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1. Uwagi ogólne. 

a) ILOT deklaruje wolę współpracy z Wykonawcą wyłonionym w procesie 
przetargowym w czasie trwania całego procesu realizacji zamówienia, a w 
szczególności na etapie projektowym. W tym celu Zamawiający zastrzega sobie 
prawo do odbywania cotygodniowych spotkań z Wykonawcą w siedzibie 
Zamawiającego lub w formie telefonicznych telekonferencji. 

b) Wykonawca udzieli gwarancji na dostarczone urządzenia na okres co najmniej 1 
roku. Zgłoszenia gwarancyjne mogą być zgłaszane Wykonawcy w formie 
mailowej. Czas reakcji na zgłoszenie powinien być nie dłuższy niż 48 godzin, a czas 
usunięcia usterki/naprawy nie dłuższy niż 30 dni kalendarzowych (licząc od daty 
zgłoszenia). 

2. Lista skrótów. 

 

Skrót Rozwinięcie skrótu w języku angielskim Rozwinięcie skrótu w języku polskim 

ADC Analog to Digital Converter Przetwornik analogowo-cyfrowy 

CJC Cold Junction Compensation Kompensacja zimnych końców 

CRC Cyclic Redundancy Check Cykliczny kod nadmiarowy 

FAT Factory Acceptance Test Test akceptacyjny w miejscu produkcji 

FIR Full Indicator Runout Bicie całkowite 

ILOT Institute of Aviation Instytut Lotnictwa 

PTP Precision Time Protocol Protokół precyzyjnej synchronizacji 
czasu RF Radio Frequency Częstotliwość radiowa 

RTD Resistance Temperature Detector Termometr rezystancyjny 

SAT Site Acceptance Test Test akceptacyjny w miejscu instalacji 

S/G Strain Gauge Tensometr 

TC Thermocouple Termopara 
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3. Wprowadzenie. 

 
Przedmiotem postepowania przetargowego jest dostawa systemu transmisji sygnałów 
z wirujących przyrządów pomiarowych (systemu telemetrii) dla laboratorium 
badawczego. Laboratorium jest wyposażone w łańcuch napędowy składający się z 
silnika elektrycznego o mocy 6MW, wału wolnego, wymiennej przekładni oraz wału 
szybkiego przedstawionych na Rysunek 1. System telemetrii powinien zostać 
zainstalowany na wale szybkim przekładni po stronie silnika elektrycznego. 
 

 
Rysunek 1- Łańcuch napędowy (pokazano także miejsce instalacji systemu telemetrii). 

 
System telemetrii będzie częścią stanowiska badawczego Instytutu Lotnictwa 
przeznaczonego do badania układów wirujących, które może zostać wyposażone w 80 
wirujących tensometrów oraz 80 wirujących termopar typu K. Instrumentacja 
testowanego obiektu (tensometry oraz termopary) wraz z okablowaniem jest poza 
zakresem tego postępowania przetargowego. 
 
Stanowisko badawcze będzie wyposażone w wiele systemów sterowania oraz akwizycji 
danych. Dla potrzeb tego postępowania przetargowego należy wymienić następujące 
urządzenia oraz systemy, pokazane na Rysunek 2: 

a) System akwizycji danych z wirujących przyrządów pomiarowych (system 
telemetrii) – w zakresie tego postępowania przetargowego; 

b) Urządzenia odpowiadające za akwizycję danych oparte na systemie operacyjnym 
czasu rzeczywistego – poza zakresem tego postępowania przetargowego; 

c) Serwer czasu – poza zakresem tego postępowania przetargowego; 
d) Układ pozyskiwania sygnału GPS – poza zakresem tego postępowania 

przetargowego. 
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Rysunek 2- Schemat systemu 

 
System telemetrii powinien być w pełni kompatybilny z urządzeniami oraz systemami 
widocznymi na Rysunek 2. Niniejszy dokument zawiera warunki techniczne dla 
przedmiotu zamówienia w celu spełniania wymagania kompatybilności. 
 
