części, akcesoria
Opisanie Presidenta George'a nie należy do najprostszych zadań. Przyczyna tego kryje
się w ogromnej ilości jego możliwości
i funkcji, z których
możemy skorzystać, obsługując jego liczne guziczki,
gałeczki i pokrętła.
Z początku niełatwo jest się w nich
zorientować. Gdy
jednak nauczymy
się z nim pracować, nieprędko zechcemy zrezygnować z jego towarzystwa.
1001 drobiazgów...
Czyli funkcje. Ca³e ich multum
i – tak z rêk¹ na sercu – praktycznie wszystkie przydatne. Zacznijmy od lewej.
z POWER – ju¿ omówiliœmy.
(W poprzednim numerze).
z NB/ANL – jest funkcj¹ redukuj¹c¹ szumy na AM/FM. Œwietna i skuteczna, w zasadzie w³¹czona ca³y czas.
z DC – to wybór pomiêdzy bursztynowym a zielonym kolorem podœwietlenia wyœwietlacza i przycisków. Do wyboru do koloru, choæ
kolor bursztynowy wed³ug mnie
podœwietla skuteczniej i zapewnia
lepszy kontrast.
z HI-CUT – skutecznie obcina
gwizdy interferencyjne wynik³e
z nak³adania siê sygna³ów ró¿nych
stacji, ale te¿ nieco zmienia barwê
odbioru na ni¿sz¹.
z PA (Public Address) – prze³¹cza
na zewnêtrzna tubê. Przydatne, o ile
mamy j¹ zamontowan¹ w aucie...
z M1-M4 Pamiêci – mo¿liwe s¹
ich najró¿niejsze ustawienia.
z SCAN – skaner przeszukuje
kana³y M1-M5.
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z ECHO – w przypadku „zwyk³ych” radiotelefonów CB funkcja nieprzydatna do niczego, za
to znakomicie komponuj¹ca siê
z lisi¹ kit¹ na antenie i p³yt¹ CD
pod lusterkiem. Ale nie tutaj! Podczas dalekich ³¹cznoœci jednowstêgowych SSB czasem wystêpuj¹
zaniki i ma³e echo poprawia czytelnoœæ przekazu.
z BEEP – pó³torasekundowy sygna³ po zakoñczeniu nadawania,
znakomicie poprawia tempo rozmowy i zwalnia nas z mówienia
„ODBIÓR!”.
z METR – ustawianie parametrów miernika SWR. Muszê powiedzieæ, ¿e jest to najlepszy wbudo-

wany SWR, jaki do tej pory spotka³em. Takie wskaŸniki zwykle
przybli¿aj¹ raczej ni¿ wskazuj¹.
Tutaj wskazania by³y dok³adnie
takie jak reflektometru zewnêtrznego. Czyli nie jest to zabawka
tylko przyrz¹d, a to ró¿nica.
z DW (Double Weile) – radio
nas³uchuje pomiêdzy kana³em
19AM, czyli drogowym, a aktualnie u¿ywanym. Super sprawa!
Prowadzimy sobie anarchistyczne
pogawêdki na jakimœ ma³o uczêszczanym kanale, ani na chwilê nie
trac¹c z uwagi tego, co siê dzieje
na drodze. Mam tu na myœli patrole z radarami i inne utrudnienia
w ruchu.

W górę i w dół – jednym kliknięciem...

z SELECT – pozwala zmieniaæ
kana³y co 10 np. 7, 17, 27, 37. Nie
chodzi tu tylko o poœpiech. Jad¹c
w konwoju, przy odstêpie jednego kana³u rozmówcy przeszkadzaliby sobie nawzajem, a tak to maj¹ do dyspozycji np.: 9 (kana³ ratunkowy) – jedno przyciœniêcie i –
19 (kana³ drogowy), a oprócz tego jeszcze kana³y 29 i 39 na pogaduchy... Proste?
z CHÏ CHÐ – oczywista sprawa.
z PROGRAM – s³u¿y do programowania pamiêci M1 do M5
z MODE – zmieniamy modulacjê AM / FM / SSB.
z DOMMER – przycisk z bardzo
subteln¹ w swym wyrazie funkcj¹

Uporządkowane wnętrze, niestety widoczne improwizacje
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antykradzie¿ow¹, któr¹ ju¿ omawia³em. (W poprzednim numerze).
z CH 19 – prze³¹cza na kana³ 19.
Bardzo wygodne.
No i siedem pokręteł...
VOLUME – pokrêt³o g³oœnoœci z wy³¹cznikiem. Oczywista
sprawa.
z SQELCH – blokada szumów
z funkcj¹ ASC. W lewym skrajnym
po³o¿eniu blokada dostosowuje siê
samoczynnie do poziomu szumów
i dzia³a sprawnie. W konwoju czy
w domu – jak znalaz³. W prawym
po³o¿eniu pokrêt³a jest mo¿liwa
regulacja rêczna na zasadach ogólnie znanych. Bardzo dobre udogodnienie, które zwalnia od ci¹g³ych
korekt blokady, np. podczas przejazdu przez du¿e miasto.
z SWR/CAL – pokrêt³o s³u¿y
do kalibrowania bardzo dok³adnego w dzia³aniu, wbudowanego
reflektometru.
z RF – POWER – regulacja
mocy wyjœciowej. Jakie to wa¿ne,
nie trzeba chyba nikogo przekonywaæ. Z kumplem mieszkaj¹cym
dwa domy dalej, lub jad¹c kilometr
za nim, mo¿emy doskonale rozmawiaæ na u³amku Wata, nie zaœmiecaj¹c eteru i nie generuj¹c zak³óceñ.
Moc zak³óceñ jest proporcjonalna
do kwadratu mocy wyjœciowej. Jeœli rozmawiamy z moc¹ 0,4 W, a to
ca³kiem sporo, i podniesiemy moc
dziesiêciokrotnie w stosunku do
wartoœci przepisowych, ale wcale
niepotrzebnych 4 W, to poziom zak³óceñ podnosi siê 100 (sto!) razy!
Pomyœlmy czasem o tym. Dodam
tylko, ¿e moja stara (1955 r.) lampowa radiostacja RBM 1 ma subteln¹ moc tylko 1,2 W, a mimo to
umo¿liwia czasem ³¹cznoœci telegraficzne w zasiêgu Europy.
z CLARFIER – umo¿liwia bardzo precyzyjne dostrojenie siê do
korespondenta, co jest niezwykle
wa¿ne na SSB z racji bardzo w¹skiego pasma.
z MIC – regulacja czu³oœci mikrofonu i poœrednio g³êbokoœci modulacji. Nie nale¿y z tym przesadzaæ
– zw³aszcza na SSB.
z RF – regulacja czu³oœci odbiornika. Niezast¹pione w mieœcie.
Umo¿liwia wykorzystanie wszystkich walorów radia.
z

