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Část 13-1: Rozšíření pásma pro šíření signálu
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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 marque pour le signal de diffusion sur le systeme 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 60728-13-1:2012. Má stejný status jako
oficiální verze.

This standard implements the English version of the European Standard EN 60728-13-1:2012. It has
the same status as the official version.

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
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Informativní údaje z IEC 60728-13-1:2012

Mezinárodní normu IEC 60728-13-1 vypracovala technická skupina 5 Kabelové sítě pro televizní
signály, zvukové signály a interaktivní služby IEC/TC 100 Audio, video a multimediální systémy
a zařízení.

Text této normy se zakládá na těchto dokumentech:  

FDIS Zpráva o hlasování
100/1801/CDV 100/1931/RVC

Úplnou informaci o hlasování lze najít ve zprávě o hlasování ve výše uvedené tabulce.

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

Seznam všech částí souboru IEC 60728 se společným názvem Kabelové sítě pro televizní a rozhlasové
signály a interaktivní služby je možno nalézt na webových stránkách IEC.

Komise rozhodla, že obsah základní publikace a jejích změn se nebude měnit až do výsledného data
aktualizace uvedeného na webových stránkách IEC (http://webstore.iec.ch) v údajích o této publikaci.
K tomuto datu bude publikace buď
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zrušena;●

nahrazena revidovaným vydáním, nebo●

změněna.●
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optického výkonu a zisku – Metoda měření optického výkonu

ČSN EN 61291-1 ed. 2:2007 (35 9273) Optické zesilovače – Část 1: Kmenová specifikace

ČSN EN 61300-3-2 ed. 2 (35 9252) Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky – Základní
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Upozornění na národní přílohu
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