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I. Wstęp 
 

1. Wstęp – słów kilka od autorów 
 

Słowem wstępu chcielibyśmy powitać wszystkich cb-hobbystów. KsiąŜka napisana 
została szczególnie z myślą o początkujących uŜytkownikach CB. Celem tej publikacji jest 
pokazanie Ŝe CB radio to coś więcej niŜ tylko „anty-radar” bo większość z zainteresowanych 
początkowo tak właśnie o nim myśli. Poradnik ten ułatwi wam wdroŜenie się do szerokiej, 
właściwie coraz to szerszej, społeczności CB. PokaŜemy wam rozwiązania praktyczne 
dotyczące sprzętu oraz naświetlimy teoretyczne zasady i wiadomości niezbędne kaŜdemu kto 
rozpocznie swoją radiokomunikacyjną przygodę. 

                                                  
                                                                                  Z powaŜaniem Autorzy…  

 
 
 
 
 
 

2. Historia CB, czyli początki radiokomunikacji 
 
 CB RADIO  (z ang. Citizen Band Radio – Obywatelskie Pasmo Radiowe) początki 
historii CB radio sięgają lat 40 XX wieku. W tym czasie zaczęto w Stanach Zjednoczonych 
eksperymentować w paśmie częstotliwości fal radiowych. 
 
Twórcą pierwszego CB radio jest Al Gross. Wynalazł on w 1939 roku Walkie-Talkie, a w 
1943 roku zmontował pierwsze CB radio. 
 
Do Europy CB radio trafiło w połowie lat sześćdziesiątych. W Polsce stało się popularne na 
początku lat dziewięćdziesiątych poprzedniego wieku. Na początku uŜytkownicy CB radio 
mieli moŜliwość komunikowania się na 28 kanałach. Ostatni kanał słuŜył jako kanał 
wywoławczy. 
Z czasem rozszerzono ilość kanałów, do 40. Mimo tego przeznaczenie niegdyś ostatniego, 
28 kanału, nie zmieniło się. Do lipca 2004 według polskiego prawa, by moŜna było nadawać 
w paśmie CB trzeba było uzyskać pozwolenie w Państwowej Agencji Radiokomunikacji. 
Była to oczywiście formalność załatwiana przez większość sklepów sprzedających CB radia. 
UŜytkownicy CB radio otrzymywali zezwolenie z numerem wywołania tzw. KLARA. 
Obecnie zgodnie z rozporządzeniem nadawanie w określonych częstotliwościach nie 
wymaga zezwolenia. Bez zezwolenia w Polsce moŜna uŜywać urządzeń nadawczo-
odbiorczych pracujących na częstotliwościach od 26,960 MHz do 27,400 MHz z mocą 4W 
AM/FM i 12W SSB. Podstawowe pasma to C/D. 

Pasma częstotliwości CB Radio: 

• A – 26,060 do 26,500 MHz 
• B – 26,510 do 26,950 MHz 
• C – 26,960 do 27,400 MHz – zakres częstotliwości dopuszczony do legalnego uŜytkowania w Polsce. 
• D – 27,410 do 27,850 MHz 
• E – 27,860 do 27,990 MHz 
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3. Co to w ogóle jest ?? – luźne definicje 

 
Radiotelefon , czyli urządzenie nadawczo-
odbiorcze, słuŜące do nawiązywania kontaktów z innymi stacjami. WyróŜnia się 3 rodzaje ra
diotelefonów: 
 
 

• bazowe: najdroŜsze, lecz najlepsze, słuŜące do wykorzystywania tylko i wyłącznie w  
budynkach, wymagają zasilania bezpośrednio z sieci (220V), przewaŜnie duŜych 
rozmiarów, 
 

• samochodowe tzw. przewoźne: najczęściej wykorzystywane (w Polsce stanowią ok.
90% wszystkich radiotelefonów CB) jako bazowe, czyli w budynkach, choć 
przeznaczone są do samochodów. Wymagają zasilania z zasilacza o wartości 13,8 V 
(moŜna stosować zasilanie z prostowników lub akumulatorów, jednak naleŜy przy  
tym pamiętać, iŜ wartość napięcia powinna być 
w granicach od 12 do 14 V, oraz o tym, Ŝe standardowe samochodowe CB-
Radio pobiera - przy nadawaniu - prąd o wartości około 3A !!!) 
 

• ręczne, wykorzystywane przewaŜnie w terenie, gdzie nie ma moŜliwości korzystania
z zasilacza. Posiada własne akumulatory oraz antenę - całość jako 
jedno urządzenie. Ze standardową anteną jego zasięg przy 4W to około 10 km, czyli 
najmniejszy z wszystkich rodzajów radiotelefonów CB. 

 
 
Oprócz definicji radia czysto technicznej, moŜna by sformułować definicję uŜytkową. Dla 
przykładu wiele osób uwaŜa CB jako alternatywę anty-radarów, co jest bardzo błędne, CB 
Radio to coś znacznie więcej, warto o tym pamiętać bo anty-radar na pomoŜe nam ominąć 
korków czy znaleźć wskazany adres w obcym nam mieście. Nie ostrzeŜe teŜ przed 
utrudnieniami na drodze,  nie podpowie jakie są warunki na drogach do których zmierzamy. 
Co innego Radio CB, nie sposób wymienić wszystkich jego funkcji i zalet, od ‘termometru’ 
(wystarczy spytać kolegów o temperaturę) przez wspomniany ‘anty-radar’ (wystarczy 
zapytać o drogę w danym kierunku) i nawigację (wystarczy zapytać o dojazd do potrzebnego 
adresu) do zwykłego sposobu na zabicie czasu lub urozmaicenie podczas jazdy na dłuŜszym 
dystansie. Warto o tym wszystkim pamiętać ;) 
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Antena, od której zaleŜy nasz zasięg. MoŜliwe jest podłączenie kaŜdego z w/w 
radiotelefonów do kaŜdej z poniŜszych anten, czyli nawet radia ręcznego z anteną bazową.  
Podstawowe rodzaje anten:  

 
Bazowa antena dookólna 

 

• bazowe, o długości około 5 -
6 metrów, przy mocy radiotelefonu 4 W zasięg naszej stacji wyniesie około 50 km, 

 
 

 
Balkonowa antena typu boomerang 

 

• balkonowe, o długości około 1,5 -
2,5 metra, przy mocy radiotelefonu 4 W dają zasięg około 25 km, 
 

 

 
Samochodowa z mocowaniem magnesowym 

 

• samochodowe, o długości około 0,5 -
3 metrów, przy mocy radiotelefonu 4 W dają zasięg około 10 - 20 km, 
 

• do radiotelefonów ręcznych, metalowe (teleskopowe o dł. do około 1,5 m, przy mocy 
radiotelefonu 4 W dają zasięg około 15 - 20 km) oraz helikalne (zwane 
gumowymi, o długości kilkunastu 
centymetrów, przy mocy radiotelefonu 4 W dają zasięg około 10 km).  
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4. Średnie zasięgi:  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Oczywiście podany wyŜej rysunek nie odwzorowuje dokładnie zasięgów są to przybliŜone 
średnie wartości, ma to na celu poglądowe ukazanie moŜliwości poszczególnych połączeń 
kolejno:  
 
 

1. Radio ręczne z radiem ręcznym 
2. Mobil z mobilem 
3. Baza z Bazą 
4. Mobil z Bazą 
5. Łączność DX (moŜna ją wykonać równieŜ z Mobila) 
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5. Budowa Radia CB, na przykładzie Uniden Pro 520 XL 
 
 
 

 
FRONT RADIA  

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Gniazdo mikrofonu (Gruszki). 
2. Regulacja głośności + włącznik. 
3. Blokada szumów SQUELCH 
4. Regulacja RF-GAIN (reguluje czułość odbiornika) 
5. Pokrętło zmiany częstotliwości - kanałów. 
6. PA – przełącznik zewnętrznej Tuby 
7. Przełącznik Filtra ANL (filtr eliminuj ący szumy) 
8. Szybki przełącznik na 9-ty kanał (kanał ratunkowy) 
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MIKROFON (GRUSZKA)  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

TYŁ RADIA  
 
 

 
 
8. Gniazdo antenowe (typ PL) 
9. Gniazdo głośnika Zewnętrznego 
10. Gniazdo Tuby zewnętrznej 
11. Kabel zasilający (czerwony + czarny -) 
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ZDJĘCIE UNIDENA PRO 520 XL  
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II. Zagadnienia Techniczne 
 
1. Jakie CB – Radio wybrać i czym się kierować?  
 
Jak dobrze kupić zestaw CB ?? co jest warunkiem, a co koniecznością?? 
Pierwszym i podstawowym pytaniem, jakie powinniśmy sobie zadać, ile pieniędzy chcę w to 
włoŜyć ?? Drugie, to do czego radia będę uŜywał??  Pamiętajmy teŜ o tym Ŝe radio to tylko 
‘połowa’ sukcesu, do osiągnięcia pełnej satysfakcji potrzebna jest jeszcze dobra antena ale o 
tym za chwilę.  
Gdy juŜ odpowiemy sobie na pierwsze pytanie i ustalimy nasz przedział cenowy, kolejnym 
krokiem będzie ustalenia do czego radio nam jest potrzebne?? Czy chcę je uŜywać jako radio 
mobilne czy bazowe. Na radyjka bazowe warto wybierać radia „z wyŜszej półki” z róŜnymi 
stopniami modulacji i większą ilością funkcji, pozwoli nam to nawiązywać łączności na 
większe odległości. Ale z reguły jest tak Ŝe nasze pierwsze radio jest mobilne, a bazy tworzą 
Ci uŜytkownicy którzy załapią tzw. bakcyla. Szukając radia do auta, nie kierujmy się 
mnogością funkcji ani stopniami modulacji. Standardowe radio do mobila powinno mieć 
modulację AM  i FM  (AM uŜywana w Polsce, FM za granicą, ale powoli jest teŜ 
popularyzowana i w naszym kraju) to w zupełności wystarcza jeśli chodzi o zakres 
modulacji.  
 
Funkcje niezbędne dla bezproblemowego uŜytku radio mobilnego: 
 - SQUELCH (blokada szumów) 
 - filtr ANL  nie jest niezbędny co prawda, ale bardzo ułatwia uŜytkowanie CB 
 - RF GAIN  - regulacja czułości odbiornika  
 
Bezpośrednio przed zakupem, warto zasięgnąć opinii u fachowców, pasjonatów, tu polecam 
grupę która tworzy ten poradnik ☺, czyli uŜytkowników CB-FORUM.PL . Dlaczego to takie 
waŜne?? Kupując w sklepach nie zawsze, sprzedawcy są kompetentni i uczciwi często 
wyczuwając nasz brak wiedzy, wciskają nam towar który zwyczajnie nie idzie. Oczywiście 
to nie jest normą ale w naszym społeczeństwie dość często spotykane. Taki sposób wyboru 
jest najbezpieczniejszy i najmniej zawodny!  W Polsce bowiem popularnych jest wiele firm 
zajmujących się produkcją CB np. President, Uniden, Alan/Midland itd. Ale nie zawsze 
popularne modele okazują się dobrymi modelami, dlatego jeszcze raz powtórzę 
najbezpieczniej spytać o opinię niezaleŜnych znawców. Za radio zwane „antymisiek” bądź 
„szumofon” czyli radio z niŜszej półki,  kupowane typowo by omijać jedynie punkty pomiaru 
prędkości będziemy musieli wyłoŜyć w granicach 100-150pln (mówimy o nowych 
egzemplarzach) . Za przyzwoite radio do mobila trzeba dać od 400 do 650pln. Natomiast 
radia bazowe to wydatek od ok. 500 pln (za uŜywane) w górę… 
 
Gdzie moŜna kupić i co kupić?  
Po zasięgnięciu opinii i decyzji o wyborze radia,  moŜemy wziąć się za poszukiwania 
wybranego przez nas modelu. MoŜemy zapytać w lokalnych serwisach i sklepach CB, ale 
zazwyczaj taniej wychodzi zakup przez Internet. Tu oczywiście na myśl przychodzi serwis 
Allegro.pl . Kupując przez allegro zawsze pamiętajcie o bardzo dokładnym przeczytaniu 
aukcji, nie dajcie się nabrać na chwyty marketingowe mówiące o zasięgu! (na zasięg zestawu 
cb wpływa tyle czynników iŜ nie sposób określić w stanie surowym nawet przybliŜonego 
zasięgu) Koniecznie sprawdzajcie sprzedającego jaką opinię ma wśród innych, na ile to 
moŜliwe unikajcie kupna od nowych uŜytkowników. Poza allegro są jeszcze róŜne sklepy 
internetowe. Jeśli nie zaleŜy nam na nowym radiu i np. chcemy taniej kupić jakieś uŜywane 
warto zajrzeć na fora specjalizujące się w CB, w kaŜde bardziej znane posiada swój dział 
ogłoszeń. Tak kupione radio ma + w postaci rzetelności wiemy Ŝe kupujemy od kogoś kto się 
na tym zna nie od laika. Poza tym komisy i równieŜ Allegro. 
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Na co zwrócić uwagę przy zakupie?? 
 

