PREZENTACJA

Transceivery KF

Nowy Icom na pasma KF i 6m szczegónie odporny na sygna³y zak³ócaj¹ce

Rzut oka na Icom IC-756Pro III

Na targach krótkofalarskich w Tokio, które
odby³y siê w dniach 21-22 sierpnia 2004,
firma Icom zaprezentowa³a nowy transceiver IC-756Pro III, bêd¹cy w prostej linii
nastêpc¹ znanego równie¿ wielu polskim
radioamatorom IC-756Pro II.

Artykuł opracowano na
podstawie materiałów
otrzymanych od firmy
Icom Japonia

Na pierwszy rzut oka na fotografiê nowego Icoma nie widaæ
znacz¹cych zmian w stosunku do
transceivera IC-756Pro II, lecz to,
czym Icom chce nas mile zaskoczyæ, s¹ doœæ wygórowane parametry odbiorcze i du¿a odpornoœæ
na sygna³y zak³ócaj¹ce. Nowy
Icom otrzyma³ te¿ sporo usprawnieñ operatorskich, na które zapotrzebowanie by³o zg³aszane do firmy przez u¿ytkowników poprzedniej wersji IC-756Pro II.
W czêœci odbiorczej IC-756Pro
III ³¹czy w sobie podstawowe elementy technologii analogowej
i cyfrowej, przeniesione wprost
z flagowego transceivera firmy
Icom - modelu IC-7800, z lini¹ produkcyjn¹ 756Pro. W taki to sposób
IC-756Pro III osi¹ga wyj¹tkowe parametry i du¿¹ odpornoœæ na sygna³y zak³ócaj¹ce.

Ty³ obudowy nowego Icoma
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Cewki w filtrze pasmowym IC-756Pro III

Pierwszy filtr kwarcowy, tzw. „roofing filter”

Nowe cechy
+30dBm IP3 (w paœmie 14MHz)
i du¿a odpornoœæ na zak³ócenia
intermodulacyjne 2. rzêdu
W czêœci odbiorczej IC-756Pro
III widaæ znacz¹ce postêpy w porównaniu do poprzednika (jak
i równie¿ do IC-7800), jeœli chodzi
o parametr IP3, gdy¿ osi¹ga on poziom a¿ +30dBm; parametr ten by³
mierzony w nastêpuj¹cych warun-

kach: f=14,2MHz, USB BW 2,4KHz
z wy³¹czonymi przedwzmacniaczami. Dla przypomnienia: w poprzedniku IC-756Pro II parametr
IP3 wynosi³ ok. +22dBm.
Tak wyrafinowane parametry
odnowiony IC-756Pro III uzyska³
m.in. dziêki temu, ¿e Icom w filtrach wejœciowych (BPF) tego modelu zastosowa³ du¿e i o wysokiej
dobroci cewki, diody prze³¹czaj¹ce
o bardzo ma³ym wspó³czynniku
zniekszta³ceñ i szerokiej dynamice.
Czêstym niepo¿¹danym zjawiskiem jest nasycenie magnetyczne
cewek w obwodach rezonansowych podczas odbierania silnych
sygna³ów. Aby unikn¹æ tego zjawiska, Icom zdecydowa³ siê na zastosowanie du¿ych (wymiarowo)
cewek w wejœciowych obwodach
filtrów pasmowych. Obwody filtrów wejœciowych s¹ prze³¹czane
specjalnymi diodami o wyj¹tkowych parametrach. Za pierwszym
czteroelementowym mieszaczem
znajduje siê pierwszy kwarcowy
filtr (typ SMD monolityczny) o szerokoœci 15kHz, tzw. „roofing filter”,
taki sam, jak w IC-7800, pracuj¹cy
na czêstotliwoœci 64MHz. Zastosowany tutaj „first roofing filter” ró¿ni siê znacznie od swoich poprzedników, które Icom stosowa³ w poprzednich transceiverach: by³y one
zbudowane z kwarców overtonowych, pracuj¹cych na 3. i 5. czêstotliwoœci rezonansowej. Filtr kwarcowy zastosowany w IC-756Pro III
jest zbudowany z kwarców na
czêstotliwoœæ podstawow¹ i cha-

