţitá hodnota spotřeby se 

ukládá v jednotce SLAVE a na ţádost MASTER modemu se tato hodnota přenáší do PC. 

Obdobně pracují i plynoměry apod.  

Telemetrická data po HFC síti provozované Kabelovou televizí Přerov, a.s. jiţ 

několik let úspěšně přenáší společnost TEPLO Přerov, a.s., která zajišťuje dodávky tepla 

a teplé vody pro velkou část přerovských domácností. Dálkový přenos dat zjednodušuje 

měření tepla dodaného do jednotlivých objektů i přímé řízení technologie výměníkových 

stanic. Implementace spočívala pouze v pořízení filtrů 7MHz a měniče frekvence 7 MHz 

na 70 MHz. Dispečer vyšle poţadavek v upstream směru, který je na frekvenci 7MHz. 

Tento poţadavek projde sítí CATV. V hlavní stanici je tento signál odfiltrován filtrem 

7MHz a dále tento signál prochází do měniče frekvence 7MHz na 70MHz. To je 

z důvodu toho, ţe modem slouţící k odečtu tepla, který je umístěn na patě domu přijímá 

data na frekvenci 70MHz a následně vysílá data na frekvenci 7MHz. Proto vyslaná data 

modemem jsou opět v hlavní stanici odfiltrována filtrem 7MHz a dále měnič frekvence 

změní frekvenci na 70MHz a tyto data jsou vysílána dopředným signálem směrem 

k dispečerovi, kde jsou přijímané naměřené hodnoty.   

6.3 Přenos hovorového signálu prostřednictvím sítě 

CATV 

Existují dvě alternativní řešení IP telefonie. Prvním je tzv. PacketCable, který se 

stal v sítích CATV zavedenou normou, druhým architektura zaloţena na standardu SIP. 

Architektura PacketCable vychází z platformy zaloţené na principu DOCSIS 1.1. 

Architektura nabízí ucelený systém signalizační sítě zahrnující zabezpečení, signalizaci, 

správu konfigurace a nastavení a v neposlední řadě zabezpečení. Cílem PacketCable je 



43 

6     Implementace technologií do CATV – internet, VoIP, IPTV 

 

především definice rozhraní CATV a multimediálních sluţeb zaloţených na IP 

(videokonference, IP telefonie apod.). Architekturu lze rozdělit do třech subsítí. Na 

přístupovou síť (Access Network), páteřní síť (Managed IP Network) a PSTN (Public 

Switched Telephone Network). Důleţitou komponentou v přístupové síti je zařízení 

označované jako MTA (Multimedia terminal Adapter), coţ je modem nebo měnič 

signálu, jehoţ úkolem je konverze analogového řečového signálu do digitální formy. K 

tomu se pouţívá známý kodek G.711 (dle doporučení povinný). Tento kodek musí být 

podporován všemi koncovými zařízeními a multimediálními terminály. Kromě kodeku 

G.711 jsou v doporučení ještě další kodeky. Konkrétně jsou to kodeky G.728 a G.729 

Annex E. G.728, které představují vysoce kvalitní řešení s přenosovou rychlostí 16 kbit/s, 

G.729 pak s přenosovou rychlostí 11,8 kbit/s.  

Další důleţitou částí sítě je CMS (Call Managment Server), který se stará o 

kontrolu volání v síti a o signalizaci pro MTA. CMS má dvě podúrovnně. CA (Call 

Agent), který má funkci informátora pro vyhledávání sluţeb a GC (Gate Control), jeţ 

zabezpečuje kontrolu a přijetí QoS. PSTN Gateway pak lze rozdělit na Media Gateway 

Controller, Media Gateway a Signaling Gateway. Tato část je odpovědná za propojení do 

PSTN. Standard SIP je novější alternativa k dřívějšímu standardu H.323 a jedná se o 

signalizační protokol, který slouţí k sestavení, modifikaci a ukončení spojení mezi dvěma 

a více účastníky v IP síti. Účastníci ve spojení spolu mohou komunikovat skrze 

skupinové vysílání, tzv. multicast, nebo spojení typu bod-bod, tzv. unicast. Spojení můţe 

představovat obecně jakýkoliv multimediální přenos, ale zatím je SIP nejčastěji vyuţíván 

právě pro telefonování přes IP.  
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Obr.  Architektura přenosu hovorového signálu prostřednictvím CATV  

Podíváme-li se na architekturu na obr. 4 existuje několik moţných typů připojení 

IP telefonu ke kabelové síti. V prvé řadě je to varianta připojení IP telefonu přímo na 

kabelový modem, druhá varianta je připojení telefonu přes USB k počítači, který musí 

být vybaven programem pro IP telefonii. IP telefon musí být plně kompatibilní se sadou 

protokolů H.323 (příp. SIP).  

