
KF/50MHz ALL MODE TRANSCEIVER



Dalszy rozwój



Firma Icom i jej s³awny IC-756PRO kontynuuj¹ tworzenie historii urz¹dzeñ krótkofalarskich

• Pierwszy transceiver z 32-bitowym zmiennoprzecinkowym procesorem DSP
• Pierwszy transceiver pozwalaj¹cy na kszta³towanie charakterystyki filtrów przez u¿ytkownika.
   Brak jest opcjonalnych filtrów do kupienia, poniewa¿ nie s¹ one potrzebne.

• Pierwszy transceiver œredniej klasy z punktem przechwytu trzeciego rzêdu +30dBm*
• Pierwszy krótkofalarski transceiver KF z du¿ym kolorowym wyœwietlaczem TFT

W nowym IC-756PROIII po³¹czona zosta³a wysoka jakoœæ odbiornika modelu IC-7800 z dobrze 
znan¹ ergonomi¹ IC-756PROII.

Podnieœ jakoœæ Twoich ³¹cznoœci DX na nastêpny poziom.
(*w paœmie 14MHz)

serii 756PRO



Nowy odbiornik z punktem 
przechwytu trzeciego stopnia 
+30dBm*

Zastosowanie technik projektowania odbiornika 
wprowadzonych w IC-7800 umo¿liwi³o grupie 
in¿ynierów z firmy ICOM osi¹gniêcie du¿ego 
zakresu dynamiki pozbawionego zniekszta³ceñ. 
Aby osi¹gn¹æ ten cel, ICOM zastosowa³ 
elementy lepsze jakoœciowo w wa¿nych 
sekcjach odbiornika IC-756PROIII.

* Warunki pomiaru: czêstotliwoœæ odbierana 14.2MHz, 
czêstotliwoœci wejœciowe 14.3MHz i 14.4MHz, przedwzmacniacz 
wy³¹czony, tryb pracy USB BW: 2.4kHz

Du¿e cewki

Zamiast ma³ych cewek w stopniu filtra 
pasmowego (BPF) w IC756PROIII zastosowane 
zosta³y du¿e cewki, poniewa¿
ma³e cewki powoduj¹ 
czasami saturacjê 
magnetyczn¹ w sto-
pniu BPF. Du¿e cewki 
zapewniaj¹ ma³e 
z n i e k s z t a ³ c e n i a
zarówno dla s³abych 
jak i dla silnych sy-
gna³ów

Niskie zniekszta³cenia przy 
prze³¹czaniu stopnia BPF

Uk³ad prze³¹czaj¹cy w filtrze BPF jest jednym z 
krytycznych punktów odbiornika, w którym 
zniekszta³cenia mog¹ byæ powodowane przez 
silne sygna³y z poza pasma.

Zak³ócenia powstaj¹ce w tym wstêpnym stopniu 
odbiornika przenoszone s¹ przez nastêpne 
stopnie i nie mog¹ byæ usuniête za pomoc¹ 
obróbki sygna³u. W IC-756PROIII zastosowane 
zosta³y diody o niskich zniekszta³ceniach i 
szerokiej charakterystyce czêstotliwoœciowej, co 
zapobiega powstawaniu produktów zniekszta³ceñ 
w stopniu filtrów pasmowych BPF.

Kwarcowy filtr 64MHz o 
czêstotliwoœci podstawowej

W IC756PROIII jako filtr wycinaj¹cy  IF 
zastosowany zosta³ filtr kwarcowy o 
czêstotliwoœci podstawowej. Chocia¿ filtr taki 
jest dro¿szy ni¿ flitr typu overtonowego (o 
czêstotliwoœci nadpodstawowej), filtr typu 
podstawowego ma lepszy wspó³czyn-
nik kszta³tu i jest mniej 
podatny na 
z n i e k s z t a ³ c e n i a
intermodulacyjne w 
obecnoœci silnych 
sygna³ów. Jest to taki 
sam kwarcowy filtr 
15kHz, jaki za-
stosowany zosta³ w IC-
7800 w uk³adzie filtru 
wycinaj¹cego.