Z zewnątrz   
Wszelkie uszkodzenia mechaniczne, zagniecenia obudowy, pęknięcia elementów 
plastikowych, które mogłyby sugerować, Ŝe radio CB zostało uderzone, upuszczone z pewnej 
wysokości. Otarcie lakieru na obudowie, nawet znaczne, moŜe świadczyć o normalnej 
eksploatacji i, na przykład, częstym wyjmowaniu radia z uchwytu w samochodzie. Z drugiej 
strony oznaki korozji sugerują, Ŝe radio zostało zalane wodą albo miało kontakt z 
substancjami agresywnymi chemicznie – w takim przypadku zdecydowanie naleŜy zaglądnąć 
do środka.  
 
Wyświetlacz LCD  
Przede wszystkim trzeba sprawdzić, czy wyświetla wszystkie znaki oraz czy nie został 
uszkodzony mechanicznie. Podejrzenie powinien budzić niski kontrast wyświetlanych 
napisów, ciemne pola, rysy, brak moŜliwości wyświetlenia wszystkich dostępnych 
komunikatów, nierównomierne podświetlenie wyświetlacza. Sprawdzenie wyświetlacza 
moŜe utrudnić przysłaniająca go część panelu czołowego radia.  
Wyświetlacz LED  
Czy świecą wszystkie segmenty cyfr, kropki dziesiętne itp.  
 
Elementy sterujące  
Wytarte oznaczenia na przyciskach to rzecz normalna, jedyne utrudnienie polega na tym, Ŝe 
trzeba nauczyć się na pamięć ich znaczenia. Gorzej, jeśli przyciski działają niepewnie albo 
nie działają w ogóle. Przy pobieŜnych oględzinach trudno stwierdzić, czy przyczyną są 
zabrudzone styki, czy teŜ uszkodzenie jest powaŜniejsze. MoŜe się zdarzyć i tak, Ŝe któraś z 
funkcji radia CB nie będzie dostępna nie dlatego, Ŝe niesprawny jest przycisk, ale Ŝe 
uszkodzeniu uległ któryś z podzespołów radia. Pokrętła powinny się obracać bez duŜych 
oporów, nie powodując trzeszczenia (regulacja głośności i blokady szumów). Pokrętło 
wyboru kanałów nie moŜe się obracać zbyt swobodnie – jeśli tak jest, radio, zwłaszcza 
poddane wibracjom w pojeździe, moŜe samoczynnie zmieniać ustawioną częstotliwość. 
Mikrofon i przewód łączący go z radiem trzeba sprawdzić wyjątkowo starannie. Te elementy 
są szczególnie podatne na uszkodzenia. Przewód bywa naciągany, oplątywany wokół 
lusterka wstecznego lub innych elementów wyposaŜenia kabiny, w takich warunkach 
izolacja moŜe się przetrzeć, a Ŝyły poszczególnych przewodów przerwać.  
 
Wewnątrz   
Spora część urządzeń jest skonstruowana w sposób umoŜliwiający łatwy dostęp do wnętrza. 
Najczęściej wystarczy wykręcić kilka śrub lub wkrętów mocujących obudowę. Wewnątrz 
sprawdzamy ślady lutowania, wymiany elementów, instalowania dodatkowych płytek, 
korozji itp. Lutowanie fabryczne albo wykonane przez elektronika moŜna juŜ na pierwszy 
rzut oka odróŜnić od efektów „dłubania” w radiu przez przypadkowe osoby. Jeśli widać, Ŝe 
radio było przerabiane, „udoskonalane”, lepiej rezygnować z zakupu. Ostatecznym testem 
będzie podłączenie anteny i zasilania i nawiązanie kilku łączności z umówionymi wcześniej 
znajomymi, którzy potrafią ocenić siłę i jakość sygnału. Z drugiej strony, znając sposób 
nadawania ich urządzeń, moŜemy – przynajmniej prowizorycznie – ocenić stan odbiornika w 
testowanym radiotelefonie CB. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dobrze jest 
zapewnić sobie pomoc zaprzyjaźnionego elektronika lub krótkofalowca. MoŜemy przecieŜ 
trafić na bardzo dobre radio, którego cena została mocno obniŜona z powodu niewielkiej i 
łatwej do usunięcia usterki. Zakup radia „z drugiej ręki” niesie ze sobą jeszcze jedno ryzyko. 
Jeśli jest to urządzenie kupione przez pierwszego właściciela w Polsce lub innym kraju 
europejskim, najczęściej będzie posiadało niezbędną homologację. Natomiast radia 
kupowane w USA i przywoŜone do Polski najprawdopodobniej nie będą miały wymaganej 
homologacji ani nie będą spełniały warunków technicznych wymaganych przez odpowiednie 
przepisy. Takie radia nie mogą być w Polsce legalnie eksploatowane w paśmie CB. 
 
Źródło na co zwrócić uwagę przy zakupie??:http://www.e.strefa.pl/articles.php?lng=pl&pg=60 
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2. Jaką wybrać antenę? 
 
Przy Zakupie anteny podobnie jak przy kupnie radia, waŜny jest budŜet którym dysponujemy. 
Pamiętajmy Ŝe to w 80% jakość i ‘moc’ anteny stanowi o zasięgu radia. TakŜe nie warto 
oszczędzać, tym bardziej Ŝe antena w porównaniu do radia (chodzi o anteny mobilne) jest duŜo 
tańsza, i te z wyŜszej półki moŜemy mieć w granicach 150-250 pln (dane na początek roku 
2009) . Wybierając antenę tak naprawdę najwaŜniejszym parametrem jest jej długość, jak to 
lubią mawiać kobiety, DŁUGOŚCI NIE ZASTĄPI NIC! ☺ i słusznie bo długa antena to 
większy zasięg. Oczywiście są anteny krótsze które zapewniają dobry zasięg odbioru, nawet 
20km przy antenie o długości ok. 1m (oczywiście mówię tu o gamma 90, jako najlepiej 
łapiącej antenie do 1metra długości) jednak jeśli chodzi o nadawanie jest juŜ ograniczona.  
Kupując antenę, warto więc wybrać moŜliwie najdłuŜszą, dobry zasięg odbioru i nadawania 
zapewniają juŜ anteny o długości ok. 1,5 metra (słynne serie ml 145), ale jak juŜ pisałem im 
więcej tym lepiej. Warto równieŜ zasięgnąć opinii na naszym forum (CB-FORUM.PL ) nasi 
pasjonaci na pewno polecą coś sprawdzonego i pewnego. Powiedzą jakich anten unikać, jak za 
tanie pieniądze kupić antenę o właściwościach anteny za duŜe pieniądze, czyli pomogą uniknąć 
opłaty za tzw. markę.  
 
Kolejnym krokiem jest montaŜ. 
 
Do instalacji mobilnych stosuje się 3 sposoby mocowania anten: 
- antena mocowana w tzw. dziurce (antenę montuje się w wywierconej, najczęściej w dachu 
dziurce) Sposób najbezpieczniejszy, mamy pewność Ŝe antena podczas jazdy nie spadnie, co 
np. zdarza się przy mocowaniu magnesowym zwłaszcza przy antenach powyŜej 1,5m jest to 
teŜ utrudnienie dla potencjalnego złodzieja. Ten sposób jest teŜ najbardziej efektywny, przy 
takim mocowaniu osiąga się najlepsze efekty odnośnie zasięgu) 
- drugi sposób to uchwyt mocowany na stałe np. rynienkowy sposób nieco mniej efektywny 
od dziurki, ze względu równieŜ na połoŜenie (zazwyczaj to skrajne części auta) 
- mocowanie magnesowe, mocowanie najbardziej zalecane dla ludzi którzy jeŜdŜą z radiem 
nie za często, takie anteny bardzo rozchwytywane wśród złodziei, jednak jej plusem jest to Ŝe 
za kaŜdym razem moŜemy ją schować. 
 
 
 
 

Schematy charakterystyki promieniowania anteny ze uwzględnieniem miejsca montaŜu 
anteny. 

 

 
Antena zamocowana centralnie na dachu. MoŜemy zauwaŜyć największy zasięg do przodu i do tyłu, czyli 

kierunki najbardziej nas interesujące. Taką pozycję uwaŜa się za ogólnie najlepsze i najefektywniejsze 
umieszczenie anteny. 
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Antena zamocowana w tylniej centralnej części dachu. Takie połoŜenie nieco ogranicza zasięg z tyłu, na rzecz 

zasięgu po bocznych stronach auta. 
 
 
 

 
Antena w prawym przednim rogu powierzchni dachu. Takie zamocowanie anteny daje zasięg niesymetryczny 

względem długości auta, do tego mocno ograniczony do przodu. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Antena w tylnim lewym rogu powierzchni dachu. Analogicznie do powyŜszego, równieŜ brak symetrii oraz 

ograniczenie zasięgu  w tym przypadku na kierunek z tyłu. 
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3. Strojenie anteny 
 
Strojenie anteny CB: 
Niezbędnym do zestrojenia anteny jest miernik SWR – Reflektometr, popularnie nazywany 
SWR-Miarką. 
(bardziej rozbudowane radiotelefony np. Alan 87 mają wbudowany reflektometr). 
Strojenie odbywa się przewaŜnie na kanałach: 1, 19 lub 20 oraz 40. 
Najlepiej do strojenia wybrać otwartą przestrzeń redukując przedmioty, budynki 
które mogą źle wpłynąć na wynik pomiaru (np. maszty antenowe, lampy itp.) 
Dobrze jest wybrać plac ok. 100m przestrzeni dookoła bez Ŝadnych metali 
elektrycznych słupów, wtedy pomiar będzie najbardziej efektywny. 
Ja opiszę strojenie na przykładnie popularnego miernika SWR K 145 
Przełącznik PWR/SWR ustawić na SWR, drugi przełącznik FWD/REF na FWD 
ustawić radio na kanał środkowy (19 lub 20) , wcisnąć przycisk nadawania TX 
i ustawić pokrętłem kalibracji na SWR-miarce wskazówkę do napisu SET 
czyli do końca skali, ale nie tak aby wskazówka opierała się o ściankę. 
Przełączyć przełącznik na REF i odczytać wartość SWR, powinien być jak najmniejszy,  
czynność powtórzyć na kanałach 1 i 40. 
JeŜeli SWR będzie miał większą wartość na 1 kanale niŜ na 40 
to antenę naleŜy wydłuŜyć (tuleją przy podstawie), jeŜeli na 1 kanale SWR będzie mniejszy n
iŜ na 40, naleŜy skrócić antenę aŜ do uzyskania równej wartości 
na kanale 1 i 40 i mniejszej na 19, np.SWR=1,5 na 1 i 40 k, i SWR=1,2 na 19 kanale. 
NaleŜy wiedzieć Ŝe anteny CB montowane na samochodach zawsze wymagają zestrojenia do 
miejsca montaŜu. 
 
Strojąc antenę w serwisach CB, które są często w centrach miast, nigdy nie gódźmy się na 
strojenie w pobliŜu serwisu, w zgiełku miasta, strojenie jak juŜ pisałem wyŜej wymaga 
wolnej przestrzeni. Nie dajmy się oszukać!!! 
 