Celem tego postępowania przetargowego jest otrzymanie w pełni sprawnego oraz 
gotowego do eksploatacji systemu telemetrii (Rysunek 3), składającego się z: 

a) Rotora umożliwiającego podłączenie wirujących przyrządów pomiarowych; 
b) Kondycjonerów sygnałów zainstalowanych w rotorze; 
c) Przetworników analogowo-cyfrowych zainstalowanych w rotorze; 
d) Modulatora oraz nadajnika pracującego w zakresie częstotliwości radiowych 

zainstalowanych w rotorze; 
e) Stacjonarnego odbiornika pracującego w zakresie częstotliwości radiowych oraz 

demodulatora. Odbiornik powinien mieć możliwość przesyłania danych do 
zewnętrznych systemów poprzez sieć Ethernet.  
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Rysunek 3 – Schemat blokowy systemu telemetrii. 
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4. Wymagania dla systemy telemetrii: 

 

4.1 Ogólne wymagania. 

a) Zamawiający wymaga, aby system telemetrii był zdolny do przesłania danych 
pomiarowych z przyrządów pomiarowych zainstalowanych na badanym obiekcie 
(co najmniej 80 tensometrów – pomiary naprężeń dynamicznych, układ ćwierć-
mostka oraz 80 termopar typu K) oraz z co najmniej 8 czujników rezystancyjnych 
temperatury RTD (Pt100) zainstalowanych na złączu telemetrii opisanym poniżej. 

b) Zamawiający wymaga, aby wszystkie kanały pomiarowe były równo podzielone 
między nie mniej niż 8 niezależnych modułów kondycjonowania oraz 
przetwarzania analogowo-cyfrowego. 

c) Zamawiający wymaga, aby kondycjonowanie sygnałów oraz przetwarzanie 
analogowo-cyfrowe były wykonywane za pomocą modułów zainstalowanych w 
rotorze. Zamawiający wymaga, aby po kondycjonowaniu sygnałów oraz 
przetwarzaniu analogowo-cyfrowym, dane były modulowane oraz przesyłane 
bezprzewodowo do stacjonarnego odbiornika, gdzie nastąpi ich demodulacja. 

d) Zamawiający wymaga, aby bezprzewodowa transmisji danych z nadajnika do 
odbiornika była wykonywana przy pomocy sygnału radiowego z zakresu 
częstotliwości między 1.4 GHz, a 2,3 GHz. 

e) Zamawiający wymaga, aby nadajniki oraz odbiorniki miały zdalnie 
programowalne kanały RF, które użytkownik może regulować w dowolnym 
momencie pracy systemu telemetrii. 

f) Zamawiający wymaga, aby system telemetrii był wyposażony w inteligentne 
funkcje auto-diagnostyczne, takie jak monitoring zasilania nadajnika oraz 
monitoring temperatury nadajnika. 

g) Zamawiający wymaga, aby monitoring temperatury nadajnika był wyposażony w 
dwa wewnętrzne czujniki temperatury dla każdego modułu, w celu dostarczania 
informacji o temperaturze z przedniej oraz tylnej części każdego modułu. 

h) Zamawiający wymaga, aby kalibracja kanałów była możliwa do przeprowadzenia 
poprzez podanie do kanału dokładnego napięcia kalibracyjnego. 

i) Zamawiający wymaga, aby wszystkie moduły nadajnika były od siebie 
elektrycznie odizolowane. 

j) Zamawiający wymaga, aby wszystkie kanały pomiarowe były równomiernie 
rozłożone między co najmniej 2 niezależne jednostki odbiornika. Zamawiający 
wymaga, aby awaria jednej z jednostek nie wpływała na dane odbierane przez 
pozostałe jednostki. 

