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40 lat doœwiadczenia 
w projektowaniu RF zaowocowa³o 

Arcydzie³em Transceivera Krótkofalarskiego
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Firma ICOM jest pionierem w œwiecie urz¹dzeñ krótkofalarskich. 
Pocz¹wszy od wprowadzenia pierwszej analogowej pêtli PLL w 
modelu IC-200, a¿ do zapieraj¹cej dech w piersiach 32-bitowej 
technologii DSP zastosowanej w IC-756PRO. ICOM zawsze 
produkowa³ jedne z najbardziej innowacyjnych urz¹dzeñ 
radiowych, jakie kiedykolwiek powsta³y. Kontynuuj¹c t¹ tradycjê 
ICOM prezentuje zapieraj¹cy dech w piersiach  trancreiver IC-
7800.

IC-7800 dla wielu operatorów KF bêdzie wydawa³ siê trochê 
znajomy, przypominaj¹c swoim wygl¹dem transceiver IC-781, 
który jako najlepszy transceiver pokolenie lat 80-tych ustali³ 
równie¿ najwy¿sze kryteria. Wielu dzisiejszych krótkofalowców 
ci¹gle uwa¿a, ¿e IC-781 jest szczytowym osi¹gniêciem 
krótkofalarskiej techniki radiowej. Z pewnoœci¹ nie widzieli 
jeszcze IC-7800. Ten transceiver wynosi urz¹dzenia 
krótkofalarskie na zupe³nie nowy poziom osi¹ganych parametrów 
pracy. IC-7800 bêdzie uznawany za szczyt techniki radiowej dla 
czasów, które nadchodz¹.

Transceiver IC-7800 jest artystyczn¹ fuzj¹ 40 lat doœwiadczenia w 
tworzeniu analogowych uk³adów RF ze skrajnie precyzyjn¹ 
technologi¹ cyfrow¹. Rezultatem s¹ DWA identyczne odbiorniki o 
zakresie dynamicznym 110dB, punkcie przechwytu trzeciego 
rzêdu +40dBm i niezrównanej dla pasm KF technologii DSP - coœ, 
co nigdy nie zosta³o osi¹gniête w urz¹dzeniach krótkofalarskich.

Mówi¹c wprost, ICOM opracowa³ najwy¿szej klasy krótkofalarski 
transceiver KF. Nikt inny nie poszed³ dalej!



+40dBm IP3 

(Punkt Przechwytu Trzeciego Rzêdu)

Du¿e doœwiadczenie ICOM w analogowych obwodach 
RF, w po³¹czeniu z precyzyjn¹ technologi¹ cyfrow¹ 
doprowadzi³o do powstania zdumiewaj¹cego 110dB 
zakresu dynamicznego odbiornika i Punktu 
Przechwytu Trzeciego Rzêdu IP3 +40dBm. Po raz 
pierwszy w urz¹dzeniach krótkofalarskich! Aby 
osi¹gn¹æ tak skrajnie dobre parametry toru 
odbiorczego, grupa in¿ynierów ICOM ca³kowicie 
przeprojektowa³a ca³y uk³ad analogowy i do³¹czy³a go 
do procesora DSP. Umo¿liwi³o to osi¹gniêcie nowego 
technicznego wymiaru.

Wewnêtrzna redukcja zniekszta³ceñ

W IC-7800 w stopniu filtra pasmowego BPF zamiast 
nieliniowych pó³przewodników mog¹cych powodowaæ 
zniekszta³cenia - takich jak diody prze³¹czaj¹ce - 
zastosowano wytrzyma³e mechaniczne przekaŸniki. 
PrzekaŸniki mechaniczne zmniejszaj¹ poziom 
zniekszta³ceñ drugiego rzêdu na wstêpnym etapie 
obróbki sygna³u.

