
1 

 

 
Numer sprawy: DZ/10/19 
Nr arch. DZ/241/387/19 

Załącznik Nr A do SIWZ 
 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

1. Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa aparatury dla Zakładu Kompatybilności 
Elektromagnetycznej Instytutu Łączności-PIB we Wrocławiu” ul. Swojczycka 38. 

2. Przetarg został podzielony na 3 części. Każdy z Wykonawców może złożyć ofertę na jedną lub 
więcej części.  

3. Urządzenia muszą być fabrycznie nowe i posiadać certyfikat (oznaczenie) CE producenta. 
4. Wykonawca zobowiązany jest przygotować i załączyć do oferty szczegółowe opisy techniczny 

oferowanego przedmiotu zamówienia (z podaniem jego typu, modelu oraz nazwy producenta), 
pozwalający na ocenę jego zgodności z wymaganiami SIWZ.  

5. Poniżej przedstawiamy szczegółowe opisy przedmiotu zamówienia wraz z opisem minimalnych 
parametrów i wymagań technicznych oraz funkcjonalnych: 

 

CZĘŚĆ 1 
Odbiornik pomiarowy - 1 szt 

 

Odbiornik pomiarowy EMI:  
z krokowym trybem skanowania,  
z analizatorem widma czasu rzeczywistego (Real-Time),  
z szybkim skanowaniem w trybie odbiornika z zastosowaniem FFT   
 

posiadający minimalnie wymienione poniżej parametry: 

Pełna zgodność w wymaganiem specyfikacji CISPR-16-1-1 

Zakres częstotliwości pracy:   

początek zakresu:  maks. 10 Hz  

koniec zakresu:  min. 7 GHz 

Rozdzielczość częstotliwości:   

Nie gorzej niż 0,01 Hz w trybie analizatora widma i 0,1 Hz w trybie odbiornika EMI 

Porty pomiarowe: Dwa oddzielne wejścia w.cz., przełączanie wejścia z menu odbiornika 

Wejście 1 – przystosowane do pomiaru zaburzeń promieniowanych, typu N, 50 Ohm, pełny 
zakres częstotliwości pracy odbiornika, zabezpieczenie przed sygnałami impulsowymi – 
dopuszczalna energia impulsu min. 1 mWs przy ATT ≥ 10dB 

Wejście 2 – przystosowane do pomiaru zaburzeń przewodzonych, typu N, 50 Ohm, zakres 
częstotliwości: min. 10 Hz ÷ 1 GHz , zabezpieczenie przed sygnałami impulsowymi – 
dopuszczalna energia impulsu min. 20 mWs przy ATT ≥ 10dB 

Tłumik wejściowy Wbudowany, co najmniej 0 ÷ 75 dB dla wejścia 1 i co najmniej 10 ÷ 75 dB dla 
wejścia 2, z krokiem ≤ 5 dB dla obu wejść 

Dopuszczalny poziom wejściowy bez włączonego przedwzmacniacza  

Wejście 1: + 30 dBm AC , 50 V DC, przy ATT ≥ 10 dB 

Wejście 2: + 30 dBm AC, przy ATT ≥ 10 dB 

Preselektor: Wbudowany, możliwość obejścia w trybie analizatora widma, zakres pracy w pełnym 
paśmie częstotliwości pracy odbiornika 

Przedwzmacniacz w trybie odbiornika EMI:  

Wbudowany, zakres pracy min. 9 kHz ÷ 7 GHz, wzmocnienie nominalne min. 20 dB 

Analizator widma: Wbudowany, w pełnym zakresie częstotliwości odbiornika 

Przedwzmacniacz w trybie analizatora widma:  

Zakres pracy min. 100 kHz ÷ 7 GHz, wzmocnienie nominalne min. 20 dB 
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Filtry RBW(-3 dB) w trybie analizatora widma:   

SPAN ≥ 10 Hz: maks. 10 Hz ÷ min.10 MHz w sekwencji 1/2/3/5,  

dodatkowo dla SPAN = 0 Hz min.: 20 MHz, 28 MHz, 40 MHz 

Filtry RBW(-3 dB) w technice FFT:  SPAN ≥ 10 Hz: maks. 10 Hz ÷ min. 300 kHz w sekwencji 
1/2/3/5 