Dwa nowe przedwzmacniacze

Aby zminimalizowaæ zniekszta³cenia i  maksymalnie 
powiêkszyæ zakres dynamiczny, przed-
wzmacniacze transceivera IC756PROIII 
wykorzystuj¹ t¹ sam¹ podstawow¹ koncepcjê 
uk³adow¹ co przedwzmacniacze w IC-7800. 
Przedwzmacniacz 1 jest w uk³adzie bezszumnego 
sprzê¿enia zwrotnego ze wzmacniaczami typu 
push-pull. Ten uk³ad charakteryzuje siê wysokim 
punktem przechwytu i pokrywa

Filtr wycinaj¹cy typu podstawowegoDu¿e cewki w stopniu RF
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szeroki zakres czêstotliwoœci. Przed-
wzmacniacz 2, który wykorzystuje tranzystory 
bipolarne o wiêkszym wzmocnieniu, jest idealny, 
kiedy u¿ywamy oddzielnych anten odbiorczych 
o niskiej efektywnoœci jak ma³e anteny pêtlowe 
lub anteny typu Beverage.

Analizator widma czasu rzeczy-
wistego z funkcj¹ mini scope

Analizator widma czasu rzeczywistego jest 
obecnie niezast¹pionym narzêdziem dla 
wy¿szej klasy radiostacji KF. Analizator widma 
IC-756PROIII posiada dodatkow¹ funkcjê mini 
scope, jak to by³o proponowane przez wielu 
u¿ytkowników PROII. Funkcja mini scope 
pozwala na œledzenie ekranu analizatora 
podczas u¿ywania innych menu funkcyjnych. 
Przyk³adowo, mo¿na œledziæ ekran analizatora 
widma podczas zmieniania charakterystyki filtru 
IF i szerokoœci pasma przenoszenia. Zakres 
analizatora mo¿e byæ ustawiany w 4 krokach 
±12.5 kHz, ±25kHz, ±50 kHz i ±100 kHz,

z punktem œrodkowym na odbieranej 
czêstotliwoœci. Dodatkowo analizator widma 
posiada trzy poziomy t³umika (10dB, 20dB i 
30dB).

Osiem kana³ów pamiêci RTTY TX

IC-756PROIII posiada 8 kana³ów pamiêci 
nadajnika RTTY. Mo¿na edytowaæ i wysy³aæ 
komunikaty sk³adaj¹ce siê z maksymalnie 64 
znaków dla ka¿dego kana³u pamiêci bez 
pomocy komputera lub innego urz¹dzenia 
zewnêtrznego*. Wysy³ana zawartoœæ pamiêci 
wyœwietlana jest na ekranie, tak ¿e nie wyœlesz 
nieprawid³owego komunikatu. Wbudowany 
demodulator i dekoder RTTY umo¿liwia 
natychmiastowe sprawdzenie znaku s³yszanej 
stacji. Nie jest konieczny komputer PC lub inne 
urz¹dzenie zewnêtrzne.

* Pisanie i wysy³anie 
komunikatów RTTY 
wymaga zastosowa-
nia terminalu, uk³adu 
TNC lub komputera z 
d e d y k o w a n y m
oprogramowaniem.

Regulowana szerokoœæ pasma BW 
dla emisji SSB

Szerokoœæ pasma nadawania SSB mo¿e byæ 
ustawiana w zakresie 100, 300 i 500Hz dla 
górnego zbocza, i odpowiednio 2500, 2700 i 
2900Hz dla dolnego zbocza. 3 kombinacje 
górnej i dolnej czêstotliwoœci mog¹ byæ 
przechowane w pamiêci. Dodatkowy 
wbudowany equalizer audio posiadaj¹cy 
oddzieln¹ regulacjê dla tonów niskich i wysokich 
umo¿liwia ustawienie 121 kombinacji, tak ¿e 
mo¿esz podbijaæ lub obni¿aæ swój g³os w 
dowolny sposób.
To elastyczne, oparte 
na technice DSP, 
k s z t a ³ t o w a n i e
c h a r a k t e r y s t y k i
umo¿liwia dopaswa-
nie jakoœci transmit-
owanego sygna³u 
audio do Twojego stylu 
operatorskiego.