Poprawione blokowanie

Krótkofalowcy startuj¹cy w zawodach wiedz¹, jak 
denerwuj¹ce jest zjawisko blokowania odbiornika 
przez silny sygna³ s¹siaduj¹cy, uniemo¿liwiaj¹ce 
odebranie sygna³u s³abszego. W IC-7800 przed 
pierwszym wzmacniaczem umieszczone zosta³y
dwa filtry œrodkowo-
p r z e p u s t o w e  
powoduj¹ce blokowanie 
s i l n y c h  s y g n a ³ ó w  
s¹siaduj¹cych. Zale¿nie 
od rodzaju emisji mo¿na 
wybraæ szerokoœæ filtru 
15kHz lub 6kHz. (Dla 
FM ustawiona jest na 
sta³e szerokoœæ 15kHz.)

Uk³ad ICOM DIGI-SEL

Uk³ad preselektora pracuje w zakresie 1.5MHz do 
30MHz i powoduje odrzucenie produktów zniekszta-

³ceñ pochodz¹cych spoza interferencji pasmowych, 
takich jak silne stacje rozsiewcze. Uk³ad ten 
automatycznie œledzi sygna³ po¿¹dany utrzymuj¹c 
czêstotliwoœæ pracy na œrodku pasmo przepustowego 
preselektora. Czêstotliwoœæ œrodkowa preselektora 
mo¿e byæ manualnie ustawiana za pomoc¹ pokrêt³a 
dostrajaj¹cego DIGI-SEL na panelu przednim.

Mniej w³asnych szumów fazowych

Prosta konstrukcja toru odbiorczego to najlepsza droga 
do wyeliminowania Ÿróde³ zak³óceñ i sygna³ów 
paso¿ytniczych. IC-7800 wykorzystuje uk³ad podwójnej 
przemiany czêstotliwoœci sk³adaj¹cy siê z 1 stopnia 
mieszacza na tranzystorach typu D-MOS FET i z nowo 
opracowanego 2 stopnia mieszacza t³umi¹cego sygna³y 
lustrzane. Pierwszy stopieñ mieszacza zasilany jest 
silnym sygna³em o wysokim stosunku C/N z Oscylatora 
Lokalnego. Druki stopieñ mieszacza t³umi¹cy 
czêstotliwoœci lustrzane zmniejsza zniekszta³cenia 
sygna³u przez obróbkê IF i dostarcza do uk³adu DSP 
sygna³u o wysokiej wiernoœci. Ten system zapewnia 
szeroki zakres dynamiki, zmniejszaj¹c zak³ócenia od 
silnych sygna³ów i redukuj¹c intermodulacje.

Wielokrotna pêtla ARW

Transreiver IC-7800 posiada wielokrotn¹ pêtlê ARW. 
ARW sterowane jest napiêciami pobieranymi przed i za 
cyfrowym filtrem poœredniej czêstotliwoœci w uk³adzie 
D S P .  P i e r w s z a  p ê t l a  A R W  z a p o b i e g a

saturacji 1 wzmacniacza poœredniej czêstotliwoœci. 
Druga pêtla ARW wykrywa napiêcie ARW na wyjœciu 
cyfrowego filtru IF, na którym pojawi³ siê sygna³ 
po¿¹dany, i powoduje wykorzystanie pe³nego 
potencja³u cyfrowego filtru IF. Cyfrowy filtr IF, manualna 
funkcja notch i pierwszy stopnieñ poœredniej 
czêstotliwoœci - wszystkie te uk³ady sterowane s¹ przez 
procesor DSP. Ultra-szeroki zakres dynamiki 
odbiornika 110dB oznacza, ¿e wzmacniacz IF 
pozbawiony jest zniekszta³ceñ od silnych sygna³ów.

Pe³na kontrola ARW

IC-7800 zadowala zarówno wygodnych jak i najbardziej 
wyrafinowanych operatorów umo¿liwiaj¹c korzystanie z 
gotowych ustawieñ i manualne ustawianie parametrów 
ARW. Sta³¹ czasow¹ ARW mo¿na okreœliæ przez 
wybranie jednej z ustawionych 3 wartoœci (wolna, 
œrednia i szybka) lub wprowadziæ rêcznie w zakresie 
0.1-6 s. (0.3-8 s. dla AM). Dodanie ustawienia parametru 
AGC VR umo¿liwia u¿ytkownikowi dok³adne 
dopasowanie czasu reakcji uk³adu ARW.

