PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER AL SUBMINISTRAMENT DE DOS TUBS
D‘ONES PROGRESSIVES, UN RECEPTOR – PROCESSADOR I UN TR-LIMITER PER A LA
XARXA DE RADARS METEOROLÒGICS PER L’ANY 2020

1. NECESSITATS ADMINISTRATIVES A SATISFER
Correspon al Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) pronosticar, vigilar i fer el seguiment de les
situacions meteorològiques de risc, coordinadament amb el Centre d’Emergències de Catalunya
(Llei 15/2001, de 14 de novembre, de Meteorologia). Amb aquesta finalitat principal, l’SMC disposa
d'una Xarxa de Radars Meteorològics (d’ara endavant, l’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), a la qual pertany la XRAD.
La XRAD està formada per quatre radars meteorològics ubicats estratègicament en diferents indrets
del país (Taula 1), de manera que permeten una bona cobertura per a la realització de la 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 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

Per tal de garantir un funcionament correcte i continuat dels equips que conformen els radars
meteorològics de l’XRAD, l’SMC disposa d’un conjunt de peces de recanvi en estoc per utilitzar en
cas d’avaria amb l’objectiu de minimitzar el temps sense servei de qualsevol dels radars en cas d’un
funcionament irregular o de parada sobtada.
L’SMC gestiona el conjunt de recanvis disponibles de l’XRAD amb ajuda tècnica de l’empresa de
manteniment encarregada de garantir el seu funcionament. A finals del 2019, juntament amb el
personal responsable, s’ha revisat l’estoc de recanvis disponibles i s’ha elaborat una llista
d’elements necessaris seguint els següents criteris: disposar, com a mínim, d’un recanvi per cada
element fungible o que presenta desgast i considerar el temps de vida útil per aquells elements
fungibles o crítics, el temps de subministrament dels quals és massa llarg. A més a més, s’han
dimensionat les necessitats en funció del nombre de radars i l’estat actual de la Xarxa.

Arran de tot l’exposat, l’SMC necessita disposar d’uns equips i/o elements d’estoc concrets que han
de permetre el correcte funcionament de l’XRAD. En concret, es considera necessària l’adquisició
del següent material
1. Tub ressonador (Travelling Wave Tube - TWT), dos unitats
2. Conjunt Processador/receptor (RVP900)
3. TR-Limiter (protector del receptor del senyal)
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 un 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 optimitzarne 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.
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.
A causa del funcionament continuat dels radars i pel fet que els tubs TWT són components fungibles
que presenten desgast (juntament amb altres tipus d’incidències fruit de l’ús i de les prestacions
individuals de cada unitat), pel bon funcionament de la XRAD és convenient disposar de com a
mínim un o dos components en estoc disponibles de forma permanent.
Ara bé, tenint en compte l’elevat cost de cada unitat i les curtes garanties proporcionades pel
fabricant (màxim d’un any des de la data de fabricació) es desaconsella emmagatzemar
components nous durant llargs períodes, fet que dificulta la gestió de l’estoc. S’ha de tenir present,
també, que segons el fabricant la vida útil del TWT és d’entre dos i tres anys de mitjana, però que
en realitat depèn del cicle de treball, la temperatura i altres paràmetres de funcionament que poden
fer variar àmpliament aquesta referència.
Tenint en compte tot l’explicat fins ara i la consecució de diverses incidències, en aquests moments
l’SMC no disposa de cap tub TWT de recanvi disponible que funcioni amb totes les prestacions. A
més, ja hi ha un TWT operatiu en un dels radars que funciona per sota de les prestacions nominals
i òptimes de treball.
En referència al conjunt processador-receptor, els quatre radars de la XRAD estan equipats amb
l’última versió del processador/receptor, el Sigmet Digital Receiver and Signal Processor
(RVP900TM), instal·lat a Vallirana des del 2018 i als altres tres radars des de principis del 2020.
Tots 4 processadors estan en període de garantia. En cas d’avaria, si aquesta no es pot solucionar
de forma remota per part del servei tècnic oficial, serà necessari enviar el processador/receptor a
les instal·lacions del fabricat per al seu diagnòstic i reparació. Això suposaria deixar un radar fora
de servei durant un temps indefinit. A més, donat que els elements constructius dels RVP900 són
diferents dels de la versió prèvia (RVP8) instal·lada als radars, les peces que hi havia en estoc han

quedat obsoletes. Això implica que l’empresa encarregada del manteniment de la XRAD tampoc
podria canviar cap peça si aquesta es fes malbé.
Per minimitzar el temps que un radar pugui està fora de servei en cas d’avaria, la millor opció és la
de tenir un processador/receptor RVP900 complet en estoc de manera que en cas que sigui
necessari es pugui instal·lar ràpidament al radar per deixar-lo en funcionament en la brevetat més
gran possible.
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.
Finalment, pel que fa al TR-Limiter, es tracta d’un element que s’ubica a la cadena receptora del
radar, just després del port de recepció del circulador i la guia d’ones. Aquest element permet la
recepció de senyal de microones, tot protegint el receptor del senyal provinent de l’emissor (alta
potència). Funciona mitjançant un gas radioactiu que bloqueja el senyal a partir d’una potència
determinada. Actualment es disposa només d’un TR-Limiter en estoc.
Aquest element presenta un desgast amb el temps, tractant-se d’un element fungible. És necessari
que l’element sigui el model VDC-1659 del fabricant CPI o un element equivalent, ja que en cas
contrari podria fer malbé tot el receptor del radar.
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 2019 i 2020.
2. DESCRIPCIÓ I CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DELS EQUIPS I SENSORS
Els equips i sensors que inclou aquest plec, d’acord amb les necessitats de l’SMC, han de ser
els que s’indiquen a continuació. Aquest pressupost es desglossa, per a cada lot, de la següent
manera:

LOT 1

Tubs d’ones progressives Teledyne MEC-3094A
Descripció

Quantitat

Preu Unitari

TWT Applied banda C

2

54.113 €

TOTAL

108.226 €

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 MEC3094A 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 TWTA-177C
de la qual se n'ocupa directament el fabricant de l’emissor, Applied.

