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Załącznik nr 2 do SIWZ 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
Zadanie 1  
Przedmiotem zamówienia jest dostawa oprogramowania LabView lub równoważnego wraz z 
roczną subskrypcją spełniającego poniższe wymagania i parametry techniczne, ilość 1 szt 
L.p. Nazwa parametru 

/wymagania 
Dane techniczne  

1 Rodzaj licencji / liczba 
stanowisk objętych 
licencją 

Licencja wydziałowa umożliwiająca na instalację 
oprogramowania na dowolnej liczbie komputerów na Wydziale 
Informatyki i Nauk o Żywności PWSIP a także instalację 
oprogramowania przez wykładowców i studentów 

2 Typ licencji Licencja wieczysta,  wielostanowiskowa  (zapewniająca  
swobodę  ponownych instalacji oprogramowania w obrębie 
licencji) 

3 Środowisko i język 
programowania 

Graficzne środowisko programowania 
Język G (LabView) 

4 Funkcjonalności • nawiązywanie  połączeń  z  urządzeniami  pomiarowymi  
i  sterującymi w celu analizy danych 

• możliwość  połączenia  z czujnikami sprzętowymi oraz 
urządzeniami zbierającymi dane 

• analiza danych i przetwarzanie sygnałów 
• akwizycja danych i  udostępnianie wyników 
• tworzenie interaktywnych aplikacji do rejestracji i 

systematycznego zapisu danych z wykorzystaniem 
kreatorów, 

• podłączenie oraz sterowanie urządzeń i systemów 
pomiarowych z  wykorzystaniem interaktywnych funkcji i 
kreatorów 

• tworzenie interaktywnego oprogramowania interfejsu 
Szeregowych,VISA,GPIB, 

• wykorzystanie interaktywnych funkcji i kreatorów do 
pracy z plikami wejściowymi i wyjściowymi oraz 
generowania raportów 

• odczyt i zapis plików w formacie binarnym, tekstowym, 
XML z wykorzystaniem funkcji interaktywnych 

• tworzenie raportów HTML, tekstowych,  oraz 
raportówdla programów Microsoft Word i Microsoft Excel 

• tworzenie funkcji i procedur 
• prostota konfiguracji najbardziej popularnych 

modułowych i tradycyjnych narzędzi pomiarowych bez 
konieczności programowania 

• możliwość programowania tekstowego (nie tylko 
graficznego), 

• narzędzia statystyczne , 
• algorytmy sterowania PID, 
• narzędzia logiki rozmytej, 
• algorytmy do sterowania systemami liniowymi i 

nieliniowym 
5 Aktualizacje Przynajmniej  jedna  aktualizacja  do  nowszych  wersji  
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oprogramowania w pierwszym roku od daty zakupu 
6 Wsparcie techniczne Zapewniony dostęp  do  inżynierów  wsparcia  technicznego  

producenta  przez pierwszy rok od daty zakupu (w ramach 
licencji) 

7 System operacyjny  Windows 10 
 
 

 
Zadanie 2  
Przedmiotem zamówienia jest dostawa kompaktowego systemu pomiarowo-sterującego NI 
myRIO 1900 lub równoważnego spełniającego poniższe wymagania i parametry techniczne, 
ilości 6 szt. 
 
L.p. Nazwa parametru 

/wymagania 
Dane techniczne  

1 Procesor 2-rdzeniowy taktowany zegarem co najmniej 667 MHz 
2 Pamięć nieulotna co najmniej 512 MB 
3 Wbudowany układ 

FPGA (Field 
Programmable Gate 
Array) 

programowany przez użytkownika o parametrach: 
• co najmniej 35200 przerzutników,  
• co najmniej 17600 komórek LUT pamięci,  
• co najmniej 80 modułów DSP48, 

4 Zakres temperatur 
pracy 

Od 0 do +40 st. C 

5 Zasilanie Od 6 V do 16 V 
6 Łączność 

bezprzewodowa 
Wi-fi: IEEE 802.11 b,g,n 
ISM 2.4 GHz 
kanał 20 MHz 
Bezpieczeństwo:  WPA, WPA2, WPA2-Enterprise 

7 Porty USB USB 2.0 Hi-Speed 
8 Wejścia analogowe Zakres próbkowania: 500 kS/s 

Rozdzielczość próbkowania : 12 bits 
Zaleczana impedancja  źródła: 3 kΩ lub mniej  
Nomilany zakres : 0 V to +5 V 
Dokładnośc bezwględna ±50 mV 
Pasmo: >300 kHz 

