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Oznámení o schválení
Text opravy CISPR 32:2015/COR1:2016 byl schválen CENELEC jako EN 55032:2015/AC:2016-07 bez jakýchkoliv modifikací.
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Tabulka B.1 – Metody provozování obrazovek a video portů
Tabulka se nahrazuje novou tabulkou:
Tabulka B.1 – Metody provozování obrazovek a video portů
Úroveň
zobrazení
(Complexity
Level)

Zobrazení
na obrazovce

Popis

Příklady zařízení

4 (Nejvyšší)

Barevné pruhy
s malým
pohyblivým
prvkem

Signál standardních barevných pruhů s přídavným
malým pohyblivým prvkem. Viz poznámkua.

Digitální televizní přijímač,
set-top box, osobní počítač,
DVD zařízení, konsola
pro video hry, samostatně
stojící monitor.

3

Barevné pruhy

Signál standardních barevných pruhů. Viz poznámkua.

Analogový televizní přijímač,
obrazovka na kameře,
obrazovka na fototiskárně.

2

Textový obrazec

Kde je to možné, musí se zobrazit obrazec sestávající
se celý z písmen H. Velikost písmen a počet písmen
na řádek se musí nastavit tak, aby byl zobrazen
nejvyšší možný počet písmen na obrazovce. Jestliže
obrazovka umožňuje rolování textu, pak text musí
rolovat.

POS terminál, počítačový
terminál bez grafických
schopností.

1 (Nejnižší)

Typické
zobrazení

Nejkomplexnější zobrazení, které EUT může
generovat.

EUT s vlastní obrazovkou
a/nebo neschopné zobrazení
jakéhokoliv výše uvedeného
obrazce, elektronická hudební
klávesnice, telefon.

Tento obrazec se použije i pro monochromatické obrazovky, které zobrazí pruhy ve stupnici šedé barvy.
Jestliže existuje více, než jeden zobrazovací (display) nebo video (video) port, každý takový port se musí provozovat
přiměřeně s ohledem na ustanovení B.2.2.
Zobrazené obrazce mohou být modifikovány, je-li to nezbytné pro provoz primárních funkcí EUT. Kde je to možné, tyto
modifikace by měly být omezeny na spodní nebo horní polovinu zobrazovací plochy, aby obrazec definovaný v této tabulce
vyplňoval většinu obrazovky.
Analogové televizní přijímače by měly zobrazovat pouze barevné pruhy definované pro úroveň zobrazení 3.
Příklady barevných pruhů požadovaných pro úroveň zobrazení 3 a 4 jsou pruhy 100/0/100/0 nebo 100/0/75/0 jak jsou
specifikovány v ITU-R Doporučení BT.471-1.

a

U p o z o r n ě n í : Oznámení o změnách, opravách a nově vydaných normách jsou uveřejňována ve Věstníku Úřadu
pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.
Vaše názory, podněty a připomínky týkající se technických norem a zájmu o možnou účast v procesech technické normalizace
lze zasílat na e-mailovou adresu info@agentura-cas.cz.
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