 

 
 
4. Gałkologia, czyli co jest czym w Twoim radiu 
 
ABCDEF (ABC, BAND SELECT)  - przełącznik podzakresów 
 
ANT - gniazdo antenowe 
 
AUTO SQUELCH  - automatyczna blokada szumów 
 
VOLUME  - regulator siły głosu  
 
OFF - wyłącznik zasilania  
 
SQUELCH (SQ) - blokada szumów  
 
RF POWER (RF PWR) - regulacja moc wyjściowej nadajnika  
 
CHANNEL (UP/DOWN)  - przełącznik kanałów  
 
MIC GAIN (GAIN MICRO)  - regulacja czułości mikrofonu  
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RF GAIN  - regulacja czułości odbiornika  
 
CW/LSB/USB/AM/FM - przełącznik rodzaju emisji (modulacji)  
 
CLARIFIER (RIT) - pokrętło dokładnego dostrojenia, składające się niekiedy z dwóch pokręteł  
 
SWR CAL - kalibracja pomiaru współczynnika fali stojącej tzw.SWR  
 
DYNAMIKE - regulacja kompresji dynamiki  
 
CB/PA - przełącznik zmiany trybu pracy umoŜliwiający wykorzystanie radia jako megafonu  
 
NB/ANL - załączanie układów przeciwzakłóceniowych  
 
CH.LOCK ( F.LOCK )  - blokada przełączania kanałów  
 
CH19/ CH9 - szybkie przejście na kanał 19/9 
 
SCAN - automatyczne przeszukiwanie pasma  
 
DIMMER (DIM) -  regulacja jasności podświetlania  
 
DX/LOC - tłumik wejściowy odbiornika, DX - łączność daleka, LOC - łączność lokalna  
 
MEMORY  (MEM) - przycisk programowania pamięci  
 
M1 - M5 - przyciski pamięci  
 
FILOUTPUT - przełącznik tonów  
 
HI/LOW  (HIMIDLOW) - regulacja mocy, HI - duŜa, LOW - mała ( w niektórych radiach wykorzystywany 
do zmiany podzakresów, np. President Grant)  
 
MODS.RF (INDIC)  - przełącznik trybu pracy wskaźnika, w pozycji MOD pomiar głębokości modulacji 
(AM) lub dewiacji (FM), S.RF odpowiednio siły odbieranego sygnału i mocy wyjściowej  
 
DW - nasłuch dwukanałowy  
 
FREQ - zmiana częstotliwości (spełnia podobne zadanie jak CHANNEL)  
 
ROGER BEEP – dźwiękowy sygnalizator końca nadawania  
 
SPLIT - rozdzielenie częstotliwości nadawania i odbioru  
 
POWER (DC) - gniazdo zasilania  
 
EXT  - gniazdo zewnętrznego głośnika lub słuchawek  
 
PTT - przycisk nadawania 
 
PA (PA SP) - gniazdo zewnętrznego megafonu, tuby 
 
MIC  - gniazdo mikrofonu  
 
CW KEY  - gniazdo klucza telegraficznego 
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5. Zakłócenia – czym są spowodowane i jak sobie z nimi 
radzić ?? 

 

Silnik i instalacja elektryczna pojazdu mechanicznego podczas normalnej pracy pojazdu są 
źródłami zakłóceń radioelektrycznych w szerokim zakresie częstotliwości. Energia 
elektromagnetyczna zakłóceń obniŜa jakość pracy radiotelefonów CB, zainstalowanych w 
pojazdach lub w ich pobliŜu. W niektórych przypadkach, gdy instalacja elektryczna 
samochodu jest nieprawidłowa wręcz uniemoŜliwia pracę radia CB. Pole elektromagnetyczne 
zakłóceń powoduje w pierwszej kolejności obniŜenie czułości uŜytkowej odbiorników radio 
CB oraz szkodliwą intermodulację ich nadajników. Zakłócenia są słyszalne w głośniku w 
postaci trzasków, szumów, gwizdów i itp. Nawet najwyŜszej klasy radia CB nie będą 
pracować normalnie w pojeździe mechanicznym o ile poziom zakłóceń radioelektrycznych 
wewnątrz i na zewnątrz pojazdu nie zostanie sprowadzony do niezbędnego minimum. 
ObniŜenie poziomu zakłóceń radioelektrycznych moŜna osiągnąć przez stosowanie prostych 
lub rozbudowanych układów przeciwzakłóceniowych. 

 

Źródła zakłóceń 

Iskra elektryczna jest źródłem zakłóceń radioelektrycznych w szerokim paśmie 
częstotliwości. Fale elektromagnetyczne zakłóceń rozchodzą się wzdłuŜ przewodów obwodu 
zakłócającego i są wypromieniowane do otaczającej przestrzeni. Obwody zakłócające mogą 
wpływać na inne obwody niezaleŜne lub części metalowe i tworzyć wtórne źródła zakłóceń. 

Źródłem zakłóceń w pojeździe mechanicznym mogą być: 

• układ zapłonowy (świece, przerywacze, rozdzielacz) 
• prądnica lub alternator (kolektor) 
• regulator (styki) 
• silniki elektryczne wycieraczek, dmuchaw i itp. 
• wskaźniki elektryczne 
• łączniki 
• styki ruchome elementów pod napięciem 
• ładowanie elektrostatyczne gumowych części ruchomych (opony) 
• Miejsce powstawania zakłóceń elektromagnetycznych w pojeździe mechanicznym 

moŜna ustalić, gdyŜ:  
o Zakłócenia z układu zapłonowego zanikają w momencie wyłączenia zapłonu, 
o Zakłócenia z prądnicy lub alternatora występują jeszcze wtedy, gdy przy 

silniku pracującym na wysokich obrotach wyłączony zostanie zapłon. Wyjący 
dźwięk w głośniku radia CB, zmieniający się w miarę zmiany liczby obrotów 
wskazuje na zakłócenia z kolektora. 

o Zakłócenia od regulatora występują równieŜ wtedy, gdy przy silniku 
pracującym na wysokich obrotach wyłączony zostanie zapłon. Zanikanie 
trzasku w głośniku radia CB wskazuje na zakłócenia ze styków regulatora. 

o Zakłócenia z urządzeń dodatkowych (silniki wycieraczek, wentylatora) 
lokalizuje się poprzez włączenie i wyłączenie tych urządzeń. 

o Zakłócenia elektroakustyczne od opon samochodowych moŜna wykryć 
podczas ruchu samochodu z wyłączonym silnikiem. Zakłócenia te ustępują w 
wyniku lekkiego nacisku na hamulec. 
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Elementy przeciwzakłóceniowe 

 
Do eliminowania zakłóceń radioelektrycznych w pojazdach mechanicznych stosowane są: 

• Oporniki 
• Kondensatory (współosiowe, przepustowe) 
• Filtry przeciwzakłóceniowe, 
• Zespoły ekranowane. 

Oporniki stosowane są w części wysoko-napięciowej instalacji elektrycznej pojazdów (świece 
zapłonowe, kopułka rozdzielacza, przewody wysokiego napięcia). Kondensatory instaluje się 
w obwodach niskiego napięcia dla wyeliminowania zakłóceń powstających w cewce 
zapłonowej, prądnicy i innych urządzeniach napędzanych silnikami elektrycznymi. 

Filtry przeciwzakłóceniowe zapobiegają przenikaniu zakłóceń o wysokiej częstotliwości do 
sieci przewodów pojazdu (przewody prądowe, linki napędowe) i dlatego instalowane są w 
pobliŜu źródła zakłóceń. 

Oprócz stosowania odpowiednich środków przeciwzakłóceniowych bardzo waŜnym z punktu 
widzenia zakłóceń radioelektrycznych jest uzyskanie pewnych połączeń galwanicznych 
części metalowych silnika z częściami metalowymi podwozia i nadwozia samochodu. 
Najczęściej bowiem silnik pojazdu opiera się na podkładkach gumowych i jest odizolowany 
od pozostałych części pojazdu. Bywa często równieŜ, Ŝe połączenia metalowe między 
karoserią, podwoziem, ramą i maską silnika są wadliwe. Z tego powodu poszczególne części 
jak np. osłona metalowa silnika, mogą w wyniku promieniowania wtórnego wywoływać dość 
silne zakłócenia. 

 

Przy kaŜdym więc eliminowaniu zakłóceń wskazane jest stwierdzenie w drodze prób czy 
poprowadzenie giętkiej metalowej taśmy uziemiającej od silnika do ramy pojazdu, chłodnicy, 
regulatora, prądnicy, cewki zapłonowej a następnie od osłony silnika do ścianki oddzielającej 
silnik od wnętrza pojazdu, uzyskuje się polepszenie warunków łączności CB tj. dobrego 
eliminowania zakłóceń. 

Zdarza się równieŜ, Ŝe zakłócenia z komory silnika przenoszone są do wnętrza nadwozia 
poprzez dźwignie, linki, cięgna, przewody termometrów i itp. Przechodzące przez gródź 
czołową. Zakłócenia te zanikają po połączeniu osłon omawianych elementów metalową taśmą 
uziemiającą z grodzią czołowa pojazdu. Do eliminacji zakłóceń pochodzących od cewki 
zapłonowej prądnicy, regulatora oraz innych urządzeń napędzanych silnikami elektrycznymi 
stosuje się kondensatory blokujące (równoległe, przepustowe lub filtry 
przeciwzakłóceniowe). 

Na ogół skutecznie eliminuje zakłócenia pochodzące od cewki zapłonowej kondensator o 
pojemności 2 + 3 mikro F/100 V + 250 V (najlepiej przepustowy) podłączony do zacisku, do 
którego przymocowany jest przewód od baterii zasilającej pojazdu. 

Zakłócenia pochodzące od regulatora napięcia (elektromechanicznego) moŜna usunąć, 
podłączając na wejście (od strony baterii) regulatora, kondensator (najlepiej przepustowy) o 
pojemności 2 – 3 mikro F/160 – 250 V. 
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Do wyeliminowania zakłóceń, pochodzących od silników elektrycznych, wycieraczek, 
wentylatora i innych słuŜą kondensatory równoległe o pojemności 0,5 – 3 mikro F/160-250V. 

 

W przypadku, kiedy środki przeciwzakłóceniowe omówione wyŜej są niewystarczające, 
naleŜy stosować częściowe lub pełne ekranowanie instalacji elektrycznej pojazdu. W 
ekranowanych instalacjach elektrycznych stosuje się w razie konieczności : 

• Ekranowane przewody zapłonowe 
• Ekranowane fajki świec lub ekranowane świece 
• Ekranowanie rozdzielacza 
• Ekranowanie regulatora i przewodów zasilających 
• Ekranowanie przewodów od źródeł zakłóceń do elementów przeciwzakłóceniowych. 

Instalacja radia CB a zakłócenia 

Zakłócenia radioelektryczne pojazdu mechanicznego przedostają się do radia CB poprzez 
antenę, bezpośrednie promieniowanie obudowy urządzenia oraz kable zasilające i kable 
elementów wyposaŜenia. Wpływ zakłóceń zaleŜy więc od sposobu instalacji radia CB w 
samochodzie. Połączenia elementów zestawu CB powinny być wykonane zgodnie z 
instrukcją techniczną. Kable połączeniowe powinny być moŜliwie najkrótsze i tak łączone 
elementy zestawu radia CB, najbardziej oddalone od głównych źródeł zakłóceń 
radioelektrycznych tj. silnika i prądnicy. Podstawa anteny radia CB powinna być dokładnie 
połączona z metalową karoserią samochodu (nie dotyczy anten montowanych na podstawie 
magnesowej). 

Źródło „Zakłócenia – czym spowodowane i jak sobie z nimi radzić??”: http://www.cb-radia.yoyo.pl/?radia-cb-a-zaklocenia,37 

 
 

6. Pierwsza stacja bazowa CB Radio 
  
 Większość uŜytkowników CB zaczyna swoją przygodę z radiokomunikacją w 
samochodach czyli w tzw. stacjach mobilnych, jeśli ktoś złapie ‘bakcyla’ nie poprzestaje na 
samochodowej instalacji i tworzy swoją stacjonarną bazę. Dlaczego?? Odpowiedź jest 
dziecinnie prosta! ;) Stacje bazowe to moŜliwość łączności na większe odległości zarówno w 
połączeniach lokalnych jak i przy „DX-ingu” (czyli łącznościach między kontynentalnych lub 
między krajowych, polegających na odbijaniu fali od jonosfery co obrazuje rys. na stronie 7). 
śeby jednak rozpocząć pracę z ‘lepszym zasięgiem’ musimy taką stację zbudować. Ten dział 
przybliŜy nam elementy w bazie niezbędne, inaczej mówiąc dowiemy się od czego zacząć 
budowę bazy i na czym skończyć.  
 

