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W poprzednim miesiącu obiecałem
opowiedzieć o współczesnym radiu. Wie−
le oznak świadczy, że radio stoi przed
wielką szansą – szansą na drugą mło−
dość. To jednak jest temat na cały artykuł
bądź felieton. Zapewne do tego fascynu−
jącego tematu jeszcze powrócimy. 

W pierwszych numerach EdW mogłeś
zapoznać się z cyklem artykułów
„Radiofonia w ciągłym rozwoju”. Koń−
cówka tego cyklu dotyczyła nowego sys−
temu radiofonicznego, zwanego DAB. 

Może cię teraz trochę zaskoczę. Wia−
domo, że radio powstało i przeżywało
chwile świetności dużo wcześniej niż te−
lewizja. Tymczasem, o ile cyfrowa tele−
wizja (DVB) pojawiła się już co najmniej
przed rokiem w przekazach niektórych
satelitów oraz w niektórych sieciach kab−
lowych, o tyle radiofonia cyfrowa (DAB)
dopiero się szykuje do głośnego świato−

wego debiutu. W niektórych krajach prze−
prowadzano co prawda próby, ale tak na−
prawdę, to radiofonia DAB nie wkroczyła
jeszcze na rynek.

Radiofonia DAB jest nieodłącznie
związana z motoryzacją. Może się zdzi−
wisz i zapytasz, dlaczego? To znów jest
temat na kolejny artykuł czy felieton.
Przyjmij więc do wiadomości, że propo−
nowane odbiorniki DAB to przede wszys−
tkim odbiorniki samochodowe lub tunery
współpracujące z istniejącym systemem
elektroakustycznym samochodu.

O co chodzi w tym całym systemie
DAB?

Szczegóły techniczne są dość trudne
do zrozumienia. Z grubsza chodzi o to, że
dzięki zastosowaniu zarówno odpowied−
niej obróbki sygnału, jak i dzięki zaawan−
sowanym metodom modulacji fali (fal)
nośnej(−ych), wypadkowe wymagane

pasmo przenoszenia w radiofonii cyfro−
wej może być, i o dziwo jest, nieco mniej−
sze, niż w dotychczasowej radiofonii FM,
a jakość dźwięku jest taka sama, jak z pły−
ty kompaktowej.

System DAB jest lepszy od transmisji
FM pod wieloma względami. Więcej in−
formacji podam ci w jednym z następ−
nych numerów EdW. Dziś, bez wchodze−
nia w szczegóły, chciałem tylko zasygna−
lizować perspektywy. Po pierwsze, sys−
tem DAB zapewnia jakość dźwięku odpo−
wiadającą jakości płyty kompaktowej,
a ponadto jest zdecydowanie bardziej od−
porny na zakłócenia i zaniki sygnału, tak
dokuczliwie odczuwane w samochodach
na granicy zasięgu stacji. Po drugie, jest
to system całkowicie cyfrowy, a więc
w zasadzie rozsyłane są po prostu bity in−
formacji. A więc oprócz transmisji radio−
wej, do odbiorcy są jednocześnie trans−
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mitowane różnorodne informacje dodat−
kowe. Mogą to być na przykład obszerne
dane o sytuacji na drogach. Mogą to być
informacje przeznaczone dla wybranych
grup odbiorców (np. komunikaty banko−
we lub informacje o sytuacji na giełdach),
albo nawet komunikaty dla odbiorców in−
dywidualnych. Możliwości jest bardzo
dużo – po prostu do dyspozycji stoi sze−
roki kanał przesyłowy, którym w jednym
systemie, obok kilkunastu programów ra−
diowych, można przesyłać praktycznie
dowolne informacje, czy obrazy. Na razie
obrazy nieruchome, ale po wprowadze−
niu zupełnie nowego, obiektowego stan−
dardu MPEG−4, prawdopodobnie nawet
obrazu ruchomego... Zawrót głowy: ra−
diofonia z możliwością przesyłania obra−
zów ruchomych, czy to aby nie przesada?

