
Numer sprawy: DPZ/04/16 
Nr arch. DPZ/241/291/16 

Załącznik Nr 1 do SIWZ 
 
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury dla Zakładu Kompatybilności 
Elektromagnetycznej Instytutu Łączności-Państwowego Instytutu Badawczego we 
Wrocławiu ul. Swojczycka 38. 
 

Część 1 
Analizator wektorowy – 1 szt 
 

Analizator wektorowy posiadający minimalnie wymienione poniżej parametry: 
Zakres pracy:  9 kHz – 8 GHz 
Porty pomiarowe: 4 porty, złącza N(f) 
Pasma pomiarowe: 1 Hz – 1 MHz z krokiem minimum 1/1,5/2/3/5/7 z możliwością 

rozbudowy do 10 MHz 
Starzenie:  minimalnie ±1 x 10-6 z możliwością rozbudowy do ±1 x 10-7 / rok 
Rozdzielczość częstotliwości i liczba punktów krzywej: 1 Hz, do 100 001 
Szybkość pomiarów: w zakresie 150 kHz – 8 GHz IFBW 100 kHz i 401 punktów 
pomiarowych: 

• 13 ms przy wyłączonej korekcji oraz 47 ms dla kalibracji TOSM – 
4 porty dla 1601 punktów pomiarowych i IFBW 100 kHz: 

• 34 ms przy wyłączonej korekcji oraz 131 ms dla kalibracji TOSM 
– 4 porty 

Dokładność pomiarów transmisyjnych (bez interpolacji), dla nominalnej mocy źródła -
10 dBm, pasma pomiarowego 10 Hz: 

+5 dB do -35 dB: <0,05 dB lub <0,5° 
-35 dB do -50 dB: <0,1 dB lub < 1° 
-50 dB do -65 dB: <0,2 dB lub <2° 

Dokładność pomiarów odbiciowych (bez interpolacji), dla mocy -10 dBm, pasma 
pomiarowego 10 Hz 

9 kHz do 50 MHz 
0 dB do –15 dB: < 0,3 dB lub < 2° 
–15 dB do –25 dB < 0,8 dB lub < 6° 
–25 dB do –35 dB < 3,0 dB lub < 17° 

50 MHz do 4 GHz 
0 dB do –15 dB < 0,2 dB lub < 2° 
–15 dB do –25 dB < 0,6 dB lub < 4° 
–25 dB do –35 dB < 2,0 dB lub < 12° 

4 GHz do 8 GHz 
0 dB do –15 dB < 0,3 dB lub < 2° 
–15 dB do –25 dB < 0,8 dB lub < 6° 
–25 dB do –35 dB < 3,0 dB lub < 17° 

Kierunkowość (bez interpolacji) (Dane efektywne, po procedurze kalibracji zestawem 
kalibracyjnym), pasmo pomiarowe 10 Hz 

9 kHz do 100 kHz: ≥ 46 dB 
100 kHz do 8 GHz: ≥ 40 dB 



Dopasowanie źródła (bez interpolacji) (Dane efektywne, po procedurze kalibracji 
zestawem kalibracyjnym), pasmo pomiarowe 10 Hz 

9 kHz do 100 kHz: ≥ 41 dB 
100 kHz do 4,5 GHz: ≥ 40 dB 
4,5 do 8 GHz: ≥ 36 dB 

Dane specyfikowane (gwarantowane) systemu wykalibrowanego fabrycznie dla mocy 
źródła -10 dBm i IFBW 1 kHz  

Kierunkowość i dopasowanie źródła 
9 kHz do 50 kHz ≥ 20 dB 
50 kHz do 8 GHz ≥ 30 dB 

Dopasowanie obciążenia 
9 kHz do 50 kHz ≥ 10 dB 
50 kHz do 8 GHz ≥ 20 dB 

Zakres mocy portów pomiarowych (gwarantowane): 
9 kHz do 100 kHz: –85 dBm do +8 dBm 
100 kHz do 6,5 GHz: –85 dBm do +10 dBm 
6,5 GHz do 7,5 GHz: –85 dBm do +8 dBm 
7,5 GHz do 8 GHz: –85 dBm do +6 dBm 
Rozdzielczość nastawy mocy 0,01 dB 