Do naszej pierwszej bazy niezbędne będą: 
 

- maszt antenowy z osprzętem (moŜna wykluczyć przy antenie balkonowej) 
- kabel antenowy i antena 
- radio bazowe CB 
- zasilacz 
- mikrofon bazowy 
- reflektometr 
- dziennik stacji bazowej 
- karty QSL (nie są niezbędne, ale kaŜda powaŜna baza takowe posiada) 
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1. Maszty antenowe i wzór podania 
 

MoŜemy uŜyć masztów teleskopowych, łatwo dostępnych na Portalach aukcyjnych, 
lub poświęcić swój czas i wykonać go we własnym zakresie. Do budowy przykładowego 
masztu moŜemy uŜyć np. rury stalowej 2” ocynkowanej, o długości minimum 6m. Maszt 
musi mieć zamontowany jeden komplet odciągów z linek stalowych ocynkowanych o 
średnicy minimum 3mm, mocuje się je w celu poprawienia stabilności masztu, co za tym 
idzie jego wytrzymałości na niekorzystne warunki pogodowe głównie w postaci silnego 
wiatru. Do zamocowanie odciągów do masztu uŜyjemy specjalnego mocowania, 
Odciągi mocujemy do masztu na 2/3 jego wysokości od podłoŜa. Odciągi do ziemi mocujemy 
z pomocą szpil  stalowych albo wykonanych z teownika 30 o długości minimum 60 cm. 
Rozstaw szpil co 120 stopni. Odległość od masztu minimum 2.5 m. Maszt stawiamy na tzw. 
zawiasie, co nam ułatwi  bezproblemowe ustawienie masztu do pozycji poziomej, ułatwi to 
dokonywanie wszelkich modyfikacji czy poprawek. 
Taki zawias najlepiej zrobić samemu i zabetonować, jeŜeli maszt stawiamy na ziemi. W 
przypadku gdy maszt mocujemy na dachu budynku musimy zakupić obejmy kominowe, albo 
specjalne mocowanie do masztu  które jest scalane z dachem. 
Po skompletowaniu wszystkich niezbędnych elementów stawiamy maszt antenowy w 
upatrzonym przez nas miejscu. 
 
 

Rysunek przedstawia przekrojowo pokazany maszt ziemny. 
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Oczywiście nie kaŜdy z nas posiada przestrzeń do postawienia masztu ziemnego, 
alternatywnie moŜemy zastosować maszt na budynku. Gdy dom jest naszą prywatną 
własnością obchodzą nas jedynie kwestie czysto techniczne, natomiast jeśli mieszkamy w 
bloku mieszkalnym musimy liczyć się równieŜ z przeszkodami administracyjno-prawnymi. 
W drugim przypadku, naleŜy uzyskać pozwolenie na postawienie masztu, moŜna je uzyskać 
stosując stosowne podanie skierowane do spółdzielni mieszkaniowej której jesteśmy 
‘przynaleŜni’. PoniŜej przykładowy wzór podania które moŜemy wystosować, oczywiście 
argumentować moŜemy na kaŜdy sposób nie trzeba się trzymać sztywno poniŜszego wzoru, 
jest on tylko przykładem jak moŜna takowe podanie napisać. 
 
 
 
Imię i Nazwisko 
Adres 
Telefon  
      Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej  
 
                 "NAZWA"  
 
 
 
                  PROŚBA  
 
Zwracam się z uprzejmą prośbą o wyraŜenie zgody na montaŜ anteny CB działającej w 
częstotliwości 26 - 27MHz na dachu bloku przy ul. xxxxxxxxxxxxx. Jednocześnie deklaruje, 
iŜ urządzenie podłączone do wyŜej wymienionej anteny nie będzie miało większej mocy niŜ 
4W zgodnie z wymogami homologacyjnymi. Informuję, iŜ mogę bez dodatkowego 
pozwolenia prowadzić transmisję na tej częstotliwości o mocy nie wyŜszej niŜ zadeklarowana 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 października 2005r w sprawie 
urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczo-odbiorczych, które mogą być uŜywane bez 
pozwolenia (Dz.U, z 2005r Nr 230, Poz. 1955).  
Sam pokryje wszelkie koszty instalacji oraz montaŜu. Zapewniam takŜe o zastosowaniu 
wszelkich środków zabezpieczających, umoŜliwiających prawidłowe funkcjonowanie 
montowanej instalacji antenowej oraz zapobiegających uszkodzeniom części budynku. 
MontaŜ anteny nie będzie naruszał poszycia dachowego, a późniejsze uŜytkowanie anteny nie 
będzie uciąŜliwe dla mieszkańców.  
Równocześnie proszę o udostępnienie kluczy do włazów prowadzących na dach w celu 
dokonania niezbędnych pomiarów, a takŜe ustalenia dogodnej i jak najmniej uciąŜliwej 
lokalizacji oraz późniejszego montaŜu instalacji antenowej.  
 
Z góry dziękuję za pozytywne rozpatrzenie mojej prośby i proszę o wydanie zgody w formie 
pisemnej.  
 
 
 
 
          Z powaŜaniem  
 
 
        Imię i Nazwisko 
 
             (Ręczny podpis): 
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Odpowiedź na takie podanie winna być wydana w okresie maksymalnie 2 tygodni od 
złoŜenia. Gdy juŜ otrzymamy stosowne zezwolenie, moŜemy przejść do technicznych kwestii. 
 
 
Jak załoŜyć maszt na budynku?? 
 
 
Oczywiście najlepiej by antena była jak najwyŜej, stąd w prywatnych domach często montuje 
się antenę na kominach bądź dachach. Podobnie jest z blokami mieszkalnymi na powierzchni 
dachu szukamy miejsca do którego moglibyśmy przytwierdzić maszt. Do mocowania masztu 
moŜemy uŜyć np.  
 
 
Obejmy  murowej: 
 
 

 
Jest ona na stałe przytwierdzana do muru za pomocą śrub. 

 
 
 
 
Obejmy kominowej: 
 
 
 

 
 
 

Jest przytwierdzona do komina za pomocą odpowiednio naciągniętych taśm stalowych. Jej 
zaletą jest brak potrzeby wiercenia otworów co w przypadku bloku mieszkalnego jest czasem 

duŜym ułatwieniem. 
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Rys. Zdjęcie masztu zainstalowanego za pomocą obejmy kominowej. 

 
Jako samego masztu moŜna uŜyć rury stalowej najlepiej ocynkowanej (odporna na 

rdzewienie) długość zaleŜy tylko od nas i moŜliwości technicznych. NaleŜy pamiętać jednak 
Ŝe maszty powyŜej 3 metrów, dobrze jest zabezpieczyć dodatkowymi odciągami, na takiej 

samej zasadzie jak przy maszcie ‘ziemnym’. 
 
 
 

2. Kabel Antenowy i antena 
 

 
 

Rys. Przedstawia przekrój kabla antenowego, z elementami jego budowy. 
 
 
Kabel antenowy jaki sugerujemy to  RG-213, H-1000 lub RF-7  
Znany z instalacji samochodowych kabel RG-58 nie jest zalecany do instalacji bazowych. 
 
 
Długość kabla jakiej uŜyjemy nie ma znaczenia,  ma go być tyle aby połączyć radio CB z 
anteną. 
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Anteny bazowe ‘kupne’ godne polecenia to między innymi: Black Pirate, Super Lemm AT-
92, Super Lemm 16, Qubical Quad, Masen 5/8 z 6 przeciwwagami, Sirio GPE 27 .  
 

Oczywiście to tylko przykłady nie są to jedyne świetne anteny, lecz te bardziej 
popularne, by dowiedzieć się opinii o jakiejś innej antenie bazowej moŜna zapytać 
doświadczonych uŜytkowników forum CB-FORUM.PL to nic nie kosztuje ☺. 
 
 
 
 
 

 
 

Rys. Antena Black Pirate 
 
 
 
 

Oczywiście anteny kupne nie są jedynym rozwiązaniem, dla majsterkowiczów czy teŜ 
bardziej oszczędnych, a moŜe po prostu ludzi kreatywnych nie ma Ŝadnych przeszkód by 
samemu zbudować swoją antenę ☺. Najczęściej budowaną anteną jest antena typu DIPOL 
często zwana teŜ anteną wakacyjną, z racji tego iŜ łatwo zainstalować ją w terenie i do tego 
bardzo poprawnie pracuje. Oczywiście antena typu DIPOL nie jest jedyną którą moŜna zrobić 
własnymi siłami ale jest najbardziej popularną i jedną z najłatwiejszych do zrobienia. 
 
PoniŜej artykuł „Górala” z grupy Warszawskich Okupantów #32FM poświęcony montaŜowi 
anteny typu DIPOL: 
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a) Jak zbudować antenę typu DIPOL?? 
 
ZbliŜa się okres wakacyjny, jest to więc dobry moment aby pomyśleć nad prostą anteną, którą 
będziemy modli zabrać ze sobą i w łatwy sposób „zainstalować” na okolicznych drzewach, 
płotach czy dachach…  

Dla tych, którzy latem nastawiają się głównie na łączności DX, dobrą i prosta do wykonania 
będzie antena typu dipol, którego elementy stanowią dwa odcinki przewodu (linki) leŜące na 
jednej prostej. Antena ta przy zawieszeniu pionowym (górne ramię połączone ze środkową 
Ŝyłą kabla) ma charakterystykę dookólną, natomiast przy zawieszeniu poziomym wykazuje 
juŜ typowe właściwości kierunkowe. W takim połoŜeniu charakterystyka jej promieniowania 
przypomina ósemkę, przy czym jej zero występuje w kierunkach wskazywanych przez 
ramiona dipola. 

 

Do budowy anteny potrzebna będzie linka stalowa średnicy 4mm oraz zaciski i puszka w 
którą zamontujemy balun. Istnieje wprawdzie moŜliwość zasilania dipola z pominięciem 
symetryzatora, ale wtedy naleŜy spodziewać się wzrostu zakłóceń i pogorszeniem wydajności 
anteny. MontaŜ fidera do samej anteny polega na podłączeniu gorącego do jednego elementu 
dipola, a oplotu do drugiego, patrz. rys.2: 

 

 

 

Jeśli jednak decydujemy się na montaŜ baluna, wtedy zamiast płytki tekstyliowej stosujemy p
udełko, 

w którym go zamontujemy. Symetryzator naleŜy nawinąć trzema przewodami jednocześnie 
(trifilarnie) na ferrytowym rdzeniu toroidalnym.  
 

 
Średnica rdzenia: 40 - 60 mm,  
Materiał rdzenia: ferryt w.cz np. F80, F81  
Średnica pojedynczego przewodu: 1,5 - 1,6 mm,  
Liczba zwojów: 10 
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Tak wykonany balun umieszczamy w pudełku z zaciskami i gniazdem antenowym i po 
podlutowaniu przewodów, zalewamy dla uszczelnienia klejem na gorąco lub silikonem, a 

elementy dipola przykręcamy do zacisków. 

 

 

 W razie braku odpowiednich pierścieni ferytowych, z powodzeniem moŜna zastosować balun 
powietrzny. Do jego budowy wystarczy kilku metrowy odcinek kabla rg58 i rurka pcv o 
średnicy 40-50mm. Nawijamy na nią 34-37 zwojów fidera i w ten sposób otrzymujemy prosty 
symetryzator.  
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Dla pasma CB, np.: dla częstotliwości 26.285 długość takiej anteny wynosi 5,44 m. 
elementem jest wyliczenie długości L dipola dla określonego pasma. W tym celu  

naleŜy posłuŜyć się wzorem:  
L (m) = 143/f (MHz) 

gdzie 
L - długość anteny w metrach  

143 - stała  
f - częstotliwość w MHz 

 

 
 

Strojenia anteny dokonuje się poprzez skracanie lub wydłuŜanie całości. Na początek 
proponujemy uciąć antenę o 2-3 cm dłuŜszą niŜ wyliczony wymiar i przez docinanie po 1cm 

doprowadzenie do najniŜszego SWR. 

Przykładowa antena typu dipol bez symetryzatora: 
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Przykładowa antena typu dipol z prostym symetryzatorem (balunem): 

 
 

 
Przykłady zawieszenia anteny typu dipol: 
 
a) Pionowe: 

 
Promieniowanie dookolne, sprawdzające się przy łączności lokalnej. 
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b) Poziome: 
 

 
Promieniowanie kierunkowe, sprawdzające się w łącznościach DX’owych. 

 
c) Odwrócone „V” 
 

 
 
 
 



 30 

 
3. Radio Bazowe CB 
 
Tutaj mamy duŜy wybór sprzętu. zarówno starszego jak i nowszego  
Ze starszego typu moŜemy wybrać np. z pośród bardziej popularnych: 
 
- Alan 87 
- Alan 555 
- Alan 560 
- President Jackson 
- oraz wielu innych mniej znanych 
  
Z nowszych mamy: 
- Alan 8001 
- Alan 9001 
- President Jackson II 
- i duŜa ilość mniej popularnych (nie znaczy gorszych) radiotelefonów. 
 