Na razie jeszcze chyba nie bardzo po−
trafisz sobie wyobrazić, do czego wyko−
rzystać wszystkie możliwości radiofonii
DAB. Za chwilę podam ci trochę więcej
informacji.

Teraz muszę powiedzieć parę słów
o systemach nawigacyjnych. O systemie
nawigacji satelitarnej GPS mogłeś prze−
czytać w jednym z poprzednich numerów
EdW.

Na berlińskich targach niemal wszyscy
liczący się producenci wyposażenia do sa−
mochodów przedstawili swoje urządzenia
do nawigacji satelitarnej, przeznaczone
właśnie dla kierowców. Niektóre droższe
samochody mają w standardowym wypo−
sażeniu system nawigacji satelitarnej.

Co ciekawe, niektóre prezentowane
radia samochodowe są wyposażone „od
urodzenia” w niewielki ekran ciekłokrys−

taliczny, na którym między in−
nymi podane są wskazówki
dotyczące wyboru trasy pro−
wadzącej do wybranego
wcześniej celu. Niewielki wy−
świetlacz LCD w radiu to nie
wszystko – najczęściej do ce−
lów nawigacji przewidziano
kolorowy ekran o przekątnej
rzędu kilkunastu centymet−
rów. Właśnie na tym ekranie
pokazywane są zarówno ma−
py z zaznaczoną trasą podró−
ży, jak również wszelkie ko−
munikaty. Jeśli już w aucie
jest kolorowy ekran, można

go wykorzystać do wielu innych celów
(byle nie do oglądania telewizji przez kie−
rowcę podczas jazdy). W ten sposób
doszliśmy do kompleksowego systemu
elektronicznego w samochodzie. Znów
otwiera to nowe, trudne do przewidzenia
możliwości na przyszłość.

Wracajmy do systemów nawigacyj−
nych.

Do pełnego wykorzystania systemu
nawigacyjnego potrzebna jest niewątpli−
wie cyfrowa mapa danego kraju zapisana
na CD−ROMie. Takie cyfrowe mapy wielu
krajów europejskich są już dostępne na
rynku.

Tak więc cyfrowa mapa plus sygnał
GPS dają możliwość radykalnego ułat−
wienia jazdy kierowcy przez nieznaną
okolicę. No tak, ale jeśli w związku z ro−
botami drogowymi zostanie wyznaczony
objazd, to taki system nawigacyjny po
prostu zgłupieje, prawda?

Niekoniecznie! Wyobraź sobie, że
właśnie przez radio DAB do komputera

Moduły odbiorcze DAB

Układ scalony do demodulacji i dekodowania sygnału DAB

Tuner DAB i współpracujące autoradio firmy Blaupunkt
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samochodowego dotrą wyczerpujące in−
formacje o takich objazdach, korkach, na−
wet poważniejszych, krótkotrwałych za−
kłóceniach związanych na przykład z wy−
padkami samochodowymi. Właśnie te
dodatkowe informacje przekazywane
przez radio pozwolą, by system nawiga−
cyjny automatycznie zalecił właściwą dro−
gę objazdu. Brzmi to może trochę jak baj−
ka, ale nie ma tu nic przesady – dopiero
system nawigacji satelitarnej w połącze−
niu z radiofonią DAB realnie stwarza takie
fantastyczne możliwości.

Oczywiście oprócz prototypów samo−
chodowych odbiorników DAB, wiodące
firmy przedstawiły bogatą ofertę odbior−
ników samochodowych AM/FM o róż−
nych możliwościach. Oprócz radioodbior−
ników z odtwarzaczem kaset magnetofo−
nowych można było obejrzeć odbiorniki
z odtwarzaczem CD, rzadziej z odtwarza−
czem minidysków MD. Tutaj jakichś roz−
wiązań, rzucających na kolana, nie było.
Oczywiście wygląd oferowanych odbior−
ników jest coraz nowocześniejszy, wygo−
da obsługi coraz większa. W wielu wy−
padkach odtwarzacz CD za−
wierający zmieniacz płyt (do
12 szt.) jest w bagażniku,
a radio umieszczone przy kie−
rowcy służy do sterowania już
nie tylko odtwarzaczem CD,
ale pracą całego systemu au−
diowizualnego samochodu.
Audiowizualnego, bo koloro−
wy ekran potrzebny do syste−
mu nawigacyjnego może być
wykorzystany do jeszcze in−
nych celów, na przykład do
monitorowania stanu poszcze−
gólnych urządzeń samochodu,
do nadawania i odbierania ko−
munikatów przez telefon
GSM, itp.