k) Zamawiający wymaga, aby układy elektroniczne wykorzystane w systemie 
telemetrii były w stanie wytrzymać prędkości obrotowe do 12 000 obrotów na 
minutę, siły odśrodkowe do 100 000 g oraz temperatury z zakresu od 0⁰C do 
120⁰C. 

l) Zamawiający wymaga, aby wszystkie stacjonarne elementy wymagające 
zasilania były w stanie pracować z napięciem sieciowym (230V ± 5%) lub 
napięciem stałym z zakresu 18-32VDC. 

m) Zasilacz rotującej części systemu telemetrii jest w zakresie tego postępowania 
przetargowego. 

n) Zamawiający wymaga, aby każdy z modułów nadajnika był zasilany poprzez 
osobną wirującą cewkę oraz osobny moduł zasilający (moduł AC/DC), w celu 
zapewnienie redundancji oraz izolacji galwanicznej pomiędzy modułami nadajnika 
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(w sumie co najmniej 8 modułów nadajnika, 8 modułów zasilających oraz 8 
wirujących cewek). 

o) Zamawiający wymaga, aby każdy z modułów nadajnika był wyposażony w 
osobną wirującą antenę (w sumie co najmniej 8 anten). 

p) Zamawiający wymaga, aby system telemetrii miał budowę modułową. 
Zamawiający wymaga, aby moduły nadajnika (razem z kondycjonerami oraz 
przetwornikami analogowo-cyfrowymi), moduły AC/DC oraz jednostki odbiornika 
były łatwo wymienialne. 

q) Zamawiający wymaga, aby moduły nadajnika oraz moduły AC/DC miały 
wbudowane przyłącza. Zamawiający wymaga, aby połączenie między modułami, 
a przyłączami sensorów były wykonane za pomocą płytki drukowanej. 
Zamawiający wymaga, aby do połączenia/rozłączenia modułów nie było 
wymagane lutowanie. 

r) Zamawiający wymaga, aby rotor systemu telemetrii był wyposażony w złącze dla 
przyrządów pomiarowych zainstalowanych na badanym obiekcie (co najmniej 80 
2-przewodowych tensometrów oraz 80 2-przewodowych termopar). Zamawiający 
wymaga, aby złącze było wyposażone w co najmniej 8 czujników RTD 
równomiernie rozłożonych na powierzchni złącza, dla kompensacji zimnych 
końców (CJC) termopar. Poglądowy rysunek złącza telemetrii został przedstawiony 
na Rysunek 4. 

s) ILOT zamierza poprowadzić 4 sygnały wyzwalające 2-przewodowe ze 
stacjonarnego sterownika do wirujących aktuatorów wykorzystując w tym celu 
dodatkowy slip ring zainstalowany zaraz za systemem telemetrii (patrz rozdział 
4.5). Zamawiający wymaga, aby rotor systemu telemetrii był wyposażony w 
wydrążony wał pozwalający na przeprowadzenie przewodów ze slip ringu. 
Zamawiający wymaga, aby system telemetrii oraz złącze telemetrii zostały 
wyposażone z obu stron (od strony slip ringu oraz od strony badanego obiektu) w 
dodatkowe piny do podłączenia przewodów o przekroju AWG 12. Poglądowy 
rysunek złącza telemetrii został przedstawiony na Rysunek 4. 
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Rysunek 4 – Poglądowy rysunek złącza telemetrii (na żółto dodatkowe piny dla przewodów 
AWG 12, na czerwono piny dla przewodów tensometrów, na zielono piny dla przewodów 

termopar, na niebiesko czujniki RTD) 
 

t) W przypadku zadziałania sprzęgła przeciążeniowego rotor telemetrii będzie 
wirował z inną prędkością obrotową niż przyrządy pomiarowe zainstalowane na 
obiekcie badanym, a wiązka kablowa biegnąca do układu telemetrii ulegnie 
skręcaniu, co spowoduje względne skracanie jej długości. Aby zabezpieczyć układ 
telemetrii przed uszkodzeniem, Zamawiający wymaga, aby w takiej sytuacji wtyk 
na złączu telemetrii uległ samoczynnemu wypięciu. 