 
 
 
 
4. Zasilacz. 
 
Niektóre radia bazowe posiadają wbudowane zasilacze,  np. Alan 555.  inne jak Alan 8001 
potrzebują zasilania zewnętrznym zasilaczem.  Tu naleŜy się zaopatrzyć w zasilacz o 
wydajności prądowej minimum 10A np. ZS-10/12 lub ZS-20. Są to zasilacze stabilizowane. 
MoŜna teŜ uŜyć np. zasilacza impulsowego  np.. Firmy Lafayette. Tego typu zasilacze mają 
wbudowane niezbędne zabezpieczenia  przed jego uszkodzeniem. 
 

 
Rys. Przedstawia zasilacz przystosowany do radia nie posiadającego wewnętrznego zasilacza. 
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5. Mikrofon bazowy. 
 
 
Na rynku dostępne są takie mikrofony bazowe jak Sadelta Echo Master Pro 
Sadelta Echo Master Plus,  Turner EXPANDER 500 itp. 
Mikrofony te posiadają duŜe wzmocnienie modulacji , regulację barwy tonu , regulowane 
echo, co często wyróŜnia je od podstawowych mikrofonów w postaci gruszek.  
 
 
 

 
Rys. Mikrofon bazowy Sadelta Echo Master Pro 

 
 
 
6. Reflektometr 
 
 
Niezbędnym wyposaŜeniem stacjo bazowej jest Reflektometr. MoŜemy uŜywać prostego 
reflektometru, jak i bardziej zaawansowanego np., DAIWA SX-400. 
Wybór czy uŜywać reflektometru z kalibracją czy krzyŜowego (bez kalibracji) jest 
uzaleŜniony tylko i wyłącznie od upodobań kupującego. 
 

 
 

 
 
 
 

Rys.Reflektometr krzyŜowy (nie wymagający kalibracji) 
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7. Dziennik stacji bazowej 
 
W celu zapisywania naszych łączności wskazane jest mieć tzw. dziennik stacji  bazowej CB. 
W nim zapisujemy wszystkie nasze przeprowadzone łączności zwłaszcza te dalekie. 
 
 
8. Karty QSL – jak wypełnić 
 
W celu potwierdzenia naszych łączności wysyłamy do naszego respondenta kartę QSL na 
podany przez niego adres. 
 
 

 
Rys. Front karty QSL  

(zazwyczaj zawiera szczególne miejsca i znaki regionu z którego nawiązywane są łączności) 
 

 
 

 
Rys. Tył karty QSL 

 
Co czym w QSL, jak wypełnić oraz troszkę pojęć kodu Q… 

 
161CBF ... - indywidualny numer klubowicza np. 161CBF001 
QTH  - miejscowość nadawania, moŜemy łatwo poprzez ten numer ustalić skąd nadawał nasz 
rozmówca, korzystając ze lokatora QTH znajdującego się na stronie: 
http://f6fvy.free.fr/qthLocator/fullScreen.php 
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2-WAY QSO - łącznośc dwustronna  
YOUR SWL REPORT - łącznośc nasłuchowa  
TO RADIO  - znak operatora  
OP - operator  
QSO - numer łączności (z dziennika)  
DATE  - data  
DAY  - dzien  
MONTH  - miesiąc  
YEAR  - rok  
TIME (UTC)  - godzina  
FREQUENCY - częstotliwość  
MODE  - rodzaj modulacji  
REPORT - raport  
 
R - signal readability - określa czytelność sygnałów  
1 - nieczytelne  
2 - mało czytelne, rozróŜnia się pojedyncze słowa  
3 - czytelne, ale z trudnościami  
4 - dobrze czytelne  
5 - bardzo dobrze czytelne  
 
S - signal strenght - określa siłę sygnałów  
1 - sygnał bardzo słaby, niewyraźny, zaledwie odbieralny  
2 - sygnał bardzo słaby  
3 - słaby sygnał  
4 - umiarkowany sygnał  
5 - dość dobry sygnał  
6 - dobry sygnał  
7 - umiarkowanie silny sygnał  
8 - silny sygnał  
9 - wyjątkowo silny sygnał  
 
T - tone - określa jakość tonu (CW)  
1 - bardzo chrapliwy  
2 - chrapliwy ton prądu zmiennego, bez śladów muzykalności  
3 - chrapliwy, niski ton prądu zmiennego, lekko muzykalny  
4 - nieco chrapliwy ton prądu zmiennego  
5 - ton dzwięczny, modulowany składową zmienną  
6 - ton modulowany, lekko świszczący  
7 - ton prawie czysty, lekko świszczący  
8 - ton czysty, ze śladami przydzwięku  
9 - najczystszy dźwięczny ton  
 
QRM - zakłócenia cywilizacyjne  
QRN - zakłócenia od burzy  
QSB - znikający sygnał  
Without - brak zakłóceń  
TRX - radiotelefon  
Microphone - mikrofon  
ANT  - antena  
Amplifier  - wzmacniacz  
Power output - moc wyjściowa  
BASE - baza  
MOBIL  - mobil / samochód  
PSE QSL - proszę o przesłanie QSL  
TNX QSL - dziękuję za przesłanie QSL 
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III. UŜytkowanie CB RADIA 
 
1. Podstawowe zasady 
 
1. NIE KLNIEMY NA RADIU !!! ( nawet jeśli ktoś nas wyjątkowo irytuje nie powinno się 
uŜywać wyrazów niestosownych, trzeba brać pod uwagę Ŝe wielu uŜytkowników CB 
podróŜuje np. z dziećmi )  
 
2. UśYWAMY ZWROTÓW GRZECZNO ŚCIOWYCH i PODZI ĘKOWA Ń (Np. 
Koledzy, Mobilki, Dzięki za marginesik, Szerokości)  
 
 
3. PO ZAPYTANIU O DROGĘ W DOBRYM TONIE JEST INFORMACJA O 
DRODZE POKONANEJ PRZEZ CIEBIE. (W praktyce na przykładzie krótkiego dialogu 
wygląda to mniej więcej tak:  
 
Kolega A: - ‘Mobilki jak dróŜka z Kielc w stronę Warszawy?’  
Kolega B: - ‘Kolego ogólnie czysto, tylko na 506 w SkarŜysku stały Misiaki z Suszarką ’  
Kolega A: - ‘Dzięki Kolego, jak byś jechał w stronę Krakowa to do Jędrzejowa masz 
czyściutko, Szerokości’  
Kolega B: - ‘Dzięki Kolego, Przyczepności’)  
 
4. IGNORUJEMY ZACHOWANIA NIESTOSOWNE  z wyjątkiem przekleństw tu śmiało 
moŜna ganić uŜytkowników i upominać! (z reguły niestosowne zachowania jak np. 
‘Pysiowanie’[pojęcie wytłumaczone niŜej dla niewtajemniczonych jako: Pysia] naleŜy 
ignorować bo tylko pobudzamy aktywność uŜytkownika zachowującego się niestosownie, 
największa karą jest dla niego właśnie obojętność)  
 
To tylko podstawowe zasady kanału drogowego jest ich bardzo duŜo nie sposób wszystkich 
opisać, na pewno z czasem poznacie wszystkie 
 

2. Slang – Słownik pojęć i zwrotów CB 
 
Na radiu często moŜna spotkać skróty, kody w postaci numerów uŜywane przez głównie 
doświadczonych CB’owców: 
 
Oto najbardziej znane z nich :  
73 - Pozdrawiam  
51 - Nie daj sie złapac  
22 - Mam to w d***  
88 - Buziaki  
99 - Wyp.... "idź sobie stad"  
55 - Powodzenia, Wszystkiego dobrego  
69 - Bardzo duŜa serdeczność  
600 - Telefon  
318 - Przerwa na posiłek z piwem  
813 - Przerwa na siusiu  
144 - ŁóŜko  
144+2 - W łóŜku, ale nie sam (a)  
1000 – CięŜarówka  
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Dawniej:  
10-4 (dziesieć-cztery) ang. ten-four  
oznaczalo "bez odbioru" czyli zakonczenie rozmowy...  
 
I nowy w świeŜy uŜywany przez młodsze pokolenie :  
 
5 – tzw. Piona  
 
Zastosowanie kodów na przykładzie: 
"Kolega X: dzi ękuje kolego 73 dla Ciebie" 
 
 
 

a) Słownik pojęć oraz podstawowe zwroty:  
 
 
 
125p - kwadrat, mafia, fiacior (coraz Ŝadziej)  
126p - pierdziel, maluch, kaszlak, zawalidroga  
Amba – Mgła.  
Amerykańce – Rosjanie.  
Aparat, fotograf – foto radar  
Automat do lodów - dziewczyna stojąca na trasie, prostytutka  
Bajo – Pozdrowienie, Cześć, Na razie.  
Bardzo Agresywne Gady - BAG czyli niemieckie ITD.  
Bat, bacik - antena CB  
Beczka - samochód cysterna.  
Break, break (breko, breko)- sygnał chęci wtrącenia się do rozmowy, głównie do rozmów 
prywatnych na innych kanałach niŜ 1.  
Budzik - Prędkościomierz  
Dafik- Daf  
Dawca - motocyklista  
DróŜka - droga  
Dyskoteka - radiowozy stające z włączonymi kogutami  
Ekologia - miśki sprawdzają paliwo.  
Erka na bombach - karetka pogotowia na sygnale  
Fajera - kierownica  
Firanka - Pojazd, w którym część załadowcza okryta jest plandeką  
Gąsiory - Litwini (nazywani tak ze względu na brzmienie swojego języka).  
Gówniarz - Beczkowóz  
Gruszka - mikrofon, do którego mówimy  
Grzybiarki - dziewczyny stojące na trasie, prostytutki  
Hostessy - dziewczyny stojące na trasie, prostytutki  
Jadą na bombach - Jadą na sygnale  
Jelonek - Jelcz  
Kierunek- kierunkowskaz  
Kino objazdowe – nie oznakowany samochód policyjny z wideo rejestratorem  
Kocioł/koreczek/...jest zatkane - korek na drodze  
Kolarz- rowerzysta  
Koledzy – uŜytkownicy CB.  
Konowały/łapiduchy na dyskotece - Karetka na sygnale  
Kontener- samochód z kontenerem jadącym z lub do portu.  
Kosztowności- obca waluta.  
Krawaciarz - kierowca w słuŜbowym aucie z kratką  
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Krokodylki – Inspekcja Transportu Drogowego.  
Lemoniada, oranŜada – paliwo.  
Lepper - ciągnik rolniczy  
Lodówa - radiowóz prewencji, zwykły  
Lodówka - Pojazd chłodnia, izoterma 
Luiza - liaz 
Lunatyk - samochód bez włączonych świateł  
Lustereczko – nawzajem  
Lustereczko w twoja stronę- wzajemnie  
Łapanka - kontrola we wszystkich samochodach (najczęściej po jakimś napadzie albo coś w 
tym stylu)  
Magnesówa - antena na magnes 
Majk - Mikrofon 
Maniek - Samochód marki Man  
Manik - Samochód marki Man  
Margines - pobocze  
Maślanka - Mgła  
Miny na drodze - dziurawa droga  
Misiaki, Misie, dawniej Smerfy – Policja  
Misie z suszarką – Policjanci z foto radarem  
Misiek na hulajnodze - policjant na motorze  
Misiek z okularami - policjant z lornetką  
Misiek z soczewką- policjant z lornetką  
Miśkowóz - radiowóz  
Mobile, Mobilki – uŜytkownicy CB, Kierowcy  
Muchomory - Autostopowicze .  
Mundek - Mondeo  
Nabita puszka - czynny foto radar  
Oczko/światełko- reflektor.  
Oszczędności - zaoszczędzone paliwo  
Papuga - głośnik/megafon zamontowany na zewnatrz auta. Gdy przełączymy radio a tryb 
papugi (PA), to co powiemy do gruszki będzie słyszane tylko na zewnątrz auta (do 
dziękowania/opieprzania przechodniów itp)  
Patelnia - Ciągnik + naczepa do przewozu kamienia, Ŝwiru, ziemi itp  
Pielgrzym - nauka jazdy (L)  
Poldek – Polonez  
Poligon - dziurawa, nierówna droga  
Posadził ładunek na rowie - TIR siedzący w rowie  
Przyczepności – Pozdrowienie kierowców coś jak Szerokiej drogi  
Pusty gołębnik - nieuzbrojony (pusty) stacjonarny foto radar  
Puszka - atrapa foto radaru  
Pysia - człowiek chory psychicznie powtarzający słowo "pysia" (najlepiej ignorować)  
RedBull- cysterna.  
Renia - Renault  
Ręczniak- przenośny radiotelefon nie uŜywany w samochodach.  
Rozlało się mleko - gęsta mgła  
Rozkręć radyjko - polecenie by zmniejszyć moc wyciszania szumów, na tyle, by nie było 
słychać szumów ale słychać innych mobilków  
Skakanka - SCANIA  
Skręcone radio - uŜytkownik ma tak mocno wyciszone szumy ze nie slyszy NIC  
Skrajnia - Samochód przewoŜący duŜy gabaryt jadący na Ŝóltych "kogutach"  
Prowadzony przez inny samochód z tabliczką "Pilot" takŜe na Ŝółtych "kogutach"  
Solówka - Zazwyczaj. sam cięŜarowy bez naczepy, przyczepy itp.  
Sprzedam lub kupię oszczędności!!/Lemoniada, lemoniada!!- sprzedam/ kupię paliwo 
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Ssaki leśne – Panie do towarzystwa stojące przy lesie   
Suszarka, zakład fryzjerski - radar  
Szerokości - szerokiej drogi  
Szerokości/ przyczepności/ przejrzystości- powodzenia (w zaleŜności od warunków 
panujących na drodze)  
ŚcieŜka - droga  
Śmietnik - przenośny foto radar  
Tandem - Sam. cięŜarowy + przyczepa  
Trapez - Polonez  
Trucker, Traker, Truckowiec- kierowca  
Wahadełko - ruch wahadłowy  
Walnąć(zrobić) rogala - zawrócić  
Wentyl - rowerzysta  
Wideokameralna Vectra/Omega itp – nie oznakowany pojazd policji z kamerą  
Więźniarka - auto z kratką  
Wlocik, Wylocik – Droga wjazdowa lub wyjazdowa z większego miasta  
Wolwo/globtroter- Volvo  
Wywalić dzwona - mieć wypadek kolizję  
Zamknął oko - zasnął za kierownicą  
Zestaw - Ciągnik siodłowy + naczepa  
Zgasła Ci świeczka - Masz przepaloną Ŝarówkę  
Zieloni - Inspekcja Transportu Drogowego  
Złapać za nośną - namierzyć podczas nadawania  
ZwęŜka - zwęŜenie drogi  
śaby - Halogeny  
Ciągnąć dyskotekę - mieć włączonego koguta na naczepie  
Dzikus - parking lesny, lub taki bez stacji paliwowej  
Beczka - cysterna lub silos  
Deskorolka - naczepa platforma  
Patelnia - naczepa wywrotka  
Gabarycik - zestaw o większych niŜ dopuszalne wymiarach  
Pompa, CPN - stacja paliwowa  
Jelonek - Jelcz  
Roburek - cięŜarówka Mercedesa  
Renia - Renault  
Chińczyk - nowy model Volvo FH (od skośnych świateł przednich)  
Retarder, zwalniacz - pojazd blokujący ruch (autobus PKS lub traktor)  
 
