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HLAVA 5 - OZNAČENÍ DRUHŮ VYSÍLÁNÍ 

 
Druh modulace 

hlavní nosné vlny 

 

Druh vysílání 

 

Přídavné charakteristiky 

 

Zkratka 

    

Žádná Bez jakékoliv modulace --- NON 

    

Amplitudová modulace Telegrafie bez modulace slyšitelným 
kmitočtem (klíčování) 

--- A1A 

    

 Telegrafie klíčováním jednoho nebo více 
slyšitelných kmitočtů pro amplitudovou 
modulaci nebo klíčováním modulovaného 
vysílání (zvláštní případ: amplitudově 
modulované neklíčované vysílání) 

--- A2A 

    

 Telefonie Dvojí pásmo A3E 

    

  Jedno postranní pásmo, 
omezená nosná vlna 

R3E 

    

  Jedno postranní pásmo, plná 
nosná vlna 

H3E 

    

  Jedno postranní pásmo, 
potlačená nosná vlna 

J3E 

    

  Dvě nezávislá postranní pásma 
obsahující kvantovou nebo 
číslicovou informaci 

B7E 

    

  Dvě nezávislá postranní pásma 
obsahující analogové vyjádření 
informace 

B8E 

    

 Faksimile (kmitočtovou modulací pomocné 
nosné vlny) 

--- A4 

    

  Jedno postranní pásmo, 
omezená nosná vlna 

R3C 

    

  Jedno postranní pásmo, 
potlačená nosná vlna 

J3C 

    

 Televize Zbytkové postranní pásmo C3F 

    

 Vícekanálová tónová telegrafie Jedno postranní pásmo, 
omezená nosná vlna 

R7B 

    

 Ostatní případy vpředu neuvedené,  
např. kombinace telefonie a telegrafie 

Dvě nezávislá postranní pásma B9W 
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Druh modulace 

hlavní nosné vlny 

 

Druh vysílání 

 

Přídavné charakteristiky 

 

Zkratka 

    

Kmitočtová (nebo fázová) 
modulace 

Telegrafie klíčováním posuvu kmitočtu bez 
modulace slyšitelným kmitočtem, přičemž 
jeden z obou kmitočtů se vysílá ve 
stanoveném okamžiku 

--- F1A 

    

 Telegrafie klíčováním slyšitelného 
kmitočtu pro kmitočtovou modulaci nebo 
klíčováním kmitočtově modulovaného 
vysílání (zvláštní případ: kmitočtově 
modulované neklíčované vysílání) 

--- F2A 

    

 Telefonie --- F3E 

    

 Faksimile přímou kmitočtovou modulací 
nosné vlny 

--- F1C 

    

 Televize --- F3F 

    

 Čtyřkmitočtová duplexní telegrafie --- F7B 

    

Impulzní modulace Nosná vlna přenášená impulzy bez 
jakékoliv modulace určené k přenosu 
informace (např. radar)  

--- P0N 

    

 Telegrafie klíčováním nosné vlny 
přenášené impulzy, bez modulace 
slyšitelným kmitočtem 

--- P1D 

    

Poznámka:  Vysílání, u kterých je hlavním znakem přímá modulace signálem zakódovaným do kvantové formy 
(např. impulzní kódová modulace) budou označena příslušným vysíláním na hlavní amplitudové 
nebo kmitočtové modulaci uvedených výše. 

 

 Případy shora neuvedené, kdy hlavní 
nosná vlna je impulzově modulovaná 

--- WXX 

    

 

Poznámka:  Další podrobnosti jsou uvedeny v ITU Radio Regulations, článek 4 Doplněk 6. 

    

    

 