Zakres dynamiki (gwarantowany): 
9 kHz do 100 kHz ≥ 120 dB  
100 kHz do 50 MHz ≥ 125 dB 
50 MHz do 6,5 GHz ≥ 135 dB 
6,5 GHz do 8 GHz ≥ 130 dB 

Poziom szumów dla IFBW 1 kHz : 
9 kHz do 100 kHz ≤ –125 dBm (1 Hz) 
100 kHz do 8 GHz ≤ –130 dBm (1 Hz) 

Aplikacje pomiarowe:  
Analiza w dziedzinie czasu (Time Domain) - funkcjonalność 
wymagana. 
Możliwość zaimplementowania aplikacji do pomiarów 
intermodulacji oraz strat wtrąceniowych układów z przemianą 
częstotliwości przy wykorzystaniu dwóch generatorów. 

Sposoby wyświetlania i zapisu: 
możliwość jednoczesnej wizualizacji wszystkich mierzonych 
parametrów macierzy rozproszenia [S] 
amplituda (log/lin), faza, opóźnienie grupowe WFS, liczba 
zespolona (część rzeczywista część urojona) 
wykres Smitha 

Interfejsy: 
USB na panelu przednim i tylnym – razem minimum 6 portów 
LAN na panelu tylnym 
DVI oraz możliwość rozbudowy o interfejs GPIB 
 

Gwarancja: min 36 miesięcy, przyrząd fabrycznie nowy 
System operacyjny: umożlwiający obsługę z pulpitu zdalnego 
 
Zasilanie:230 VAC, 50 Hz 
Ekran: Wbudowany o przekątnej minimum 12,1”, LCD, kolorowy WXGA, dotykowy 
Instrukcja / Szkolenie: Instrukcja w j. polskim lub j. angielskim oraz szkolenie w 
miejscu dostawy 



Część 2 - Osprzęt i modernizacja generatora kompaktowego 
 

Doposażenie stanowisk laboratoryjnych o wymieniony poniżej osprzęt oraz 

doposażenie i aktualizacja będącego na wyposażaniu laboratorium generatora 

kompaktowego 

1. Aktualizacja sprzętowa generatora kompaktowego oraz doposażenie w układy 

sprzęgająco-odsprzęgające  
 

1.1. Aktualizacja sprzętowa generatora UCS 500N5  

Zamawiający posiada na wyposażeniu generator kompaktowy UCS 500N5 (prod. EM 

TEST) wraz z oprogramowaniem dokumentująco-sterującym iec.control (prod. EM 

TEST). Wymagane jest przeprowadzanie aktualizacji sprzętowej i programowej 

generatora kompaktowego celem dostosowania stanowiska pomiarowo badawczego 

do wymagań normy IEC/PN-EN 61000-4-5:Ed.3 z 2014. 

Aktualizacja powinna obejmować również kalibrację generatora wg ISO 17025 

zgodnie z normą IEC/PN-EN 61000-4-5:2014 po jego aktualizacji. 

W przypadku gdyby aktualizacja wymagała zmiany wersji oprogramowania, 

konieczne jest dostarczenie wersji dwustanowiskowej. 
 

1.2. Układ sprzęgająco-odsprzęgający (1 szt) do badania odporności 

asymetrycznych linii sygnałowych zgodnie z rys. 9 normy IEC/EN 61000-4-

5: Ed.3 2014 oraz z rys. 9 IEC/EN 61000-4-12 Ed.2 

Uniwersalny układ sprzęgająco-odsprzęgający do badania odporności 

nieekranowanych symetrycznych linii sygnałowych zgodnie z rys. 9 normy IEC/EN 

61000-4-5 musi dla min. 4 żył umożliwić przesyłanie sygnałów o amplitudzie 

minimum 50V i prądzie minimum 1A. 