Cyfrowy filtr IF

IC-7800 daje mo¿liwoœæ “samodzielnego zbudowania 
w³asnego” filtru. Pozwala to operatorowi na ustawienie: 
kszta³tu charakterystyki filtru (stromej lub ³agodnej), 
szerokoœci pasma filtru i œrodkowej czêstotliwoœci 
charakterystyki bez przerywania pracy urz¹dzenia.

Cyfrowa regulacja pasma Twin PBT

Gdy parametry filtrów poœredniej czêstotliwoœci zosta³y 
ju¿ odpowiednio “wyœrubowane”, dodatkowe 
mo¿liwoœci kontroli daje uk³ad cyfrowej dwustronnej 
regulacji zboczy pasma przenoszenia Twin PBT. 
Cyfrowa regulacja pasma pozwala na elastyczne 
dobranie zarówno przesuwu, jak i szerokoœci cyfrowego 
pasma przepustowego IF przez przesuwanie pasma 
przepustowego IF. Cyfrowe filtry IF w po³¹czeniu z 
parametrami PBT pozwol¹ Tobie na wyciêcie 
wszystkich interferencji i szumów, aby s³yszeæ tylko 
sygna³ po¿¹dany.
Dodatkowo oprócz menu ustawieñ filtru, w górnej czêœci 
ekranu LCD pokazywane s¹ parametry PBT, tak ¿e 
doln¹ czêœæ ekranu mo¿esz ci¹gle wykorzystywaæ do 
innych operacji radiowych.

Charakterystyka zakresu dynamicznego
(w paœmie 14MHz)
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Poziom sygna³u wejœciowego 
w gnieŸdzie antenowym [dBm]

IP3 (Punkt Przechwytu Trzeciego Rzêdu)
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Ekran ustawiania filtru.

Ostatnie u¿ywane ustawienia filtru zapamiêtywane s¹ 
za pomoc¹ trybu operacyjnego w wielokrotnej pamiêci 
filtru. Pozwala to operatorowi na szybkie zmienianie 
filtrów w celu utrzymania sta³ych warunków odbioru, np. 
podczas zawodów. Cyfrowe filtry IF firmy ICOM 
pozwalaj¹ na osi¹gniêcie parametrów niemo¿liwych do 
osi¹gniêcia w filtrach kwarcowych i mechanicznych.



Cyfrowy manualny filtr notch

W ostatnich latach operatorzy pracuj¹cy na pasmach 
KF zachwycaj¹ siê tym, jak dobrze uk³ad DSP redukuje 
sygna³y interferencyjne i szumy. Sygna³y pochodzenia 
heterodynowego i noœne AM mog¹ zostaæ 
wyeliminowane za pomoc¹ automatycznego filtru 
Notch. Powstawanie interferencji od takich ¿róde³ jak 
sygna³y dudnieniowe i sygna³y RTTY to ju¿ sprawa 
przesz³oœci. Dodatkowo, kszta³t charakterystyki 
manualnej funkcji Notch mo¿e byæ ustawiany na trzy 
sposoby, z t³umieniem wiêkszym ni¿ 70dB.

Regulowana redukcja szumów

Moc obliczeniowa 32-bitowego uk³adu DSP w 
po³¹czeniu z funkcj¹ ró¿nicowej redukcji szumów 
umo¿liwia precyzyjne oddzielenie sk³adników sygna³u 
od szumów. Poprzez wyt³umienie szumów osi¹gany 
jest wysoki wspó³czynnik sygna³/szum, rezultatem 
czego jest czysty, klarowny sygna³ audio we wszystkich 
modulacjach, bez zniekszta³ceñ sygna³u w³aœciwego.

Regulowana redukcja zak³óceñ

Zaprojektowana na nowo cyfrowa redukcja zak³óceñ 
powoduje znaczne zmniejszenie zak³óceñ o 
charakterze impulsowym. Dla funkcji redukcji zak³óceñ, 
bêd¹cej czêœci¹ 32-bitowego DSP, mo¿liwe jest 
ustawianie trzech parametrów: wysokoœci progu, sta³ej 
czasowej i poziomu t³umienia.