Ciekawostką może być
pierwszy odbiornik radiowy połączony
z telefonem GSM. Cóż, może to niewłaś−
ciwa nazwa, ale jest to prawdziwy radio−
telefon.

A jeśli telefon, to niepostrzeżenie
przeszliśmy do telekomunikacji. 

Co nowego w tej dziedzinie?
Nikogo dziś nie wzruszy jakiś tam

udziwniony, przewodowy aparat telefo−
niczny. Jeszcze trochę robią wrażenie
nowoczesne „komórkowce”. Tutaj
wciąż toczy się walka o klienta. Sami jes−
teśmy jej świadkami. Reklamy w prasie,
radiu i telewizji zachęcają do kupienia ta−
kiego, czy innego modelu telefonu ko−
mórkowego. Walka trwa. Poszczególne
firmy prześcigają się w wymyślaniu ory−
ginalnych kształtów, kolorów swoich
„komórek”. Osoba nie znająca się na

technice kupi po prostu aparat, który
uzna za ładniejszy. Ale forma to nie
wszystko. Te same firmy prześcigają się
w udoskonalaniu wnętrza, dzięki czemu
oferują coraz dłuższy czas pracy na kom−
plecie baterii bez ładowania, coraz więk−
sze dodatkowe możliwości i, oczywiście
coraz mniejszą masę. Rekordzistami są
tu Motorola i Philips. Ich najlżejsze apara−
ty różnią się między sobą jakimiś tam nie−
znaczącymi dwoma, czy trzema grama−
mi, przy czym aparat waży poniżej 100g.
Czy naprawdę doceniasz osiągnięty sto−
pień miniaturyzacji? Czy masz świado−
mość, że 100 gramów to masa... tablicz−
ki czekolady. Gdy następnym razem bę−
dziesz kupował tabliczkę czekolady, po−
myśl koniecznie o telefonach GSM.

Jeśli już jesteśmy przy telefonii, cyfro−
wej oczywiście, to znów muszę wspo−
mnieć o perspektywach. Jeśli obecnie
w sieciach telekomunikacyjnych przesyła
się nie prądy i napięcia, ale trochę upra−
szczając – po prostu bity informacji, to
oczywiście także w tej dziedzinie istnieje
ogromne pole do rozwoju.

A jeśli już masz w samochodzie cyfro−
wy telefon, sprzęt do połączenia telefonu
GSM i przenośnego komputera (a tym
samym dobry faks), to czy trudno sobie
wyobrazić sytuację, w której manager
jeżdżący samochodem po Europie, czy
wręcz świecie, na bieżąco z daleka kieru−
je pracą swojej firmy?

Przechodzimy do kolejnej sprawy.
Oczywiście nowoczesna telekomunika−
cja to nie tylko telefonia bezprzewodowa
GSM. Prawdopodobnie już słyszałeś, że
trwają intensywne przygotowania do
wprowadzenia ogólnodostępnej telefonii
satelitarnej. Najbardziej zaawansowany
jest projekt Iridium, w którym duże udzia−
ły ma dobrze ci znany koncern Motorola. 

Co prawda już teraz istnieją systemy
telefonii satelitarnej, ale wymagane moce
nadawania uniemożliwiają miniaturyzację.
System Iridium, i jemu podobne, nie wy−
maga dużych mocy i telefoniczne aparaty
satelitarne będą mieć wymiary porówny−
walne z dzisiejszymi aparatami GSM.

Jak wiesz, wokół telefonii GSM robi
się dużo hałasu. Wkrótce podobna wielka

kampania reklamowa będzie
dotyczyć telefonii satelitarnej.

