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Pierwsze wrażenie 

Du¿o ga³eczek i przycisków.

Bardzo du¿o! Ale wszystkie roz-

mieszczone w sposób przemyœla-

ny, dziêki czemu ju¿ po kilku

dniach u¿ytkownik obs³uguje je

intuicyjnie. Funkcje s¹ opisane

czytelnie w sposób nie budz¹cy

w¹tpliwoœci. Stylistyka jest raczej

powœci¹gliwa i jednoczeœnie bar-

dzo elegancka. Dok³adnie taka ja-

ka powinna byæ w sprzêcie tej kla-

sy. Na froncie urz¹dzenia odnaj-

dziemy solidne gniazdo mikrofo-

nowe, a nad nim piêæ zgrupowa-

nych przycisków. Obok króluje

niespotykanie du¿y i bardzo czy-

telny wyœwietlacz LCD, pod któ-

rym w jednym rz¹dku umieszczo-

no dziesiêæ przycisków i szeœæ po-

krête³. Przyciski s¹siaduj¹ ze sob¹,

tworz¹c optycznie jedn¹ liniê –

zw³aszcza w nocy. Niemniej mo¿-

na obs³ugiwaæ je pewnie i bez-

b³êdnie. Pokrêt³a maj¹ bardzo wy-

godny kszta³t i s¹ na tyle oddalo-

ne od siebie, ¿e reguluj¹c w poœpie-

chu jeden parametr, nie zmienia-

my przy okazji innych. Jedynie

ostatnie, wspó³osiowe pokrêt³o re-

gulacji wzmocnienia mikrofonu

i czu³oœci wzmacniacza wejœciowe-

go odbiornika, wymaga sporej pre-

cyzji, a przy tym – podobnie jak

g³oœnoœæ – nieustannego zmienia-

nia ustawieñ. Praw¹ stronê p³yty

czo³owej wieñczy nie za du¿e, ale

wygodne w obs³udze i pewne

w dzia³aniu pokrêt³o zmiany kana-

³ów o wyraŸnym rastrze, które ob-

s³ugiwaæ mo¿na nawet przez gru-

b¹ rêkawicê. Dla mnie jest to wa¿-

ne kryterium oceny, bo podnosi

wygodê obs³ugi w terenie, kiedy

to mo¿na dokonaæ zmiany usta-

wieñ urz¹dzenia bez ci¹g³ego zdej-

mowania zêbami, grubej, mokrej,

czêsto uwalanej b³otem rêkawicy. 

Nad pokrêt³em kana³ów od-

najdziemy szeœæ przycisków,

z których dwa najlepiej dostêpne

s³u¿¹ do zmiany kana³ów CH

CH . To du¿e udogodnienie dla

tych u¿ytkowników, którzy naby-

li ju¿ pewne przyzwyczajenia, pra-

cuj¹c z innymi modelami radiote-

lefonów. 

Na tylnej œciance odnajdzie-

my gniazdo zasilania, o którego

walorach pisa³em ju¿ niejedno-

krotnie. Dziêki niemu nie pomy-

limy siê i nie spalimy radia. Z ty-

³u umieszczono równie¿ gniazda

anteny typu BNC 50W, dodatko-

wego g³oœnika i reflektometru.

Znajdziemy tam tak¿e bardzo du-

¿y radiator, który jest zapowiedzi¹

dalekich ³¹cznoœci. 

Mikrofon dynamiczny jest so-

lidny i estetyczny, z przyciskami

UP/DN do zmiany kana³ów. Po-

mimo ¿e mikrofony dynamiczne

s¹ ju¿ jakby nieco przestarza³e i ma-

sywne, to jednak w takich urz¹dze-

niach s¹ wci¹¿ niezast¹pione, nada-

j¹c naszej emisji ciep³e, wywa¿o-

ne brzmienie. Je¿eli ucinamy sobie
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godzinne pogawêdki na pasmach,

to jest to dosyæ istotny walor. 

Mocowanie urz¹dzenia jest

krzepkie i raczej budzi zaufanie,

choæ czy wytrzyma przeci¹¿enia

w czasie nawet ma³ej st³uczki?

Nooo... Nie jestem pewny. Ale nie

sprawdza³em. 

SSB, kto to wie?

Fale radiowe rozchodz¹ siê tu

i tam. To w³aœnie za pomoc¹ fal

jest mo¿liwa ³¹cznoœæ radiowa.

Nadajnik je emituje, a odbiornik

odbiera. Proste? Tak, ale tylko

w przypadku komunikacji CW,

czyli za pomoc¹ alfabetu Morse'a.

Je¿eli jednak transmitujemy g³os,

dla uproszczenia 1000-hercow¹

modulacj¹ AM, czyli w ³¹cznoœci

CB najpowszechniejsz¹, to nasz

nadajnik emituje tak zwan¹ falê

noœn¹ np.: 27 MHz i na to wydat-

kuje 50% energii. Transmituje on

równie¿ falê noœn¹ plus czêstotli-

woœæ moduluj¹c¹, co daje 27,001

MHz (wstêga górna), oraz falê no-

œn¹ minus czêstotliwoœæ modulu-

j¹c¹, co daje 26,999 MHz (wstê-

ga dolna). Na te wstêgi nadajnik

zu¿ywa po 25% energii, czyli po-

zosta³e 50%. To oczywiste i skan-

daliczne marnotrawstwo, ale

usankcjonowane przez miliony

prymitywnych, domowych od-

biorników AM, rodem z super-

marketu. Dlaczego? Bo wystar-

czy w przestrzeñ wyemitowaæ tyl-

ko jedn¹ wstêgê (górn¹ USB lub

doln¹ LSB) i to ju¿ wystarczy! Po

co transmitowaæ falê noœn¹ po-

ch³aniaj¹c¹ 50% energii np. z Eu-

ropy do Afryki, kiedy mo¿na j¹

„odtworzyæ” w odbiorniku pra-

wie za darmo? Po co przesy³aæ

drug¹ wstêgê (kolejne 25% mocy),

kiedy ju¿ pierwsza niesie komplet

informacji? 

