PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER AL SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ I
POSADA EN MARXA DE TRES RECEPTORS-PROCESSADORS I PEL
SUBMINISTRAMENT D’UN EMISSOR PER A LA XARXA DE RADARS METEOROLÒGICS
DEL SERVEI METEOROLÒGIC DE CATALUNYA

1. INTRODUCCIÓ I NECESSITATS ADMINISTRATIVES
Correspon al Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) pronosticar, vigilar i fer el seguiment de les
situacions meteorològiques de perill (SMP), coordinadament amb el Centre d’Emergències de
Catalunya (Llei 15/2001, de 14 de novembre, de Meteorologia). Amb aquesta finalitat, l’SMC
disposa d'una Xarxa de Radars Meteorològics (d’ara endavant XRAD) com a instrument
fonamental pel seguiment i predicció a molt curt termini de precipitacions intenses i altres
fenòmens meteorològics, com són les pedregades o les nevades. Així mateix, i segons la citada
llei, també correspon a l’SMC gestionar i mantenir la Xarxa d’Equipaments Meteorològics de la
Generalitat de Catalunya (XEMEC), en la qual es troba integrada la XRAD.
La XRAD es compon de quatre radars meteorològics (Taula 1) de tipus Doppler, amb polarització
simple, que disposen d’un sistema d’emissió de baixa potència basat amb l’amplificació del senyal
per tub ressonador (travelling wave tube, TWT) i que emeten a la banda “C” de l’espectre
electromagnètic. La tecnologia dels quatre radars és molt similar, amb un receptor coherent basat
en el model superheterodí, i amb els diferents subsistemes (emissor, receptor i antena)
assemblats a partir de models de diferents fabricants.
El model de referència dels radars és l’EXTOP-03, assemblat i instal·lat per l’empresa MCV, S.A.
Aquest radar consta d’un emissor de baixa potència, basat en TWT, model 177C del fabricant
Applied Systems Eng., un conjunt processador-receptor-controlador del fabricant Vaisala, i un
sistema d’antena, model AL-4017-1, del fabricant Orbit i amb el controlador AL-2613-3JB
corresponent.
Taula 1. Radars de la Xarxa de Radars Meteorològics de l’SMC. Nom dels radars, ubicació (topònim
més proper), codi identificador i municipi. En aquest document s’utilitza el “codi” per designar
abreujadament cada radar.
Nom del radar
Radar de Vallirana
Radar de Puig d’Arques
Radar de la Panadella
Radar de Tivissa-Llaberia

Ubicació
Puig Bernat
Puig d’Arques
Creu del Vent
La Miranda

Codi
PBE
PDA
CDV
LMI

Municipi
Vallirana
Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l’Heura
Montmaneu
Tivissa

Els radars de la XRAD funcionen gràcies a l’energia que generen i emeten. En particular, tenen un
sistema emissor o amplificador del senyal de microones basat en tub ressonador o TWT (de
l’anglès, Travelling Wave Tube - TWT). Per aquest motiu, el sistema emissor dels radars de la
XRAD s’anomena TWTA (de l’anglès, TWT Amplifier). Actualment, per tal d’economitzar el cost i
optimitzar-ne el manteniment, els amplificadors (TWTA) i els tubs (TWT) són els mateixos models
per a tots els radars, excepte únicament per PBE, que està pendent d’actualitzar tan bon punt el
sistema actual, ja obsolet, deixi de funcionar, o se’n pugui afrontar el cost segons les diverses
prioritats.