Ty jednak w żadnym wypad−
ku nie daj się przekonać, że te−
lefonia komórkowa czy sateli−
tarna całkowicie zastąpi współ−

czesne sieci przewodo−
we. Wielka kampania
reklamowa jak zwykle
związana jest ze spo−
dziewanymi dużymi zys−
kami na nowym rynku.
Znane od lat telekomu−
nikacyjne sieci przewo−
dowe długo jeszcze bę−
dą nam dostarczać nie−
drogich usług. Nie tylko

związanych z przeka−
zywaniem głosu.

Dziś, gdy wszystkie
łącza międzycentralo−

we pracują w systemie
cyfrowym, nic nie stoi
na przeszkodzie, by te
łącza wykorzystać do
przesyłania danych
między komputerami

System DAB firmy Grundig

Tuner DAB firmy Pioneer
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i w ogóle wszelkich danych cyfrowych.
Sam wiesz, że przeciętny śmiertelnik
uzyskuje dostęp do Internetu właśnie
przez sieć telefoniczną, wykorzystując
modem. Po co mu ten modem? Ano tyl−
ko z konieczności, bo dzisiejsze linie abo−
nenckie, mówiąc najprościej, nie potrafią
transmitować „prawdziwych” sygnałów
cyfrowych. Wprawdzie sieci międzycent−
ralowe są w pełni cyfrowe, jed−
nak na odcinku od centrali do
abonenta, po linii nadal wędru−
ją sygnały analogowe. Winny
jest tu ten krótki, kilkukilomet−
rowy odcinek od abonenta do
najbliższej centrali. Dlatego do
przesłania sygnału cyfrowego
potrzebne są urządzenia po−
średniczące, zamieniające syg−
nał cyfrowy na coś w rodzaju
sygnału analogowego. Jest to
urządzenie MODulująco−DE−
Modulujące – właśnie modem.

Tak jest u nas do tej pory.
W krajach lepiej rozwiniętych
coraz większa liczba abonen−
tów ma dostęp do linii abonen−
ckich, które bezpośrednio
transmitują sygnał cyfrowy. Na pewno
spotkałeś już skrót ISDN. Oznacza on cyf−
rową sieć usług zintegrowanych. Abo−
nent mający bezpośredni dostęp do sieci
ISDN nie potrzebuje modemu – może
bezpośrednio transmitować dane cyfro−
we z prędkością dochodzącą nawet do
200 kilobitów na sekundę. Dla porówna−
nia współczesne modemy na typowych
liniach z trudem osiągają prędkość prze−
syłania równą 28,8kb/s. Nie trzeba tłuma−
czyć, jak zmniejsza to czas (i koszty) przy
przesyłaniu dużych ilości informacji.

Choć nowoczesny modem mógłby
przekazywać dane z prędkością dochodzą−
cą do 56kb/s, często stoją temu na prze−
szkodzie parametry linii, czy ściślej biorąc
– całego toru telekomunikacyjnego.

Jak zauważyłeś, w całkowi−
cie cyfrowym systemie ISDN
od abonenta nie tylko może,
ale musi wyjść sygnał cyfrowy.
Oznacza to konieczność
umieszczenia w aparacie tele−
fonicznym przetworników ana−
logowo−cyfrowego i cyfrowo−
analogowego. Komplikuje to
sprawę, bo wymiana znanych
nam linii abonenckich na cyfro−
we powoduje konieczność wy−
miany nie tylko wyposażenia
central, ale i aparatów telefo−
nicznych, telefaksów i wszel−
kiego podobnego sprzętu zna−
nego z naszych domów i biur.
Nie jest to ani proste, ani tanie.

To znów jest temat na od−
dzielny artykuł. Nie będziemy
się w to zagłębiać.

Na razie praktycznie we
wszystkich krajach klasyczne
analogowe aparaty telefoniczne
trzymają się dobrze. Ale tenden−
cja do powszechnej cyfryzacji
jest bardzo silna. Można powie−
dzieć, że kolejnym krokiem roz−

woju sieci telekomunikacyjnej jest wpro−
wadzanie cyfrowych łączy abonenckich.
Nie myśl, że takie cyfrowe łącza abonen−
ckie wymagają na przykład światłowodów
– wystarczy typowa dwużyłowa miedzia−
na linia. Różnica polega na tym, jakie syg−
nały (stało− i zmiennoprądowe) przesyłane
są w takich liniach. Wygląd współczes−
nych analogowych aparatów telefonicz−
nych nie różni się zbytnio od nielicznych
pokazywanych aparatów cyfrowych
ISDN.