9 Wyjścia analogowe Rozdzielczość próbkowania : 12 bits 
Ochrona przed przeciążeniem: ±16 V 
Napięcie początkowe po inicjalizacji FPGA: 0V 

10 Cyfrowe 
wejścia/wyjścia 

Liczba linii  MXP: 2 ports of 16 DIO lines (one port per 
connector); one UART.RX and one UART.TX line per connector 
MSP: 1 port of 8 DIO lines 
Direction control: Each DIO line individually programmable as 
input or output 
Logic level  5 V compatible LVTTL input; 3.3 V LVTTL output 
Input logic levels  
       Input low voltage: 0 V min; 0.8 V max 
       Input high voltage: 2.0 V min; 5.25 V max 
Output logic levels 
      Output high voltage sourcing 4 mA: 2.4 V min; 3.465 V max 
      Output low voltage sinking 4 mA: 0 V min; 0.4 V max 
Minimum pulse width: 20 ns 
Maximum frequencies for secondary digital functions 
    SPI: 4 MHz 
    PWM: 100 kHz 
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    Quadrature encoder input: 100 kHz 
UART lines 
Maximum baud rate: 230,400 bps 
Data bits: 5, 6, 7, 8 
Stop bits: 1, 2 
Parity: Odd, Even, Mark, Space 
Flow control: XON/XOFF 

11 Akcelerometr Liczba osi: 3 
Zakres: ±8 g 
Rozdzielczość: 12 bits 
Sample rate: 800 S/s 

12 Zasilacz 6 to 16 VDC 
Maksymalny pobór mocy: 14 W 
Pobór mocy w stanie spoczynku: 2.6W 

 
 

Zadanie 3  
Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawu akcesoriów elektronicznych używanych do  
pomiarów i sterowania w mechatronice współpracujących z układem NI myRIO 1900. W 
skład zestawu akcesoriów wchodzą następujące elementy o podanych parametrach 
technicznych w ilości 6 szt. 
 
L.p. Nazwa elementu Dane techniczne  
1 Akcelerometr 3 osiowy akcelerometr;  

±2/4/8/16g 
2 Czujnik światła 

otoczenia 
Konwersja na sygnał cyfrowy o rozdzielczości 8 bitów 

3 Kompas 3 osiowy kompas cyfrowy 
4 Żyroskop 3 osiowy żyroskop typu ST Microelectronics L3G4200D. 
5 układ mostka H do 

napędzania małych i 
średnich silników 
prądu stałego 

do napędzania małych i średnich silników prądu stałego o 
napięciu do 12 V 

6 Czujnik 
ultradźwiękowy 

Zakres wykrywania: 15 cm - 648 cm 
 

7 Czujnik podczerwieni Zakres pomiarowy: 10- 80 cm 
Pobór prądu 30mA 
Zasilanie 4.5-5.5 V 

8 Serwo Prędkośc obrotowa 0.18 sek./60 stopni obrotu przy  4.8V 
Prędkośc obrotowa 0.23 sek./60 stopni obrotu przy  6V 
Zakres obrotu 180 stopni 

9 Serwo ciągłego obrotu Dwukierunkowe serwo obrótów ciągłych 
Prędkość: przy 4.8V: 0.18 sek./60° 
                   przy 6: 0.23 sek./60° 

10 Silnik prądu stałego z 
przekładnią i 
enkoderem 

Silnik prądu stałego 12V z przekładnią o przełożeniu 1:19 z 
enkoderem obrotu i prędkości 

11 Adapter silnika do NI 
myRIO 

Adapter pozwalający a sterowanie 2 silnikamu pradu stałego 
lub jednym silnikiem krokowym lub dwoma serwonapędami z 
użyciem łącza MXP 

12 Kable przyłączeniowe 1 x kabel do przesyłania sygnału FPGA: 6-pin, długość co 
najmniej 15 cm 
1 x kabel do przesyłania sygnał: 12-pin, długość co najmniej 15 
cm 
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1 x kabel rozdzielający 12-pin na 2x6-pin, długość co najmniej 
15 cm 
1 x kabel rozdzielający 4-pin na 2x2-pin, długość co najmniej 20 
cm 
5 x złączka męska 6-pin do łączenia dwóch kabli żeńskich 
5 x złączka męska 2x6-pin do łączenia dwóch kabli żeńskich 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