I tu jest sedno! Nasz George

mo¿e pracowaæ na AM/FM, ale

i równie¿ na SSB, czyli modulacji

jednowstêgowej. Je¿eli pracujemy

na AM z moc¹ 4 W, to 3 W s¹

emitowane w pewnym sensie bez-

u¿ytecznie, a tylko jeden ma³y Wat

niesie informacjê. Je¿eli pracujemy

z moc¹ 4 W na SSB, to wszystkie

4 Waty nios¹ informacjê. Praca

z moc¹ 4 Wat na SSB odpowiada

pracy 16 Wat na AM, przy czym

na AM generujemy mnóstwo za-

k³óceñ i zajmujemy bardzo szero-

kie pasmo. Zu¿ywamy tak¿e ener-

giê i miejsce w eterze, które wbrew

pozorom nie jest niewyczerpane.

Ma³o tego, kiedy na SSB nic nie

mówimy, to nadajnik nie emituje

energii, w efekcie nic siê nie nagrze-

wa i nic nie promieniuje. 

Jest tak¿e druga strona meda-

lu. Odbiornik SSB musi byæ dosko-

na³ej jakoœci pod ka¿dym wzglê-

dem, elektrycznym i mechanicz-

nym, bo ka¿da, nawet minimalna

niedok³adnoœæ czy niestabilnoœæ

temperaturowa powoduje zmianê

barwy g³osu korespondenta, czy

wrêcz zerwanie ³¹cznoœci. Koniecz-

ne s¹ te¿ bardzo precyzyjne (czy-

taj – kosztowne) filtry kwarcowe.

Odbiornik George w modulacji SSB

posiada doskona³¹ czu³oœæ 0,2mV,

podczas gdy na AM „tylko” 0,6mV,

co i tak jest œwietnym parametrem.

Tak czy inaczej, zalet jest wiêcej ni¿

wad i ka¿dy porz¹dny odbiornik

radiokomunikacyjny (poza lotni-

czymi – tam króluje AM ze wzglê-

dów bezpieczeñstwa) ma emisjê

SSB, a jako opcjê – AM. 

Ten pierwszy raz...

Jest to pierwszy od d³u¿szego

czasu radiotelefon CB, przed u¿y-

ciem którego musia³em bardzo

uwa¿nie przeczytaæ instrukcjê ob-

s³ugi. Od estetyki tej „instrukcji”

po prostu bol¹ zêby. Trzy niechluj-

nie skopiowane czarno-bia³e kart-

ki i w dodatku nawet niezszyte! A¿

nie do wiary! Do tego instrukcja

jest tak bardzo lakoniczna mery-

torycznie, ¿e osoba nie bêd¹ca

w temacie nie ma szans zrozu-

mieæ, o co w tym wszystkim cho-

dzi. A to ju¿ niedobrze.

Z siedziby firmy otrzyma³em

te¿ fax ze skrócon¹ instrukcj¹ od-

blokowywania. Tê z kolei musia-

³em przeczytaæ kilka razy. Radio

uruchomi³em za szóstym... A to

dlatego, bo radio ma kod zabez-

pieczaj¹cy. Wszystko zale¿y od te-

go, jakie pok³adamy w nim nadzie-

je. Je¿eli ma chroniæ przed dzieæ-

mi, to faktycznie fajna sprawa, a je-

œli przed kradzie¿¹... Mo¿e w s³o-

necznej Francji. Tak czy inaczej

pierwszy raz po w³¹czeniu radio

prosi o kod. Po podaniu kodu urz¹-

dzenie zaczyna dzia³aæ. Przy ko-

lejnym w³¹czeniu, jeœli tylko nie

by³o od³¹czone od zasilania, nie

trzeba ju¿ podawaæ kodu. Jeœli jed-

nak przytrzymamy wciœniêty przy-

cisk POWER d³u¿ej ni¿ trzy se-

kundy, to przed kolejnym urucho-

mieniem trzeba bêdzie znowu po-

daæ kod. Proste i logiczne. Radio za-

pamiêtuje ostatnie ustawienia, co

jest kluczowe, zwa¿ywszy ich

znaczn¹ iloœæ. Co do innych zabez-

pieczeñ, to równie¿ takim zabezpie-

czeniem ma w za³o¿eniu konstruk-

tora s³u¿yæ przycisk DIMMER. Po

jego przyciœniêciu na wyœwietla-

czu pulsuje napis „CODE”, co w za-

³o¿eniu ma parali¿owaæ z³odzieja,

dzia³aæ zniechêcaj¹co i podwa¿aæ

jego wiarê w sens dalszych przestêp-

czych dzia³añ. Uœmialiœmy siê? Co?

Inna sprawa, ¿e po tygodniu parkin-

gowego bezruchu, mo¿emy sobie

dziêki tej funkcji skutecznie roz³a-

dowaæ akumulator, dziêki czemu

z³odziej faktycznie nie uruchomi

auta. No, chyba ¿e na po¿yczkê...

Robert Fryczkowski

Fot. Autor, President 

Druga czêœæ opowieœci o prezy-

dencie George’u ju¿ w nastêpnym

numerze „OFF-ROAD PL”.
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Prosto i elegancko. Widoczny duży radiator. Przy 12 W to konieczność.