Ale abonenckie linie cyfrowe to nie
wszystko. To dopiero niewielki fragment
zagadnienia. Nawet jeśli trzeba używać
modemów, to dowolne komputery mogą
się ze sobą łączyć, a więc tworzyć sieć.

Co to znaczy sieć? Może i ty
masz wyobrażenie, że wszyst−
ko, co ma związek z rozległymi
sieciami komputerowymi, to
Internet... Przyjacielu, niejed−
nemu psu Burek. Słyszałeś za−
pewne, że Internet ze swej na−
tury nie ma właściciela, a co za
tym idzie – konsekwentnego
nadzorcy. Może trochę przesa−
dzę, ale raczej niewiele minę
się z prawdą – w Internecie
każdy robi, co chce. Niektórzy
mówią, że to i dobrze, ale jed−
nym z efektów ubocznych tej
wolności jest ogromna liczba
korzystających z tego me−
dium, gwałtowny wzrost prze−

syłanych informacji i w konsekwencji
swego rodzaju ścisk i bałagan.

Możliwości Internetu są rewelacyjne,
ale wspomniany tłok, bałagan i wynikające
stąd niedogodności odstręczają od korzys−
tania z tego środka. Jest to jedna z przy−
czyn powstawania odrębnych sieci, nad−
zorowanych przez odpowiednie instytucje
dbające o panujący w nich porządek.
A wszystkie usługi takich sieci komputero−
wych dostępne będą za pośrednictwem
sieci telefonicznej, klasycznej przewodo−
wej, ISDN lub GSM. Nie podam ci szcze−
gółów, na razie wystarczy, że rozumiesz
przyczyny i możliwości powszechnej cyf−
ryzacji w telekomunikacji.

Garść dalszych informacji oraz refleksji
podam za miesiąc.

PPiioottrr GGóórreecckkii
Wielofunkcyjny wy−
świetlacz firmy Skeye

System nawigacyjny firmy Grundig

System nawigacyjny firmy Alpine

Nowoczesne „gwiezdne radio” firmy Philips
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Podsumowanie

Jak już na pewno zdążyłeś
zauważyć, oddzielne dotych−
czas dziedziny zaczynają się
wzajemnie przenikać. Telewi−
zor z przystawką internetową,
elektroniczne aparaty fotogra−
ficzne, kino domowe, faks wy−
korzystujący sieć GSM, plano−
wane zastosowania dysku
DVD, różnorodne usługi siecio−
we dostępne przez telefon, to
niektóre przykłady takiego wzajemnego
przenikania odrębnych dotąd dziedzin.

Wszystko to jest możliwe dzięki po−
wszechnej cyfryzacji. Jeszcze raz ci przy−
pomnę, że jeśli mamy do dyspozycji ka−
nał cyfrowy, którym można przesyłać da−
ne, czyli ciągi zer i jedynek, to nie ma tu
żadnego znaczenia, co te dane sobą re−
prezentują. Mogą one kodować głos, mu−
zykę, obrazy, programy komputerowe, in−
formacje o sytuacji na giełdzie, dane
meteorologiczne, itd.

A takich ogólnodostępnych cyfrowych
systemów przesyłowych mamy już kilka:
cyfrowa telewizja DVB, cyfro−
we radio DAB, cyfrowa telefo−
nia ISDN, cyfrowe sieci komór−
kowe GSM, cyfrowe sieci tele−
fonii satelitarnej. Coś, co jesz−
cze kilka lat temu można było
uznać za fantazję, jest dziś
możliwe do zrealizowania,
a jutro będzie z tego korzystał
przeciętny obywatel.

W tym miejscu chciałbym
jeszcze wspomnieć ci o tym,
czego na razie nie ma, i o czym
się jeszcze głośno nie mówi.