 
b) Zwroty – jak pyta ć o drogę :  
 
Jeśli chcemy zapytać się o drogę w danym kierunku wywołujemy kierowców jadących z 
naprzeciwka, zakładając Ŝe jedziemy z Elbląga do Gdańska zapytanie brzmi:  
 
‘Koledzy, Mobilki – jak dró Ŝka z Elbląga w stronę Gdańska?’  
Lub  
‘ogólny do mobili jadących w kierunku Elbląga jak wygląda dróŜka ( lub scieŜka ) do 
Gdańska?’  
 
ewentualnie jeśli widzimy tabliczkę z imieniem wołamy po imieniu i marce pojazdu:  
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"Krzysztof - Scania jak dróŜka do Gdańska?"  
 
oraz potocznie ( jeśli nie ma imienia i jesteśmy pewni marki pojazdu )  
 
" Czerwona (kolor ciągnika siodłowego) Skakanka(Scania) jadąca w kierunku Elbląga 
jak dró Ŝka do Gdańska?"  
 
lub dla pewności słuchającego  
 
a)" Biała Skakanka z niebieska firaną ( firana - samochód z przyczepą pokryta 
plandeką o takim kolorze ) jadąca w kierunku Elbląga jak dróŜka do Gdańska?"  
b)"Biała Skakanka kontener ( samochód z kontenerem jadącym z lub do portu ) jadąca 
w kierunku Elbl ąga jak dróŜka do Gdańska?"  
 
Odpowiedzi przykładowe :  
 
‘Kolego do Gdańska masz czysto’ – oznacza Ŝe kierowca jadący w stronę Elbląga od 
Gdańska nie napotkał po drodze Misiaków.  
Lub  
‘na 79 kilometrze na 8 słupku stoją Misie z suszarką ’  
 
 
Tj przy takim słupku: 
 
 

 
 
 
 

NaleŜy zwrócić uwagę na którym słupku aktualnie jesteśmy i pilnować by odpowiednio 
przed słupkiem na 79 km zwolnić ;)  
Ewentualnie odpowiedź moŜe brzmieć :  
 
 
‘Kolego w okolicach Jazowej zaraz za mostem w twoim kierunku misie’ oznacza to Ŝe w 
miejscowości Jazowa po minięciu mostu naleŜy spodziewać się policji.  
 
Oczywiście odpowiedzi analogicznie do mostu mogą tyczyć się innych wybranych punktów 
charakterystycznych bądź znaków np. stacja benzynowa, druga pięćdziesiątka (tj. drugie 
ograniczenie prędkości do 50km/h)  
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Czasem do rozmowy moŜna dodać humorystyczne odpowiedzi ;)  
 
Oto przykłady na zapytanie o słyszalność:  
- Jak mnie słychać koledzy? Testuje CB  
- Słychać Cię jak teściową z przedpokoju  
- Jak ojca dyrektora - głośno i wyraźnie!  
- Jak Kaczyńskiego na mównicy.. słychać Cię ale Cię nie widać!  
- Jak zawory w polonezie!  
-Słychać Cię głośno i niepotrzebnie jak matkę w przedpokoju która wróciła z wywiadówki 
 
 
Lub o drogę:  
- Jak dróŜka z Kielc w Kierunku Radomia koledzy?  
- Czarna w Białe paski kolego ;)  
- Asfaltowa w miarę równa.... 
 
 

Przydatne za granicą i nie tylko 
 

Litera Literowanie EU Literowanie PL W uŜyciu PL 
A Alfa Adam Adam 
B Brawo Barbara Basia 
C Charlie Celina Celina 
D Delta Dorota Dorota 
E Echo Ewa Ewa 
F Foxtrott Franciszek Franek 
G Golf Genowefa Gienia 
H Hotel Henryk Heniek 
I India Irena Irena 
J Juliett Jadwiga Jadzia 
K Kilo Karol Karol 
L Lima Leon Leon 
M Mike Maria Maria 
N November Natalia Natalia 
O Oscar Olga Olga 
P Papa Paweł Paweł 
Q Quebec Quebec Quebec 
R Romeo Roman Roman 
S Sierra Stanisław Staszek 
T Tango Tadeusz Tadek 
U Uniform Urszula Ula 
V Victor Violetta Violka 
W Whiskey Wacław Wacek 
X X-ray Xantypa Xantypa 
Y Yankee Ypsylon Ypsylon 
Z Zulu Zygmunt Zygmunt 
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3. Tabela częstotliwości 
TABELA CZĘSTOTLIWOŚCI DLA PASMA CB 

Kanał A B C D E F G H I J 

1 25.610 26.060 26.510 26.960 27.410 27.860 28.310 28.760 29.210 29.660 

2 25.620 26.070 26.520 26.970 27.420 27.870 28.320 28.770 29.220 29.670 

3 25.630 26.080 26.530 26.980 27.430 27.880 28.330 28.780 29.230 29.680 

4 25.650 26.100 26.550 27.000 27.450 27.900 28.350 28.800 29.250 29.700 

5 25.660 26.110 26.560 27.010 27.460 27.910 28.360 28.810 29.260 29.710 

6 25.670 26.120 26.570 27.020 27.470 27.920 28.370 28.820 29.270 29.720 

7 25.680 26.130 26.580 27.030 27.480 27.930 28.380 28.830 29.280 29.730 

8 25.700 26.150 26.600 27.050 27.500 27.950 28.400 28.850 29.300 29.750 

9 25.710 26.160 26.610 27.060 27.510 27.960 28.410 28.860 29.310 29.760 

10 25.720 26.170 26.620 27.070 27.520 27.970 28.420 28.870 29.320 29.770 

11 25.730 26.180 26.630 27.080 27.530 27.980 28.430 28.880 29.330 29.780 

12 25.750 26.200 26.650 27.100 27.550 28.000 28.450 28.900 29.350 29.800 

13 25.760 26.210 26.660 27.110 27.560 28.010 28.460 28.910 29.360 29.810 

14 25.770 26.220 26.670 27.120 27.570 28.020 28.470 28.920 29.370 29.820 

15 25.780 26.230 26.680 27.130 27.580 28.030 28.480 28.930 29.380 29.830 

16 25.800 26.250 26.700 27.150 27.600 28.050 28.500 28.950 29.400 29.850 

17 25.810 26.260 26.710 27.160 27.610 28.060 28.510 28.960 29.410 29.860 

18 25.820 26.270 26.720 27.170 27.620 28.070 28.520 28.970 29.420 29.870 

19 25.830 26.280 26.730 27.180 27.630 28.080 28.530 28.980 29.430 29.880 

20 25.850 26.300 26.750 27.200 27.650 28.100 28.550 29.000 29.450 29.900 

21 25.860 26.310 26.760 27.210 27.660 28.110 28.560 29.010 29.460 29.910 

22 25.870 26.320 26.770 27.220 27.670 28.120 28.570 29.020 29.470 29.920 

23 25.900 26.350 26.800 27.250 27.700 28.150 28.600 29.050 29.500 29.950 

24 25.880 26.330 26.780 27.230 27.680 28.130 28.580 29.030 29.480 29.930 

25 25.890 26.340 26.790 27.240 27.690 28.140 28.590 29.040 29.490 29.940 

26 25.910 26.360 26.810 27.260 27.710 28.160 28.610 29.060 29.510 29.960 

27 25.920 26.370 26.820 27.270 27.720 28.170 28.620 29.070 29.520 29.970 

28 25.930 26.380 26.830 27.280 27.730 28.180 28.630 29.080 29.530 29.980 

29 25.940 26.390 26.840 27.290 27.740 28.190 28.640 29.090 29.540 29.990 

30 25.950 26.400 26.850 27.300 27.750 28.200 28.650 29.100 29.550 30.000 

31 25.960 26.410 26.860 27.310 27.760 28.210 28.660 29.110 29.560 30.010 

32 25.970 26.420 26.870 27.320 27.770 28.220 28.670 29.120 29.570 30.020 

33 25.980 26.430 26.880 27.330 27.780 28.230 28.680 29.130 29.580 30.030 

34 25.990 26.440 26.890 27.340 27.790 28.240 28.690 29.140 29.590 30.040 

35 26.000 26.450 26.900 27.350 27.800 28.250 28.700 29.150 29.600 30.050 

36 26.010 26.460 26.910 27.360 27.810 28.260 28.710 29.160 29.610 30.060 

37 26.020 26.470 26.920 27.370 27.820 28.270 28.720 29.170 29.620 30.070 

38 26.030 26.480 26.930 27.380 27.830 28.280 28.730 29.180 29.630 30.080 

39 26.040 26.490 26.940 27.390 27.840 28.290 28.740 29.190 29.640 30.090 

40 26.050 26.500 26.950 27.400 27.850 28.300 28.750 29.200 29.650 30.100 
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4. CB w świetle prawa polskiego. 
 
 
Czy potrzebuje homologacji??  
 
Nie ma obowiązku w polskim prawie posiadania homologacji!! (w oparciu o dane ze strony 
policji polskiej, nr. ustawy i treść z opisem poniŜej) 
 
 
 
 
Czy mogę legalnie bez pozwolenia korzystać z CB-Radia??  
 
Tak jeśli spełnia ono warunki wytyczone w polskim prawie. Warunki opisane są poniŜej w 
oficjalnej policyjnej notce. 
 