Així doncs, els emissors - o TWTA - de la XRAD es corresponen amb el model 177C del fabricant
Applied Systems Engineering (en endavant Applied) i requereixen un tub TWT específic, model
MEC-3094A Teledyne subministrat per Applied. Concretament, aquests tubs TWT, si bé són
fabricats d’origen per Teledyne, necessiten una modificació i adaptació final per a l’emissor TWTA177C de la qual se n'ocupa directament el fabricant de l’emissor, Applied.
Per tant, cal tenir present que l’únic subministrador final dels emissors TWTA necessaris per
a la XRAD és l’empresa Applied.
Aquests TWTA són imprescindibles pel funcionament continuat de la XRAD ja que quan apareix
una avaria cal disposar d’un recanvi disponible mentre el sistema avariat es retira i s’envia a
reparar al fabricant (procediment que com a mínim pot durar de l’ordre de tres mesos).
El fet que actualment no es tingui cap emissor TWTA de recanvi en plenes garanties (i que
alguns dels instal·lats presentin dubtes sobre el seu òptim funcionament) compromet el
bon funcionament de la XRAD. A més a més, l’emissor de PBE està obsolet i en qualsevol
moment pot deixar de funcionar, de manera que també faci necessari de disposar de, com a
mínim, un emissor nou de la mateixa tecnologia.
Així doncs, es proposa l’adquisició d’un emissor TWTA.
En referència al conjunt processador-receptor, tres dels quatre radars de la XRAD (tots menys el
de Vallirana, que es va canviar l’any 2018) estan equipats amb la versió número 8 del model
Receiver Video Processor (RVP8TM) del fabricant internacional de radars VAISALA (originalment
de tecnologia SigmetTM) que han quedat obsolets tecnològicament. Cal tenir present que els
radars de la XRAD porten en funcionament amb aquest model des de fa més de deu anys, i que
des de l’1 de gener del 2016 el fabricant VAISALA ja no en fabrica cap unitat. A més a més,
tampoc dóna suport a aquests equipaments perquè n’ha esgotat tots els recanvis.
Pels motius exposats, l’SMC va engegar l’any 2016 un projecte d’actualització d’aquests
subsistemes dels radars amb la finalitat d’anar adaptant els radars a la tecnologia actual,
substituint els components RVP8 obsolets i les targetes digitalitzadores IFD per models RVP900TM
de VAISALA. Per diversos motius, però, l’any 2016 no es va poder fer la primera actualització, de
manera que va ser el 2017 que es va contractar el primer canvi, que es va executar a principis del
2018.
Per actualitzar els RVP8TM, VAISALA subministra una nova versió de processador/receptor, el
Sigmet Digital Receiver and Signal Processor (RVP900TM). Aquest component també digitalitza el
senyal, incorporant principalment les funcions de la targeta digitalitzadora, Intermediate Frequency
Digitizer (IFD), així com les pròpies del RVP8, entre altres.
Per tant, l’actualització a la tecnologia RVP900TM implica un canvi que va més enllà de la
substitució del RVP8.
També cal esmentar que el processador/receptor del radar allotja el software principal del radar, el
Vaisala Sigmet Interactive Radar Information System (IRIS), que és l’utilitzat a l’SMC. Aquest
software és igual per a tots els radars, dona format a les dades i és compatible únicament amb un
processador/receptor de VAISALA (RVP900 o RVP8). Cal afegir, a més, que el controlador del
radar (RCP8) també és del mateix fabricant i ha de ser totalment compatible amb el
receptor/processador.

Finalment, pel que fa al subministrament de cadascun dels equips i als components referenciats a
l’apartat 3 d’aquest Plec, cal aclarir que cada RVP900TM és un únic equip, malgrat que se citin
diversos components auxiliars complementaris: sense aquests no funcionaria cap de les parts i, a
més a més, totes les subministra un únic fabricant.
Pel que fa a la instal·lació, des de l’SMC no es té l’experiència suficient en la instal·lació
d’aquest component en tractar-se de nova tecnologia.
És imprescindible, per tant, que es contracti un tècnic amb l’expertesa suficient.
Així doncs, també es proposa l’adquisició, instal·lació i posada en marxa de 3 unitats del
model RVP900TM de VAISALA, amb els components complementaris necessaris per a la seva
correcta adaptació, a tres radars de la XRAD.
Taula 2. Equips a adquirir i/o instal·lar

LOT

Quantitat

Descripció

Fabricant

Referència

Instal·lació i posada
en marxa

1

1

Emissor TWTA Applied banda C

Applied

TWTA-177C

No

2

3

Receptor Processador RVP900

TM

Vaisala

TM

RVP900

Sí

Per tot el que s’ha exposat fins ara, doncs, i d’acord amb l’article 126 de la Llei de Contractes del
Sector Públic, es fa imprescindible enumerar les marques dels equips a subministrar per tal de
garantir el correcte funcionament de la xarxa, la seva qualitat i l’homogeneïtat mínima
indispensable dels equips i sensors existents en la Xarxa de Radars (XRAD).
Els preus de sortida dels equips que inclou aquest plec s’han obtingut a través dels
pressupostos demanats durant els exercicis 2018 i 2019.

2. OBJECTE I ABAST

LOT 1
Tenint en compte el que s’ha exposat a l’apartat anterior, l’objecte és el de subministrar un
emissor Applied de banda C TWTA 177C per a la XRAD.
Cal recordar que l’únic subministrador final dels emissors TWTA necessaris per a la XRAD és
l’empresa Applied Systems Engineering.
Les empreses licitadores han d’oferir l’equip descrit, del mateix fabricant Applied i del mateix
model. En aquest sentit, l’SMC no pot acceptar elements d’altres fabricants, ja que
tècnicament són incompatibles amb altres sistemes principals dels radars.

Emissors d’un altre fabricant no serien compatibles amb la infraestructura actual i comportarien
un sobrecost molt alt impossible d’assumir, i no només per adaptar altres parts dels sistemes
sinó també per adaptar tota la XRAD.