u) Zamawiający wymaga stosowania mosiężnych pinów pokrytych złotem do 
zaciskania. Zamawiający wymaga dostarczenia odpowiedniego urządzenia do 
zaciskania pinów oraz dostarczenia dwóch zapasowych złącz telemetrii. 

v) Zamawiający wymaga, aby wszystkie elementy stacjonarne (poza elementami, 
które muszą być zainstalowane w pobliżu rotora) mieściły się w standardowej 
szafie RACK 19”. 

 

4.2 Wymagania dla łańcucha pomiarowego tensometrów. 

a) Zastosowane układy elektroniczne mają umożliwiać pomiar naprężeń 
dynamicznych za pomocą tensometrów w układzie ćwierć-mostka. 
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b) Szerokość pasma pomiarowego nie mniejsza niż 75 kHz (-3dB) dla każdego 
kanału. 

c) Prędkość próbkowania nie mniejsza niż 200 kS/s dla każdego kanału. 
d) Stałoprądowe wzbudzanie czujników. 
e) Zdalnie nastawiana wartość prądu wzbudzania w zakresie od 1 do 10 mA z 

krokiem wynoszącym 0.1 mA. Zamawiający dodatkowo wymaga, aby 
stałoprądowe wzbudzenie mogło zostać wyłączone (0 mA) dla każdego kanału z 
osobna. Ustawienie wartości prądu 0 mA ma pozwalać na pomiar szumu w 
okablowaniu oraz na odłączenie niepoprawnie pracujących tensometrów. 

f) Możliwość korzystania z tensometrów 120/350/1000 Ω. 
g) Co najmniej 8 zdalnie programowalnych zakresów pomiarowych, pozwalających 

na zmianę czułości pomiaru naprężeń dynamicznych w zakresie od 2 do 60 
mVpeak-peak. 

h) Rozdzielczość przetworników analogowo-cyfrowych nie mniejsza niż 14 bitów. 
i) Całkowita dokładność łańcucha pomiarowego nie gorsza niż 1% pełnego zakresu 

pomiarowego. 
j) Stosunek sygnału do szumu nie gorszy niż 64dB. 
k) Automatyczna detekcja braku ciągłości obwodu tensometrów. 
l) Zdalnie ustawiana kalibracji tensometrów za pomocą sygnału sinus, co najmniej 

w zakresie amplitudy od 1 do 250µApeak-peak. Zamawiający wymaga, aby 
sygnał sinus miał częstotliwość nie mniejszą niż 1 kHz. 

m) Każdy kanał ma być wyposażony we własny niezależny układ kondycjonowania 
oraz przetwarzania analogowo-cyfrowego. 

 

4.3 Wymagania dla łańcucha pomiarowego termopar. 

a) Zastosowane układy elektroniczne mają umożliwiać pomiar temperatury za 
pomocą termopar typu K. 

b) Szerokość pasma pomiarowego nie mniejsza niż 20 Hz (-3dB) dla każdego kanału. 
c) Prędkość próbkowania nie mniejsza niż 100 S/s dla każdego kanału. 
d) Zakres pomiarowy nie węższy niż od -4 do +54mV. 
e) Rozdzielczość przetworników analogowo-cyfrowych nie mniejsza niż 16 bitów. 
f) Całkowita dokładność łańcucha pomiarowego nie gorsza niż 0.2% pełnego 

zakresu pomiarowego. 
g) Stosunek sygnału do szumu nie gorszy niż 74dB. 
h) Automatyczna detekcja braku ciągłości obwodu termopar. 
i) Automatyczna linearyzacji nieliniowego sygnału z termopar typu K. 
j) Automatyczna kompensacja zimnych końców (CJC) na podstawie pomiaru za 

pomocą czujników RTD zainstalowanych na złączu telemetrii. 
k) Automatyczna kompensacji dryfu termopar typu K. 

