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Załącznik nr 1 

do Zapytania ofertowego nr 15/PIAST/2022 

Parametry techniczne 

 

Przedmiot zamówienia:  

Dostawa oprogramowania Node-Locked Matlab z zestawem modułów (4 licencje stacjonarne) lub 

równoważnego 

 
Kod CPV: 
48460000 - Analityczne, naukowe, matematyczne lub prognozujące pakiety oprogramowania 
 
Skrócony opis urządzenia: 
Oprogramowanie Node-Locked Matlab z zestawem narzędzi (4 licencje stacjonarne) lub równoważne 
 

I. Minimalne parametry techniczne oprogramowania 

1. Podstawowe możliwości oprogramowania (4 licencje stacjonarne). 

a. Możliwość tworzenia skryptów, funkcji i klas w języku matlab lub kompatybilnych 

b. Interaktywne czyszczenie danych, przygotowanie i generowanie kodu 

c. Interaktywne i wysoce konfigurowalne wizualizacje danych 

d. Gotowe funkcje do analizy statystycznej, przetwarzania sygnałów 

e. Generowanie raportów 

f. Dostępna dokumentacja oprogramowania 

 
2. Środowisko oprogramowania symulacyjnego do projektowania opartego na modelu (4 licencje sa-

modzielne) 

a. Oprogramowanie oparte na środowisku schematów blokowych 

b. Możliwość stworzenia wirtualnego modelu do symulacji i testowania systemu 

c. Walidacja projektu przy użyciu modeli fizycznych i testów Hardware-in-the-Loop   

 
3. Moduł pakietu symulacji (1 licencja) 

a. Dostępny pakiet Coder do generowania kodu C i C++ z modelu symulacyjnego 

b. Dostępne modele komponentów, narzędzi do analizy i stanowisk testowych do projektowania i we-

ryfikacji mieszanych układów scalonych (PLL, konwertery danych i inne) 

 
4. Moduł komunikacyjny i DSP (1 licencja) 

a. Możliwość wykonywania analiz, projektowania, kompleksowej symulacji i weryfikacji systemów ko-

munikacyjnych (kodowanie kanałowe, modulacja, OFDM) 

b. Możliwość generowania przebiegów, wyświetlania konstelacji i diagramów oka, bit-error-rate  

c. Możliwość modelowania w czasie rzeczywistym cyfrowego przetwarzania sygnału w systemach ko-

munikacyjnych 
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d. Możliwość projektowania i analizy filtrów FIR, IIR, zmieniających częstotliwość próbkowania, wielo-

stopniowych i adaptacyjnych 

e. Funkcje pozwalające na obserwację sygnałów w dziedzinie czasu i częstotliwości oraz analizator lo-

giczny 

f. Obsługa modelowania stałoprzecinkowego z dokładnością do bitów i generowania kodu HDL 

 
5. Moduł generowania kodu (1 licencja) 

a. Możliwość generowania przenośnego, syntetyzowalnego kodu VHDL, z obsługą układów Xilinx, Mi-

crosemi i Intel FPGA 

b. Zdolność do testowania i weryfikacji projektów VHDL dla FPGA, w tym stanowiska testowe Universal 

Verification Methodology (UVM) i testowania z użyciem sprzętu 

c. Możliwość generowania kodu C i C++ z kodu języka Matlab 

d. Możliwość generowania kodu C i C++ z modelu symulacyjnego 

e. Możliwość generowania czytelnego, kompaktowego i szybkiego kodu C i C++ dla wbudowanych pro-

cesorów z kodu języka Matlab, a także z modelu symulacyjnego 

f. Obsługa standardu oprogramowania MISRA C 

g. Obsługa typów danych i narzędzi do optymalizacji wydajności kodu oraz implementacji algorytmów 

stałoprzecinkowych i zmiennoprzecinkowych na wbudowanym sprzęcie 

 
6. Moduł przetwarzania sygnałów (1 licencja) 

a. Funkcje do zarządzania, analizowania, wstępnego przetwarzania i wyodrębniania funkcji z równo-

miernie i nierównomiernie próbkowanych sygnałów 

b. Zapewnienie narzędzi do projektowania i analizy filtrów, zmiana momentu próbkowania, wygładza-

nia, detrending i szacowania widma mocy 

c. Wizualizacja i przetwarzanie sygnałów jednocześnie w dziedzinie czasowej, częstotliwości i czaso-

częstotliwościowej 

 
7. Wsparcie techniczne: 

a. Zapewnienie dotyczy instalacji oprogramowania oraz problemów w bieżącej pracy z oprogramowa-

niem i realizowane jest telefonicznie oraz poprzez e-mail 

Wsparcie techniczne w języku polskim lub angielskim. 
 

 