LOT 2
Tenint en compte el que s’ha exposat a l’apartat anterior, l’objecte és el de subministrar, instal·lar i
posar en marxa la versió més actualitzada del component receptor-processador RVP900TM del
fabricant VAISALA, en anglès el Vaisala Sigmet Digital Receiver and Signal Processor RVP900TM,
a tres radars de la XRAD.
Les empreses licitadores han d’oferir l’equip descrit, del mateix fabricant VAISALA i del mateix
model. En aquest sentit, l’SMC no pot acceptar elements d’altres fabricants, ja que
tècnicament són incompatibles amb altres sistemes principals dels radars de la XRAD, com
són el controlador del radar i el software IRIS.
Equips receptors/processadors d’un altre fabricant no serien compatibles amb la infraestructura
actual i comportarien un sobrecost molt alt impossible d’assumir, i no només per adaptar
altres parts dels sistemes sinó també per adaptar tota la XRAD a un nou format de dades.
3. SUBMINISTRAMENT
LOT 1
El subministrament de l’emissor TWTA es farà en únic lliurament, i haurà de complir les condicions
descrites en aquest plec.
LOT 2
Equip i conjunt de components a subministrar a cadascun dels tres radars
Les empreses licitadores cal que ofereixin l’equip i el conjunt de components objecte d’aquest
subministrament tot complint els següents requisits:
1. L’equip i el conjunt de components a subministrar ha de constar dels següents elements, tots
ells imprescindibles pel funcionament del conjunt RVP900, compost bàsicament per tres
mòduls: el Main Computer (RVP902), l’IF Digital Receiver (IFDR Module RVP901), i el mòdul
d’alimentació del RVP (WRZ711)
De la part receptora i digitalitzadora:
-

Un WRF-132 Radar Receiver, Exciter 1-Pol. N. D. model RVP9 (1 unitat).
Un IF Digital Receiver (IFDR Module RVP901; 1 unitat).

Del processador digital (RVP902).
-

Un RVP902 Server Computer RVP900 Signal Processor model RVP902 (1 unitat).

Del conjunt de cables i elements de connexió (RVP902):

-

Un RVP902 AC power cable 228930 Extension Cord (RVP902 power cable; 1 unitat).
Un trigger cable DRW231255-1M coaxial cable SMA-BNC (trigger cable; 1 unitat).
Dos ferrite clamp for trigger cable 221538 (ferrite clamp for trigger cable; 2 unitats).
Un receiver cable 220525 Ethernet cable (receiver cable) schroff 20110-092 telesc (1
unitat).

Altres materials propis de la instal·lació aniran a càrrec de l’empresa contractada, així com
components extraordinaris que puguin ser necessaris per adaptar el nou conjunt, com poden
ser elements d’adaptació o connexió de microones, atenuadors o cables SMA, ethernet, tals
que l’SMC no disposi en el seu estoc i que tampoc vinguin incorporats pel fabricant dins del
conjunt de components a subministrar per la correcta instal·lació de l’RVP900TM.
2. El material a subministrar cal que compleixi les condicions que es descriuen a continuació
(requisits): Component receptor/processador de radar, compatible amb el software IRIS ® de
VAISALA, encarregat de digitalitzar i processar les dades, substituint així les funcions del
RVP8 i la targeta digitalitzadora IFD (Intermediate Frequency Digitizer) també de VAISALA.
També pot fer funcions de control així com de comunicació amb tota la resta de perifèrics
necessaris. El conjunt consta dels elements ja indicats al punt 1. Les especificacions tècniques
d’aquest conjunt s'indiquen a l’Annex. En aquest sentit, no s’acceptaran ofertes que incloguin
elements diferents dels indicats (Vaisala Sigmet Digital Receiver and Signal Processor
RVP900TM).
Servei d’instal·lació i posada en marxa
Juntament amb el subministrament del material, veure l’apartat 3.1, l’adjudicatari haurà de realitzar
la instal·lació i posada en marxa del Vaisala Sigmet Digital Receiver and Signal Processor
RVP900TM d’acord amb les prescripcions tècniques del fabricant, en els tres radars de la XRAD
que resten per actualitzar (vegeu l’Annex per més informació sobre els radars de la XRAD): la
Panadella (CDV), Tivissa-Llaberia (LMI) i Puig d’Arques (PDA).
Aquesta instal·lació i posada en servei consistirà, de forma genèrica, en els següents passos:
1.- Backup de tots els paràmetres de configuració de l’RVP8 i de l’RCP8.
2.- Retirada de l’RVP8 i de la targeta digitalitzadora IFD (incorporació a l’estoc de la
XRAD).
3.- Instal·lació física de l’RVP900TM, és a dir, dels seus components principals, WRF-132
Radar Receiver i del Server Computer RVP902, juntament amb els cables i elements de
connexió que assegurin la compatibilitat del conjunt amb el sistema emissor Applied, el
sistema receptor front-end, l’RCP8 i el sistema d’antena Orbit.
4.- Instal·lació del SO Linux RHEL, ver 2.6, i del software RDA/IRIS® al RVP9, ver 8.13.2,
en cas que no vingui preinstal·lat o tingui versions inferiors o diferents que no assegurin la
plena compatibilitat amb el funcionament de la xarxa.
5.- Configuració de l’RDA de l’RVP9, d’acord amb les indicacions del fabricant VAISALA.
6.- Comprovació de la instal·lació i la configuració, d’acord amb les recomanacions del
fabricant VAISALA (*).
7.- Configuració SETUP de l’RVP9.
8.- Calibratge del radar en recepció (Zcal) i posada a punt de les tasques operatives
estàndards de la XRAD (PPIVOLA, PPIVOLB, PPIVOLC, NOISE_TEST, SUNCAL).

