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Załącznik nr 1 

do Zapytania ofertowego nr 10/POLON/2022 

Parametry techniczne 

 

Przedmiot zamówienia:  

Zakup 1 licencji wieczystej oprogramowania do symulacji i planowania misji orbitalnych   

 
Kod CPV: 

48460000 
Nazwa kodu CPV 

Analityczne, naukowe, matematyczne lub prognozujące pakiety oprogramowania 

 
I. Minimalne parametry techniczne oprogramowania: 

 
1. Środowisko modelowania umożliwiające w szczególności: 

 
1. Modelowanie platform: infrastruktury i pojazdów naziemnych, statków powietrznych, satelitów, 

pocisków, statków i okrętów wraz z symulacją przemieszczania się platform w przestrzeni. 
2. Lokalne oraz internetowe bazy danych obiektów orbitalnych 
3. Narzędzie pozwalające na projektowanie orbit satelitów oraz dostosowanie jednej ze standardowych 

orbit 
4. Integrację podsystemów, takich jak anteny i sensory na platformach dzięki czemu dziedziczą 

położenie, orientację i ruch obiektu nadrzędnego, dzięki czemu uczestniczą w realizacji scenariusza 
misji i stanowią podstawę analiz złożonych systemów 

5. Modelowanie pola widzenia sensora umieszczonego na poruszającej się platformie 
6. Wizualizację scenariuszy misji w dynamicznym w czasie środowisku wirtualnego globu 3D oraz mapy 

2D, z zestawem danych podkładowych obejmujących precyzyjne zobrazowania, modele 
wysokościowe, modele budynków, mapy podziału politycznego i administracyjnego, bazę miast i inne 

7. Określenie przedziału czasu, kiedy pomiędzy obiektami istnieje dostęp, czyli możliwość wzajemnej 
widoczności lub komunikacji, w czasie wykonywania zaprogramowanych zadań i w odniesieniu do 
ograniczeń środowiskowych (w tym wpływ terenu i zabudowy) 

8. Wykorzystanie komponentów analizy czasu, geometrii wektorowej, przetwarzania matematycznego i 
analiz przestrzennych, stosowanych do tworzenia zaawansowanych funkcji obliczeniowych 
wykorzystujących czas, niestandardowe wektory lub pozycje fizyczne jako zmienne warunkowe. 

 
2. Wysokiej wierności modelowanie i analiza systemów telekomunikacyjnych, obejmujące  

w szczególności: 
 

1. Modelowanie systemu telekomunikacyjnego, opierające się na cyfrowym odtworzeniu 
fizycznych komponentów każdego węzła w dowolnym systemie komunikacyjnym. 

2. Obsługa wielu typów odbiorników, w tym: prosty, złożony (połączenie z modelami anten), 
przewodowy, wielowiązkowy, laserowy oraz oparte na zewnętrznych skryptach 

3. Obsługa wielu typów nadajników: prosty, złożony (połączenie z modelami anten), przewodowy, 
wielowiązkowy, laserowy oraz oparte na zewnętrznych skryptach, nadajnik satelitów GPS 

4. Dostępność modeli retransmiterów 
5. Dostępność wielu typów anten, w tym: wielowiązkowa, antenowy szyk fazowany 
6. Obsługa wielu zewnętrznych plików danych charakterystyki zysku anteny, w tym złożonych plików 
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anten ANSYS *.ffd i *.uan  
7. Dostępność wielu modeli filtrów widma mocy dla nadajnika lub odbiornika 
8. Szerokopasmowe i wąskopasmowe modulatory zagłuszaczy, modulatory innych firm, zewnętrzne pliki 

modulatory i modulatory skryptowane 
9. Dostępność wielu typów demodulatorów, w tym demodulator zdefiniowany przez użytkownika 

10. Szczegółowe raporty i wykresy budżetu łączności oraz izolinie wydajności sygnału rzutowane na 
powierzchnię odniesienia lub przestrzenne 

11. Wizualizacja dynamicznych w czasie zmian wydajności systemu 
12. Precyzyjne modele środowiska wpływające na jakość łącza: deszcz, straty atmosferyczne, inne 

naturalne i sztuczne źródła zakłóceń RF 
13. Możliwość włączenia do analiz niestandardowych modeli lub źródeł zakłóceń 
14. Uwzględnienie strat propagacyjnych spowodowanych wpływem rzeźby terenu, cechami akwenów 

morskich oraz umożliwia odtworzenie efektów poza linią widoczności dla nadajników i odbiorników 
naziemnych i pokładowych stosowanych na statkach powietrznych. 

15. Uwzględnienie strat straty dyfrakcyjne w środowiskach miejskich. 
16. Analiza wpływu konstrukcji pojazdu na wzorce promieniowania anten, ich rozmieszczenie i jakość 

sygnału. 
17. Raport informacji o łączu dla odbiornika zawiera typ opisu jakości łącza (BER, RIP, C/N, itp.), wartości 

progowe i chwilowe wartości osiągane przez system. 
18. Analiza zakłóceń obejmuje analizę na poziome komponentów oraz systemu i umożliwia badanie 

C/(N+I), C/I, DT/T i gęstości strumienia mocy. 
19. Pozwala na przedstawienie wyników jako uporządkowanych w czasie danych i podsumowań 

statystycznych przy użyciu funkcji gęstości prawdopodobieństwa (PDF) i funkcji gęstości 
skumulowanej (CDF). 