Obecne trendy jednoznacz−
nie pokazują, że w przyszłości
potrzebne będą systemy trans−
misji danych jeszcze szybsze,
jeszcze pojemniejsze i pozwa−
lające docierać do indywidual−
nego odbiorcy. Tymczasem,
jeśli mogę to uprościć – ilość
miejsca w eterze jest ograniczona. Nie−
wiele pomoże tu zajmowanie coraz wy−
ższych pasm częstotliwości. Przykłado−
wo kiedyś częstotliwość nadawania
„ukaefu” wynosząca około 100MHz była
uważana za wysoką częstotliwość. Dziś
każdy odbiornik telewizyjny może odbie−
rać częstotliwości do około 1000MHz

(1GHz). Typowe krótkofalówki CB od lat
pracują na częstotliwości 27MHz. Tym−
czasem współczesne telefony GSM pra−
cują na częstotliwościach około 900MHz
i 1800MHz. Nadajniki telewizji satelitar−
nej nadają sygnały o częstotliwościach
rzędu 12000MHz (12GHz). Nikogo spe−
cjalnie nie dziwi, że współczesne urzą−

dzenia, nawet te miniaturowe
przenośne, pracują na częstot−
liwościach, które kiedyś wyko−
rzystywane były jedynie
w urządzeniach radarowych.
Ale w tym postępie widać nie−
daleki już koniec. Już teraz wy−
korzystujemy mikrofale, czyli
częstotliwości rzędu gigaher−
ców. Co dalej? Pamiętaj, że
wyżej, niejako ponad mikrofa−
lami mamy już promieniowa−
nie podczerwone, a potem po
prostu światło widzialne. Pro−
mieniowanie to ma już zupeł−
nie inne właściwości i do ce−
lów transmisji danych przez
nadajniki naziemne i satelitar−
ne zupełnie się nie nadaje...

I tu właśnie widzisz ograni−
czenie pojemności „eteru”. Czy jest ja−
kieś wyjście?

Oczywiście! Sygnały wcale
nie muszą być transmitowane
radiowo, tylko mogą być roz−
prowadzone przewodowo.

Już masz przykład: telewiz−
ja kablowa. Na razie sygnały
do indywidualnych odbiorców
przesyła się kablem współ−
osiowym, ale już teraz można
do tego celu użyć światłowo−

du. Jak ci mówiłem, przy użyciu modemu
możesz przesłać przez kabel, a konkret−
nie linię telefoniczną, sygnał cyfrowy
z prędkością do kilkudziesięciu kilobitów
na sekundę. W sieci ISDN przez ten sam
kabelek można przesłać do 192kb/s. Pro−
wadzone są próby wykorzystania zwyk−
łych abonenckich linii telefonicznych do
przesyłania informacji z prędkościami do−
chodzącymi do 10 megabitów na sekun−
dę (wydaje się to niemożliwe, ale staje
się możliwe w tak zwanej technologii

ADSL). Zastosowanie kabla
współosiowego (takiego jak
w „kablówce” i instalacjach
antenowych) pozwala uzyskać
prędkości transmisji do gigabi−
tów (1Gb = 1000000kb) na se−
kundę. Światłowód pozwoli
uzyskać jeszcze większe pręd−
kości.

I tu właśnie puścimy wodze
fantazji: być może za jakiś czas
do każdego mieszkania dopro−

wadzony zastanie jeden światłowód, czy−
li szklany włosek o średnicy około
0,1mm. Za pośrednictwem tego szklane−
go włoska będziemy mieli do dyspozycji
setki kanałów telewizyjnych i radiowych.
Będziemy też mogli przez ten sam świat−
łowód zamawiać dowolny film, czy audy−
cję radiową, które w wyznaczonym przez

Odbiornik firmy Pioneer

Odbiornik radiowy zintegrowany z telefonem
GSM (Blaupunkt)

Odbiornik radiowy firmy Blaupunkt z odtwa−
rzaczem kasetowym i kartą kodową (zabez−
pieczenie przed kradzieżą)

System nawigacyjny Philipsa (na ekranie za−
znaczony zalecany objazd korka na podstawie
bieżących informacji ze służby ruchu)
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nas czasie zostaną przesłane tylko do
nas. Przez ten szklany włosek popłyną bi−
ty już nie tylko rozmowy telefonicznej,
ale wideotelefonicznej. Oczywiście przez
ten włosek nasz domowy superkompu−
ter będzie kontaktował się z wszechświa−
tową siecią informacyjną, z której uzyska−
my wszelkie potrzebne informacje z do−
wolnej dziedziny.