Przedwzmacniacz i mieszacz na 50MHz

Transceiver IC-7800 zosta³ zaprojektowany z myœl¹ o 
entuzjastach pasma 6-metrowego. Zamiast 
wspó³dzielenia uk³adów u¿ywanych na KF, dla pasma 
6-metrów przewidziany zosta³ oddzielny uk³ad 
przedwzmacniacza i mieszacza. Spowodowa³o to 
znaczne polepszenie czu³oœci odbiornika przez 
redukcjê charakterystyki intermodulacyjnej, umo¿liwia-

j¹c s³abym sygna³om przechodzenie przez tor odbiorczy 
bez zniekszta³ceñ i interferencji od silnych sygna³ów w 
paœmie.

Poczwórny procesor

Transceiver IC-7800 zawiera cztery niezale¿ne uk³ady 
sk³adaj¹ce siê z 32-bitowego zmiennoprzecinkowego 
procesora DSP i 24-bitowego procesora AD/DA. Maj¹c 
do dyspozycji cztery niezale¿ne uk³ady DSP, z których 
ka¿dy dedykowany jest do okreœlonej funkcji, 
urz¹dzenie b³yskawicznie reaguje na ka¿d¹ zmianê

dokonan¹ przez opera-
tora. Ka¿dy odbiornik 
posiada jeden uk³ad 
DSP odpowiedzialny za 
ARW i sterowanie fil-
t r a m i ,  j e d e n  D S P  
steruj¹cy nadawaniem i 
czwarty odpowiedzialny 
jest za analizator widma.

Dwa ca³kowicie niezale¿ne 
        uk³ady odbiornika

IC-7800 zawiera dwa ca³kowicie niezale¿ne odbiorniki, 
od wejœæ antenowych a¿ do wyjœæ s³uchawek 
stereofonicznych lub indywidualnych g³oœników
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zewnêtrznych. Wszystkie osi¹gi pierwszego odbiornika 
zosta³y powielone, aby stworzyæ w ten sposób 
perfekcyjnie dopasowany zestaw bliŸniaczy. Po 
p o d ³ ¹ c z e n i u  s t e r e o f o n i c z n y c h  s ³ u c h a w e k  
zewnêtrznych, sygna³y audio z odbiornika g³ównego i 
dodatkowego mog¹ byæ sumowane lub skierowane 
oddzielnie do prawego i lewego kana³u.

Analizator widma czasu rzeczywistego

Jego wprowadzenie w modelu IC-781 zmieni³o sposób, 
w jaki operatorzy KF “widz¹” pasmo! Dziêki uk³adowi 
DSP steruj¹cemu analizatorem, dla analizatora widma 
transceivera IC-7800 osi¹gniêta zosta³a doskona³a 
czu³oœæ z zakresem dynamicznym 80dB. Podczas gdy 
zakres analizatora, ustawiany w 7 krokach od ±2.5 do 
±250kHz mo¿e konkurowaæ z wieloma obecnymi 
komercyjnymi zestawami testowymi. Jest to a¿ 500kHz 
widma!
Mamy równie¿ do dyspozycji mo¿liwoœæ ustawienia 
okreœlonych brzegów skanowania lub umieszczenia 
zakresu centralnie do odbieranej czêstotliwoœci. Oprócz 
tych w³aœciwoœci, analizator widma posiada trzy zakresy 
t³umika (10dB, 20dB, 30dB), 3 typy markera 
referencyjnego (odbiornik g³ówny, odbiornik dodatkowy, 
nadajnik), 3 wartoœci szybkoœci przemiatania (wolno, 
œrednio, szybko), przycisk umo¿liwiaj¹cy prze³¹czanie 
pasm odbiorników i zapamiêtywania wartoœci 
szczytowej.

±0.05ppm w zakresie temperatur 0°C do 50°C. 
Oznacza to, ¿e nawet w paœmie 50MHz b³¹d 
czêstotliwoœci jest mniejszy ni¿ 2.5Hz! Dodatkowo dla 
dok³adnego dostrojenia mo¿e zostaæ doprowadzona i 
wygenerowana czêstotliwoœæ referencyjna 10MHz.