Filtry Video –w trybie analizatora widma:   

maks. 1 Hz ÷ min. 10 MHz w sekwencji 1/2/3/5, dodatkowo min: 20 MHz, 28 MHz, 40 MHz 

Średni, wyświetlany poziom szumu przy najkorzystniejszych ustawieniach analizatora widma: 

<-150 dBm/Hz dla 9 kHz ≤ f < 100 kHz 

<-155 dBm/Hz dla 100 kHz ≤ f < 1 MHz 

<-165 dBm/Hz dla 1 MHz ≤ f < 1 GHz 

<-162 dBm/Hz dla 1 GHz ≤ f < 3,6 GHz 

<-160 dBm/Hz dla 3,6 GHz ≤ f < 6 GHz 

<-158 dBm/Hz dla 6 GHz ≤ f ≤ 7 GHz 

Filtry RBW EMI (-6 dB) w trybie odbiornika EMI:   

200 Hz, 9 kHz, 120 kHz, 1 MHz 

Dodatkowo, ze względu na badania wg MIL-STD: 10 Hz, 100 Hz, 1 kHz, 10 kHz, 100 kHz 

Poziom szumów w trybie odbiornika przy ustawieniach najkorzystniejszych odbiornika, dla 
detektora wartości średniej (AV):    

< -20 dBµV dla 9 kHz ≤ f < 150 kHz, BW=200 Hz 

< -8 dBµV dla 150 kHz ≤ f < 1 MHz, BW=9 kHz 

< -18 dBµV dla 1 MHz ≤ f < 30 MHz, BW=9 kHz 

< -7 dBµV dla 30 MHz ≤ f < 1 GHz, BW=120 kHz 

< 5 dBµV dla 1 GHz ≤ f < 3.6 GHz, BW=1 MHz 

< 7 dBµV dla 3.6 GHz ≤ f < 6 GHz, BW=1 MHz 

< 9 dBµV dla 6 GHz ≤ f ≤ 7 GHz, BW=1 MHz 

Całkowita niepewność pomiaru dla najkorzystniejszych ustawień odbiornika / analizatora 
widma: 

Maks. 0,40 dB dla 9 kHz ≤ f < 10 MHz 

Maks. 0,30 dB dla 10 MHz ≤ f < 3,6 GHz 

Maks. 0,40 dB dla 3.6 GHz ≤ f ≤ 7 GHz 

Detektory:  

PK, QP, AV, CISPR_AV, RMS, CISPR_RMS,  

min. 4 detektory jednocześnie. 

Funkcja skanowania:  

Skanowanie w dziedzinie częstotliwości – typowe (krokowe) możliwość zdefiniowania do 
minimum 10 podzakresów przy niezależnych ustawieniach skanowania w podzakresach. 

Czas pomiaru dla jednej częstotliwości od 50 µs do 100 s 

Ilość punktów krzywej dla skanowania w trybie odbiornika pomiarowego: do min. 4mln punktów  

Dodatkowo, szybkie skanowanie z wykorzystaniem techniki FFT (Time Domain) 

Zobrazowanie wyników:  

Wbudowany, kolorowy, dotykowy ekran TFT, przekątna min. 20 cm.  

W trybie EMI wynik w formie numerycznej oraz w formie wykresu słupkowego dla min. 4 
detektorów jednocześnie oraz podgląd widma 
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W trybie analizatora widma min. 6 krzywych 

Typowy czas pomiaru w trybie skanowania FFT:   

Pasmo B CISPR, 150 kHz ÷ 30 MHz, RBW = 9 kHz, czas pomiaru 100  ms, detektor Peak  

 – nie gorzej niż 120 ms 

Pasmo B CISPR, 150 kHz ÷ 30 MHz, RBW = 9 kHz, czas pomiaru 1 s, detektor QuasiPeak  

 – nie gorzej niż 2 s 

Pasmo C, D CISPR, 30 MHz ÷ 1000 MHz, RBW = 120 kHz, czas pomiaru 10 ms, detektor Peak  

 – nie gorzej niż 750 ms 

Pasmo C, D CISPR, 30 MHz ÷ 1000 MHz, RBW = 120 kHz, czas pomiaru 1 s, detektor 
QuasiPeak – nie gorzej niż 80 s 