Może tak i będzie, o ile nie wydarzy
się coś zupełnie niespodziewanego.

Już teraz możliwości są ogromne, ale
wszystkiego nie można zmienić ze jed−
nym zamachem.
Mamy lepiej czy go−
rzej funkcjonujące
różne wcześniejsze
systemy. Nie moż−
na ich tak po prostu
wyrzucić na złom.
Ludzkości na to nie
stać na globalną
unifikację.

Właśnie, nie tyl−
ko o bezpośrednie
koszty tu chodzi.
Sęk w tym, że trze−
ba przyjąć swego
rodzaju standardy,
które umożliwiłyby
ujednolicenie zaró−
wno usług, jak i sto−
sowanego sprzętu.
Żeby tak było, trze−
ba najpierw staran−

nie zaplanować usługi, potem przyjąć
sposób kodowania poszczególnych infor−
macji, a wreszcie wyprodukować w du−
żych ilościach (tym samym niedrogi)
sprzęt. Tylko taka kolejność daje szansę
na szybkie rozpowszechnienie się i spa−
dek cen nowoczesnych urządzeń cyfro−
wych. 

Innymi słowami najpierw
należałoby zebrać w jednym
miejscu wszystkich eksper−
tów od sprzętu powszechne−
go użytku, i żywiąc ich chle−
bem i wodą, trzymać w za−
mknięciu dotąd, aż ustalą jed−

nolity standard określający sposób wyko−
rzystania możliwości wspomnianych cyf−
rowych systemów. Potem wszyscy pro−
ducenci na świecie musieliby trzymać się
tak przyjętych ustaleń.

Owszem, podejmowane są podobne,
może nie tak drastyczne, próby (np.
wcześniej wspomniana grupa MPEG),
ale niestety jeśli chodzi o ujednolicenie
zasad wykorzystania wszystkich cyfro−
wych mediów, nie jest to takie proste do

Telefon GSM firmy Alcatel

Wielofunkcyjny Communicator firmy Nokia (te−
lefon GSM, fax, kalendarz, notatnik ze spisem
adresów i telefonów, dostęp do Internetu)

Aparaty StarTAC firmy Motoro−„Komórki” firmy Ericsson
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wykonania. Właśnie teraz jesteśmy na
etapie wypracowania standardów. Po−
wstają one (są wypracowywane) dosłow−
nie na naszych oczach. Kierunek, w któ−
rym to wszystko zdąża, jest z grubsza
określony. Ale ze względu na rozwój
techniki i technologii wciąż pojawiają się
nowe możliwości i często przyjęte stan−
dardy w krótkim czasie stają się nieatrak−
cyjne. To też jest bardzo poważny prob−
lem.

Drugim są sprzeczne interesy produ−
centów. Poszczególne firmy i grupy firm
starają się wejść na rynek z własnymi
rozwiązaniami. Nie możemy zapomnieć,
że telefonia ISDN, radio DAB, telefonia
komórkowa i szykująca się do natarcia te−
lefonia satelitarna, otwierają ogromne po−
le dla nowych usług, nowego sprzętu
i nowych zysków.

Właśnie ze względu na szybki postęp
techniczny i walkę o klienta, tak trudne
jest przyjęcie ogólnoświatowych standar−
dów. Między innymi dlatego także i ty
masz wrażenie, że to wszystko jest takie
powikłane, i że w sumie 

tam gdzieś u podstaw panuje wielki
bałagan.

Nie mam w tym zakresie dla ciebie
dobrych wiadomości. Pomimo podejmo−
wanych prób, daleko jeszcze do stworze−
nia ogólnoświatowego jednolitego stan−
dardu, dotyczącego urządzeń cyfrowych.
Powiem więcej: niewykluczone, że taki
standard nie powstanie nigdy...