 
 
 
Oficjalna notatka w tej sprawie na stronie policji polskiej: 

Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Transportu z dnia 3 lipca 2007r. w sprawie urządzeń 
radiowych nadawczych lub nadawczo-odbiorczych, które mogą być uŜywane bez pozwolenia radiowego (Dz. U. 
Nr 138, poz. 972) nie wymaga pozwolenia radiowego uŜywanie urządzeń Radia Obywatelskiego CB wyłącznie 
w zakresie częstotliwości 26,96-27,41 MHz, pracujących z modulacją częstotliwości lub amplitudy 
(FM/AM//SSB) z mocą wyjściową nadajnika do 4 W dla FM i AM oraz z mocą 12W (PEP) dla SSB.  

Obecne uregulowania prawne nie nakładają na uŜytkowników urządzeń typu CB Radio obowiązku posiadania 
przy sobie i okazywania na Ŝądanie organu kontroli ruchu drogowego świadectwa homologacji czy deklaracji 
zgodności uŜytkowanego urządzenia.  

Istnieje jednak moŜliwość, Ŝe urządzenie typu CB radio znajdujące się w pojeździe moŜe nasunąć podejrzenie 
policjantowi, iŜ znajduje się ono w obrocie, choć nie spełnia wymogów formalnych. Zdarzają się przypadki 
modyfikacji konstrukcji urządzenia oraz dopuszczalnych parametrów pracy. Zdarzają się takŜe przypadki 
sprowadzania urządzeń spoza granicy Polski, których parametry pracy nie zawsze są zgodne z polskimi 
przepisami.  

W przypadku pojawienia się uzasadnionych wątpliwości co do uŜytkowanego sprzętu, naturalnym zachowaniem 
jest próba zweryfikowania (w miarę moŜliwości na miejscu kontroli), czy znajdujące się w pojeździe CB radio 
zostało dopuszczone do obrotu na polskim rynku. DuŜym ułatwieniem w takim przypadku będzie okazanie 
policjantowi Świadectwa Homologacji lub Deklaracji Zgodności. I choć nie ma obowiązku posiadania tego 
dokumentu przy sobie, to jednak posiadanie go przy sobie w duŜym stopniu moŜe ułatwić obu stronom 
udokumentowanie faktu uŜytkowania zgodnego z prawem.  

W przypadku braku takiego dokumentu, uŜytkownik moŜe być naraŜony na konieczność zabezpieczenia 
urządzenia do czasu wyjaśnienia sprawy. Oznacza to równieŜ, Ŝe na potrzeby prowadzonego postępowania 
wyjaśniającego będzie musiał w późniejszym terminie dostarczyć taki dowód celem uniknięcia posądzenia o 
popełnienie wykroczenia lub nawet przestępstwa.  

Link: http://www.policja.pl/portal/pol/169/3001/Co_prawo_mowi_o_korzystaniu_z_quadow.html 
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Czy uŜywanie radia w samochodzie jest dozwolone??? 
 
Tak, na potwierdzenie poniŜej kolejna oficjalna notatka, dotycząca tej sprawy, a 
umieszczona przez wortal policji polskiej. 
 

Rozmowa przez CB radio 

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami interpretacyjnymi przepisów prawa o ruchu drogowym w 
zakresie korzystania z radia CB podczas kierowania pojazdem, Komenda Główna Policji informuje, Ŝe aktualnie 
obowiązujące uregulowania prawne w tym zakresie, nie zabraniają korzystania z urządzeń nadawczo-
odbiorczych typu CB radio. 

Zgodnie z art. 45 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U. z 2005r. Nr 
108 poz. 908 z późn. zm.) cyt.  Kierującemu pojazdem zabrania się: 

1)      korzystania podczas jazdy z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku; 

Biuro Prawne KGP przedstawiło  pogląd, z którego wynika iŜ przepis ten odnosi się tylko i wyłącznie do 
telefonów komórkowych.  

            NaleŜy jednak wyraźnie podkreślić, Ŝe o ile sama rozmowa przez CB radio nie jest zabroniona, to w 
niektórych okolicznościach kierujący, korzystając z CB radia, swoim zachowaniem moŜe przyczynić się do 
utrudnienia lub spowodowania zagroŜenia bezpieczeństwa lub porządku w ruchu drogowym, za co moŜe 
zostać pociągnięty do odpowiedzialności .  

W myśl art. 3 ust. 1 kodeksu drogowego Uczestnik ruchu i inna osoba znajdująca się na drodze są obowiązani 
zachować ostroŜność albo gdy ustawa tego wymaga – szczególną ostroŜność, unikać wszelkiego działania, 
które mogłoby spowodować zagroŜenie bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego ruch ten utrudnić 
albo w związku z ruchem zakłócić spokój lub porządek publiczny oraz narazić kogokolwiek na szkodę. 

  

            NaleŜy równieŜ wskazać, iŜ kierowcy którzy zostali ukarani mandatem karnym za korzystanie w trakcie 
jazdy z CB radia nie są uprawnieni do bezwzględnego prawa ubiegania się o uchylenie mandatu karnego, a 
tym samym zwrotu uiszczonej grzywny. KaŜdy tego typu przypadek powinien być rozpoznany w trybie 
indywidualnym z uwzględnieniem faktycznych okoliczności i przesłanek uzasadniających nałoŜenie mandatu. 

Link: http://www.policja.pl/portal/pol/166/19857/Rozmowa_przez_CB_radio.html 
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IV. Pomoce dodatkowe  
 
1. Lista dywizji: 
 

1 ITALY  Europe  I  
2 USA  North America  K  
3 BRASIL  South America  PY0S  
4 ARGENTINA  South America  LU  
5 VENEZUELA  South America  YV  
6 COLOMBIA  South America  HK  
7 NETHERLAND'S ANTILLES  South America  PJ  
8 PERU  South America  OA  
9 CANADA  North America  VE  

10 MEXICO  North America  XE  
11 PUERTO RICO  North America  KP4  
12 URUGUAY  South America  CX  
13 GERMANY  Europe  DL  
14 FRANCE  Europe  F  
15 SWITZERLAND  Europe  HB  
16 BELGIUM  Europe  ON  
17 HAWAII  Oceania  KH6  
18 GREECE  Europe  SV  
19 HOLLAND  Europe  PA  
20 NORWAY  Europe  LA  
21 SWEDEN  Europe  SM  
22 FRENCH GUYANA  South America  FY  
23 JAMAICA  North America  6Y  
24 PANAMA  North America  HP  
25 JAPAN  Asia  JA  
26 ENGLAND  Europe  G  
27 ICELAND  Europe  TF  
28 HONDURAS  South America  HR  
29 IRELAND  Europe  EI  
30 SPAIN  Europe  EA  
31 PORTUGAL  Europe  CT  
32 CHILE  South America  CE  
33 ALASKA  North America  KL7  
34 CANARY ISLS  Africa  EA8  
35 AUSTRIA  Europe  OE  
36 SAN MARINO  Europe  T7  
37 DOMINICAN REPUBLIC  North America  HI  
38 GREENLAND  North America  OX  
39 ANGOLA  Africa  D2  
40 LIECHTENSTEIN  Europe  HB0  
41 NEW ZEALAND  Oceania  ZL  
42 LIBERIA  Africa  EL  
43 AUSTRALIA  Oceania  VK  
44 SOUTH AFRICA  Africa  ZS  
45 YUGOSLAVIA  Europe  YU  
46 EAST GERMANY deleted  Europe  DL  
47 DENMARK  Europe  OZ  
48 SAUDI ARABIA  Asia  HZ  
49 BALEARIC ISLS  Europe  EA6  
50 RUSSIA  Europe  UA  
51 ANDORA  Europe  C3  
52 FAROER ISLS  Europe  OY  
53 EL SALVADOR  North America  YS  
54 LUXEMBOURG  Europe  LX  
55 GIBRALTAR  Europe  ZB  
56 FINLAND  Europe  OH  
57 INDIA  Asia  VU  
58 EAST MALAYSIA  Oceania  9M6  
59 DODECANESE ISLS  Europe  SV5  
60 HONG KONG  Asia  VS6  
61 ECUADOR  South America  HC  
62 GUAM ISLAND  Oceania  KH2  
63 ST. HELENA ISL  Africa  ZD7  
64 SENEGAL  Africa  6W  
65 SIERRA LEONE  Africa  9L  
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66 MAURITANIA  Africa  5T  
67 PARAGUAY  South America  ZP  
68 NORTHERN IRELAND  Europe  GI  
69 COSTA RICA  North America  II  
70 AMERICAN SAMOA  Oceania  KH8  
71 MIDWAY ISL  Oceania  KH4  
72 GUATEMALA  North America  TG  
73 SURINAME  South America  PZ  
74 NAMIBIA  Africa  V5  
75 AZORES ISLS  Europe  CU  
76 MOROCCO  Africa  CN  
77 GHANA  Africa  9G  
78 ZAMBIA  Africa  9J  
79 PHILIPPINE ISLS  Oceania  DU  
80 BOLIVIA  South America  CP  
81 SAN ANDRES & PROVIDENCIA ISLS North America  HK0  
82 GUANTANAMO BAY  North America  KG4  
83 TANZANIA  Africa  5H  
84 IVORY COAST  Africa  TU  
85 ZIMBABWE  Africa  Z2  
86 NEPAL  Asia  9N  
87 NORTH YEMEN deleted  Asia  136  
88 CUBA  North America  CM  
89 NIGERIA  Africa  5N  
90 CRETE ISL  Europe  SV9  
91 INDONESIA  Oceania  YB  
92 LIBYA  Africa  5A  
93 MALTA  Europe  9H  
94 UNITED ARAB EMIRATES  Asia  A6  
95 MONGOLIA  Asia  JT  
96 TONGA ISLS  Oceania  A3  
97 ISRAEL  Asia  4X  
98 SINGAPORE  Asia  9V  
99 FIJI ISLS  Oceania  3D2  

100 KOREA  Asia  HL 
101 PAPUA NEW GUINEA  Oceania  P2  

102 KUWAIT  Asia  9K  

103 HAITI ISLS  North America  HH  

104 CORSICA  Europe  TK  

105 BOTSWANA  Africa  A2  

106 CEUTA & MELILLA  Africa  EA9  

107 MONACO  Europe  3A  

108 SCOTLAND  Europe  GM  

109 HUNGARY  Europe  HA  

110 CYPRUS ISL  Asia  5B  

111 JORDAN  Asia  JY  

112 LEBANON  Asia  OD  

113 WEST MALASIA  Asia  9M2  

114 PAKISTAN  Asia  AP  

115 QATAR  Asia  A7  

116 TURKEY  Europe  TA  

117 EGIPT  Africa  SU  

118 THE GAMBIA  Africa  C5  

119 MADEIRA ISL  Africa  CT3  

120 ANTIGUA & BARBUDA ISLS  North America  V2  

121 THE BAHAMAS  North America  C6  

122 BARBADOS ISL  North America  8P  

123 BERMUDA ISLS  North America  VP9  

124 AMSTERDAM & ST. PAUL ISLS  Africa  FT8Z  

125 CAYMAN ISLS  North America  ZF  

126 NICARAGUA  North America  YN  

127 VIRGIN ISLS  North America  KP2  

128 BRITISH VIRGIN ISLS  North America  VP2V  

129 MACQUARIE ISL  Oceania  VK0  

130 NORFOLK ISL  Oceania  VK9N  

131 GUYANA  South America  8R  

132 MARSHALL ISLS  Oceania  V7  

133 MARIANAS ISLS  Oceania  KH0  

134 REPUBLIC OF BELAU  Oceania  KC6  

135 SOLOMON ISLS  Oceania  H4  

136 MARTINIQUE ISL  North America  FM  

137 ISLE OF MAN  Europe  GD  

138 VATICAN CITY  Europe  HV  

139 SOUTH YEMEN deleted  Asia  136  

140 ANTARCTICA  South America  CE9  
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141 ST. PIERRE & MIQUELON  North America  FP  