Inne nowe w³aœciwoœci

• Pokrycie nowego pasma 60-metrów, moc 
nadawania i tuner antenowy - jak dla innych 
pasm.
(wersja USA, tylko emisja USB)

• 2 zegary pokazuj¹ce ró¿ne strefy czasowe 
jednoczeœnie, np. czas lokalny i UTC.

• Funkcja wygaszania ekranu

• Kod @ (• - - • - • ), u¿ywany w adresach 
e-mailowych, dodany do pamiêci klucza

Ekran pamiêci nadajnika RTTY

Ustawienie pasma sygna³u SSB

Ekran mini scope Ekran normalnego analizatora

Przedwzmacniacz 1 Przedwzmacniacz 2Stopieñ RF 
i przedwzmacniacze

Trzeciej Generacji 756PRO
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32-bitowy zmiennoprzecinkowy 
procesor DSP i 24-bitowy 
konwerter AD/DA

Sercem IC-756PROIII jest sprawdzona 
kombinacja 32-bitowego zmiennoprze-
cinkowego procesora DSP z 24-bitowym 
konwerterem AD/DA. To wydajne po³¹czenie 
wspomaga wiele funkcji cyfrowej obróbki 
charakterystycznych wy³¹cznie dla IC-
756PROIII, które nie mog³yby byæ osi¹gniête za 
pomoc¹ tradycyjnych procesorów analogowych. 
24-bitowy konwerter AD/DA charakteryzuje siê 
wyj¹tkowo szerokim zakresem dynamiki.

Odbiornik dostarcza 
niezniekszta³cony czysty 
dŸwiêk w ka¿dych 
warunkach sygna³o-
wych, od s³abych 
sygna³ów do silnych 
stacji o du¿ej mocy.

Zarz¹dzanie pêtl¹ ARW

Pêtla ARW sterowana przez DSP obejmuje 
cyfrowy filtr czêstotliwoœci poœredniej IF oraz 
manualny filtr notch. Zastosowana architektura 
ARW ca³kowicie eliminuje efekt pompowania 
ARW spowodowany przez s¹siednie silne 
sygna³y znajduj¹ce siê poza pasmem 
przepustowym filtru IF. Dodatkowa mo¿liwoœæ 
programowania sta³ej czasowej zadzia³ania 
ARW* (wolna, œrednia i szybka) daje 
elastycznoœæ i szybkoœæ potrzebne podczas 
pracy w warunkach du¿ego t³oku na paœmie.
* Z wyj¹tkiem emisji FM.

Dual watch

Funkcja dual watch* umo¿liwia jednoczesny 
odbiór dwóch sygna³ów na jednym paœmie. 
Mo¿esz jednoczeœnie s³uchaæ swojej ulubionej 
stacji i obserwowaæ lub s³uchaæ stacji DX-owej. 
Balans si³y sygna³y pomiêdzy czêstotliwoœci¹ 
g³ówn¹ i pomocnicz¹ jest ustawiany za pomoc¹ 
pokrêt³a balansu. (*Tylko niektóre pasma)

Cyfrowa dwustronna regulacja 
pasma przenoszenia Twin PBT

Cyfrowa dwustronna regulacja zboczy pasma 
przenoszenia twin PBT pomaga wyeliminowaæ 
interferencje przez zmienianie szerokoœci 
pasma IF i/lub przez przesuwanie czêstotliwoœci 
œrodkowej. Dziêki cyfrowym filtrom poœredniej 
czêstotliwoœci, PBT daje Ci mo¿liwoœæ usuniêcia 
wszystkich zak³óceñ i szumów, abyœ móg³ 
s³uchaæ tylko w³aœciwego sygna³u. W górnej 
czêœci ekranu LCD pokazywane s¹ parametry 
twin PBT.