Tak to wygląda od kuchni. Niech więc
nie zatyka ci tchu w piersiach widok naj−
nowszych cyfrowych urzą−
dzeń o rewelacyjnych możli−
wościach, jakie możesz obe−
jrzeć na wystawach oraz
w relacjach prasowych i tele−
wizyjnych. Nie daj sobie
wmówić, że dana nowość na
pewno trafi także do ciebie.
Prototypy i egzemplarze z se−
rii próbnych pokazywane na
wystawach są niesamowicie
drogie i absolutnie nie masz
szans, by je kupić. Pamiętaj,
że rynek nowości jest stale
w fazie przejściowej i wcale
nie wiadomo, które standardy
i urządzenia pozostaną na nim
na dłużej, a które szybko znik−
ną.

Z drugiej strony, patrząc na
urządzenia, które już zadomo−
wiły się na rynku, i są dostęp−
ne dla przeciętnych śmiertel−
ników, rzecz wygląda inaczej.
Wprawdzie współczesna
elektronika rozwija się tak
szybko, że wielu przestaje za

nią nadążać i rozumieć jak działają, a na−
wet do czego służą nowe urządzenia. Ale
ty nie bój się tego szaleńczego rozwoju.

Pamiętaj, że motorem tego całego pę−
du jest chęć pozyskania klienta. A żeby to
osiągnąć, nawet bardzo skomplikowane
urządzenia muszą być bardzo łatwe w ob−
słudze. W przeciwnym wypadku nie kupi
ich przeciętny klient, którym często oka−
zuje się kobieta, nie mająca o technice
nawet bladego pojęcia.

I właśnie dlatego ty, który masz już
pewne rozeznanie w elektronice, na−
prawdę nie musisz mieć kompleksów.
Nie jesteś mniej zdolny od przeciętnego
Amerykanina, Brytyjczyka, czy Niemca.
Jestem więcej niż pewny, że gdy we−
źmiesz do ręki któryś ze wspomnianych
cudów techniki przełomu wieków, szy−
bko opanujesz jego obsługę. Sprzęt jest

dla ludzi, więc tym bardziej
my, ludzie interesujący się
elektroniką, naprawdę nie
mamy się czego obawiać.
I stale pamiętaj, że bezpo−
wrotnie minęły już czasy,
gdy każdy szanujący się
elektronik dokładnie wie−
dział, jak działa jego (lampo−
wy) radioodbiornik, czy cza−
rno−biały (lampowy) telewi−
zor i potrafił je sam napra−
wić w razie potrzeby. Dziś
ani ty, ani ja, nie jesteśmy
w stanie nadążyć za wszyst−
kimi szczegółami nowych
rozwiązań technicznych.

W zupełności wystarczy, byśmy mieli
ogólny obraz sytuacji. Jestem przekona−
ny, że na świecie nie ma ani jednego eks−
perta, który do końca znałby szczegóły
techniczne wszystkich rozwiązań, stoso−
wanych w sprzęcie powszechnego użyt−
ku. Superspecjalista od telekomunikacji,
znający tajniki ISDN, z pewnością nie na−
dąża za tajnikami kodowania w standar−
dzie MPEG. I na odwrót. Cóż, dziś ko−
nieczna jest coraz węższa i węższa spe−
cjalizacja. Nie bez powodu mówi się że
ekspert, to osoba wiedząca wszystko o...
niczym. Takie nadeszły czasy...

Mam nadzieję, że niniejszy czterood−
cinkowy przegląd rynku elektroniki użyt−
kowej dostarczył ci garść nowych infor−
macji. Na koniec mam do ciebie prośbę:
napisz, o jakich zagadnieniach dotyczą−
cych szeroko pojętej elektroniki użytko−
wej chciałbyś przeczytać w następnych
numerach EdW.

PPiioottrr GGóórreecckkii  

Telefon satelitarny dla systemu IRIDIUM

Ruchome biuro firmy Ericsson

Urządzenia telefoniczne ISDN