(*) A l’Annex es presenta un resum del llistat de tasques i procediments que cal seguir, i que es
descriuen amb detall en els manuals RVP900TM Digital Receiver and Signal Processor – User’s
Manual de VAISALA. Per exemple, veure ver. M211322EN-D i ver. M211322EN /-H.
L’SMC es reserva el dret de modificar l’ordre i el contingut d’aquests passos a partir de
recomanacions tècniques per part del fabricant VAISALA o de valoracions in situ per part de
l’empresa adjudicatària. Aquestes modificacions de les tasques no canviaran l’objecte d’aquest
Plec, que és el de deixar els tres radars de la XRAD restants funcionant amb l’RVP900TM
correctament instal·lat.
4. EMPLAÇAMENT, CONDICIONS DE LLIURAMENT I TERMINI D’EXECUCIÓ

LOT 1
El lliurament es farà o a les instal·lacions dels radars o en un altre indret que indiqui el Servei
Meteorològic de Catalunya (magatzem propi o de l’empresa responsable del manteniment de la
xarxa de radars).
La data d’entrega màxima serà de 28 setmanes des de l’adjudicació del contracte.
LOT 2

Emplaçament
Els radars en els quals s’ha d’instal·lar l’equipament seran:
-

La Panadella (CDV)
Tivissa-Llaberia (LMI)
Puig d’Arques (PDA)

L’accés al radar de la Panadella es pot fer amb un vehicle utilitari o furgoneta industrial.
Als radars de Tivissa-Llaberia i Puig d’Arques es recomana l’ús d’un vehicle 4x4.
Condicions de lliurament
Pel que fa al lliurament, l’empresa adjudicatària es farà càrrec de tot l’equipament i elements
auxiliars fins a la seva instal·lació i posada en marxa. El conjunt RVP900TM i material auxiliar haurà
d’anar degudament embalat i protegit per a ser transportat i emmagatzemat fins a la seva
instal·lació, i ha de contenir, com a mínim, la seva referència (fabricant, garantia, prescripcions
tècniques i data de lliurament).
L’SMC requerirà a l’adjudicatari, en la formalització del contractem que en l’albarà de lliurament i la
posterior factura quedi desglossat l’equipament lliurat amb el número de sèrie i el corresponent
import.
Mentre no es compleixin totes les condicions exposades, l’SMC no en farà la recepció
corresponent i no en podrà certificar la correcta instal·lació i posada en marxa.
Termini d’execució

El termini d’execució serà com a màxim de 20 setmanes (es calculen 14 setmanes pel
subministrament i 6 setmanes per a la instal·lació). Com ja s’ha comentat, és responsabilitat de
l’empresa adjudicatària l’emmagatzematge temporal i trasllat al punt d’instal·lació.
5. CONDICIONS ESSENCIALS DE CONTRACTACIÓ
LOT 1
Els components hauran d’estar degudament documentats, incloent-hi les especificacions
tècniques i/o els requeriments del fabricant, la data de fabricació, així com amb el test d’acceptació
de fàbrica. Cada component inclourà una còpia d’aquesta documentació.
Per altra banda, l’SMC haurà de fer la recepció corresponent, certificant que es compleixen les
especificacions de fàbrica del component. Així doncs, l’SMC pot efectuar els tests necessaris per a
realitzar correctament aquesta certificació, que consistiran a fer una prova de funcionament a una
de les instal·lacions dels radars meteorològics i que durarà, com a mínim, 48 hores (24 h per a la
posada a punt, i 24 h de funcionament vàlid). Aquesta prova s’efectuarà dins del període de
garantia.
Si no es compleixen totes les prestacions, l’SMC considerarà que el material subministrat no és
vàlid a tots els efectes.
LOT 2
Caldrà coordinar amb l’SMC els dies d’instal·lació, acordant-se aquests amb anterioritat per tal
que la persona designada com a coordinadora per part de l’SMC pugui assistir a la instal·lació si
així es considera convenient.
Per tal de garantir la realització satisfactòria del servei d’instal·lació del material subministrat,
objecte d’aquest plec, es requereix com a mínim un equip de treball format per dues persones: un
tècnic en qualitat d’expert i un tècnic en qualitat d’ajudant.
L’empresa adjudicatària proposarà un tècnic en qualitat d’expert que serà el màxim responsable
de la instal·lació i posada en marxa de cadascun dels RVP900, sempre sota coordinació tècnica
de l’SMC, i que haurà d’acreditar (a través del currículum i els certificats corresponents) com a
mínim, amb un dels dos requeriments (A o B), per tal de garantir la solvència dels serveis descrits
en aquest plec.
(A) Ser un Tècnic del mateix fabricant VAISALA plenament qualificat o especialitzat en la
instal·lació de radars, i amb experiència contrastada sobre la instal·lació objecte d’aquest
plec.
(B) Ser un Tècnic amb la titulació d’enginyer (Grau, Màster o equivalents) que tingui
competències equivalents al tècnic de VAISALA qualificat. S’entendran per
competències equivalents les següents:
o
o