Centralne elementy obs³ugi

W gor¹czce du¿ych zawodów lub ekspedycji DX-owych 
szczególnie wa¿ne jest centralne umieszczenie 
elementów obs³ugi urz¹dzenia, poniewa¿ liczy siê wtedy 
ka¿da sekunda. Dlatego firma ICOM wykorzysta³a 
sprawdzony system z modelu IC-781 i zastosowa³a 
podstawowy wygl¹d panelu przedniego dla IC-7800, 
wprowadzaj¹c ulepszenia dla wszystkich nowych funkcji 
i elementów kontrolnych. Funkcje czêsto u¿ywane, 
w³¹cznie z regulacj¹ mocy RF i prêdkoœci klucza, maj¹ 
du¿e ³atwo dostêpne niezale¿ne pokrêt³a. Przycisk 
“XFC” zosta³ umieszczony w takim miejscu, ¿e mo¿liwe 
jest obs³ugiwanie go lew¹ rêk¹ z równoczesnym 
obracaniem pokrêt³a strojenia praw¹ rêk¹.

Uk³ad OCXO

Powy¿sza fotografia pokazuje rzeczywiste wymiary.

Oscylator kwarcowy OCXO

Transceiver IC-7800 posiada wysokostabilny oscylator 
kwarcowy umieszczony w komorze o sta³ej temperatu-
rze OCXO, charakteryzuj¹cy siê stabilnoœci¹

Przyk³ad widma ustawionego centralnie do odbieranej czêstotliwoœci.

Przyk³ad widma dla okreœlonego zakresu analizatora.

Ekran mini scope.



7-calowy kolorowy wyœwietlacz TFT

Zespó³ in¿ynierów RF firmy ICOM przeprojektowa³ tor 
odbiorczy transceivera nie tylko pod k¹tem, jak 
operator s³yszy sygna³, ale równie¿ du¿o uwagi 
poœwiêcono kwestii, jak operator “widzi” sygna³. 
Niezmiernie wa¿ne by³y takie szczegó³owe parametry 
wyœwiet lacza,  jak czas odpowiedzi ,  kolor ,  
rozdzielszoœæ i widocznoœæ. Z tego wzglêdu dla IC-
7800 wybrana zosta³a aktywna 7-calowa kolorowa 
matryca TFT (800x400 pikseli).
Na tym du¿ym wyœwietlaczu pokazywane s¹ 
czêstotliwoœci odbiornika g³ównego i dodatkowego, 
w³¹cznie z ró¿nymi ustawieniami i warunkami pracy, jak 
równie¿ obraz analizatora widma, S-meter i 
zdekodowane komunikaty RTTY/PSK31. S-meter 
pokazuje p³ynnie i dok³adnie za pomoc¹ wysokiej 
jakoœci, wygl¹daj¹cego na analogowy, wskaŸnika 
wychy³owego. Jako dodatek do 3 typów “wirtualnego” 
wskaŸnika, IC-7800 posiada wielofunkcyjny graficzny 
wskaŸnik s³upkowy do pokazywania ró¿nych 
parametrów, w³¹cznie z temperatur¹ stopnia 
koñcowego PA nadajnika i napiêciem. Jeœli chcemy 
skorzystaæ z jeszcze wiêkszego ekrany, mamy 
mo¿liwoœæ pod³¹czenia zewnêtrznego monitora VGA i 
gniazdo S-metra do pod³¹czenia zewnêtrznego 
analogowego S-metra.

Praca emisj¹ RTTY/PSK31
bez pod³¹czania komputera

Inna pierwszoplanow¹ zalet¹ tego krótkofalarskiego 
urz¹dzenia jest zdolnoœæ odbierania i nadawania 
sygna³ów RTTY i PSK31 bez pomocy komputera. 
Podczas gdy zdekodowany sygna³ RTTY i PSK31 
pokazywany jest na 7-calowym wyœwietlaczu, proste 
pod³¹czenie klawiatury ze z³¹czem USB umo¿liwia 
równie¿ nadawanie. Aby zmniejszyæ iloœæ b³êdów w 
odbieranym sygnale RTTY, transceiver IC-7800 zosta³ 
wyposa¿ony w cyfrowy f i l t r  dwuszczytowy 
zmniejszaj¹cy interferencje od silnych sygna³ów w 
paœmie. Nadawane i odbierane komunikaty mog¹ byæ 
równie¿ zapamiêtywane na karcie pamiêci CF, która 
potem mo¿e byæ transferowana do Twojego komputera.
Dodatkowe 8 kana³ów pamiêci nadajnika RTTY i PSK31 
umo¿liwia zapamiêtanie do 70 znaków dla ka¿dego 
kana³u najczêœciej u¿ywanych komunikatów.

