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Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa oprogramowania słuzącego do projektowania i modelowania
parametrów elementów lub całych układów optycznych, ich analizy oraz testów w warunkach
teoretycznych.

1. Oprogramowanie ma realizować następujące funkcje:
a) wficzać bieg promienia na podstawie funkcjiobliczeń żw. "ray tracing".
b) modelowanie w modzie sekwencyjnym i nie-sekwenryjnym
c) wykonanie analizy:

. układu opĘcznegow2 i3wymiarach (funkcja - layout),

. diagramów punktowych (funkcja - spot diagrams),

. funkcji transferu częstości przestrzennych (funkcja - MTF),. punktowej funkcji rozmycia (funkcja - PSF),
o frontu falowego (funkda - Wavefront),
. średniego błędu kwadratowego (funkcja - RMS),
. symulacjiobrazu (funkcja - Image Simulation),
. z zakresu opĘki fizycznej (funkcja - Physical Optics),

d) twozen ie żw. m ulti-konfi 9 uracji (M ulti-Configuration),
e) tworzenie żw. funkcji opĘmalizacyjnej (Merit Function),
f) zadawanie i testowanie tolerancji dla elementów opĘcznych (Tolerance Data).Ż, Oprogramowanie ma zawieraĆ biblioteki elementów opĘcznych takich firm jak: Thorlabs, Edmund
Optics, Newpott Corporation, OptoSigma.

3. Oprogramowanie powinno wsSłpracowaĆ z plikami ,ZMX - oferowanymijako model funkcjonalny
danego elementu opĘcznego przez eołovlych producentów optyki laboratoryjnej.4. Typ licencji: indywidualna - dla 1 użytkownika (single user license) na czas nieokreśłony ze
wsparciem technicznym i dostępem do aktualizacji oprogramowania pzez okres minimum 12
miesięcy.

5. Liczba licencji: 1 szt.
6. System operacyjny: Windows 10, 64-bit
7. Wersja językowa: jęz. polski lub angielski, jeŚli oprogramowanie nie wyĘpuje w polskiej wersji

językowej.
B. Sposób dostawy: wersja elektroniczna (download) lub pudełkowa (wyłącznie oryginalne nośniki

producenta, nie dopuszcza się dostawy kopii noŚników).

Referencyjnym oprogramowaniem spełniającym powyższe warunkijest opticStudio Professional.
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