142 LESOTHO  Africa  7P  

143 ST. LUCIA ISL  North America  J6  

144 EASTER ISL  South America  CE0  

145 GALAPAGOS ISLS  South America  HC8  

146 ALGERIA  Africa  7X  

147 TUNISIA  Africa  3V  

148 ASCENSION ISL  Africa  ZD8  

149 LACCADIVE ISLS  Asia  VU7  

150 BAHRAIN  Asia  A9  

151 IRAQ  Asia  YI  

152 MALDIVE ISLS  Asia  8Q  

153 THAILAND  Asia  HS  

154 IRAN  Asia  EP  

155 TAIWAN  Asia  BV  

156 CAMEROON  Africa  TJ  

157 MONTSERRAT ISL  North America  VP2M  

158 TRINIDAD  South America  9Y  

159 SOMALI REPULIC  Africa  T5  

160 SUDAN  Africa  ST  

161 POLAND  Europe  SP  

162 REPUBLIC OF ZAIRE  Africa  9Q  

163 WALES  Europe  GW  

164 TOGO REPUBLIC  Africa  5V  

165 SARDINIA  Europe  IS0  

166 ST. MAARTEN  North America  PJ  

167 JERSEY ISL  Europe  GJ  

168 MAURITIUS ISL  Africa  3B8  

169 GUERNSEY ISL  Europe  GU  

170 BURKINA FASO  Africa  XT  

171 SVALBARD ISLS  Europe  J.W.  

172 NEW. CALEDONIA  Oceania  FK  

173 REUNION ISL  Africa  FR  

174 UGANDA  Africa  5X  

175 CHAD REPUBLIC  Africa  TT  

176 CENTRAL AFRICAN REPUBLIC  Africa  TL  

177 SRI LANKA  Asia  4S  

178 BULGARIA  Europe  LZ  

179 CZECHOSLOVAKIA deleted  Europe     

180 OMAN  Asia  A4  

181 SYRIA  Asia  YK  

182 REPUBLIC OF GUINEA  Africa  3X  

183 BENIN  Africa  TY  

184 BURUNDI  Africa  9U  

185 COMOROS ISLS  Africa  D6  

186 DJIBOUTI  Africa  J2  

187 KENYA  Africa  5Z  

188 MALAGASY REPUBLIC  Africa  5R  

189 MAYOTTE ISL  Africa  FH  

190 SEYCHELLES ISLS  Africa  S7  

191 SWAZILAND  Africa  3DA  

192 COCOS ISLS  North America  TI9  

193 COCOS KEELING ISLS  Oceania  VK9  

194 DOMINICA ISL  North America  J7  

195 GRENADA ISL  North America  J3  

196 GUADELOUPE ISL  North America  FG  

197 VANUATU ISLS  Oceania  YJ  

198 FALKLAND ISLS  South America  VP8  

199 EQUATORIAL GUINEA  Africa  3C  

200 SHETLAND ISLS  South America  VP8  

201 FRENCH POLYNESIA  Oceania  FO0X  

202 BHUTAN  Asia  A5  

203 CHINA  Asia  BY  

204 MOZAMBIQUE  Africa  C9  

205 REPUBLIC OF CAPE VERDE  Africa  D4  

206 ETHIOPIA  Africa  ET  

207 ST. MARTIN ISL  North America  FS  

208 GLORIOSO ISL  Africa  FR/G  

209 JUAN DE NOVA ISL  Africa  FR/J  

210 WALLIS & FUTUNA ISLS  Oceania  FW  

211 JAN MAYEN ISL  Europe  JX  

212 ALAND ISLS  Europe  OH0  

213 MARKET REEF  Europe  OJ0  

214 CONGO REPUBLIC  Africa  TN  

215 GABON REPUBLIC  Africa  TR  
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216 MALI  Africa  TZ  

217 CHRISTMAS ISL  Oceania  VK9  

218 BELIZE  North America  V3  

219 ANGUILLA ISL  North America  VP2E  

220 ST. VINCENT ISL  North America  J8  

221 SOUTH ORKNEY ISLS  South America  VP8  

222 SOUTH SANDWICH ISLS  South America  VP8  

223 WESTERN SAMOA ISLS  Oceania  5W  

224 WESTERN KIRIBATI ISLS  Oceania  T3O  

225 BRUNEI  Oceania  V8  

226 MALAWI  Africa  7Q  

227 RWANDA  Africa  9X  

228 CHAGOS ISL  Africa  VQ9  

229 HEARD ISL  Africa  VK0  

230 FED. STATES OF MACRONESIA  Oceania  V6  

231 ST. PETER & ST. PAUL ROCKS  South America  PY0S  

232 ARUBA ISL  South America  P4  

233 ROMANIA  Europe  YO  

234 AFGHANISTAN  Asia  YA  

235 I.T.U. GENEVA  Europe  4U  

236 BANGLA DESH  Asia  S2  

237 UNION OF MYANMAR  Asia  XZ  

238 CAMBODIA  Asia  XU  

239 LAOS  Asia  XW  

240 MACAO  Asia  XX  

241 SPRATLY ISLS  Asia  1S  

242 VIETNAM  Asia  3W  

243 AGALEGA  Africa  3B6  

244 PAGALU ISLS  Africa  3C0  

245 NIGER REPUBLIK  Africa  5U  

246 SAO TOME' & PRINCIPE ISLS  Africa  S9  

247 NAVASSA ISL  North America  KP1  

248 TURKS & CAICOS ISLS  North America  VP5  

249 NORTHERN COOK ISLS  Oceania  ZK1  

250 SOUTH COOK ISLS  Oceania  ZK1  

251 ALBANIA  Europe  ZA  

252 REVILLA GIGEDO ISL  North America  XF4  

253 ANDAMAN & NICOBAR ISLS  Asia  VU7  

254 MOUNT ATHOS  Europe  SY  

255 KERGUELEN ISLS  Africa  FT8X  

256 PRINCE EDWARD & MARION ISLS  Africa  ZS8  

257 RODRIGUEZ ISL  Africa  3B9  

258 TRISTAN DA CUNHA & GOUGH ISLS Africa  ZD9  

259 TROMELIN ISLS  Africa  FR/T  

260 BAKER & HOWLAND ISLS  Oceania  KH1  

261 CHATHAM ISL  Oceania  ZL7  

262 JOHNSTON ISL  Oceania  KH3  

263 KERMADEC ISLS  Oceania  ZL8  

264 KINGMAN REEF  Oceania  KH5K  

265 CENTRAL KIRIBATI  Oceania  T31  

266 EASTERN KIRIBATI  Oceania  T32  

267 KURE ISL  Oceania  KH7  

268 LORD HOWE ISL  Oceania  VK9  

269 MELLISH REEF  Oceania  VK9M  

270 MINAMI TORISHIMA ISL  Oceania  JD1  

271 REPUBLIC OF NAURU  Oceania  C2  

272 NIUE ISL  Oceania  ZK2  

273 JARWIS & PALMYRA ISLS  Oceania  KH5  

274 PITCAIRN ISL  Oceania  VR6  

275 TOKELAU ISLS  Oceania  ZK3  

276 TUVALU ISLS  Oceania  T2  

277 SABLE ISL  North America  CY0  

278 WAKE ISL  Oceania  KH9  

279 WILLIS ISL  Oceania  VK9Z  

280 AVES ISL  North America  YV0  

281 OGASAWARA ISL  Asia  JD1  

282 AUCKLAND & CAMPBELL ISLS  Oceania  ZL9  

283 ST. KITTS & NEVIS ISLS  North America  V4  

284 ST. PAUL ISL  North America  CY9  

285 FERNANDO DE NORONHA ISL  South America  PY0F  

286 JUAN FERNANDEZ ISL  South America  CE0Z  

287 MALPELO ISL  North America  HK0  

288 SAN FELIX ISL  South America  CE0X  

289 SOUTH GEORGIA ISLS  South America  VP8  

290 TRINIDADE & MARTIM VAZ ISLS  South America  PY0T  
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291 DHEKELIA & AKROTIRI  Asia  ZC4  

292 ABU AIL ISL deleted  Africa  A15  

293 GUINEA BISSAU  Africa  J5  

294 PETER 1st. ISL  South America  3Y  

295 SOUTHERN SUDAN deleted  Africa  ST0  

296 CLIPPERTON ISL  North America  FO  

297 BOUVET ISL  Africa  3Y  

298 CROZET ISL  Africa  FT8W  

299 DESECHEO ISL  North America  KP5  

300 WEST SAHARA  Africa  S0  

301 ARMENIA  Asia  EK  

302 ASIATIC RUSSIA  Asia  UA9  

303 AZERBAIJAN  Asia  4J  

304 ESTONIA  Europe  ES  

305 FRANZ JOSEF LAND  Europe  4K1  

306 GEORGIA  Asia  4L  

307 KALININGRADSK  Europe  UA2  

308 KAZAKH  Asia  UN  

309 KIRGHIZ  Asia  EX  

310 LATVIA  Europe  YL  

311 LITHUANIA  Europe  LY  

312 MOLDAVIA  Europe  ER  

313 TADZHIK  Asia  EY  

314 TURKOMAN  Asia  EZ  

315 UKRAINE  Europe  UR  

316 UZBEK  Asia  UJ  

317 WHITE RUSSIA  Europe  EW  

318 S.M.O.M.  Europe  1A0  

319 UNITED NATIONS NEW YORK  North America  4U  

320 BANABA ISL  Oceania  T33  

321 CONWAY REEF  Oceania  3D2  

322 WALVIS BAY deleted  Africa  ZS9  

323 YEMEN REPUBLIC  Asia  7O  

324 PENGUIN ISL deleted  Africa  136  

325 ROTUMA ISL  Oceania  3D2X  

326 MALYJ VYSOTSKIJ ISL  Europe  4J  

327 SLOVENIA  Europe  S5  

328 CROATIA  Europe  9A  

329 CZECH REPUBLIC  Europe  OK.  

330 SLOVAK REPUBLIC  Europe  OM  

331 BOSNIA  Europe  Z3  

332 MACEDONIA  Europe  T9  

333 ERITREA  Africa  E3  

334 NORTH KOREA  Asia  P5  

335 SCARBOROUGH REEF  Oceania  BS7  

336 PRATAS ISLS  Oceania  BV9P  

337 AUSTRAL ISLS  Oceania  FO  

338 MARQUESAS ISLS  Oceania  FO  

339 TEMOTU ISLS  Oceania  H4  

340 PALESTINE  Asia  E4  

341 EAST TIMOR  Asia  4W  

342 CHESTERFIELD ISLS  Asia  FK/C  

343 DUCIE ISLAND  Oceania  136  
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2. Kanały drogowe w krajach europy… 
Czyli odpowiedniki polskiej „19” w  europie. 
 
 
 
 

Przez kanały drogowe europy rozumiemy kanały którymi posługują się miejscowi kierowcy 
danego kraju, w celu wymiany informacji drogowych, są to odpowiedniki polskiego kanału 
19. Oczywiście rozmawiać moŜemy na nich głównie w języku ojczystym kraju w którym 
aktualnie się znajdujemy i tylko z lokalnymi kierowcami. Polskim kanałem drogowym poza 
granicami kraju jest kanał 28AM (27.280 MHz)  oznacza to Ŝe na tym kanale poza granicami 
kraju moŜemy kontaktować się z Polskimi kierowcami.  
 
 
 
 
Austria:   
Kanał: "piątki"  
Modulacja: FM bez AM!  
Radia multistandardowe i AM są w Austrii nielegalne  
 
Białoruś:  
Kanał: 10, „zera”  
Modulacja: AM  
 
Belgia:  
Kanał: 19, „piątki”  
Modulacja: AM  
 
Czechy:  
Kanał: 10, „piątki”  
Modulacja: AM  
 
Francja:   
Kanał: 19, „piątki”  
Modulacja: AM  
 
Hiszpania:  
Kanał: 19, „piątki”  
Modulacja: AM  
 
Holandia:  
Kanał: 19, „piątki”  
Modulacja: FM  
 
Irlandia:   
Kanał: 19, „piątki”  
Modulacja: AM  
 
Litwa:   
Kanał: 12, „zera”  
Modulacja: AM  
 
Łotwa:   
Kanał: 12, „zera”  
Modulacja: AM  
 
Niemcy:  
Kanał: 9, „piątki”  
Modulacja: FM  
 
Polska:  

Kanał: 19, „zera”  
Modulacja: AM 
Kanał na Europę: 28 AM 
Modulacja: AM 
 
Rosja:  
Kanał: 15, „zera”  
Modulacja: AM  
 
Słowacja:  
Kanał: 10, „piątki”  
Modulacja: AM  
 
Ukraina:   
Kanał: 10, „zera”  
Modulacja: AM  
 
Węgry:   
Kanał: 19, „piątki”  
Modulacja: AM  
 
Wielka Brytania:   
Kanał: 19, „piątki”  
Modulacja: FM  
 
Włochy:  
Kanał: 5, „piątki”  
Modulacja: AM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







 