Dodatkowe funkcje pomiarowe: Demodulacja AM i FM 

Interfejsy:  

Zdalne sterowanie odbiornikiem:  

 IEC 625-2 (IEEE 488.2) i LAN 10/100/1000BASE-T,  

USB v2.0 (minimum 4 porty),  

Zewnętrzny monitor VGA 

Wewnętrzny dysk twardy: min. 40 GB 

Obudowa urządzenia:  

Urządzenie będzie stosowane do pracy w terenie, dlatego wymagane są: 

1. Obudowa z plastikowymi zabezpieczeniami na rogach przystosowana do instalacji 
opcji zasilania DC i akumulatorowego, oraz panel ochronny na ekran 

2. Moduł zasilania DC 10 ÷ 15 V 

Wymagania dodatkowe:   

1. Wbudowane procedury: 

do edycji współczynników przetworników pomiarowych, np.: współczynników 

antenowych, tłumienności osprzętu;  

do edycji linii limitów emisji dopuszczalnych według odpowiednich norm EMI;  

do sporządzenia raportu pomiarowego. 

2. Możliwość sterowania poprzez interfejs GPIB i Ethernet z poziomu środowiska LabVIEW 

3. Wbudowany analizator widma w tzw. Real-Time  

4. Możliwość rozszerzenia o wbudowany generator śledzący pracujący w paśmie: 

  maks. 9 kHz ÷ min. 7 GHz 

5. System operacyjny umożlwiający obsługę z pulpitu zdalnego i udostępnianie plików w LAN 

6. Instrukcja użytkownika w j. polskim lub j. angielskim 

7. Instrukcja zawierająca pełen opis komend służących do sterowania odbiornikiem w ramach 

zautomatyzowanych systemów pomiarowych 

Zasilanie:  

AC: 100 V ÷ 240 V, 50 Hz ÷ 400 Hz 

DC: 10 ÷15 V, w tym możliwość zasilania z akumulatora samochodowego 12 V 

Czas dostawy: do 10 tygodni od daty podpisania umowy 

Gwarancja: minimum 36 miesięcy (poza modułem zasilania DC,  
gwarancja na moduł zasilania DC – minimum 12 miesięcy) 
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CZĘŚĆ 2 

Doposażenie Stanowiska do wzorcowania anten, odbiorników pomiarowych, 
układów pasywnych, sond prądowych i napięciowych oraz mierników mocy. 

W skład doposażenie wchodzi: 

2.1 Rozbudowa generatora SMF100A – 1 szt 

 
Moduł SMF-B34; High Output Power (wraz z instalacją w autoryzowanym 
serwisie firmy Rohde@Schwarz) do posiadanego w IŁ-PIB generatora SMF100A z 
zainstalowanymi opcjami SMF-B144, SMF-B2 oraz SMF-B27  
 
Moduł ten powinien zapewnić maksymalny poziom wyjściowy dla generatora 
SMF100A z już zainstalowanymi opcjami SMF-B144, SMF-B2 oraz SMF-B27: 
100 kHz ≤ f < 300 kHz typ. +13 dBm 
300 kHz ≤ f < 1 GHz  +15 dBm 
1 GHz ≤ f < 11 GHz  +21 dBm 
11 GHz ≤ f < 16 GHz  +17 dBm 
16 GHz ≤ f < 21 GHz  +15 dBm 
21 GHz ≤ f < 36 GHz  +13 dBm 
36 GHz ≤ f ≤ 40 GHz  +12 dBm 
40 GHz < f ≤ 43.5 GHz typ. +9 dBm 
 

Czas dostawy: do 10 tygodni od daty podpisania umowy 
Gwarancja: minimum 12 miesięcy 
 