200W mocy wyjœciowej
w cyklu pe³nego obci¹¿enia

Nowo zaprojektowany wzmacniacz mocy pracuje w 
uk³adzie push-pull na tranzystorach MOS-FET i napiêciu 
48V. Zapewniaj¹ one 200W mocy wyjœciowej w cyklu 
pe³nego obci¹¿enia i niski poziom zniekszta³ceñ. 
Efektywny system ch³odz¹cy utrzymuje wewnêtrzn¹ 
temperaturê w bezpiecznym zakresie i zapobiega 
lawinowemu termicznemu zniszczeniu tranzystorów 
mocy.

Mikrofonowy korektor graficzny

Jeden z czterech 32-bitowych DSP zosta³ wykorzystany 
do ustawiania nadawanego sygna³u audio. Umo¿liwia 
on wyœrubowanie Twojego nadawanego g³osu za 
pomoc¹ osobnej regulacji tonów niskich i wysokich w 
niewiarygodnie korzystnie brzmi¹cy sygna³ audio. Ten 
wbudowany korektor graficzny audio posiada w sumie 
121 kombinacji dla ka¿dego trybu fonicznego, tak ¿e 
mo¿esz wypracowaæ ciep³y i pe³ny sygna³ Twojego 
audio. Oprócz korektora graficznego, operator ma do 
dyspozycji mo¿liwoœæ parametrycznego ustawienia 
szerokoœci nadawanego pasma (górnej i dolnej granicy) 
dla emisji SSB. (100, 300, 500 dla górnej granicy i 2.5, 
2.7 i 2.9kHz dla dolnej granicy). Potem mo¿liwe jest 
zapamiêtanie ustawieñ w trzech komórkach pamiêci 
szerokoœci pasma. Operator mo¿e teraz zmieniaæ 
brzmienie swojego sygna³u audio dla ³¹cznoœci DX i 
zwyk³ego “prze¿uwania szmat”  za jednym 
przyciœniêciem przycisku.

Cyfrowy RF kompresor mowy

IC-7800 wykorzystuje 32-bitowy DSP do kompresji 
mowy RF zapewniaj¹c maksymaln¹ si³ê sygna³u bez 
efektu postrzêpienia. Jest to w³aœciwoœæ doskona³a do 
przebijania siê przez szumy i zak³ócenia w celu 
dokoñczenia QSO.

Karta pamiêci CF

Uzyskiwanie wysokich wyników oznacza utrzymanie 
Twojego zespo³u w dobrej kondycji podczas d³ugich 
ekspedycji DX-owych lub podczas zawodów 
obs³ugiwanych przez wielu operatorów. Zamiana 
operatorów wi¹¿e siê zwykle z czasoch³onnym 
ustawianiem parametrów, poniewa¿ ka¿dy operator ma 
swoje w³asne preferowane ustawienia, najbardziej

odpowiadaj¹ce danemu stylowi operatorskiemu. To 
wszystko zmienia siê wraz z zastosowaniem karty 
pamiêci CF! Przed zawodami poszczególni operatorzy 
mog¹ nagraæ swoje preferowane ustawienia dla IC-
7800, takie jak parametry filtrów, pamiêæ cyfrowego 
rejestratora g³osu DVR, ustawienia antenowa, itp. Kiedy 
przychodzi nasza kolej do obs³ugi radiostacji, wystarczy 
po prostu umieœciæ kartê pamiêci CF w IC-7800. Krótko 
mówi¹c, IC-7800 zostaje odpowiednio ustawiony i czas 
wy³¹czenia radiostacji jest bliski zeru!

