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Specification for a tender „FSv – Software for analysing geotechnical aspects including soil and rock slopes stability, groundwater flow in porous media, earthquake liquefaction and dynamic loading and stress and deformation of soils“

The aim of the tendering process is a purchase of software perpetual license for numerical solution of geotechnical problems related to dam engineering with the finite element method. The offer of the software needs to fulfil the following requirements, i.e. express capabilities to numerically approximate or solve following aspects employing finite element method:

	Stress / strain (deformation) in soils and rocks using advanced constitutive models (nonlinear) including coupled consolidation problems
	Groundwater flow through porous media under steady and transient conditions including flow in unsaturated zone
	Dynamic stress analysis to approximate the potential impact of earthquakes on earthfill and rockfill dams including the liquefaction modelling
	Slope stability analysis using advanced material models and allowing for transient conditions (typically rapid drawdown)



Cílem veřejné zakázky je poptávka na softwarovou licenci pro numerické řešení geotechnických aspektů vztažených k přehradnímu stavitelství využívající metodu konečných prvků. Nabídka na poptávaný software musí splňovat následující požadavky respektive schopnosti softwaru k numerické aproximaci či řešení následující úloh s využitím metody konečných prvků:

Analýza napjatosti / deformací v zeminách a horninách s využitím pokročilých konstitutivních modelů včetně sdruženého problému konsolidace
Proudění podzemní vody v pórovitém prostředí v ustálených i neustálených úlohách včetně proudění v nenasycené zóně
Dynamická analýza napjatosti pro aproximaci potenciálních dopadů zemětřesení na zemní a kamenité přehrady včetně modelování fenoménu ztekucení
Analýza stability svahu při využití pokročilých materiálových modelů a neustálených okrajových podmínek (obvykle rychlý pokles hladiny vody v nádrži) 