 

4.4 Wymagania dla interfejsu przesyłania danych. 

a) Transmisja danych z systemu telemetrii do zewnętrznych systemów oraz 
transmisja danych z systemów zewnętrznych do systemu telemetrii z 
wykorzystaniem protokołu Ethernet 100Base-T. 

b) System telemetrii w warstwie transportowej Ethernet ma wykorzystywać protokół 
UDP. 

c) Średnia prędkość przesyłania danych dla każdego portu Ethernet nie mniejsza niż 
75Mbit/s. 
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d) Każda paczka danych ma być sprawdzana za pomocą cyklicznego kodu 
nadmiarowego (CRC). 

e) Wszystkie paczki danych mają być stemplowane czasowo. Zamawiający wymaga, 
aby system telemetrii do synchronizacji czasowej wykorzystywał protokół PTP 
(IEEE 1588-2008) lub IRIG-B. 

f) System telemetrii ma być wyposażony w wewnętrzny zegar umożliwiający 
synchronizację wszystkich swoich elementów z dokładnością nie gorszą niż 1μs. 

g) Użytkownik ma mieć możliwość korekcji opóźnienia (różnicy w czasie pomiędzy 
pomiarem oraz dodaniem stempla czasowego do paczki danych) z rozdzielczością 
nie większą niż 100ns. 

h) Użytkownik ma mieć możliwość zdalnej kontroli (za pośrednictwem Ethernet) 
parametrów takich jak zakres pomiarowy, kalibracja dynamiczna, poziom 
wzbudzenia czujników, częstotliwość radiowa oraz poziom zasilania. 

i) Dane diagnostyczne takie jak detekcja braku ciągłości/zwarcia, monitoring 
zasilania oraz monitoring temperatury nadajnika mają być przesyłane oraz 
dostępne za pośrednictwem Ethernet. 

 

4.5 Wymagania dla interfejsu mechanicznego. 

a) Rotor telemetrii zdolny do obracania się w obu kierunkach. 
b) Interfejs mechaniczny systemu telemetrii ma pozwalać na pracę z prędkościami 

obrotowymi do 12 000 obrotów na minutę. 
c) System telemetrii ma zostać zainstalowany na wspólnym mocowaniu wraz z 

enkoderem, czujnikiem indukcyjnym, szczotką odprowadzającą ładunek 
elektryczny oraz slip ringiem (Rysunek 5). 

 

 
Rysunek 5 - Urządzenia na wspólnym mocowaniu zainstalowane na wale szybkim. 
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Rysunek 6 – Wspólne mocowanie. 

 
d) Zgodnie z rozdziałem 4.1 konstrukcja rotora systemu telemetrii ma pozwalać na 

przeprowadzenie 8 przewodów AWG 12 ze slip ringu zainstalowanego na wale 
szybkiego (Rysunek 7). 

 
Rysunek 7 – Przewody wyzwalacza przechodzące przez system telemetrii. 

 
e) System telemetrii ma być wyposażony w kołnierz wyjściowy pozwalający napędzić 

slip ring o momencie oporowym nie mniejszym niż 2 Nm. 
f) Waga rotora telemetrii nie większa niż 4 kg. 
g) Wymiary systemu telemetrii nie większe niż 25 cm x 25 cm x 25 cm. 
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h) Zamawiający wymaga, aby rotor systemu telemetrii nie miał częstości drgań 
własnych do 12 000 obrotów na minutę wraz z 20% marginesem prędkości 
rezonansowej, gdy zamontowany na wspólnym zamocowaniu pokazanym na 
Rysunek 6. Bardziej szczegółowa definicja kołnierza wału dostępna na życzenie. 

i) Rotor systemu telemetrii ma pracować poprawnie zamocowany na kołnierzu z 
biciem osiowym i promieniowym do 0.05 mm. 

j) Rotor systemu telemetrii ma pracować poprawnie zamocowany na maszynie, 
której wirniki są wyważone zgodnie z normą i klasą ISO 1940 G6.3 lub lepszą. 

k) Zamawiający wymaga, aby system telemetrii nie wymagał stosowania 
dodatkowego systemu chłodzenia. 

