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Załącznik nr 1 

do Zapytania ofertowego nr 24/PIAST/2022 

Parametry techniczne 

 

Przedmiot zamówienia: Dostawa oprogramowania STK Premium lub równoważnego z wieczystą  licencją 

stacjonarną. 

 

Skrócony opis przedmiotu zamówienia: Oprogramowanie STK Premium lub równoważne z wieczystą  
licencją stacjonarną. 
 
Kod CPV: 48460000 - Analityczne, naukowe, matematyczne lub prognozujące pakiety oprogramowania 
 

I. Minimalne parametry techniczne oprogramowania: 

1. Podstawowe możliwości oprogramowania: 

a. Modelowanie złożonych systemów oraz całego systemu systemów 

b. Zapewnienie opartej na fizyce, dynamicznej, trójwymiarowej symulacji środowiska 

c. Wizualizacja wyników analiz za pomocą animacji 3D, wykresów i raportów 

d. Dostępne analizy i dane wyjściowe:  

i. Określenie czasu, w którym obiekt może uzyskać dostęp (zobaczyć lub komunikować się) 

z innym obiektem w symulacji. 

ii. Zwiększenie możliwości obliczeniowych dzięki możliwym do adaptacji funkcjom i oblicze-

niom  

iii. Obliczenie jakości dostępu nad obszarem zainteresowania (tj. czas ponownej wizyty, 

czas zasięgu, dostępy dzienne). 

e. Modelowanie RF i analizy: 

i. Budowanie wysokiej jakości modeli komunikacyjnych do analiz 

ii. Możliwość importowania szczegółowych modeli nadajników, odbiorników, anten i rada-

rów. 

iii. Przeprowadzenie analizy budżetu łączy w celu oceny wydajności systemu komunikacyj-

nego podczas misji. 

iv. Symulowanie i modelowanie systemów radarowych, w tym radaru z aperturą synte-

tyczną (SAR), w celu oceny ich działania. 

v. Zgrubny model Ziemi zintegrowany z profilem terenu (TIREM - Terrain Integrated Rough 

Earth Model) z możliwością uwzględniania strat propagacyjnych spowodowanych 

ukształtowaniem terenu. 

f. Możliwość równoległego wykonywania obliczeń w celu szybszego uzyskania wyników. 

g. Interfejsy integracyjne i kompatybilność integracji z MATLAB i Python. 

2. Oprogramowanie do modelowania systemów kosmicznych wysokiej jakości: 

a. Projektowanie misji kosmicznych poprzez modelowanie systemów kosmicznych, w tym na-

stępujące możliwości: 
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i. Możliwość planowania misji, opracowywania, optymalizacji i walidacji rozwiązań doty-

czących trajektorii statków kosmicznych: 

1. Projektowanie fragmentów trajektorii w celu wygenerowania ostatecznych efemeryd 

dla wszystkich faz misji. 

2. Symulacja manewrów, w tym strategie orientowania satelity w danym kierunku i ma-

newrów orbitalnych oraz mechanizmy ich optymalizacji. tj. zbliżenia na orbicie i doko-

wanie 

3. Wysokiej jakości, konfigurowalne modele siły 

4. Zaawansowane wyszukiwanie i optymalizacja, aby dokładnie osiągnąć optymalne tra-

jektorie, w celu spełnienia celów misji. 

5. Wysoce konfigurowalne zmienne i warunki dla elastycznej analizy. 

ii. Modelowanie i analiza wysokiej jakości systemów satelitarnych. 

1. Wysokiej jakości propagator orbity (High-fidelity Orbit Propagation) 

2. Obliczenia kowariancji satelity. 

3. Modelowanie wytwarzanej przez panele słoneczne mocy. 

4. Analiza czasu życia satelitów 

5. Symulacje orientacji i zachowania orientacji w czasie 

6. Generowanie konstelacji obiektów i modeli konstelacji Walkera. 

iii. Wysokiej jakości modelowanie środowiska kosmicznego w pobliżu Ziemi, w tym ekspo-

zycja statku kosmicznego na cząstki jonizujące, promieniowanie termiczne i kosmiczne 

śmieci. 

iv. Możliwość analizy koniunkcji do oceny potencjalnych kolizji w kosmosie. 

1. Funkcje do analizy zdarzeń koniunkcyjnych między głównym satelitą lub zbiorem głów-

nych obiektów a zbiorem innych obiektów, biorąc pod uwagę stopnie zagrożenia. 

2. Funkcje do określania czasów braku kontroli lub braku komunikacji w trakcie lub tuż po 

starcie rakiety, aby uniknąć potencjalnej koniunkcji z drugim obiektem  

b. Zaawansowane możliwości analityczne, w tym: 

i.  Projektowanie parametrycznych analiz porównawczych, w tym projektowanie ekspe-

rymentu, analizy prawdopodobieństwa oparte na metodzie Monte Carlo oraz algo-

rytmy optymalizacji. 

ii. Wysokiej rozdzielczości profile terenów, zobrazowania i mapowanie danych.  

iii. Technologia śledzenia w czasie rzeczywistym i możliwość rozproszonych symulacji na 

danych dostarczanych w czasie rzeczywistym oraz współdziałanie ze zintegrowanymi 

aplikacjami innych firm. 

iv. Modelowanie działania elektrooptycznych czujników podczerwieni w śledzeniu, wykry-

waniu i wydajności obrazowania, w tym: 

1. Modelowanie celów obserwacyjnych poprzez określenie kształtów, wymiarów, mate-

riałów powierzchniowych i temperatur. 

2. Analiza wielosensorowa z wieloma niezależnymi czujnikami sterowanymi 

3. Modelowanie wielopasmowych elektro-optycznych czujników podczerwieni. 

4. Wysokiej jakości modele atmosferyczne do obliczania transmisji, rozproszenia promie-

niowania, w tym efektów wynikających z chmur. 
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5. Model powierzchni Ziemi pod kątem zakłóceń, w tym współczynnik odbicia, emisyjność 

i temperatury. 

6. Modele ciał niebieskich, w tym katalogi gwiazd do precyzyjnego modelowania pozycji. 

c. Operacje kosmiczne i wielodomenowa koncepcja operacji 

 

 

 