Que hagi fet prèviament, i com a mínim, una instal·lació de l’RVP900TM, acreditada
per VAISALA, en un radar meteorològic operatiu.
Que tingui experiència contrastada en la instal·lació de radars meteorològics que
utilitzin tecnologia VAISALA.

o

Que acrediti tenir formació del software IRIS© de VAISALA (software present als
radars) impartida directament per l’empresa VAISALA o Sigmet Inc, o altres
organismes amb
la
certificació
equivalent,
amb coneixements de
l’adquisició/processat de dades (RDA).

L’empresa adjudicatària proposarà, també, un tècnic ajudant, que haurà de ser, com a mínim, un
Tècnic amb la titulació d’enginyer, i que acrediti les competències següents:
o
o

Experiència en instal·lació i/o manteniment de radars meteorològics amb tecnologia
TWT o similar, durant un període mínim de 2 anys.
Que acrediti tenir formació del software IRIS© de VAISALA (software present als
radars) impartida directament per l’empresa VAISALA o Sigmet Inc, o altres
organismes
amb
la
certificació
equivalent,
amb coneixements de
l’adquisició/processat de dades (RDA).

L’empresa adjudicatària es farà càrrec de qualsevol dubte o suport que es necessiti de part del
fabricant VAISALA relacionat amb la instal·lació objecte d’aquest concurs.
Així mateix, l’empresa adjudicatària haurà d’aportar el material auxiliar necessari per a la
realització del servei objecte d’aquest plec (computador portàtil de camp, programari necessari,
eines, etc.).
6. DOCUMENTACIÓ

LOT 1
Les empreses licitadores hauran d’incloure en les ofertes la descripció completa del material a
subministrar (element, model, fabricant i garantia).
Pel que fa a l’entrega, els equips o components d’aquest contracte han d’estar degudament
documentats, incloent-hi les especificacions tècniques i/o els requeriments del fabricant, la data de
fabricació, la informació de garantia, així com amb el test d’acceptació de fàbrica si aquest fos
necessari. L’empresa adjudicatària inclourà en l’entrega a l’SMC tant la documentació original com
una còpia en format paper i una altra en format digital.
LOT 2
Les empreses licitadores hauran d’incloure en les ofertes la descripció completa del material a
subministrar (element, model, fabricant i garantia).
Pel que fa a l’entrega, els equips o components d’aquest contracte han d’estar degudament
documentats, incloent-hi les especificacions tècniques i/o els requeriments del fabricant, la data de
fabricació, la informació de garantia, així com amb el test d’acceptació de fàbrica si aquest fos
necessari. L’empresa adjudicatària inclourà en l’entrega a l’SMC tant la documentació original com
una còpia en format paper i una altra en format digital.
També s’haurà de proporcionar tota la documentació referent a la instal·lació, on s’especifiquin
tots els passos i tasques realitzades i l’estat final del radar.

7. IMPORT

LOT 1

L’import màxim pel subministrament d’un emissor Applied TWTA 177C és de CENT
VUITANTA-DOS MIL DOS-CENTS euros (182.200 €, IVA no inclòs).
LOT 2
L’import màxim pel subministrament i la instal·lació a tres radars de la XRAD de 3 receptors
processadors Vaisala RVP900 és de DOS-CENTS SEIXANTA-CINC MIL CINC-CENTS euros
(265.500 €, IVA no inclòs).
En aquest cas es preveu que el cost del subministrament és aproximadament del 85% sobre
l’import total. El tant per cent restant es correspon al cost de la instal·lació.
Així doncs, l’IMPORT TOTAL DEL CONTRACTE objecte d'aquest plec és de QUATRE-CENTS
QUARANTA-SET MIL SET-CENTS euros, IVA no inclòs (265.500 + 182.200 = 447.700 euros).