6.4 IPTV 

Implementace IPTV v kabelové televizi Přerov není prozatím plánovaná. Jedním 

z důvodů proč nenabízí tuto moţnost je nákladnost, kterou by znamenalo  

IPTV (Internet Protocol Television), neboli televize přes internetový 

protokol, je dalším druhem šíření televizního vysílání přes pevný kabel. Na první 

pohled jde o podobnou sluţbu jako současná kabelová televize, technologicky se 

ale obě platformy liší. Hlavní rozdíly jsou v řešení distribuce sluţeb ke 

koncovému zákazníkovi, přijímacích zařízeních a také v dostupnosti. 
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6.4.1 Výhody a nevýhody IPTV 

Zatímco kabelové společnosti se omezují na hlavní aglomerace a sídliště s větším 

počtem obyvatel, IPTV můţe být díky rozsáhlé síti pevných telefonních linek dostupná 

širšímu počtu zákazníků. Neplatí však rovnítko mezi kaţdou domácností s pevnou 

telefonní linkou a potenciálním odběratelem televize přes internetový protokol. 

6.4.2 Nejde o televizi po internetu 

Základním omylem řady diváků je představa, ţe IPTV je televize šířená přes 

klasický internet. Není to pravda, IPTV sice vyuţívá stejnou distribuční síť jako 

vysokorychlostní připojení k internetu, nejde ale o klasické internetové vysílání. IPTV 

putuje po privátní IP síti, která není dostupná široké veřejnosti, ale pouze těm 

zákazníkům, kteří si ji předplatili. Oproti tomu internetové televizní vysílání, známé 

například v ţivém přenosu zpravodajského kanálu ČT 24 na webových stránkách České 

televize, za IPTV nelze povaţovat. 

Důvod je zřejmý: přes IPTV se šíří televizní programy, které nemohou z důvodu 

autorských práv uvolnit své vysílání na internet, aby je bylo moţné sledovat kdekoli na 

světě. Veškeré akviziční pořady jako zahraniční filmy, seriály, ale i sportovní přenosy, 

televize nakupují většinou jen pro území České republiky a proto nemohou volně vysílat 

nejen přes internet, ale také přes satelit. A podobně jako u satelitu tyto stanice pouţívají 

kódování a diváci dekódovací karty, tak také u vysílání přes internetový protokol je divák 

odkázaný na speciální přijímač a dekódovací kartu. 

Představa, ţe kaţdá domácnost s připojením k internetu bude moci vyuţívat 

IPTV, je tedy mylná. Stejně mylné je ale i očekávání, ţe sluţba IPTV bude dostupná 

všem domácnostem, které uţ nyní mohou vyuţívat vysokorychlostní připojení k internetu 

přes ADSL.  

IPTV není ani kabelovou televizí, byť se o ní takto zjednodušeně mluví a Rada 

pro rozhlasové a televizní vysílání ve snaze, aby měla tento druh vysílání regulačně 

podchycený po provozovatelích IPTV chce, aby se registrovali jako provozovatelé 

kabelové televize. Zásadní rozdíl mezi IPTV a kabelovou televizí je v šířce pásma, přes 

http://www.digizone.cz/r/dvb-c/
http://www.digizone.cz/r/iptv/
http://www.digizone.cz/n/ct24/
http://www.digizone.cz/adresar/ceska-televize/
http://www.digizone.cz/adresar/ceska-televize/
http://www.digizone.cz/n/cr/
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které se k zákazníkovi šíří televizní programy. U kabelových sítí je pásmo mnohem širší a 

umoţňuje v jednom okamţiku přijímat všechny nabízené programy (zatímco u IPTV 

putuje z centrálního DSLamu k divákovi vţdy jen jeden). 

U klasické kabelové televize přitom divák nepotřebuje ţádný speciální přijímač, 

operátor mu pouze aktivuje zásuvku a propojí ji s televizorem. To platí u analogového 

vysílání. Pokud jde ale o digitální kabelovou televizi, označovanou také zkratkou DVB-

C, u té je nutný digitální set-top-box zapojený mezi zásuvkou a televizorem. Podobné 

přídavné zařízení je nutné i pro příjem IPTV. U té je ale situace ještě trošku sloţitější, 

protoţe zákazník potřebuje modem napojený na zásuvku, dále set-top-box napojený na 

modem a zapojený do televizoru. 

Na druhou stranu, IPTV nabízí mnohem větší míru interaktivity, kdy si divák 

můţe zpětně přehrát televizní pořady vysílané na jakémkoliv programu, objednat a 

přehrát film z domácí videopůjčovny, nebo si sám sestavit vlastní televizní program. 

