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Załącznik nr 1 

do Zapytania ofertowego nr 8/PIAST/2022 

Parametry techniczne 

 

Przedmiot zamówienia: Dostawa oprogramowania analitycznego ANSYS lub równoważnego 

Skrócony opis przedmiotu zamówienia: Oprogramowanie analityczne ANSYS lub równoważne z narzędziem 
do przygotowywania geometrii, 1szt., licencja wieczysta.  
 
Kod CPV 
48460000 
Nazwa kodu CPV 
Analityczne, naukowe, matematyczne lub prognozujące pakiety oprogramowania 
 

I. Minimalne parametry techniczne oprogramowania: 
 

1. Przygotowanie modelu geometrycznego: 
 

1. Import oraz export geometrii z/do następujących formatów: ACIS, AMF, AutoCAD, CATIA, Creo 

Parametric, ECAD, ICEM CFD, IGES, MSH, JT Open, NX, OBJ, Parasolid, PDF, Rhino, SketchUp, STEP, STL, TGF, 

VRML 

2. Możliwość wczytywania pliku bezpośredniego z następujących systemów CAD: Inventor, SolidWorks, 

SolidEdge 

3. Możliwość parametryzacji modelu, wykonanego w programie jak i geometrii importowanej 

4. Możliwość edycji geometrii bez konieczności tworzenia szkiców 

5. Możliwość pisania oraz nagrywania skryptów 

6. Możliwość tworzenia geometrii w oparciu o równania 

7. Możliwość pracy z plikami *.STL oraz narzędzia do inżynierii odwrotnej 

8. Możliwość kopiowania geometrii pomiędzy różnymi modelami 

9. Dostępność narzędzi wykrywających błędy geometrii oraz umożliwiających ich naprawę 

10. Możliwość wykrywania przenikania się brył w modelu 

11. Automatyczne poszukiwanie i edycja zbędnych cech geometrycznych (np. usuwanie otworów 

i małych powierzchni) 

12. Możliwość stosowania operacji boolean 

13. Możliwość tworzenia grup elementów, które można wykorzystać w symulacjach numerycznych 

14. Możliwość wykonywania złożeń elementów 

15. Automatyczne tworzenie powierzchni środkowej z obiektów bryłowych wraz z atrybutem grubości 

16. Automatyczne tworzenie elementów belkowych na podstawie obiektów bryłowych wraz  

z przypisanym profilem 

17. Automatyczne tworzenie geometrii wokół elementu bryłowego na potrzeby symulacji 

przepływowych 

18. Automatyczne tworzenie geometrii wewnątrz elementu bryłowego na potrzeby symulacji 

przepływowych 

19. Możliwość wykonania dokumentacji 2D na podstawie modelu geometrycznego 
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20. Możliwość generowania siatki elementów skończonych na potrzeby symulacji numerycznych 

bezpośrednio w interfejsie graficznym programu 

21. Możliwość generacji punktów występowania połączeń spawanych 

 

2. Dyskretyzacja numeryczna 

 

1. funkcja generacji siatek dla solverów wytrzymałościowych (analizy implicit, explicit), przepływowych, 

2. generacja siatki w trybie równoległym na wielu rdzeniach 

3. funkcja importu obciążeń z plików zewnętrznych 

4. narzędzia umożliwiające przypisanie odpowiednich parametrów oraz rodzajów siatek (hexa-

/tetrahedralna) do odpowiednich geometrii w złożeniu 

5. automatyczna generacja kontaktów pomiędzy elementami wraz z możliwością ich edycji 

6. generator blokowych siatek strukturalnych dla zagadnień przepływowych o różnej topologii 

7. funkcja diagnostyki jakości siatki włącznie z automatyczną oraz manualną edycją elementów, 

węzłów. 

8. generacja siatek wielościennych (poliedralnych), czworościennych, prostopadłościennych z warstwą 

przyścienną 

9. predefiniowane szablony do generacji siatki 

10. technologia ‘wrappingu’ 

11. dedykowane narzędzia do generacji siatek dla maszyn wirnikowych 

 

3. Analizy wytrzymałościowe oraz cieplne 

 

1. Obsługa elementów skończonych jednowymiarowych typu: sprężyna, element tłumiący, masa, belka, 

rura (pipe) 

2. Obsługa elementów skończonych powierzchniowych o zerowej grubości (shell) 

3. Obsługa elementów skończonych powierzchniowych o zerowej grubości ze zdefiniowanymi sekcjami 

(np. warstwy materiału anizotropowego, shell-thin) 

4. Obsługa elementów bryłowych o warstwowej strukturze (shell thick / solid-shell) 

5. Możliwość przeprowadzenia analizy osiowo-symetrycznej, w płaskim stanie naprężenia lub 

odkształcenia wykorzystując elementy skończone dwuwymiarowe 

6. Możliwość przeprowadzenia analizy na elementach bryłowych (solid). 

7. Możliwość definiowania warstw w elementach bryłowych (layered solid). 

8. Możliwość modelowania zbrojenia w elementach bryłowych. 

9. Dostępność elementów skończonych 2.5D. 

10. Możliwość modelowania kontaktów liniowych oraz nieliniowych (bez tacie, z tarciem oraz  

z nieskończenie dużym tarciem). 