£¹cznoœæ

Nowo zaprojektowane przedwzmacniacze

rakteryzuje siê przede wszystkim
tym, ¿e jest mniej podatny na silne
sygna³y zak³ócaj¹ce oraz posiada
bardziej strom¹ charakterystykê, co
w znaczny sposób podnosi odpornoœæ odbiornika tego transceivera
na sygna³y zak³ócaj¹ce.
Przedwzmacniacze
znacznie redukuj¹ce zak³ócenia
intermodulacyjne 2. rzêdu
Podobnie jak w IC-7800, IC756Pro III jest wyposa¿ony w dwa
nowo zaprojektowane przedwzmacniacze, które oferuj¹ sporo
korzyœci w pracy na pasmach
w z³ych warunkach. Oba przedwzmacniacze maj¹ identyczn¹
konstrukcjê jak te, które zosta³y zastosowane w IC-7800. Pierwszy
przedwzmacniacz, o bardzo ma³ym
poziomie szumów w³asnych, pracuje w konfiguracji “push-pull”
i ma wysoko ustawiony punkt pracy oraz szeroki zakres czêstotliwoœci. Drugi przedwzmacniacz posiada wysokie wzmocnienie, które
osi¹gniêto przy zastosowaniu bipolarnego tranzystora. Taka kombinacja zastosowanych przedwzmacniaczy w czêœci odbiorczej tego
transceivera dostarcza optymalnych osi¹gniêæ dla pracy w ka¿dych warunkach oraz znacznie redukuje zak³ócenia intermodulacyjne 2. rzêdu.
Analizator widma
z funkcj¹ minianalizatorów
Niezast¹piony, jak siê okazuje,
w tego typu urz¹dzeniach z górnej
pó³ki, jest 5-calowy, ciek³okrystaliczny analizator widma (ekran
LCD z aktywn¹ matryc¹), pokazuj¹cy w czasie rzeczywistym wszystkie potrzebne charakterystyki i informacje; w tej wersji doczeka³ siê
wielu oczekiwanych modyfikacji,
których potrzeba by³a zg³aszana do
Icoma przez wielu u¿ytkowników
poprzedniej wersji IC-756Pro II.
W obecnej wersji ekran typu
LCD jest podzielony na kilka
mniejszych analizatorów widma,
które monitoruj¹ w czasie rzeczywistym ró¿ne charakterystyki od-

bieranego sygna³u. Zakres pracy
analizatora mo¿e byæ ustawiany
w czterech krokach: ±12,5kHz,
±25kHz, ±50kHz i ±100kHz centralnie na odbieranej czêstotliwoœci.
Dodatkowo analizator zosta³ tutaj
wyposa¿ony w trzyzakresowy t³umik (10dB, 20dB i 30dB). Inne, bardzo po¿¹dane funkcje, to: zegar
pokazuj¹cy czas LT i UT oraz tzw.
funkcja screensaver, dodana dla
wyd³u¿enia ¿ywotnoœci wyœwietlacza LCD.

Obs³uga pasma 5MHz
(tylko w wersji dla USA)
IC-765Pro III obs³uguje w pe³ni
równie¿ nowe pasmo 5MHz (tylko
USB) w wersji na rynek USA. Praca
w paœmie 60m odbywa siê z tak¹
sam¹ moc¹, jak na pozosta³ych pasmach, tj. do 100W.

