
62 RÁDIÓTECHNIKA 2020/03.

A
N

IC
O

 O
L
D

A
L
A
K

SunSDR2 DX adó-vevő

A SunSDR2 DX a jól ismert
SunSDR2 PRO adó-vevő hardve-
resen továbbfejlesztett változata.
Miben más az Expert Electronics
ezen új készüléke?

Ez egy 100 W (HF), 50 W (6
m), 8 W (2 m) kimenőteljesítmé-
nyű SDR adó-vevő, kompakt kivi-
telben, különálló csatlakozóval az
aktív hűtéshez (külső ventilátor)
és a továbbfejlesztett táprendszer-
hez, ami tökéletes választássá te-
szi DX-expedíciók és versenyzők
számára. Emellett a gyártó külön
csatlakozót épített egy külső
ATU-hoz is, így a SunSDR2 DX
rendelkezik minden olyan funk-
cióval, amelyet már megszokhat-
tunk az adó-vevőkben. De, azok-
nál többet nyújt!

A továbbfejlesztett hardver és
az ExpertSDR2 szoftver teszi ezt
az SDR adó-vevőt tökéletes bázis-
állomássá. Nyilvánvaló választás
egy igazi versenyző számára!

A SunSDR2 DX adó-vevő új-
donsága még a 100 wattos adótel-
jesítmény rövidhullámú sávok-
ban, 50 watt 6 m-en. Felüláteresz-
tő-szűrővel rendelkezik (HPF) a
VHF-tartományhoz (100 MHz fe-
lett ), az alacsonyabb frekvencia-
tartományból származó, sávon kí-

vüli zavarok kiszűrésére. Aluláte-
resztő-szűrővel (LPF) a rövidhul-
lámú tartományhoz (70 MHz
alatt), a magasabb frekvenciatar-
tományból származó, sávon kívü-
li zavarok kiszűrésére.

A SunSDR2 DX egyéb újdonságai

• Továbbfejlesztett VHF LNA
(PGA103 + csip).

• Új, nagyteljesítményű, beépí-
tett sztereó audió kodek, 24-
bites, 114 dB dinamikus tarto-
mánnyal.

• Anderson Powerpole tápcsatla-
kozó.

• Földelő csatlakozó.
• Strapabíró, DIP típusú ExtCtrl

csatlakozó.
• Javított PCB nyák-topológia.
• Alacsonyabb fogyasztás és jobb

energiaeloszlás.

A SunSDR2 DX tulajdonságai

• Független RX útvonal, ami
DDC (Direct Down-Conversi-
on) architektúrán alapul.

• Független TX útvonal, ami a
DUC (Direct Up-Conversion)
architektúrán alapul.

• Kimeneti teljesítmény: 100 W
HF, 50 W 6 m-en és 8 W 2 m-
en.

• 2 szoftver RX + SubRX (össze-
sen 4 független vevő) + függet-
len szélessávú sávszkóp 80
MHz-ig.

• Távezérelt működéskor a
PTT-t és a morzebillentyűt az
E-Coder külső vezérlőpanel-
hez lehet csatlakoztatni. A
mikrofon és az E-Coder a távo-
li számítógéphez kapcsolódik.

• TCI szoftveres interfész proto-
koll a zökkenőmentes kapcso-
lathoz olyan harmadik féltől
származó szoftverekkel, mint
az SDC (saját Skimmerrel), a
LogHX, a SWISSLOG a RUM-
log és sok más program.

• A professzionális adóprocesszor-
modul sokféle finomhangolási
lehetőséget biztosít a kimenő
hangminőség beállítására.

• ExtCtrl csatlakozó a külső esz-
közök vezérléséhez, 8 db
open-collector csatlakozással.

• ALC csatlakozó külső erősí-
tőkhöz.*

• Támogatja a VHF transzverte-
rek használatát.*

• Lehetőség van arra, hogy az
adó-vevőt jelgenerátorként
használjuk a DAC OUT csatla-
kozón (SMA csatlakozó) ke-
resztül.

• Lehetőség külső szűrők haszná-
latára az RF útvonal közepén, az

SDR-sarok...

Két SDR-készülék a kínálatból
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ADC IN és az RX OUT (SMA
csatlakozó) használatával.

• Minimális késleltetés CW
módban (kb. 10 ms).

• Bemenet a külső 10 MHz-es
referencia oszcillátorhoz.

• Lehetőség az adó-vevő SO2V
módban történő használatára.

• Teljes duplex vagy félduplex
üzemmódok.*

• Antennakapcsoló 2 HF anten-
nacsatlakozóval és különálló
VHF antennacsatlakozóval
(mini UHF csatlakozók).