8. PRESENTACIÓ DE LES OFERTES
Cada licitador podrà presentar la seva oferta pel nombre de lots que cregui oportú, no sent
necessari que es presenti als dos lots.
9. GARANTIA

Es valorarà amb un màxim de 20 punts aquelles ofertes que augmentin el temps de garantia a 2
anys o més, i 0 punts aquelles ofertes que no augmentin el temps de garantia mínim d’1 any.
Qualsevol temps de garantia que estigui entre 1 i 2 anys es valorarà amb una puntuació
proporcional entre els dos valors esmentats.
Per ambdós lots, la garantia mínima de cada element lliurat serà d’1 any a partir de la data
d’entrega, tal com marca la legalitat vigent.
Els termes d’aquesta garantia estaran subjectes a les condicions de garantia que doni el fabricant,
però incorporant els possibles danys d’un mal subministrament, com són aquells danys que
puguin ser provocats durant el transport o fruit d’un mal manteniment (condicions de temperatura i
humitat fora de rang).
Aquesta garantia inclourà, en qualsevol cas, els costos derivats de la substitució i reposició de
l’element subministrat en males condicions.

10. FORMA DE PAGAMENT
LOT 1
El pagament es realitzarà contra la presentació de la factura corresponent i prèvia certificació del
Servei Meteorològic de Catalunya.
LOT 2

Segons el que preveu l’article 198 del Text refós de la LCSP, es realitzaran dos pagaments:
-

Un 30% quan es faci el subministrament, instal·lació i posada en marxa del primer RVP900
a la Panadella, prèvia certificació del Servei Meteorològic de Catalunya.

-

Un 70% quan es completi el subministrament, instal·lació i posada dels tres RVP900
objecte del contracte, prèvia certificació del Servei Meteorològic de Catalunya.

11. PENALITZACIONS
En cas d’incórrer en demora per part del contractista respecte al compliment del termini de
lliurament, com sia que aquest es tracta d’un criteri d’adjudicació del present contracte, l’SMC
podrà imposar penalitats per import del 5% del pressupost del lot del contracte que es tracti
d’acord amb el que estableix l’article 193.3 LCSP.

ROGER
VENDRELL
SOLER
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11. ANNEX
11.1. LA XARXA DE RADARS DE CATALUNYA (XRAD)
L’XRAD està formada per quatre radars meteorològics ubicats estratègicament en diferents indrets
del país (Taula A1), de manera que permeten una cobertura de tot Catalunya en relació amb les
funcions de vigilància meteorològica. A més a més, aquesta Xarxa ha estat dissenyada per
proporcionar estimacions quantitatives de pluja amb prou qualitat per al seu ús meteorològic i
hidrològic, cobrint la pràctica totalitat del territori.
Taula A1. Radars de la Xarxa de Radars Meteorològics de l’SMC. Nom dels radars, ubicació (topònim més proper), codi
identificador i municipi. En aquest document s’utilitza el “codi” per designar abreujadament cada radar.

Nom del radar
Radar de Vallirana
Radar de Puig d’Arques
Radar de la Panadella
Radar de Tivissa-Llaberia

Ubicació
Puig Bernat
Puig d’Arques
Creu del Vent
La Miranda

Codi
PBE
PDA
CDV
LMI

Municipi
Vallirana
Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l’Heura
Montmaneu
Tivissa

A continuació s’explica breument la tecnologia de cadascun d’ells, juntament amb la Taula A2.
CDV i LMI són radars pràcticament idèntics, model EXTOP-03 de MCV, S. A. Aquests sistemes ja
estan equipats d'origen amb un processador/receptor RVP-8 de Vaisala-Sigmet i un controlador
RCP-8 de Vaisala-Sigmet, amb un subsistema emissor, model 177, de tecnologia d’Applied
Systems Engineering, Inc., i un conjunt d’antena i pedestal, model AL-1017-1E, de tecnologia
Orbit.
El radar PBE, actualment, és un radar amb emissor fabricat per Kavouras model TDR-3070 al qual
se li va actualitzar el processador/receptor amb un subsistema RVP-8 i un controlador RCP-8 de
Vaisala-Sigmet. A més, des de l’any 2016 disposa d’un conjunt d’antena i pedestal, model AL1017-1E, de tecnologia Orbit.
El radar PDA és equiparable al model EXTOP-03 de MCV, S. A., gràcies a les diverses
actualitzacions que se l’hi han fet: substitució de l’emissor per un model 177 d’Applied Systems
Engineering, Inc., actualització del processador/receptor i del controlador amb subsistemes de
Vaisala – Sigmet (RCP i RVP8), i, finalment, el conjunt d’antena i pedestal, model AL-1017-1E, de
tecnologia Orbit. Originalment es tractava d’un radar fabricat per Kavouras, model TDR-4370, del
qual únicament l’hi queda algun component del sistema de recepció compatible amb la versió
actual.
Taula A2. Característiques principals dels subsistemes dels radars meteorològics de l’XRAD.
SISTEMA

PBE

PDA

CDV

LMI

Model original

Kavouras TDR-3070

Radtec TDR-4370

MCV EXTOP-03

MCV EXTOP-03

Emissor (TWTA)

