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Národní předmluva

Citované normy a jiné normativní dokumenty

EN 60835-1-2: 1993 zavedena v ČSN EN 60835-1-2 + A1 Metody měření zařízení používaných v
digitálních mikrovlnných rádiových systémech. Část 1: Měření společná pozemním radioreléovým
systémům a pozemním družicovým stanicím. Oddíl 2: Základní vlastnosti (36 7630)(v návrhu)
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Vypracování normy

Zpracovatel: TENOR, IČO 64924327, Lucie Svobodová Technická normalizační komise: TNK 86
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Tato evropská norma byla schválena CENELEC 1994-12-06. Členové CENELEC jsou povinni splnit
Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě
bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické
citace týkající se těchto národních norem lze vyžádat v Ústředním sekretariátu nebo u kteréhokoliv
člena CENELEC.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v
každém jiném jazyce přeložená členem CENELEC do jeho vlastního jazyka, za kterou odpovídá a
kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CENELEC jsou národní elektrotechnické komitéty Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu,
Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného
království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CENELEC

Evropská komise pro normalizaci v elektrotechnice

European Committee for Electrotechnical Standardization

Comité Européen de Normalisation Électrotechnique

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 35, B-1050 Brussels
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Předmluva

Text mezinárodní normy IEC 835-2-5, připravený Subkomisí 12E: Radioreléové systémy a systémy



pevné družicové služby, Technické komise IEC 12: Radiokomunikace, byl předložen IEC-CENELEC к
paralelnímu hlasování a schválen 1994-12-06 jako EN 60835-2-5.

Byla stanovena následující data:

-   nejzazší datum zavedení EN na národní úrovni vydáním identické národní normy nebo vydáním
oznámení o schválení EN

к přímému použití jako normy národní                                                                   (dop) 1995-12-01

-   nejzazší datum zrušení národních norem,

které jsou s EN v rozporu                                                                                        (dow) 1995-12-01

Přílohy označené jako "normativní" jsou součástí této normy. V této normě je Příloha ZA normativní.
Příloha ZA byla přidána CENELEC.

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy IEC 835-2-5: 1993 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez
jakýchkoliv modifikací.
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1 Předmět normy a rozsah použití

Tato část se zabývá metodami měření subsystému zpracovávajícího digitální rádiový signál.

Subsystém zpracovávající digitální rádiový signál je obvykle schopen provádět následující základní
činnosti:

-    multiplexování dvou nebo více bitových toků (viz IEC 835-2-9, "Služební kanály", obrázek 1);

-   vyhodnocení kvality přenosu pro účely přepínání a/nebo vkládání indikace varovného signálu (AIS);

-   kódování a multiplexování digitálních služebních kanálů, (viz poznámka);

-   scramblování a descramblování;

-   sériově-paralelní a paralelně-sériová konverse.

Sestavy systému se liší a proto mohou některé výše uvedené činnosti chybět. V tom případě by se
měla brát v úvahu pouze měření, která se vztahují na tyto přítomné činnosti.

V digitálních radioreléových systémech existují mnohé sestavy systému, ve kterých je použito
nehierarchických bitových rychlostí. V těch případech, kdy se použije multiplexní zařízení pro přenos
více než jednoho hierarchického bitového toku a/nebo přídavných služebních kanálů (na příklad 34
Mbit/s a 140 Mbit/s s vkládáním bitů pro paritní bity a digitální služební kanály, 2 x 34 Mbit/s, atd. ). U
systémů s nízkou bitovou rychlostí, například < 2 Mbit/s, není prakticky možné provádět měření při
velmi nízké četnosti bitových chyb (BER) z důvodu nadměrně dlouhých potřebných časů měření.

Dále jsou v mnohých případech přenášeny paritní bity pro kontrolu kvality a pro účely přepínání.
Přesto, pokud je to možné, by měl být systém zkoušen v definovaných bodech rozhraní, tak jak je
uvedeno v Doporučení CCITT G. 703.

POZNÁMKA- Digitálními služebními kanály se zabývá IEC 835-2-9.
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