 
3. Modelowanie i analiza systemów radarowych, obejmujące w szczególności: 
 
1. Symulacja monostatycznych, bistatycznych i wielofunkcyjnych systemów radarowych w różnych 

trybach pracy, w tym radarów z syntetyczną aperturą (SAR) oraz wyszukiwania i śledzenia. 
2. Modelowanie systemu radarowego, opierające się na cyfrowym odtworzeniu fizycznych 

komponentów, w tym precyzyjnie definiowanych nadajników i odbiorników. 
3. Dostępność wielu typów anten, w tym: wielowiązkowa, antenowy szyk fazowany 
4. Obsługa wielu zewnętrznych plików danych charakterystyki zysku anteny, w tym złożonych plików 

anten ANSYS *.ffd i *.uan 
5. Niezależne definiowanie przekrojów radarowych (RCS) w postaci wartości stałych, macierzą liczb 

rzeczywistą lub zespolonych, zależną od kierunku opromieniowania celu lub w postaci wtyczki do 
obliczeń RCS określonych przez użytkownika umożliwiających dodanie dynamicznych lub 
adaptacyjnych algorytmów RCS. 

6. Obsługa wzorców anten dalekiego pola ANSYS HFSS oraz zewnętrznie zdefiniowanych statycznych lub 
dynamicznych wzorców anten oraz zapewnienie narzędzi do projektowania i konfiguracji fazowanych 
szyków antenowych 

7. Modelowanie zagłuszaczy radarów oraz tworzenie dynamicznych charakterystyk pracy systemów 
(BER, RIP, C/N, itp.), które ignorują oraz uwzględniają zagłuszanie 

8. Wizualizacja dynamicznych w czasie zmian wydajności systemu 
9. Precyzyjne modele środowiska wpływające na jakość łącza: deszcz, straty atmosferyczne, inne 

naturalne i sztuczne źródła zakłóceń RF 
10. Możliwość włączenia do analiz niestandardowych modeli lub źródeł zakłóceń 
11. Uwzględnienie strat propagacyjnych spowodowanych wpływem rzeźby terenu, cechami akwenów 

morskich oraz umożliwia odtworzenie efektów poza linią widoczności dla nadajników i odbiorników 
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naziemnych i pokładowych stosowanych na statkach powietrznych. 
 

4. Precyzyjna i wielodomenowa analiza pokrycia, obejmujące w szczególności: 
 

1. Kwantyfikacja jakości dostępu z obiektu (skanera, nadajnika, itd) do węzłów siatki w obszarze 
zainteresowania i prezentacja wyników jako raportów, wykresów oraz dynamicznych map 2D i 3D, 
wyświetlanych jako wartości skumulowane w przedziale czasowym lub wartości chwilowe. 

2. Podsumowanie z wykorzystaniem zestawu typowych wskaźników, takich jak czas odpowiedzi systemu 
i czas rewizyty, lub dostosowywanych miar jakościowych, takich jak średni kąt elewacji. 

3. Weryfikacja wymagań dotyczących pokrycia, w tym redundantnego, np. dla konstelacji satelitów, w 
odniesieniu do liczby satelitów. 

4. Określenie dokładności dokładności nawigacji satelitarnej w obszarze zainteresowania 
5. Wykonywanie analiz spełnienia wymagań minimalnych dotyczących parametrów pokrycia 
6. Czas odpowiedzi systemu – czas od żądania pokrycia do momentu zrzutu zebranych danych. 
7. Wiek danych systemu – dynamicznie zmieniający się czas od zaistnienia dostępu do punktu siatki 

pokrycia do aktualnego momentu symulacji 
 

5. Możliwości automatyzacji i integracji, obejmujące w szczególności: 
 

1. Automatyzację powtarzalnych zadań, takich jak badania optymalizacyjne o dużej złożoności, 
importowanie danych ze źródeł zewnętrznych, tworzenie niestandardowych przepływów pracy lub 
interfejsów użytkownika lub bezpośrednią integrację STK z innymi aplikacjami. 

2. Integrację z narzędziami innych producentów za pośrednictwem wszechstronnego interfejsu API, 
szczególnie ze środowiskami obsługującymi technologię COM: .NET (Visual Basic, C#, itd.), Java, C++, 
Python, PowerPoint, Excel, Access 

3. Integracja ze środowiskiem MATLAB 
4. Tworzenie niestandardowych aplikacji za pomocą zestawu programistycznego 

 
6. Wsparcie techniczne 

 
1. 12 miesięczne wsparcie techniczne w następującym zakresie: 
2. Wsparcie podczas pobierania, instalacji i konfiguracji oprogramowania wraz z serwerem licencji 
3. Wskazówki odnośnie planowania projektu (szacowany czas realizacji projektu, sugerowane 

rozwiązania sprzętowe oraz numeryczne) 
4. Wskazówki odnośnie źródeł problemów, ograniczeń modelu i spodziewanej dokładności 
5. Pomoc przy wyszukiwaniu rozwiązań zgłaszanych problemów i interpretowaniu dokumentacji  
6. Wskazówki odnośnie interpretacji wyników  
7.  Dostęp do regularnych aktualizacji oprogramowania 
8. Dostęp do bazy darmowych dodatków, jeśli istnieją 
9. Możliwość bezpłatnego uczestnictwa webinariach i szkoleniach dotyczących nowości w 

oprogramowaniu 
 
Wsparcie techniczne w języku polskim lub angielskim. 
 
II. Warunki płatności:  

1.  Dostawca musi mieć możliwość na uwzględnienie płatności za zamówienie w systemie ratalnym.   


