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Poznań, 16.02.2021  

 

 
ZAŁĄCZNIK NR 1   

 
 

Specyfikacja techniczna  
zapytanie ofertowe  

Nr/03/01/02/2021/ZB/POIR 

 

„Zakup jednostanowiskowej komercyjnej licencji na oprogramowanie do nieliniowych 
symulacji komputerowych zjawisk szybkozmiennych z zastosowaniem MES” 
 

 
Wymagana funkcjonalność oprogramowania 

 
Wymagania podstawowe: 
 

 posiada własny pre/postprocesor; 
 możliwość importu plików minimum:  iges, step, nastran (.dat, .bdf); 
 współpraca z pre/postprocesorem Siemens Femap, przynajmniej w fazie 

opracowywania struktury modelu modelu; 
 dostępne rodzaje analiz: implicit / explicit; 
 obliczenia dynamiczne metodą objętości skończonych; 
 bezsiatkowy solver cząsteczkowy SPH; 
 bezsiatkowy solver Element Free Galerkin; 
 wyznaczanie częstotliwości drgań własnych; 
 analiza zderzeń (crash test); 
 analiza kolizji/przebicia (np. rpos, fops); 
 analiza upadku (drop test); 
 modelowanie poduszek powietrznych; 
 modelowanie pasów bezpieczeństwa; 
 obróbka plastyczna: wytłaczanie, kucie, obróbka ubytkowa; 
 formowanie rozdmuchowe; 
 modelowanie zagadnień spawania; 
 modelowanie zagadnień mechaniki płynów; 
 modelowanie wybuchów; 
 analiza w zakresie mechaniki gruntów (np. konsolidacja gruntu); 
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 analizy zjawisk dynamicznych w ośrodkach o zmiennych stanach skupieni, 
 dynamika nieliniowa, 
 obliczenia quasi statyczne; 
 liniowa statyka; 
 analiza termiczna; 
 modele zniszczenia dla materiałów kruchych i ciągliwych; 
 propagacja pęknięć; 
 hydrodynamika; 
 sprzężenie multifizyczne; 
 tworzenie własnych modeli materiałów, modeli tarcia, zniszczenia; 

 
 
 
W zakresie przepływów: 
 

 analizy dynamiczne oddziaływania płynów na ciała stałe (FSI); 
 analizy sprzężone (CFD+ niestacjonarny przepływ ciepła); 
 przepływy Navier-Stokes; 
 przepływ cieczy ściśliwych; 
 przepływ cieczy nieściśliwych; 
 przepływ laminarny i turbulentny; 
 przepływ dwufazowy; 
 przepływ nieizotermiczny i sprzężona wymiana ciepła; 
 modele materiałów do płynów nienewtonowskich i gazów rzeczywistych; 
 siatki adaptacyjne; 
 analiza termiczno-płynowo-strukturalna TFSI; 
 analiza  przepływu płynu i transferu masy; 

 
 
 
W zakresie analiz termicznych:  
 

 przewodzenie, konwekcja i promieniowanie 2D i 3D; 
 bryły oraz struktury powłokowe; 
 warunki ustalone i przejściowe; 
 promieniowanie pomiędzy powierzchniami; 
 właściwości materiału zależne od temperatury; 
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Modele materiałów: 
 

 metale; 
 tworzywa sztuczne, laminaty; 
 szkło; 
 pianki; 
 kompozyty; 
 guma; 
 tkaniny; 
 elastomery; 
 struktury typu plaster miodu; 
 beton; 
 grunt; 
 ciecze lepkie; 
 materiały definiowane przez użytkownika; 

 
 
Wymagania dotyczące licencji: 
 

 liczba licencji: min. 1; 
 licencja na okres: bezterminowa, wieczysta; 
 rodzaj licencji: sieciowa, pływająca; 
 serwer licencji: w zależności od potrzeb fizyczny lub wirtualny; 
 okres wsparcia technicznego: min. 24 miesiące; 
 wymagania dot. serwera licencji: możliwość przeniesienia serwera licencji w 

przypadku wygaśnięcia wsparcia technicznego; 
 minimalna ilość rdzeni obliczeniowych: min. 4; 
 minimalna ilość zadań obliczanych w jednym momencie: min. 1; 
 język: oprogramowanie w wersji językowej angielskiej; 
 platforma: Microsoft Windows 10 PRO 64bit. 

 
 

Kody CPV: 48321000-4 Pakiety oprogramowania do projektowania wspomaganego 
komputerowo (CAD) 
 

 