Układ musi być wyposażony w następujące elementy sprzęgające: 

• 0,5 µF i 40 Ohm 

• odgromnik gazowy i 40 Ohm 

• 3,3 µF  

• indukcyjność w części odsprzęgającej: L = 20 mH (dla każdej żyły) 

 

1.3. Układ sprzęgająco-odsprzęgający (1 szt) do badania odporności 

symetrycznych linii sygnałowych zgodnie z rys. 10 normy IEC/EN 61000-4-

5: Ed.3 2014 

Uniwersalny układ sprzęgająco-odsprzęgający do badania odporności 

nieekranowanych symetrycznych linii sygnałowych zgodnie z rys. 10 normy IEC/EN 

61000-4-5 musi umożliwiać sprzęganie znormalizowanego narażenia dla 2, 4 i 8 żył. 

Tor sygnałowy układu sprzęgająco-odsprzęgającego musi umożliwić przesyłanie 

sygnałów o amplitudzie minimum 50V i prądzie minimum 1A oraz prędkości 

transmisji minimum 100MB/s. 

Indukcyjność w części odsprzęgającej: L = 20 mH (cewka skompensowana prądowo 

dla każdej pary żył). 

 



1.4. Adapter SHV-Fisher F-103 (1 szt) 

Wymagana jest dostawa adaptera/przejściówki do wyjścia 50 Ohm SHV (m) na 

Fischer F-103 (f)  

 

2. Doposażenie stanowisk laboratoryjnych  
 

2.1. Zestaw adapterów kalibracyjnych i uchwytów kalibracyjnych (1 kpl) 
do wzorcowania sieci/układów ISN zgodnych z CISPR 16-1-2. CISPR 32, 

CISPR 22 oraz osprzęt pomiarowy 

Wymagana dostawa kompletnego zestawu kalibracyjnego zgodnie z wymaganiami 

CISPR 16-1-2,  

CISPR 22, CISPR 32 do wzorcowania układów stabilizujących impedancję dla 

symetrycznych interfejsów o ilości żył 2 lub 4 lub 8 dla sieci publicznych o ilości par 

min. jedna i więcej tj. LAN/Ethernet CAT3, CAT5 i CAT 6. Dostawa musi obejmować 

wszystkie niezbędne adaptery, przejściówki dla standardowych złącz RJ 11 i RJ 45, 

wzorcowe obciążenia, dopasowania impedancyjne do analizatora sieci oraz uchwyt 

magnetyczny umożliwiający uzyskanie stałego docisku zapewniającego 

powtarzalność pomiaru.  

Zestaw musi umożliwiać uzyskanie wyników pomiaru przy użyciu analizatora sieci 

(ang. VNA) następujących parametrów: 

• impedancji obciążenia obwodu podstawowego dla asymetrycznego napięcia 

zaburzeń (moduł oraz kąt fazowy), 

• współczynnika podziału napięcia układu asymetrycznego, 

• tłumienia odsprzężenia sygnałów asymetrycznych (izolacja), 

• współczynniki LCL tłumienia symetrii wzdłużnej, 

• tłumienności wtrąceniowej. 

Wymagane parametry układów dopasowujących: 

• zakres częstotliwości pracy minimum: 100kHz – 100MHz 

• złącza BNC, 50 Ohm 

• impedancja dla portu dopasowywanego 100 Ohm 

 

2.2. Tłumik mocy 6 dB, 50 Ohm (1 szt) 

Tłumienie w paśmie pracy: 6 dB 

Równomierność tłumienia: ± 0,1 dB 

Impedancja:   50 Ohm 

Częstotliwość pracy minimum:  10 kHz do 1 GHz 

Minimalna przenoszona moc:  150 W 

Złącza:    typu N (f) 

 

 

 

 



2.3. Tłumik mocy 3 dB, 50 Ohm (1 szt) 

Tłumienie w paśmie pracy: 3 dB 

Równomierność tłumienia: ± 0,1 dB 

 

Impedancja:   50 Ohm 

Częstotliwość pracy minimum:  10 kHz do 1 GHz 

Minimalna przenoszona moc:  150 W 

Złącza:    typu N (f) 

 

3. Wymagana gwarancja na sprzęt wymieniony w części 2: min 24 miesiące, 

przyrządy muszą być fabrycznie nowe. 

 

 

 

 

 