LOT 2

Receptor-processador model RVP900TM de VAISALA
Descripció

Quantitat

Preu Unitari

Receptor-processador model RVP900TM de VAISALA

1

102.091 €
102.091 €

TOTAL

A l’equip i al conjunt de components a subministrar hi han de constar els següents elements, tots
ells imprescindibles pel funcionament del conjunt RVP900, compost pels següents mòduls:
-

WRF-132 Radar Receiver
RVP902 Server Computer RVP900 Signal Processor
RVP8-IOSP IO62 Card
WRZ711 External power supply for signal receiver

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 RVP900 TM).
Per tal de poder realitzar una instal·lació d’urgència en cas d’avaria d’alguns dels sistemes
operatius, s’haurà de lliurar juntament amb tots elements anteriorment indicats, un document amb
les instruccions per a poder dur a terme la instal·lació.

LOT 3

Protectot de microones del receptor (TR-Limiter)
Descripció

Quantitat

Preu Unitari

TR-Limiter model VDC-1659 del fabricant CPI o equivalent

1

18.400 €

TOTAL

18.400 €

Les característiques imprescindibles bàsiques de treball han de ser, com a mínim, les que s'indiquen
a continuació:
- Rang de freqüències de treball que ha d’incloure: 5600-5650 MHz.
- Compatibilitat dels ports Input/Output: tipus guia d'ones WR-187/F ambdós ports.
- Potència de pic màxima: 10kW
- Llargada del pols: < 25us
- VSWR pel rang de treball: 1,4:1
- Pèrdues: < 1dB
- Temps de recuperació (3dB) per la freqüència de treball: 20us
- Màxima energia de fuga: 0,1erg
- Màxima potència de fuga: 70mW

3. LLOC, TERMINI DE LLIURAMENT I CONDICIONS
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 la signatura del contracte, a comptar des
de l’aixecament de l’estat d’alarma.
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
corresponent per cada unitat.
Si no es compleixen totes les prestacions, l’SMC considerarà que el material subministrat no és
vàlid a tots els efectes.

LOT 2
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 14 setmanes des de la signatura del contracte, a comptar des
de l’aixecament de l’estat d’alarma.

LOT 3
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 30 setmanes des de la signatura del contracte, a comptar des
de l’aixecament de l’estat d’alarma.

4. PRESENTACIÓ DE LES OFERTES
•

Les empreses licitadores han de presentar les seves ofertes per preus unitaris (incloent-hi el
cost del cablejat, en el cas que aquest s’indiqui, dins del preu unitari, no per separat)
•

Cada licitador podrà presentar la seva oferta pel nombre de lots que cregui oportú, no sent
necessari que es presenti pel total dels lots descrits en el punt 2.

5. GARANTIA
LOT 1
La garantia mínima per cada element lliurat serà la pròpia de la dels Tubs d'Ones Progressives,
que és l’especificada pel fabricant.
LOT 2
La garantia mínima per cada element lliurat serà de com a mínim 1 any, o, en el cas que sigui
major, la pròpia que especifiqui el fabricant.
LOT 3
La garantia mínima per cada element lliurat serà de com a mínim 1 any, o, en el cas que sigui
major, la pròpia que especifiqui el fabricant.
6. DOCUMENTACIÓ
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.

7. PENALITZACIONS

Segons l’article 192 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, i
considerant que el funcionament de la XRAD pot estar condicionada per la recepció dels elements
d’aquests dels tres lots dins del termini establert, es preveu una penalització de 2.000 euros si el
lliurament es fa fora de la data d’entrega màxima, aplicant un recàrrec de 62.5 euros per dia de
demora des de la citada data, fins a un màxim total de penalització de 4.000 euros.

8. PAGAMENT
LOT 1
El pagament es realitzarà de la següent manera:
-

Un 30% quan s’adjudiqui el contracte.

-

Un 70% contra la presentació de la factura corresponent i prèvia certificació del Servei
Meteorològic de Catalunya.

LOT 2
El pagament es realitzarà en un únic pagament contra la presentació de la factura corresponent i
prèvia certificació del Servei Meteorològic de Catalunya.

LOT 3
El pagament es realitzarà contra la presentació de la factura corresponent i prèvia certificació del
Servei Meteorològic de Catalunya.

Vistiplau,

Tècnic de l’Equip de Teledetecció

Cap de l’Àrea de Sistemes
d’Observació Meteorològica

9. Annex
ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES: Vaisala Sigmet Digital Receiver and Signal Processor
RVP900TM de VAISALA
A continuació es descriuen les característiques generals bàsiques del conjunt RVP900 TM. 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

