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Załącznik nr 1 

do Zapytania ofertowego nr 12/PIAST/2022 

Parametry techniczne 

 

Przedmiot zamówienia: Dostawa oprogramowania Node-Locked ESATAN-TMS Space 

Skrócony opis przedmiotu zamówienia: Oprogramowanie Node-Locked ESATAN-TMS Space lub równoważne 
z licencją stacjonarną. 
 
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 kopiowania geometrii pomiędzy różnymi modelami 

3. Możliwość stosowania operacji boolean 

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

5. Możliwość wykonywania złożeń elementów 

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

7. Automatyczne tworzenie elementów belkowych na podstawie obiektów bryłowych wraz  

z przypisanym profilem 

8. Możliwość generowania siatki elementów skończonych na potrzeby symulacji numerycznych 

bezpośrednio w interfejsie graficznym programu 

 

2. Dyskretyzacja numeryczna 

 

1. funkcja generacji siatek dla solverów termicznych 

2. możliwość generacja kontaktów pomiędzy elementami wraz z możliwością ich edycji 

3. generator blokowych siatek strukturalnych 

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

 

3. Analizy cieplne 

 

1. Obsługa elementów skończonych jednowymiarowych 

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

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

4. Możliwość przeprowadzenia analizy osiowo-symetrycznej 
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5. Możliwość przeprowadzenia analizy na elementach bryłowych (solid). 

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

funkcji temperatury 

7. Uwzględnienie zmienności właściwości materiałowych w zależności od pola temperatury 

8. Możliwość współpracy z zewnętrznymi bazami materiałowymi 

9. Możliwość definiowania własnego materiału 

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

przewodzenie, promieniowanie (do otoczenia i model S2S) 

11. Możliwość uwzględnienia przemiany fazowej 

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

13. Analiza termiczna w analizach jednowymiarowych 

14. Możliwość definiowania parametrów 

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

planowania misji 

 

 

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. 

 