Manualna funkcja notch

Niewiarygodny 70 dB t³umik jest do Twoich us³ug 
dziêki rêcznej funkcji notch. Wyeliminuj silne 
s¹siednie sygna³y zak³óceñ interferencyjnych, 
nie pogarszaj¹c tym samy pracy wzmocnienia 
ARW.

Manualna charakterystyka Notch

Ostre i ³agodne charakterystyki filtrów dostêpne dla emisji SSB i CW

Wybierz odpowiedni kszta³t charakterystyki filtru, kszta³t który odpowiada Twojemu stylowi 
operatorskiemu i warunkom na paœmie. Niezale¿ny filtr dla SSB i CW daje Ci du¿¹ swobodê 
wyboru.

Ostry filtr SSB
Kszta³t filtru doskona³y kiedy wymagana jest 
du¿a wiernoœæ i dok³adnoœæ sygna³u. Ostre 
zbocza brzegów filtru daj¹ pe³n¹ si³ê sygna³u 
audio przy równoczesnej eliminacji s¹siednich 
interferencji.

Ostry filtr CW
Filtr CW “za dobry, ¿eby by³ prawdziwy”. Stromy 
spadek zbocza filtru - tylko 200Hz od -6dB do -
60dB - umo¿liwia s³uchanie s³abego sygna³u 
CW otoczonego przez sygna³y silne. 

£owcy DX-ów bêd¹ 
mieli mo¿liwoœæ pr-
aktycznego spraw-
dzenia zalet ostrego 
filtru CW.

£agodny filtr SSB
Kszta³t filtru doskona³y kiedy chcemy 
wyodrêbniæ s³aby sygna³. Zaokr¹glony kszta³t 
charakterystyki filtru przypomina tradycyjny filtr 
analogowy, dziêki zawiniêciu górnego i 
dolnego brzegu pasma przepustowego. 
Chocia¿ posiada strome zbocza filtru 
cyfrowego, ³agodny filtr SSB powoduje wzrost 
stosunku sygna³u do szumu po¿¹danego 
sygna³u.

£agodny filtr CW
£agodny filtr CW u³atwia przeprowadzanie 
³¹cznoœci w warunkach pile-up. Poszerzona 
charakterystyka filtru upodabnia go do filtru 
mechanicznego pozbawionego efektu 
dzwonienia.

Ostra charakterystyka filtru – SSB, CW
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2.5ms/Div

100W

NR OFF NR ON

Automatyczna funkcja notch

Eliminuje irytuj¹ce noœne sygna³ów AM, 
interferencje wzmacniaczy za jednym 
przyciœniêciem przycisku. Automatyczny notch 
œledzi 2 lub wiêcej sygna³ów interferencyjnych 
równoczeœnie bez znacznego pogorszenia 
jakoœci sygna³u i bez dodatkowych zniekszta³ceñ. 
Funkcja bardzo pomocna na pasmach 80 i 160 
metrów.

Regulowana redukcja szumów

32-bitowy DSP daje rewelacyjne rezultaty przez 
oddzielanie sk³adników sygna³u od szumów 
wykorzystuj¹c funkcjê ró¿nicowanej Redukcji 
Szumów. Poprzez wyt³umienie szumów 
osi¹gany jest wysoki wspó³czynnik sygna³/szum, 
co skutkuje otrzymaniem czystego, klarownego 
sygna³u audio we wszystkich modulacjach, bez 
zniekszta³ceñ w³aœciwego sygna³u.

Regulowana redukcja zak³óceñ

Redukuje irytuj¹ce zak³ócenia QRN o 
charakterze impulsowym takie jak uk³ady 
zap³onowe silników i iskrz¹ce silniki elektryczne, 
za pomoc¹ regulowanej funkcji (101 kroków) 
Noise Blanker.

