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Cable networks for television signals, sound signals and interactive services –
Part 13-1: Bandwidth expansion for broadcast signal over FTTH system

Réseaux de distribution par câbles pour signaux de télévision, signaux de radiodiffusion sonore et
services interactifs –
Partie 13-1: Extension de largeur de bande pour signaux radiodiffusés sur réseau FttH

Kabelnetze für Fernsehsignale, Tonsignale und interaktive Dienste –
Teil 13-1: Bandbreitenerweiterung für Rundfunksignale in FTTH-Systemen

Tato norma přejímá anglickou verzi evropské normy EN 60728-13-1:2017. Má stejný status jako
oficiální verze.

This standard implements the English version of the European Standard EN 60728-13-1:2017. It has
the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

S účinnosti od 2020-08-31 se nahrazuje ČSN EN 60728-13-1 (36 7211) z ledna 2013, která do
uvedeného data platí souběžně s touto normou.

Anotace obsahu

Účelem této normy je přesný popis systému vlákna do bytu (FTTH) pro rozšíření širokopásmového
vysílání, které přenáší pouze signál ze služeb CATV, ke službám CATV plus šířené satelitní (BS)
služby plus komunikační
satelitní (CS) služby navíc k ostatním různým signálům, jako jsou datové služby.

Tato norma se omezuje na vysokofrekvenční přenos signálů přes systém FTTH (fibre to the home),
proto tato část normy neobsahuje přenosové technologie IP.

 

Národní předmluva

Upozornění na používání této normy



Souběžně s touto normou je v souladu s předmluvou k EN 60728-13-1:2017 dovoleno do 2020-08-31
používat dosud platnou ČSN EN 60728-13-1 (36 7211) z ledna 2013.

Změny proti předchozí normě

Toto vydání obsahuje následující významné technické změny oproti předchozímu vydání:

·       byl rozšířen kmitočet vysílání, aby bylo dosaženo satelitního signálu pro video službu 4 K.
Kmitočet vysílání přes FTTH by byl 3 300 MHz;

·       byla přidána vysoká modulace signálu jako 16 APSK a 32 APSK, aby odpovídala přenosu pro
video službu 4 K.
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Vysvětlivky k textu této normy

V případě nedatovaných odkazů na evropské/mezinárodní normy jsou ČSN uvedené v článcích
„Informace
o citovaných dokumentech“ a „Souvisící ČSN“ nejnovějšími vydáními, platnými v době schválení této
normy. Při používání této normy je třeba použít taková vydání ČSN, která přejímají nejnovější vydání
nedatovaných evropských/mezinárodních norem (včetně všech změn).

Vypracování normy
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Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.


