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Audio, video and multimedia systems – General channel assignment of multichannel audio

Systemes audio, vidéo et multimedia – Affectation générale des voies des systemes audio a voies
multiples

Audio-, Video- und Multimediasysteme – Allgemeine Zuordnung der Kanäle von Mehranal-
Tonsystemen

Tato norma přejímá anglickou verzi evropské normy EN 62574:2011. Má stejný status jako oficiální
verze.

This standard implements the English version of the European Standard EN 62574:2011. It has the
same status as the official version.

Anotace obsahu

Tato norma specifikuje všeobecné přidělení hlavního kanálu pro formáty vícekanálového zvuku.
Přidělení kanálu, jako je mapování kanálu a označování návěštím, poskytuje jednotné použití přidělení
hlavního kanálu pro zdrojová zařízení, digitální zvuková rozhraní a vnořená zařízení. Tato norma
vynechává specifikaci přesné pozice každého reproduktoru. Je zaměřena na aplikace spotřební
techniky, ale není zaměřena na divadelní prostředí. Je specifikováno až 32 návěští pozic reproduktorů,
které mohou být použity pro všechny běžné vícekanálové formáty.

 

 

Národní předmluva

Informativní údaje z IEC 62574:2011

Mezinárodní norma IEC 62574 byla připravena technickou komisí IEC TC 100: Zvukové, obrazové a
multimediální systémy a zařízení.

Text této normy vychází z těchto dokumentů:

CDV Zpráva o hlasování



100/1706/CDV 100/1773/RVC

Úplné informace o hlasování při schvalování této normy je možné nalézt ve zprávě o hlasování
uvedené v tabulce.

Tato publikace byla vypracována v souladu se směrnicemi ISO/IEC, část 2.

Komise rozhodla, že obsah této publikace se nebude měnit až do konečného data vyznačeného na
internetové adrese IEC http://webstore.iec.ch v termínu příslušejícímu dané publikaci. Po tomto datu
bude publikace buď:

znovu potvrzena,●

zrušena,●

nahrazena revidovaným vydáním, nebo●

změněna.●

Vypracování normy

Zpracovatel: Ing. Jiří Šplíchal - SEL, IČ 18664075, Ing. Jiří Šplíchal

Technická normalizační komise: TNK 87 Audiovizuální technika a ekodesign

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Milan Dian

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

http://webstore.iec.ch/