Cyfrowy rejestrator g³osu

Cyfrowy rejestrator g³osu DVR transceivera IC-7800 jest 
niezwykle pomocnym narzêdziem podczas zawodów, 
ekspedycji DX-owych, czy nawet podczas normalnej 
pracy.  Umo¿l iwia nagranie Twojego znaku 
wywo³awczego, wywo³ania ogólnego CQ lub numeru w 
zawodach w czterech lokalizacjach pamiêci. W sumie 
dostêpnych jest 90 sekund nagrania dla czterech 
pamiêci, z ka¿dym kana³em pamiêci daj¹cym siê 
elastycznie dzieliæ, co umo¿liwia nagrywanie kawa³ków 
o rozmiarach wybieranych przez u¿ytkownika.
Elementy kontrolne DVR umieszczona na panelu 
czo³owym urz¹dzenia umo¿liwiaj¹ nagrywanie 
odbieranych sygna³ów o d³ugoœci do 200 sekund w 20 
kana³ach pamiêci (Max. 30 sekund na kana³). 
Odtwarzanie automatycznie wycisza odbiornik 
umo¿liwiaj¹c czyste ods³uchanie 15 sekund wczeœniej 
nagranego sygna³u audio. Jest to doskona³a w³aœciwoœæ 
dla tych operatorów startuj¹cych w zawodach, którzy 
chc¹ poprawiæ swoje raporty UBN.

Cyfrowy filtr danych IF

Dla operatorów AFSK, transceiver IC-7800 
automatycznie ustawia swoje w³asne cyfrowe filtry IF 
daj¹ce optymalne warunki odbioru. Gdy cyfrowe filtry IF 
ustawione s¹ w trybie SSB lub SSB-D na 500Hz lub 
mniej, wybierany jest w¹skopasmowy filtr CW i krok 
strojenia 1/4.

4 gniazda antenowe

Dla maksymalnej kontroli nad antenami w IC-7800 
przewidziane zosta³y 4 gniazda antenowe z 
programowalnym automatycznym prze³¹cznikiem 
antenowym. Ka¿de gniazdo antenowe mo¿e zostaæ 
przypisane do odpowiedniego rodzaju zastosowanej 
anteny, jak np. antena typu beam do TX, a beverage do 
RX, jak równie¿ do specyficznych konfiguracji 
antenowo-pasmowych.

Pe³ne wyposa¿enie w funkcje CW

Transceiver IC-7800 wyposa¿ony zosta³ we wszystkie 
poni¿sze funkcje CW:

• Kontrola kszta³tu sygna³u CW przez DSP

• Wielofunkcyjny klucz telegraficzny z pamiêci¹ z 
prêdkoœci¹ nadawania ustawian¹ w zakresie 6-60 
wpm, wspó³czynnikiem kropka-kraska 1:1:2.8 do 
1:1:4.5 i ustawian¹ polaryzacj¹ klucza

• Regulacja funkcji pitch dla CW od 300 do 900Hz

• Tryb CW-Reverse z wybieranym normalnym 
(ustawionym) punktem noœnej

•
 
System podwójnego gniazda klucza (panel przedni i 
tylny)

• Funkcje full brake-in i semi-brake-in

• Automatyczna funkcja dostrojenia CW/AM 
pomagaj¹ca na dostrojenie do odbieranego sygna³u 
w zakresie ±500Hz

• 4 kana³y pamiêci klucza z 70 znakami pamiêci 
nadawania

• Klucz pó³automatyczny i klucz mikrofonowy up/down

WskaŸnik s³upkowy

WskaŸnik wychy³owy

WskaŸnik wielofunkcyjny

Ekran dekodowanego sygna³u RTTY

Ustawienia szerokoœci nadawanego pasma

Ekran ustawieñ pamiêci anten

Uk³ad PA z radiatorem

Uk³ad PA (w zbli¿eniu)

Ekran listy pamiêci (Ustawienie szerokie)
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[Linia anten]
• Szybki tuner antenowy pokrywaj¹cy pasma KF 

i 50MHz

• Gniazda Rx In/Out typu BNC do pod³¹czenia anteny 
odbiornika, zewnêtrznego t³umika, itp.