Sistema Kavouras

Applied177C

Applied177C

Applied177C

TWT

CPIVTC-5262B1K1061

Teledyne

Teledyne

Teledyne

Vaisala-Sigmet IFD

Vaisala-Sigmet IFD

Vaisala-Sigmet IFD

Vaisala-Sigmet RVP-8

Vaisala-Sigmet RVP-8

Vaisala-Sigmet RVP-8

Vaisala-Sigmet RCP-8

Vaisala-Sigmet RCP-8

Vaisala-Sigmet RCP-8

Front-end (microones)
Processador
Controlador

Vaisala-Sigmet
RVP900TM
Vaisala-Sigmet
RVP900TM
Vaisala-Sigmet
RVP900TM

Control d’Antena

Orbit AL-2613-3J

Orbit AL-2613-3JB

Orbit AL-2613-3JB

Orbit AL-2613-3JB

Antena-Pedestal

Orbit AL-1017-1E

Orbit AL-1017-1E

Orbit AL-1017-1E

Orbit AL-1017-1E

11.2. ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES: Vaisala Sigmet Digital Receiver and Signal Processor
RVP900TM de VAISALA
A continuació es descriuen les característiques generals bàsiques del conjunt RVP900TM. Per més
detall, veure l’apartat de documentació tècnica.
IF Digital Receiver
FIVE IF INPUTS
- IF Range: 5-120MHz
- Saturation Level: +8.0dBm @ 50
- Dynamic Range: (dependent on matched filter) 90 to 105dB
- Optional wide dynamic range mode: >120dB
- A/D Resolution: 16bits
- Sampling Rate: 50-100MHz
- Master Clock jitter: <1.0picosec
- Multiply/accumulate cycles per second:(5X greater than RVP8/IFD) 38.4
billion Hz.
- Pulse Repetition Frequency: 50Hz to 20KHz
- Impulse Response: 3024 FIR taps (Up to 80 microseconds)
- Minimum Range Resolution: 15 meters (accuracy of ±1.5m)
- Maximum Range: 1024 km
- Maximum number of range bins: 4200
PHASE STABILITY
- Klystron: Better than 0.1 degrees
- Magnetron (for 1.0 microsecond pulse):

Better than 0.5 degrees

IF WAVEFORM GENERATOR
- Range 5-65 MHz
- Two 16-bit TxDAC outputs
- >65 dB SNR
- +13dBm @ 50
- Range 5-105 MHz
- TxDDS output
- >65 dB SNR
- +13dBm @ 50
MISCELLANEOUS I/O
- RS-422 20 Differential Line Pairs
- TTL/CMOS Lines 20 open-ended lines
- Analog input 6 differential pairs ±10V
Signal Processor
- Processing Modes: PPP, DFT with GMAPTM, Random Phase 2nd trip
filtering/recovery
- Data Outputs (8 or 16 bit): Z, V, W, SQI, ZDR, LDR, RHOHV, PHIDP, and
KDP, I/Q, Doppler Power Spectrum
- Dual Polarization: Alternating, Simultaneous, H-Only
- Azimuth Averaging: 2 to 1024 Pulses
- Dual PRF: Velocity De-aliasing 2:3, 3:4, or 4:5 for 2X, 3X, or 4X dealiasing
- Clutter Filters: IIR, Fixed and Adaptive Width GMAPTM >60dB rejection

Physical and Environmental
INPUT POWER
- Digital Receiver: 85-264 VAC 50/60 Hz or 12-36 VDC
- Signal Processor: 100-240V, 50-60Hz
ENVIRONMENTAL
- Digital Receiver: (non-condensing) R.H.-40C°,-50 C°; operating, 0-95%
- Signal Processor: (non-condensing) R.H.10C°-35C°; operating, 8-90%
RELIABILITY
- Digital Receiver: >50,000 Hours MTBF (at 25 C°), < 1 hour MTTR
11.3. CONJUNT D’INSTRUCCIONS “GUIA” PER A LA COMPROVACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ
Els següents procediments són únicament una guia de comprovació de la instal·lació per als
enginyers de camp de Vaisala, o amb formació equivalent acreditada, i els clients que instal·len i
testen l’RVP900 en un sistema radar.
Cal realitzar aquests procediments en l'ordre descrit i adaptar-los d’acord amb la tecnologia dels
radars de la XRAD i els sistemes perifèrics que contenen tecnologies d’altres fabricants, com són
el sistema d’antena o d’emissió. Els detalls complets que s’han de seguir, prevaldran sempre els
recomanats per VAISALA, als seus manuals o pels seus tècnics. Aquí només es mostra una guia
principal com a criteri de mínims.


Comprovació de la instal·lació. Un cop fet el muntatge físic, comprovar que el RVP900,
amb els seus respectius mòduls 901 i 902, estigui connectat correctament al sistema de
radar. Seguir les especificacions que marqui el fabricant per als sistemes radar amb TWT.