 

4.6 Wymagania dla oprogramowania. 

a) W celu możliwości pracy na komputerach z różnymi systemami operacyjnymi, 
graficzny interfejs użytkownika ma być zaprojektowany jako aplikacja działająca 
w przeglądarce internetowej. 

b) Oprogramowanie ma umożliwiać obsługę systemu telemetrii poprzez Ethernet. 
c) Oprogramowanie ma umożliwiać pełną konfigurację systemu jako minimum 

spełniającą wymagania punktu 4 niniejszego dokumentu. 
d) Oprogramowanie ma umożliwiać aktualizację firmware’u urządzań wchodzących 

w skład systemu telemetrii. 

5. Testy akceptacyjne, instalacja oraz uruchomienie. 

Test akceptacyjny w miejscu produkcji (FAT) systemu telemetrii powinien zostać 
przeprowadzony w siedzibie Wykonawcy, w obecności przedstawicieli ILOT. Po 
pozytywnym zakończeniu testu FAT system telemetrii powinien zostać dostarczony do 
ILOT. 
ILOT zainstaluje system telemetrii zgodnie z instrukcją obsługi dostarczoną przez 
Wykonawcę oraz zgodnie z harmonogramem uzgodnionym przez ILOT oraz Wykonawcę. 
Zamawiający wymaga, aby pierwsza instalacja i uruchomienie odbyły się w obecności 
Wykonawcy oraz jego wsparciu przy następujących zadaniach związanych z testem w 
miejscu instalacji (SAT): 

 Instalacji części mechanicznej systemu telemetrii. 

 Poprawne okablowanie systemu. 

 Uruchomienie systemu wraz z testami roto-dynamicznymi. 

6. Dokumentacja. 

Zamawiający wymaga dostarczenia pełnej dokumentacji w formie elektronicznej. ILOT 
wymaga dostarczenia następującej dokumentacji: 

 Instrukcje obsługi w języku polskim lub angielskim. 

 Dokumentacja protokołów komunikacji cyfrowej. 

 Rysunki gabarytowe i montażowe. Zamawiający akceptuje dostarczenie rysunków 

płaskich i/lub modeli 3D w jednym z formatów *.PRT (maks. NX10), *.IGS, *.IGES, *.STP, 

*.STEP, *.MODEL, *.SLDPART. 

 Wytyczne dla dopuszczalnych odległości pomiędzy poszczególnymi elementami 

systemu telemetrii oraz typu okablowania, które należy użyć do połączenia urządzeń 

(jeżeli kable były poza zakresem dostawy objętym niniejszym OPZ). 
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7. Szkolenie. 

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przeprowadził szkolenie dla przynajmniej 3 
pracowników ILOT obejmujące wszystkie aspekty instalacji oraz konserwacji systemu 
telemetrii. 

8. Czasy dostaw. 

 Zamawiający wymaga dostarczenia wszystkich urządzeń składających się na system 

telemetrii nie później niż 36 tygodni od dnia podpisania umowy. 

 Zamawiający wymaga, aby całkowity czas realizacji zamówienia nie przekroczył 40 

tygodni od dnia podpisania umowy. 

9. Normy i przepisy. 

Podczas realizacji projektu Wykonawca powinien stosować się do obowiązujących Norm 
i Przepisów Prawnych, a w szczególności: 

 IEC 60364 – Instalacje elektryczne, 

 Dyrektywa 2004/108/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 2004 r. 

w sprawie kompatybilności elektromagnetycznej. 

 IEC 61010 - Wymagania bezpieczeństwa dotyczące elektrycznych przyrządów 

pomiarowych, automatyki i urządzeń laboratoryjnych. 

 