2.2 Generator funkcji – 1 szt 
 
Generator funkcji dla częstotliwości od 10 μHz do 50 MHz 

Zakres częstotliwości dla sygnału sinusoidalnego i prostokątnego: od 10 μHz 
do 50 MHz 
Generowane sygnały: 

 standardowe: 
o Sine, square, pulse, ramp, triangle 

 przebiegi dowolne (arbitrary): 
o maksymalna długość przebiegu co najmniej: 256 kSa 
o zakres częstotliwości od 100 μHz do 25 MHz 
o sample rate: 250 MSa/s 
o rozdzielczość amplitudy: 14 bitów 

tryby pracy: 
 continuous, modulate, sweep, burst 

rodzaje modulacji: 
 AM, FM, PM, FSK, PWM 

Równomierność amplitudy dla sygnału sinusoidalnego: 
 do 10 MHz   ±0.15 dB 

 10 MHz to 25 MHz  ±0.2 dB 

 powyżej 25 MHz  ±0.4 dB 

Zniekształcenia harmoniczne dla sygnału sinusoidalnego 
 do 100 kHz   < -70 dBc 

 100 kHz to 10 MHz  < -55 dBc 

 10 MHz to 25 MHz  < -40 dBc 

 powyżej 25 MHz  < -37 dBc 

Całkowita zawartość harmonicznych (THD) dla sygnału sinusoidalnego 
 do 100 kHz 0,04 % (typ.) 

Szum fazowy (SSB) dla sygnału sinusoidalnego 
 Dla offsetu 10 kHz  -115 dBc / Hz (typ.) 
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Czas narostu i opadania dla sygnału prostokątnego: 
 8 ns 

Zniekształcenia typu jitter dla sygnału prostokątnego: 
 typowo , 1 nsrms 

Parametry wyjściowe: 
 Złącze sygnału wyjściowego: BNC (na przednim panelu) 

 Impedancja wyjściowa: 50 Ω 

 Zabezpieczenie zwarciowe wyjścia: sygnał zewnętrzny max. ±15 V  

Amplituda: 
 Zakres: 

o 5 mVPP to 10 VPP (na 50 Ω) 
o 10 mVPP to 20 VPP (obwód otwarty) 

 Rozdzielczość 1 mV 

 Jednostki: Vpp or dBm, selectable 

 Dokładność ±1% dla nastawy ±1 mVPP dla 1 kHz 
 

Czas dostawy: do 6 tygodni od daty podpisania umowy 
Gwarancja: minimum 36 miesięcy 
 

2.3 Kable pomiarowe 
 

10 m, N-N, 50 Ω (2 szt.): 
 Częstotliwość pracy kabla ze złączami N: do 18 GHz 

 Promień gięcia: 25 mm 

 Maksymalna tłumienność kabla dla 26 GHz: < 1,3 dB/m 

 VSWR (per connector/both ends of assembly): 1,153/1,33 
 

5 m, N-N, 50 Ω, w osłonie (5 szt.): 
 Częstotliwość pracy kabla ze złączami N: do 18 GHz 

 Promień gięcia: 20 mm 

 Maksymalna tłumienność kabla dla 26 GHz: < 1,4 dB/m 

 VSWR (per connector/both ends of assembly): 1,153/1,33 
 

2 m, N-N, 50 Ω (5 szt.): 
 Częstotliwość pracy kabla ze złączami N: do 18 GHz 

 Promień gięcia: 20 mm 

 Maksymalna tłumienność kabla dla 26 GHz: < 1,4 dB/m 

 VSWR (per connector/both ends of assembly): 1,153/1,33 

 
Czas dostawy: do 6 tygodni od daty podpisania umowy 
Gwarancja: minimum 12 miesięcy 

 
CZĘŚĆ 3 
Antena pomiarowa – 1 szt 
 
Szerokopasmowa antena pomiarowa typu bilogical  
 

 Zakres częstotliwości: 25 MHz - 7000 MHz 

 Impedancja: 50 Ω 

 Typ złącza: N 

 Wzmocnienie: nie mniej niż 6 dBi 

 Maksymalne promieniowane pole: nie mniej niż 100 V/m 

 Możliwość wykorzystania anteny jako nadawczej i odbiorczej  

 Możliwość stosowania anteny przy pomiarach z odległości 1, 3, 10 metrów 

 Antena musi być składana do zwartej formy nadającej się do transportu 
samochodem osobowym w dedykowanej walizce 
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 Wymiary anteny: szerokość do 110 cm, długość do 110 cm 

 Waga anteny: do 2,5 kg 

 Walizka do transportu anteny 

 Maksymalne wymiary walizki na złożoną antenę: (75cm x 75cm x 30cm) 
 

Czas dostawy: do 4 tygodni od daty podpisania umowy 
Gwarancja: minimum 12 miesięcy 

 

 


