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Cable networks for television signals, sound signals and interactive services –
Part 113: Optical systems for broadcast signal transmissions loaded with digital channels only

Réseaux de distribution par câbles pour signaux de télévision, signaux de radiodiffusion sonore et
services interactifs –
Partie 113: Systemes optiques pour transmissions de signaux radiodiffusés soumis a une charge de
porteuses exclusivement numériques

Kabelnetze für Fernsehsignale, Tonsignale und interaktive Dienste –
Teil 113: Optische Systeme zur Rundfunksignalübertragung bei Vollbelegung mit digitalen Kanälen

Tato norma přejímá anglickou verzi evropské normy EN IEC 60728-113:2018 včetně opravy
EN IEC 60728-113:2018/AC:2018-12. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard implements the English version of the European Standard EN IEC 60728-113:2018
including
its Corrigendum EN IEC 60728-113:2018/AC:2018-12. It has the same status as the official version.

Anotace obsahu

Tato norma je použitelná pro optické přenosové systémy pro přenos vysílaného signálu, který se skládá
ze základního vybavení, optických přenosových vedení, vnitřních instalací a systémových zásuvek.
Tyto systémy jsou
určeny především pro televizní a rozhlasové signály používající digitální přenosové technologie.
Tento dokument určuje základní systémové parametry a metody měření pro optické distribuční
systémy mezi stanicemi systému a systémovými zásuvkami, aby bylo možné vyhodnotit výkonnost
systému a jeho limity.
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Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.