Eksploatacja
Po testowaniu i opisywaniu
podobnych do siebie radiotelefo-
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nów CB, praca z tym urz¹dzeniem
jest po prostu fascynuj¹ca. Sprawia
to szeroka gama mo¿liwoœci,
a przede wszystkim praca „na wstêgach”, czyli SSB. Po prostu chce
siê z nim pracowaæ i fascynacja ta
nieprêdko przemija. Ja u¿ywam
tego radia ju¿ ponad dwa miesi¹ce i jeszcze siê nim nie znudzi³em. Ma³o tego, ze smutkiem
oswajam siê z myœl¹, ¿e kiedyœ
w koñcu bêdzie trzeba je odes³aæ
do siedziby firmy. Ale to mo¿e
dopiero w przysz³ym tygodniu...
Radio pracuje sprawnie w zakresie napiêæ 11-16 V (wy¿ej siê nie
odwa¿y³em..) i jest niezwykle stabilne czêstotliwoœciowo. Niestabilnoœæ wynosi bowiem 0,001 %.
Podczas u¿ytku domowego w zasadzie nie ma potrzeby podstrajania radia, nawet przy sukcesywnie
spadaj¹cym napiêciu. Zasila³em
radio z dwunastowoltowego akumulatora. Du¿a moc g³oœnika wynosz¹ca 3 W przyda siê we wnêtrzu auta jak i do zasilania g³oœnika tubowego. Oczywiœcie mo¿emy
pracowaæ w „0” jak i „5”, co istotne w mieszanej ekspedycji. Radio
brzmi dobrze i przyjemnie dla ucha.
Po godzinie wêdrowania po pasmach nie czu³em siê zmêczony.
Wnêtrze radia jest starannie uporz¹dkowane, choæ tu i tam widaæ
jakieœ improwizacje, dolutowane
modu³y, przyklejone kabelki etc.
Poza tym bez zastrze¿eñ....

Luksusowe wnętrze samochodu jest najodpowiedniejszym miejscem dla
naszego George'a (-)

ków i Wieliczka s¹ w podobnej
odleg³oœci, co Rzeszów, Boguchwa³a i £añcut. Warunkiem jest
posiadanie dobrej anteny i dobrego zasilacza. Istotne te¿ jest równie¿ to, ¿e mo¿emy rozmawiaæ
w miarê poufnie z racji ma³ej popularnoœci emisji SSB wœród innych u¿ytkowników CB.
A w aucie? Jasne! Jest to w³aœnie wymarzone radio do dobrego

auta wyprawowego lub ciê¿arówki. Œwiadcz¹ o tym funkcje doskonale dopasowane do takiego
w³aœnie profilu u¿ytkownika. Dobre zasiêgi przydadz¹ siê w Skandynawii jak i w bezkresnej Rosji.
Dobra jakoœæ przyda siê zawsze.
Robert Fryczkowski, www.frycz.pl
Fot. Autor, President
*imiona bohaterów zosta³y zmienione.

Dla kogo?
Jest to bardzo dobry produkt dla
œwiadomego swych potrzeb i wymagaj¹cego u¿ytkownika. Wyposa¿ony jest dos³ownie we wszystko, co mo¿e byæ potrzebne podczas
³¹cznoœci CB. Mo¿liwoœæ pracy
emisj¹ SSB otwiera nam nowe mo¿liwoœci dla prowadzenia rozmów
miêdzynarodowych, którym sprzyja dodatkowo wysoka aktywnoœæ
s³oñca. Radio zapewnia te¿ dosyæ
pewn¹, codzienn¹ ³¹cznoœæ na dystansie czterdziestu i wiêcej kilometrów, co w przypadku CB/AM,
nie mówi¹c ju¿ o FM, jest bardzo
trudne. W³aœnie takich u¿ytkowników odnajdywa³em: Stefan*
z Grójca, Piotr* z ¯yrardowa, Marcin* z Góry Kalwarii ucinali sobie
„na wstêgach” co wieczór d³ugie,
darmowe (w przeciwieñstwie do
„darmowych minut” w telefonii
komórkowej) pogawêdki w swoim
gronie. Myœlenice, Bochnia, Kra-
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