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4G (LTE) hrozba pro DVB-T ???
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Koexistence platforem 4G x DVB-T
2011 – dokončení digitalizace terestrického televizního vysílání (DVB-T)
uvolnění kmitočtového pásma 790 – 852 MHz,

2013 – aukce kmitočtů pro sítě 4G

v kmitočtových pásmech 800 MHz,

1800 MHz a 2600 MHz,
kmitočty v ČR získali mobilní operátoři O2, T-Mobile, Vodafone,

2014 – zahájení výstavby vysokorychlostních 4G sítí (od dubna 2014),
2015 – pokračování výstavby vysokorychlostních sítí 4G v pásmu
800 MHz,

2016

– dokončení hlavní etapy výstavby 4G sítí-splnění základních
rozvojových kritérií – pokrytí signálem 4G,

2017 a dále – zvyšování pokrytí sídelních jednotek 4G sítěmi, pokrytí
železničních tranzitních koridorů a dálnic.
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Proč sítě 4G (LTE) ovlivňují DVB-T
 Obě platformy jsou provozovány celoplošně na
celém území ČR.
 Platformy jsou provozovány v sousedních
kmitočtová pásmech v původním UHF pásmu.
DVB-T ….……. 470 MHz - 790 MHz
4G (LTE) .……. 791 MHz - 862 MHz

Poznámka: Pásmo se vyznačuje příznivými podmínkami šíření

elmag. vln - dosah, prostupnost překážek (budov) atd. –
efektivní z hlediska budování 4G sítí – minimální počet
základnových stanic a maximální efekt pokrytí na rozdíl
od pásem 1800MHz a 2600 MHz.
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Opatření pro koexistenci 4G a DVB-T
Technická opatření:

 Součástí podmínek přidělení kmitočtů – technické normy a
doporučení, stanovují parametry, které jsou pro použití kmitočtů
konkrétně specifikovány v individuálních oprávněních k využití
kmitočtů pro každou základnovou stanici (BTS).
 Odrušení TV přijímacího systému vložením filtru.

Provozní opatření:

 Zkušební provoz základnových stanic v pámu 800 MHz v délce
2 měsíců – ověření zda k rušení DVB-T nedochází, pokud k rušení
dojde, jsou realizována další technická opatření
 Šetření případů rušení DVB-T provádí ČTÚ a rozhoduje, zda
náklady na odrušení půjdou na vrub operátora 4G sítě.
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Vznik rušení DVB-T je nejčastější
 V blízkosti základnových stanic 4G (max. do 450 m).
• vlivem velké úrovně rušícího signálu dojde ke snížení citlivosti TV
přijímače.

 V oblastech příjmu TV signálu na 59.k a 60.kanálu
 V místech s nedostatečnou úrovní TV signálu

• pokud je nízký odstup úrovně užitečného a rušícího signálu - není dodržen
požadovaný ochranný poměr a dochází k rušení příjmu TV.

 Při použití nevhodné konfigurace nebo při závadě TV
anténního systému.
• použití širokopásmových anténních zesilovačů,

 Při použití aktivních pokojových antén.
 Při použití náhražkových TV antén.
 Při použití STA staršího provedení (širokopásmové zesilovače)
Poznámka: v praxi často dochází k souběhu všech výše
uvedených příčin rušení příjmu TV.
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Situace v ČR – počty rušení DVB-T
Období

Počet stížností
na rušení TV

Počet rušení TV
sítěmi LTE

Počet BTS LTE
v provozu

2014 (duben-prosinec)

1.548

195

3.078

2015

4.426

1.746

8.823

2016 (leden – březen)

2.072

1.366

9.574

Celkem

8.046

3.307

9.574
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Stížnosti podle výsledků prošetření
Výsledek šetření rušení

Počty případů rušení Podíl na celkovém
TV sítěmi LTE
počtu případů rušení

Zdroj rušení LTE

3.307

41%

Závady na přijímací
straně

2.892

36%

Rušení nebylo zjištěno

1.445

18%

402

5%

8.046

100%

Slabý TV signál

Celkem stížností
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Co dělat, když k rušení DVB-T dojde
1. Prověření přijímací antény TV, popř. info v okolí na problémy s
příjmem TV, pozor na odkládání mobilního zařízení v blízkosti
TV přijímače (cca do 1m).
2. Na stránkách ČTÚ http://ctu.cz je možno ověřit, zda v dané
lokalitě nebyla spuštěna BTS – zadáním adresy do interaktivní
mapy: http://start-lte.ctu.cz se zobrazí datum spuštění nejbližší
BTS do zkušebního provozu (s výhledem cca 10 dnů).
3. Kontaktovat ČTÚ - oznámení rušení příjmu TV:

Přehled
 Formulář pro oznámení rušení: http://www.ctu.cz
formulářů – ČTÚ a vybrat formulář „Oznámení o rušení rádiového
příjmu“.
 PDF
formulář
jen
pro
oznámení
rušení
TV
https://www.ctu.cz/cs/download/formulare/ctu_oznameni_ruseni_tvprijmu_27_07_2015.pdf .
 E-mail: údaje nutné pro zahájení šetření jsou uvedeny na www
stránce ČTÚ.
 Telefon: viz kontakty na oblastní pracoviště ČTÚ.
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Co dělat, když k rušení DVB-T dojde
4. Postup po oznámení rušení příjmu TV na ČTÚ
 Oznamovatel je kontaktován pracovníky ČTÚ - ve většině
případů půjde o upřesnění informací o rušení a dohodnutí
návštěvy za účelem provedení měření rušícího signálu.
(Poznámka:

při návštěvě se pracovníci ČTÚ prokazují zaměstnaneckým
průkazem ČTÚ nebo kontrolním průkazem ČTÚ – vždy je uvedeno jméno s
fotografií pracovníka ČTÚ).

 Měření a informování oznamovatele o dalším postupu –

― rušení odstraní operátor 4 G sítě většinou prostřednictvím smluvního partnera,
― rušení je způsobeno závadou anténního systému u TV diváka – v tomto
případě náklady ponese TV divák plně nebo částečně, dle zjištěné závady a
výsledků místního prošetření.
Poznámka: Náklady na odstranění rušení – pokud je rušení způsobeno
BTS 4G sítě, jeho odstranění zajistí operátor
prostřednictvím svého smluvního partnera na své
náklady – platí pouze tehdy, pokud případ byl řešen ČTÚ.
ČTÚ!!!
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Orientace na www stránkách ČTÚ
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Orientace na www stránkách ČTÚ

mapa pro ověření vzdálenosti od nově spuštěné BTS
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Informace o nově spuštěné BTS (lze
stnovit vzdálenost- kritická je do 500m)

zadání adresa TV přijímače
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Orientace na www stránkách ČTÚ

Kontakty na odborná pracoviště ČTÚ

Oznámení rušení TV
(formulář, e-mail, telefon)
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Orientace na www stránkách ČTÚ
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Orientace na www stránkách ČTÚ
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Děkuji za pozornost!!!
KONTAKT:
Ing. Miroslav CHARBUSKÝ

ředitel odboru kontroly a ochrany spotřebitele
Český telekomunikační úřad
Sokolovská 219, Praha 9
poštovní přihrádka 02
225 02 Praha 025
tel.: +420 224 004 612
fax : +420 224 004 826
e-mail: charbuskym@ctu.cz
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