• Belső teljesítménymérő a HF-
és a VHF-sávokhoz és SWR-
mérő a HF-sávhoz.

• Az Ethernet LAN interfész
gyors és megbízható kapcsola-
tot biztosít a számítógéppel.

*Ezeket a funkciókat az adó-vevő
hardvere biztosítja, de az Ex-
pertSDR2 szoftver nem támogat-
ja. A jövőbeli ExpertSDR2 szoft-
ververziók támogatják majd ezen
funkciókat.

Expert Electronics ExpertSDR2 szoftver

Az ExpertSDR2 szoftvercsomag
az SDR adó-vevő vezérlésére
szolgál. Vételi üzemmódban a
szoftver két független vételi csa-
tornát biztosít, legfeljebb 312
kHz sávszélességgel. Mindegyik
vevőnek megvan a saját alvevője
(SubRX), így egyidőben akár
négy különböző frekvencia for-
galmát hallgathatjuk. Az Ex-
pertSDR2 Windows XP/7/8/10
x32 vagy x64, Linux Ubuntu x64
és MacOS (a MacOS jelenleg bé-
ta) alatt fut. 

A szoftver minimális rendszer-
követelményei, a SunSDR2 DX
paraméterei és az SDR rádióról
további érdekes információk ta-
lálhatók a www.radioamator
webshop.eu oldalon.

SDRplay RSPdx vevő

Az SDRplay RSPdx, a népszerű
RSP2 és RSP2pro SDR multi-an-
tennás vevőkészülékek továbbfej-
lesztett verziója hamarosan meg-
érkezik hozzánk is. Ez egy széles-
sávú, teljes funkcionalitású, 14-
bites SDR-vevő, amely lefedi a tel-
jes RF spektrumot 1 kHz-től 2
GHz-ig. A könnyen elérhető SDR
vevőszoftverek (beleértve az
SDRplay által létrehozott SDRu-
no szoftvert is) erősségével kom-
binálva akár 10 MHz-es spektrum
is megfigyelhető egyidőben.

Az SDRplay RSPdx SDR-rádió
három antennaportot tartalmaz,
amelyek közül kettő SMA csatla-
kozókat használ és teljes 1 kHz ...
2 GHz-es tartományban műkö-
dik, a harmadik pedig BNC csat-
lakozót használ, amely 200 MHz-
ig működik. Ezen kívül egy külső
órabemenet is biztosított. Csak
egy számítógépre és egy anten-
nára van szükség a kiváló kom-
munikációs vevőfunkciók bizto-
sításához. A dokumentált API le-
hetővé teszi a fejlesztők számára,
hogy új demodulátorokat, vagy
alkalmazásokat hozzanak létre a
platformon.

Az RSPdx helyettesíti a rend-
kívül sikeres RSP2 és RSP2pro
SDR-vevőket, amelyeket nagy-
ban átalakítottak, hogy fokozott

teljesítményt biztosítsanak a to-
vábbfejlesztett szűrőkkel, jobb
intermodulációs jellemzőkkel,
felhasználó által választható
DAB szűrővel és több, szoftver-
rel választható csillapítási lépés-
ekkel.

A Windows-alapú SDRuno
szoftver letöltése, illetve haszná-
lata ingyenes, amely egyre nö-
vekvő szolgáltatáskészletet bizto-
sít. Ha az RSPdx-et, az SDRplay
saját SDRuno szoftverével együtt
használjuk, egy speciális HDR
(High Dynamic Range) üzem-
mód is kipróbálható a 2 MHz
alatti frekvenciatartományon
belüli kiválasztott sávok vételé-
re. A HDR mód jobb intermo-
dulációs teljesítményt és keve-
sebb téves vételt ad a kihívást je-
lentő sávokon is. 

A készülék minden frekvenciát
lefed 1 kHz-től VLF, LF, MW, HF,
VHF, UHF és L-sávok között 2
GHz-ig, rések nélkül. Maximáli-
san 10 MHz-es spektrum vételére,
monitorozására és rögzítésére al-
kalmas egyidőben. A teljesítmény
2 MHz alatt lényegesen javult –
jobb dinamikus tartomány és sze-
lektivitás figyelhető meg. Fokozot-
tan képes kezelni a rendkívül erős
jeleket. Külső órabemenettel ren-
delkezik szinkronizálás céljából,
vagy csatlakoztatható a GPS refe-
renciaórához az extra frekvencia-
pontosság érdekében. 

A bemutatott termékek az
Anico kínálatában: www.radio
amatorwebshop.eu

-báor-
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