8-kana³owa pamiêæ TX
dla emisji RTTY
IC-756 Pro III posiada a¿ 8-kana³ow¹ pamiêæ (TX) dla emisji RTTY,
w ka¿dym z kana³ów jest mo¿liwoœæ wprowadzenia 62-znakowego komunikatu bez u¿ycia komputera czy innego zewnêtrznego
urz¹dzenia. Zawartoœæ ka¿dej
z 8 pamiêci jest wyœwietlana na ekranie LCD, wiêc nie ma mo¿liwoœci
wys³ania b³êdnego komunikatu.
Wbudowany demodulator i dekoder RTTY umo¿liwiaj¹ ci¹g³e
monitorowanie znaku stacji, nie
jest wiêc konieczne stosowanie zewnêtrznych demodulatorów podczas odbioru sygna³u RTTY.
BliŸniaczy filtr m.cz. na sygna³y
szczytowe, który jest sterowany
przez uk³ad DSP, skutecznie redukuje zak³ócenia pojawiaj¹ce siê pomiêdzy tonami.
Wstrojenie w tzw. „0” sygna³u
RTTY jest prezentowane na ekranie LCD.

LCD screensaver
IC-756Pro III ma zaimplementowan¹ funkcjê tzw. screensaver, aby
wyd³u¿yæ ¿ywotnoœæ ekranu LCD
przed nadmiernym wypaleniem.

Regulowana szerokoœæ
pasma SSB podczas nadawania
(TOBW settings)
Wbudowany korektor akustyczny posiada mo¿liwoœæ oddzielnego
ustawiania tonów niskich i wysokich a¿ dla 121 kombinacji, co daje
du¿e mo¿liwoœci ustawiania barwy
g³osu podczas nadawania. Dodatkowo mo¿na tutaj wybraæ szerokoœæ transmitowanego sygna³u SSB
na poziomie -6dB w zakresie 100,
300 i 500Hz dla górnoprzepustowego zbocza oraz 2500, 2700 i 2900Hz
dla dolnoprzepustowego zbocza.
Trzy górne i trzy dolne kombinacje
mog¹ oczywiœcie byæ zapisane do
podrêcznej pamiêci.
Znak @ dodany do pamiêci CW
Ka¿dy z czterech banków pamiêci, przeznaczonych do obs³ugi
emisji CW, ma teraz mo¿liwoœæ
wprowadzenia do 55 znaków; dodatkowo w wersji IC-765Pro III zosta³a zaimplementowana obs³uga
znaku „@” (w kodzie Morse’a
· –– · – · –), który jest powszechnie
u¿ywany do podawania adresów
e-mail.

IC−756ProIII jest do
nabycia w Icom Polska
w cenie ok. 3200 euro
− patrz reklama
na str. 37

Dwa zegary
IC-756Pro III posiada dwa zegary: jeden pokazuje na ekranie LCD
czas UTC, natomiast drugi czas LT.

Zmodyfikowana wewnêtrzna
skrzynka antenowa
W IC-756Pro III zmodyfikowano
wewnêtrzn¹ skrzynkê antenow¹
poprzez podniesienie szybkoœci
dostrajania do nastawionej czêstotliwoœci, ponadto skrzynka antenowa IC-756Pro III obs³uguje teraz
równie¿ pasmo 6 metrowe.

Czego nie zawiera IC-756Pro III
Otó¿ jak siê okazuje, nowy IC756Pro nie doczeka³ siê mo¿liwoœci
tzw. firmware upgrading, co oferuje IC-7800 czy amerykañskie produkcje jak Orion i K2. W IC-756Pro
III brakuje równie¿ jak¿e przydatnego gniazda typu VGA do pod³¹czenia zewnêtrznego monitora
LCD, a w które zosta³ wyposa¿ony
IC-7800.

Cena i dostêpnoœæ
Na rynku japoñskim nowy Icom
IC-756Pro ukaza³ siê pod koniec
wrzeœnia, zaœ na rynku amerykañskim i europejskim ma byæ sprzedawany od grudnia 2004 roku.
W Polsce ma kosztowaæ oko³o 3200
euro.
Roman Hennig SQ2RH

Dziêki kolorowemu wyœwietlaczowi o du¿ej rozdzielczoœci
IC-756Pro III mo¿e pokazaæ wiele ró¿norodnych informacji
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