Takové moţnosti klasická ani digitální kabelová televize nikdy nenabídne. 

 Implementace IPTV v Kabelové televizi Přerov není prozatím plánovaná. 

Znamenalo by to provést několik změn v architektuře sítě a headendu. Tyto změny by 

byly z ekonomického hlediska nerentabilní. Proto se neuvaţuje o implementaci IPTV.  

 

 

 

 

 

http://www.digizone.cz/slovnicek/dvb-c/
http://www.digizone.cz/slovnicek/dvb-c/
http://www.digizone.cz/slovnicek/set-top-box/
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7 ZÁVĚR 
 Tato diplomová práce si kladla za cíl zachytit vývoj kabelové televize Přerov od 

vzniku aţ po současnost. Dalším cílem je seznámit případného čtenáře s vývojem 

jednotlivých specifikací standardu DOCSIS.  

 Kabelová televize Přerov byla zaloţena v roce 1992, topologie sítě vycházela 

tehdejších právních předpisů a norem. Postupem času bylo zapotřebí přeměnit stávající 

síť na tzv. hybridní HFC síť, která umoţňuje svými parametry uspokojit potřeby 

nynějších zákazníků. Přeměna se netýkala pouze vybudování optické páteřní sítě, ale bylo 

zapotřebí přeměnit i hlavní stanici.  

 Nejvyšší centrálním prvkem je tzv. Headend, který je přes výkonný IP 

switch/router napojen na zbytek Internetu. Je zde rovněţ IP Telephony gateway napojená 

na PSTN telefonní síť. Dále je součástí headendu tzv. serverová farma, kde jsou různé 

další servery, především ty, jeţ jsou potřebné pro poskytování Internetových sluţeb - 

proxy, DNS, DHCP, e-mail, web hosting atd. Kromě toho jsou součástí headendu 

nástroje pro management celé sítě. V našich poměrech jeden takový headend vystačí pro 

celé město. Headend je napojen na optickou síť, kde se přenáší IP protokol na nějaké 

vhodné transportní vrstvě (SDH, ATM apod.).  Topologie je kruhová, přičemţ optická 

vlákna jsou zálohována.. Jinak řečeno se jedná o standardní metropolitní optickou síť 

(MAN) určenou pro přenos IP (tj. pro Internet), která s kabelovou televizí jako takovou 

nemá zatím skoro nic společného. Na zmiňovaném ringu je umístěno několik dalších uzlů 

označovaných jako Distribution HUB. Ty uţ jsou z našeho pohledu mnohem zajímavější, 

protoţe právě na nich začíná vlastní HFC (Hybrid Fiber Coax) síť kabelové televize. 

Nejdůleţitější částí distribution HUBu je zařízení označované jako CMTS (Cable Modem 

Termination System). Tento CMTS je na jedné straně připojen přes IP router/switch do 

výše zmiňované optické IP sítě (MAN) a na druhé straně je připojen na HFC síť, která se 

částečně skládá z optických vláken a částečně z metalických koaxiálních kabelů (proto se 

jí říká hybridní), které vedou aţ do jednotlivých domů a poté ke kaţdému kabelovému 

modemu (a TV přijímači). Jak uţ víte, musí zmiňovaná HFC síť kvůli Internetu 

umoţňovat obousměrný přenos signálu, coţ není nutné pro pouhou distribuci televizních 

kanálů. Starší sítě (jejich aktivní prvky) toto často neumoţňovaly, případně nevyhovovaly 

z hlediska frekvenčních rozsahů. Proto bylo nutné je dosti nákladně upgradovat. CMTS je 
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z hlediska architektury sítě důleţitý také proto, ţe právě na něm dochází k přeměně 

způsobu přenosu signálu. Z CMTS do HFC sítě jsou totiţ data přenášena jiţ analogově. 

Přenos dat (Internetu) tedy nadále probíhá vybraným typem modulace v kmitočtových 

pásmech pro tento účel vyhrazených. To současně znamená, ţe na úrovni distribution 

HUBu se v CATV síti slučují data s televizními kanály (ty se do distribution HUBu 

dostanou jinou cestou). Vybrané frekvence jsou "odkloněny" do CMTS, který se stará o 

komunikaci s jednotlivými kabelovými modemy. Na koncích HFC sítě v domech či 

bytech je pak umístěn splitter (frekvenční dělič), jenţ obdobným způsobem oddělí 

analogový signál určený pro kabelový modem od signálu, který jde do TV přijímače. 

 Na závěr bych chtěl poděkovat Kabelové televizi Přerov, konkrétně p. Lupačovi a 

p. Gadlenovi, za pomoc a poskytnutí potřebných informací. 
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