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Numer sprawy: DGA/06/08 
Załącznik nr. 2b do SIWZ 

 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (wymagania techniczne i funkcjonalne). 
 

Zadanie 2 - wzmacniacz mocy do 18GHz – 1 szt 

 
Parametry wymagane Parametry oferowane 

 
Zakres częstotliwości 

pracy 

Minimum 800MHz do 18GHz  

Forma realizacji:  • W formie jednego, kompaktowego 

urządzenia z jednym wejściem dla 

generatora sygnałowego, z jednym wyjściem 

do obciążenia oraz z jedną parą wyjść 

monitorowania mocy podawanej i odbitej. 

Dopuszcza się zaoferowanie wzmacniacza 

składającego się z maksymalnie trzech 

wewnętrznych modułów wzmacniaczy o 

węższym zakresie częstotliwości. W takim 

przypadku podtrzymuje się wymóg 

realizacji w formie jednego urządzenia, tj. 

wzmacniacz musi posiadać wbudowane 

przełączniki sygnałowe, sterowane lokalnie 

z pulpitu czołowego wzmacniacza, i zdalnie 

(GPIB lub USB), zapewniające tylko jedno 

wspólne wejście, tylko jedno wspólne 

wyjście i tylko jedna wspólną parę wyjść 

monitorowania mocy podawanej i odbitej. 

Nie dopuszcza się realizacji wzmacniacza w 

formie oddzielnych urządzeń, 

umieszczonych np. w stojaku pomiarowym, 

połączonych wzajemnie kablami 

sygnałowymi i zdalnego sterowania. 

• Wzmacniacz w zakresie 800MHz÷4GHz 

tylko w technice półprzewodnikowej 

• Wzmacniacz w zakresie 4÷18GHz w 

technice półprzewodnikowej lub z 

wykorzystaniem lampy z falą bieżącą 

 

 

Moc wyjściowa, 

podawana jako moc 

liniowego zakresu 

pracy, tj. z 

zachowaniem 1dB 

kompresji 

wzmocnienia 

Minimum 30W CW w paśmie 800MHz÷2GHz 

Minimum 20W CW w paśmie 2÷4GHz 

Minimum 15W CW w paśmie 4÷6GHz 

Minimum 20W CW w paśmie 6÷18GHz 

Uwaga: W przypadku gdy wzmacniacz w 

paśmie 4-18GHz zrealizowany jest z 

wykorzystaniem lampy z falą bieżącą, niezbędne 

jest zaoferowanie specjalnych filtrów 

harmonicznych, wbudowanych do 

wzmacniacza, w celu zachowania 

odpowiedniego odstępu harmonicznych, 

specyfikowanych poniżej. W takim przypadku, 

podana tutaj moc wyjściowa musi być 

zachowana z uwzględnieniem strat mocy w 

wyniku filtrowania. Podana moc musi być także 

zachowana z uwzględnieniem strat w wyniku 

zastosowania przełączników sygnałowych. 

 

Poziom 

harmonicznych 

Lepiej niż -20dBc w całym zakresie 

częstotliwości 
 

Moc wyjściowa z 

pominięciem filtru 

harmonicznych 

Minimum 20W w paśmie 4÷18GHz  

Odporność na 

niedopasowanie 

Odporność na pełne niedopasowanie na wejściu 

i wyjściu wzmacniacza (zwarcie, rozwarcie). 
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Wejście / Wyjście Typu N żeńskie, 50Ohm 

 
 

Filtr harmonicznych W przypadku wzmacniacza z lampą z falą 

bieżącą –obowiązkowy, wbudowany. 

Sterowanie lokalne z pulpitu wzmacniacza i 

zdalne (GPIB lub USB). Możliwość 

wewnętrznego obejścia sygnałowego (Bypass). 

 

Obudowa W standardzie 19”, maksymalna wysokość 5HU  
Chłodzenie Wymuszone, powietrzem  
Zasilanie  AC 230V  
Interfejsy Zdalnego sterowania – GPIB lub USB  
Elementy sterowania  Na pulpicie czołowym wzmacniacza: 

- wybór zakresu częstotliwości pracy 

wzmacniacza 

- włączenie / wyłączenie mocy na wyjściu w.cz. 

- wybór adresu interfejsu GPIB 

- załączenie / obejście zespołu filtrów 

harmonicznych 

 

Czas dostawy Do 18 tygodni  
Gwarancja Minimum 12 miesięcy  
Wymagania 

dodatkowe 

Raport z fabrycznego pomiaru wzmacniacza, 

potwierdzający spełnienie parametrów mocy 

wyjściowej i poziomu harmonicznych niniejszej 

specyfikacji. 

 

 

 
Nazwa oferowanego urządzenia (w języku polskim)…………………………………………….. 
Typ …………………………………………………………………………………………………. 
Producent …………………………………………………………………………………………. 
 

 

 

 
Miejscowość………………………dnia ……………….2008r 
 
 
 
 

………………………………………………….. 
(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania 

oświadczeń woli w imieniu wykonawcy) 
 
 
 
 
 
 

 
UWAGA: w pozycji parametry oferowane należy wpisać dane techniczne oferowanego urządzenia 
(nie wpisywać słowa tak lub spełnia) 

 

 