Comprovació de potència. Comprovar que els components RVP901 i 902 funcionin
correctament.



Comprovació setup del terminal. Comprovar que les configuracions “setup” del TTY són
accessibles i funcionen correctament.



Comprovació setup “V” d’estat intern: comprovar que les configuracions TTY de la secció
d'estat intern es publiquen correctament.



Comprovació setup “Mc” del sistema (configuració del receptor). Comprovar que les
configuracions TTY estiguin ben adaptades segons els requeriments de l’SMC.



Comprovació setup “Mp” de les opcions de processament. Comprovar que les
configuracions TTY de les opcions de processament estiguin configurades correctament
per a l’aplicació de l’SMC.



Comprovació setup “Mf” dels filtres de “clutter”. Comprovar que les configuracions de TTY
per a la secció de filtres estiguin configurats correctament per a l'aplicació de l’SMC.



Comprovació setup “Mt” de la configuració de disparador general (general trigger).
Comprovar que les configuracions de TTY de la secció de trigger general estiguin ben
configurats per a l'aplicació de l’SMC.



Configuració inicial setup d'informació per a cada amplada de pols. Introduïu els valors
inicials per a les configuracions TTY per a cadascun dels amples de pols (1 i 5 s)



Comprovació setup del pols de ràfega, burst pulse o PRF, i la configuració de l’AFC.
Comprovar que les configuracions TTY per al PRF i l’AFC estan configurades correctament
per a l'aplicació del client.



Comprovació setup “M+” de les opcions de depuració o debug. Comprovar que les
configuracions de TTY per a la secció d’opcions de depuració estiguin ben configurats.



Comprovació setup “Mz” del control de fase del transmissor. Comprovar que les
configuracions TTY de la secció “Control de fase del transmissor” estiguin ben configurats.



Test “Ascope”. Verificar que la utilitat “Ascope” funcioni correctament.



Ajustar l’amplitud del pols de ràfega o burst pulse. Comprovar que es genera el pols de
ràfaga i comprovar que la seva amplitud és suficient. Aquesta prova també alinea el pols
de ràfega en la finestra de mostra de polsos de ràfega.



Ajust del filtre d'amplada de banda. Establir el filtre d'amplada de banda per a cada
amplada de pols



Ajust digital de l’AFC. Comprovar que la sortida digital del RVP900 cap a l’AFC controli el
STALO durant el període correcte.



Test i ajust tuning funcionals del Manual Frequency Control (MFC). Comprovar que el
control de freqüència manual (MFC) funcioni correctament.



Test funcional del AFC Comprovar que l'AFC rastreja correctament la freqüència de pols
de ràfegues.



Comprovació del nivell d'entrada de senyal de IF Comprovar que el nivell del senyal
d'entrada està optimitzat per a RVP901 observant la potència del soroll utilitzant l'ordre
“Pr”.



Comprovació del calibratge i del rang dinàmic. Comprovar que el rang dinàmic del receptor
superi els 80 dB.



Comprovació de l’amplada de banda del receptor. Comprovar que l'amplada de banda del
receptor estigui superior a 14 MHz.



Comprovació del soroll de fase del receptor. Comprovar l'estabilitat de l'STALO observant
el soroll de fase d’un senyal provinent d’un eco fix (clutter).



Compilació i còpia de seguretat de les configuracions finals. Cal fer una còpia impresa de
totes les configuracions finals i adjunteu-la a les proves.



Prova de banc autònom TxDAC RVP901. Comprovar que l'E/S elèctrica TxDAC RVP901
funcioni correctament en un entorn aïllat.

Quan s’hagin completat amb èxit tant la instal·lació com els procediments de prova, es
considera que el RVP900 està preparat per connectar-lo a l’entorn local (programari Vaisala
IRIS). En aquest moment cal realitzar la configuració addicional i els procediments de
calibratge abans d'utilitzar el RVP900 de forma operativa.
11.4. DOCUMENTACIÓ TÈCNICA
Per temes de copyright, l’SMC no pot reproduir cap còpia dels manuals dels diferents fabricants
dels sistemes de radar. A continuació es mostra una llista de la informació que pot ser d’interès,
sense que sigui estrictament imprescindible la seva consulta per a l’acompliment d’aquest
concurs. Les empreses licitadores poden fer la petició de la documentació directament als
fabricants, o en la seva absència, poden fer la petició de consulta física a l’SMC que facilitarà in
situ una còpia en format paper o digital per a ser consultada.
-

DOCUMENT USER’S MANUAL RVP900TM Digital Receiver and Signal Processor, ver.
M211322EN-D; ver. M211322EN-H.
DOCUMENT D’ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES DEL SISTEMA D’ANTENA: ANTENA
ORBIT AL-1017-1E i CONTROLADOR AL-2613-3J.
DOCUMENT D’ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES DE L’EMISSOR APPLIED 177C.