Cyfrowy rejestrator g³osu 

IC-756PROIII posiada cyfrowy rejestrator (DVR - 
Digital Voice Recorder) bêd¹cy niezwykle 
pomocn¹ funkcj¹ podczas zawodów, wyjazdów 
w teren, czy nawet podczas zwyk³ej pracy. 
Zarejestruj swój znak wywo³awczy, CQ, lub 
informacje o innych stacjach w jednej z 4 
komórek pamiêci. W sumie masz do dyspozycji 
90 sekund w czterech komórkach pamiêci; ka¿da 
komórka mo¿e byæ konfigurowana oddzielnie, 
aby pozwoliæ u¿ytkownikowi na ustawienie 
po¿¹danych czasów rejestracji. Szybkie 
naciœniêcie przycisku DVR na panelu przednim 
umo¿liwia nagranie odbieranego sygna³u do 
pamiêci R4. Odtwarzanie automatycznie 
wycisza odbiornik, aby mo¿na by³o przez 15 
sekund

pos³uchaæ nagranego 
sygna³u audio. 
Doskona³a w³aœci-
woœæ dla tych zawo-
dników, którzy chc¹ 
udoskonaliæ swój 
UBN.

Klucz CW z pamiêci¹

To koniecznoœæ dla pracuj¹cych na CW. 
Wewnêtrzny uk³ad kluczuj¹cy zawiera 4 komórki 
pamiêci przeznaczone do zaprogramowania 
informacji o stacji, znaku wywo³awczego i 
wywo³awczego CQ. Ka¿da komórka ma 
pojemnoœæ 55 znaków, a tak¿e inne funkcje 
oszczêdzaj¹ce czas, jak np.:

automatyczne powtórzenie, kolejny numer w 
zawodach, samoczynne zliczanie ³¹cznoœci, 
nadawanie skróconych znaków cyfr telegrafi¹.

Cyfrowy RF kompresor mowy

IC-756PROIII wykorzystuje 32-bitowy DSP do 
kompresji mowy RF zapewniaj¹c maksymaln¹ 
si³ê sygna³u bez zamazanego dŸwiêku. 
Doskona³e do przebijania siê przez szumy i 
zak³ócenia dla dokoñczenia QSO.

Wysokostabilny nadajnik

Aby osi¹gn¹æ naprawdê czysty sygna³, IC-
756PROIII wykorzystuje 2 tranzystory 2SC5125 
w podzespole PA. Wraz z rewelacyjnymi 
parametrami intermodulacyjnymi (IMD), 
tranzystory te maj¹ wystarczaj¹co du¿o mocy 
aby umo¿liwiæ ci¹g³¹ pracê z moc¹ 100 W. 
Œwietne na wielogodzinne zawody. 
Zaawansowana konstrukcja obejmuj¹ca ramê z 
odlewanego aluminium i du¿y wentylator 
ch³odz¹cy zapewnia stabiln¹ pracê uk³adu 
koñcowego PA w warunkach pe³nego 
cyklicznego obci¹¿enia.

Generator kwarcowy o wysokiej 
stabilnoœci

IC-756PROIII zawiera oscylator g³ówny o 
wysokiej stabilnoœci, zapewniaj¹c ±0.5ppm 
(-10°C do +50°C). Koniecznoœæ podczas pracy 
RTTY, SSTV i MARS.

Potrójny pasmowy rejestr 
zapamiêtuj¹cy

Zmieniaj czêstotliwoœci w paœmie do woli 
u¿ywaj¹c funkcji zapamiêtywania trzech 
czêstotliwoœci na ka¿dym paœmie. Ka¿de pasmo 
zapamiêtuje 3 ostatnie czêstotliwoœci, modulacjê 
i inne u¿ywane ustawienia.