[Odbiornik]
• Odbiornik ogólnego pokrycia na czêstotliwoœci od 

30kHz do 60MHz (*Niektóre zakresy nie s¹ 
gwarantowane. Zale¿nie od wersji.)

• Dwa rodzaje przedwzmacniaczy odbiornika:

Przedwzmacniacz 1; Podnosi poziom niskich sygna-
³ów poprawiaj¹c charakterystykê intermodulacji
Przedwzmacniacz 2; Przedwzmacniacz o wysokim 
wzmocnieniu

• Wbudowany korektor graficzny odbieranego 
sygna³u audio umo¿liwia niezale¿ne regulowanie 
tonów niskich i wysokich

• 7-stopniowy t³umik (3, 6, 9, 12, 18, 21dB i Wy³¹czony) 

• Gniazda do pod³¹czenia g³oœników zewnêtrznych 
dla odbiornika g³ównego i dodatkowego

[Nadajnik]
• Monitor Tx

• 50 tonowy koder i dekoder CTCSS

• Funkcja VOX (Nadawanie w³¹czane g³osem)

• Regulacja mocy dla wszystkich emisji

[Dzia³anie]
• Funkcja szybkiego ustawiania trybu pracy

• Pamiêæ podrêczna zapamiêtuj¹ca do 5 lub 10 
czêstotliwoœci pracy

• Szybka funkcja podzia³u i funkcja blokowania 
czêstotliwoœci dla pracy dzialonej

• Potrójny pasmowy rejestr zapamiêtuj¹cy

• Synchroniczne strojenie SSB/CW

• Regulacja pojedyncz¹ ga³k¹ od blokady szumów do 
wzmocnienia RF

• Regulacja RIT i DTX a¿ do 9.999kHz

• Podzia³ka strojenia i wskazywania 1Hz 

• 101 kana³ów pamiêci z 10-znakowymi oznaczeniami

•
 
Funkcja automatycznego krokowego strojenia

• Wbudowany syntezator mowy zapowiada 
czêstotliwoœæ pracy, rodzaj emisji i si³ê sygna³u 
odbieranego.

• Skanowanie programowe, skanowanie pamiêci, 
skanowanie wybranych komórek pamiêci, 
skanowanie VSC i DF

• Kontrola docisku ga³ki g³ównej

• Zgodnoœæ z interfejsem CI-V

• Cyfrowe optyczne wejœcie/wyjœcie audio dla 
komputera

• Gniazdo BNC do pod³¹czenia transwertera

• Zegar z funkcj¹ czasu lokalnego i UTC 

Akcesoria znajduj¹ce siê w zestawie:

• Karta pamiêci CF (64MB) • Kabel zasilaj¹cy AC 

• Zapasowe bezpieczniki

• Wtyczki g³oœnikowe • Wtyczka klucza

• Wtyki ACC • Wtyczka sieciowa • Wtyk typu pin
• Uchwyty do monta¿u na stojaku

Inne wybitne w³aœciwoœci

Gniazda antenowe

Uziemienie

Wy³¹cznik

Gniazda anten odbiorczych A/B

Gniazdo transwertera

Z³¹cze przewodu sieciowego AC

Wy³¹cznik g³ówny

Pod³¹czenie monitora zewnêtrznego (VGA)

Pod³¹czenie klawiatury USB

Z³¹cze RS-232C

Gniazdo do zdalnego sterowania CI-V

Gniazda S/P DIF In/Out

Gniazdo In/Out czêstotliwoœci referencyjnej

Gniazdo wyjœciowe DC

Gniazdo wyjœciowe S-metra

Gniazdo klawiatury pamiêci zewnêtrznej

Gniazdo klucza

Gniazdo sterowania Tx/Rx (PrzekaŸnik)

Gniazdo wejœciowe ALC

Ustawianie poziomu ALC

Gniazda ACC A/B

Gniazda g³oœników zewnêtrznych

Widok panelu tylnego

Czêstotliwoœæ offsetu jest programowana przez 
u¿ytkownika i wyœwietlana jest aktualna 
czêstotliwoœæ.






