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Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
 

dotyczącego zakupu przyrządu pomiarowego do jednoczesnego obrazowania i szczegółowej 
analizy parametrów i przebiegu mocy szybkich i krótkich impulsów elektromagnetycznych 
wielkiej częstotliwości oraz dodatkowych sygnałów małej częstotliwości. 
 

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu współfinansowanego ze środków 
Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach konkursu 1/PS/2014. 
 

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa wyżej wymienionego przyrządu 
pomiarowego o poniżej przedstawionych właściwościach: 
 

Przyrząd do obrazowania i analizy parametrów przebiegu impulsowej mocy 

w.cz. i dodatkowych sygnałów m.cz. 

- pomiar "oscyloskopowy" (zobrazowanie przebiegu na ekranie); 

- możliwość pomiaru znacznikami na ekranie (wartości, czasy); 

- zdefiniowane samoczynne pomiary typowych parametrów przebiegów 

impulsowych; 

- zdefiniowane samoczynne pomiary parametrów mocowych (wzmocnienie, 

sprawność, wartości mocy); 

- min. 2 równoważne, niezależne, jednocześnie prezentowane kanały pomiarowe 

mocy w.cz. (jako obwiednia); 

- maksymalny znamionowy ciągły poziom mocy wejściowej w.cz. ≥ 100mW (20dBm) 

(na końcówkach pomiarowych); 

- zakres dynamiczny pomiaru mocy sygnału w.cz. ≥ 50dB (w trybie impulsowym, 

obwiednia); 

- pasmo toru wejściowego dla sygnału w.cz. ≥ 18GHz (na końcówkach 

pomiarowych); 

- pasmo wizyjne dla obwiedni w.cz. ≥ 50MHz (toru i detektora, rzeczywiste na jeden 

impuls - bez składania); 

- długość przewodów końcówek pomiarowych w.cz. ≥ 3m; 

- złącza końcówek pomiarowych w.cz. typu N(m)/50Ω; 

- źródło sygnału odniesienia w.cz. do kalibracji końcówek pomiarowych, złącze 

N(f)/50Ω; 

- wyj. analogowe sygnału obwiedni w.cz. (detektor/recorder); 

- min. 2 dodatkowe wejścia m.cz. prezentowane jednocześnie z kanałami w.cz.; 



2 

 

- pasmo wizyjne wejść m.cz. ≥ 100MHz; 

- wej./wyj. dodatkowych sygnałów bramkujących (gate); 

- wej./wyj. dodatkowych sygnałów wyzwalających (trigger); 

- wej./wyj. częstotliwości odniesienia 10MHz; 

- przekątna ekranu ≥ 10"; 

- duże kąty widzialności obrazu na ekranie; 

- wyjście na zewnętrzny ekran (VGA, DVI, ...); 

- wyjmowalny wewnętrzny nośnik danych; 

- zapasowy wewnętrzny nośnik danych; 

- możliwość zapisu pomiarów na nośnik zewnętrzny (USB lub inny); 

- interfejsy sterowania: GPIB, RS-485/232/USB, LAN; 

- sprzęt stacjonarny, fabrycznie nowy; 

 

Przyrząd fabrycznie nowy oznacza, że powinien pochodzić z bieżącej (tegorocznej) 

produkcji. 

 

Opis przyrządu powinien zawierać model przyrządu, specyfikację oferowanych 

funkcji i parametrów, potrzebne do uzyskania wymienionych parametrów i funkcji 

opcje wyposażenia i akcesoria oraz ceny poszczególnych składników. 

 

Jeżeli nie ma przyrządów spełniających wszystkie wyszczególnione wymagania, to 

proszę o przedstawienie oferty możliwie najbardziej zbliżonej z zaznaczeniem w 

specyfikacji własności, które nie są spełnione. 

 