11. 1Możliwość modelowania par kinematycznych 

12. Możliwość modelowania połączeń spawanych 

13. Tworzenie i usuwanie elementów w trakcie symulacji (element birth and death) 

14. Dostępność liniowych modeli materiałowych, izo- i anizotropowych z możliwością definiowania ich 

w funkcji temperatury 

15. Dostępność nieliniowych modeli materiałowych niezależnych od prędkości deformacji (Bilinear 
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Isotropic Hardening, Multilinear Isotropic Hardening, Nonlinear Isotropic Hardening, Isotropic 

Hardening Static Recovery) 

16. Dostępność hiper-elastycznych modeli materiałowych (Arruda-Boyce Hyperelasticity, Blatz-Ko Foam 

Hyperelasticity, Extended Tube Hyperelasticity, Gent Hyperelasticity, Mooney-Rivlin Hyperelasticity, 

Neo-Hookean Hyperelasticity, Ogden Hyperelasticity, Ogden Compressible Foam Hyperelasticity, 

Polynomial Form Hyperelasticity, Response Function Hyperelasticity, Yeoh Hyperelasticity, Special 

Hyperelasticity) 

17. Dostępność modeli materiałów kruchych (beton) 

18. Uwzględnienie zmienności właściwości materiałowych w zależności od pola temperatury 

19. Możliwość współpracy z zewnętrznymi bazami materiałowymi 

20. Możliwość definiowania własnego materiału 

21. Możliwość analizy niszczenia pierwszej warstwy w materiale warstwowym 

22. Możliwość przeprowadzenia analizy liniowej statycznej 

23. Możliwość przeprowadzenia analizy nieliniowej statycznej 

24. Możliwość przeprowadzenia analizy liniowej statycznej z efektem naprężeń wstępnych 

25. Możliwość przeprowadzenia analizy z uwzględnieniem nieliniowości geometrycznych 

26. Możliwość analizy wyboczenia liniowego i nieliniowego z metodą poprawy zbieżności Arc Length 

27. Możliwość optymalizacji w analizie strukturalnej 

28. Możliwość optymalizacji w analizie modalnej 

29. Możliwość uwzględnienia obciążenia cieplnego w procesie optymalizacji konstrukcji 

30. Możliwość uwzględnienia bezwładności w procesie optymalizacji konstrukcji 

31. Możliwość walidacji zoptymalizowanej struktury 

32. Możliwość nadawania ograniczeń produkcyjnych w procesie optymalizacji oraz ograniczeń co do 

wielkości naprężeń 

33. Możliwość uwzględnienia symetrii w procesie optymalizacji 

34. Możliwość liczenia wycinka modelu (submodeling) 

35. Możliwość mapowania danych eksperymentalnych na model 

36. Możliwość wczytywania stanu początkowego w modelu z innego modelu 

37. Możliwość automatycznego przejścia z modelu 2D na 3D 

38. Analiza modalna i modalna z naprężeniami wstępnymi 

39. Analiza nieustalona typu mode superposition 

40. Analiza harmoniczna (Full i Mode Superposition) 

41. Analiza typu Spectrum i Random Vibration 

42. Analiza dynamiki maszyn wirnikowych 

43. Analiza dynamiki brył sztywnych 

44. Analiza nieustalona z ciałami sztywnymi i odkształcalnymi 

45. Analiza zmęczeniowa typu stress-life, strain-life, zmęczenie w układach drgających, zmęczenie z 

uwzględnieniem wpływu temperatury 

46. Analiza termiczna ustalona i nieustalona uwzględniająca mechanizmy transportu ciepła: 

przewodzenie, promieniowanie (do otoczenia i model S2S) 

47. Możliwość uwzględnienia przemiany fazowej 

48. Analiza termiczna w materiałach warstwowych (kompozyty typu shell i solid) 

49. Analiza termiczna w analizach jednowymiarowych 
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50. Właściwości multi-fizyczne 

51. Możliwość jednokierunkowe sprzęgnięcia w solverem CFD w ramach spójnego środowiska 

obliczeniowego 

52. Licencja zawiera narzędzia do optymalizacji 

53. Możliwość definiowania parametrów 

54. Analiza korelacji 

55. Analiza czułości 

56. Analiza typu six-sigma 

57. Możliwość wykorzystania części informacji z modelu matematycznego w oprogramowaniu do 

planowania misji 

 

4. Analizy równoległe i parametryczne 

5.  

1. Możliwość prowadzenie obliczeń w trybie równoległym przez cały okres licencyjny. 

2. Możliwość prowadzenia obliczeń równoległych dla jednego projektu przy użyciu co najmniej 20 

rdzeni procesora przez okres 60 dni 

3. Możliwość prowadzenia obliczeń parametrycznych dla co najmniej 4 wariantów przy wykorzystaniu 

nie mniej niż 4 rdzeni procesora na wariant przez okres 60 dni 

 

4. Wsparcie techniczne 

 

1. Zapewnienie 12 miesięcznego wsparcie technicznego 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. 

 