Komunikacja cyfrowa SSB

Zredukowanie pasma przepustowego filtru IF do 
500Hz lub mniej w trybie transmisji danych 
SSB/SSB powoduje automatyczne pod³¹czenie 
specjalnych filtrów pasmowych. Filtr pasmowy 
zostaje wyostrzony dla lepszego odrzucenia 
sygna³ów interferencyjnych. Równolegle z filtrem 
pasmowym BPF IC-756PROIII automatycznie 
wy³¹cza kompresjê i umo¿liwia przestrajanie z 
krokiem 1/4 dla ³atwiejszej obs³ugi i dok³a-
dniejszego dostrojenia. Doskona³e dla PSK31, 
SSTV i innych emisji AFSK.

5-calowy wyœwietlacz TFT

Teraz mo¿esz cieszyæ siê 5-calowym kolorowym 
wyœwietlaczem TFT. Na wyœwietlaczu 
dostêpnych jest 8 kolorów wyœwietlania ustawieñ 
i 7 typów ustawieñ czcionek. Na wyœwietlaczu 
pojawia siê wiele zró¿nicowanych informacji, 
rozdzielonych na dolny i górny ekran. Dolny 
ekran ma mo¿liwoœæ poszerzenia w pionie 
powiêkszaj¹c w ten sposób widoczny obszar.

Inne cechy

[Antena i odbiornik] • Wbudowany, szybki 
automatyczny tuner antenowy • 2 gniazda 
antenowe TX/RX i 1 gniazdo antenowe RX • 
Podstawowe pokrycie odbiornika 30kHz-
60MHz* • Wbudowany t³umik RX (6/12/18dB) • 
Dwuszczytowy filtr audio do odbioru RTTY

[Nadajnik] • Funkcja monitora TX • Koder tonowy 
• Funkcja VOX • Regulacja mocy dla wszystkich 
emisji • Zewnêtrzne sterowanie pamiêci¹ g³osu i 
pamiêci¹ klucza

[Emisja CW] • Kontrola kszta³tu sygna³u CW 
przez DSP • Wielofunkcyjny telegraficzny klucz z 
pamiêci¹ posiada regulacjê szybkoœci 
nadawania, stosunku kropki do kreski, 
polaryzacji i klucz pó³automatyczny • P³ynna 
regulacja funkcji pitch dla CW od 300-900Hz • 
Podwójne gniazdo klucza typu jack (panel tylny i 
przedni) • Pe³na funkcja break-in (QSK) • CW 
rewers

[Dzia³anie] • Menu wyboru rodzaju emisji • 
WskaŸnik analogowy i cyfrowy pokazuj¹cy 
wzglêdn¹ wartoœæ mocy wyjœciowej, SWR, 
poziom ALC i kompresji • Blok pamiêci 
zapamiêtuje do 5 lub 10 czêstotliwoœci pracy i 
rodzajów emisji • Szybka funkcja split • Kontrola 
wzmocnienia RF i squelch • RIT i odstrojenie TX 
regulowane w zakresie ±9.999kHz • Dok³adnoœæ 
strojenia i wyœwietlacza 1Hz • 101 kana³ów 
pamiêci z 10-znakow¹ nazw¹ kana³u • 
Opcjonalny syntezer mowy zapowiadaj¹cy po 
angielsku czêstotliwoœæ pracy, rodzaj emisji i si³ê 
sygna³u • Skanowanie programowe, pamiêci, 
wybranych komórek pamiêci i f • Funkcja 
automatycznego dostrojenia krokowego • 
Blokada pokrêt³a • DŸwiêkowa sygnalizacja 
koñca pasma (mo¿e byæ wy³¹czona) • Uk³ad 
kontrolny AH-4 • Automatyczne prêdkoœæ 
strojenia • Interfejs CI-V z opcjonalnym uk³adem 
CT-17 umo¿liwiaj¹cym sterowanie z komputera

(* Zale¿nie od wersji)

• Widok z ty³u

Cyfrowy rejestrator audio

Oscylator kwarcowy

Kompresor mowy w³¹czonyKompresor mowy wy³¹czony

Porównanie wyjœciowych sygna³ów audio

NR OFF NR ON

z transceivera IC-756PROII




