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COMSOL Multiphysics® 5.2 
 

 

 

Firma HUMUSOFT s.r.o. uvedla na trh České republiky a Slovenska verzi COMSOL 
Multiphysics® 5.2 švédské společnosti COMSOL® na podzim roku 2015 a spolu s ní i novou 
verzi produktu COMSOL Server. Na jaře roku 2016 byla vydána aktualizace, která se hlavně 
zaměřila na zlepšení stability programů. Program COMSOL Multiphysics je softwarový 
inženýrský nástroj určený k modelování a simulaci fyzikálních dějů.  

 
Základní modul COMSOL Multiphysics doznal změn ve formě vylepšené stability a 

robustnosti či rychlejšího zpracování požadavků. Zásadní změny přicházejí v Application 
Builderu, kde má uživatel k dispozici nástroje, jenž mu umožní snadno vytvářet rozhraní budoucí 
aplikace. Nejzásadnějších změn v základním modulu dosáhly nástroje pro síťování. Nově lze 
importovat vysíťovaný objekt jako geometrii a provést případné geometrické změny - například 
importovat další objekty či přidat geometrické entity. Síťovací algoritmus u nástroje Free 
Tetrahedral je robustnější, síťování komplikovaných geometrií je snazší. Poslední zmíněnou 
novinkou je správa licencí. V předchozí verzi při ztrátě spojení s licenčním serverem se během 
krátké doby program vypnul. Od nové verze v případě ztráty spojení s licenčním managerem se 
program COMSOL Multiphysics uživatele dotáže, zda li chce program ukončit či uložit a 
následně ukončit.   

Změn dosáhly i nadstavbové moduly. AC/DC Module nově podporuje definování 
hysterezní smyčky magnetického materiálu pomocí externí knihovny. RF Module dostal nový 
nástroj pro zobrazení závislosti činitele odrazu na impedanci a frekvenci (Smith graf). Přibyla 
automatická tvorba mezní vrstvy při síťování modelu, kde se vyskytuje skin efekt. Acoustics 
Module stejně jako RF dostal nový vykreslovací nástroj frekvenčních charakteristik ve formě 
Oktávového grafu, pro zobrazení frekvenční odezvy, citlivosti anebo přenosových ztrát. Heat 
Transfer Module dostává zásadní okrajovou podmínku Symmetry plane pro přestup tepla 
zářením. Použitím okrajové podmínky v simulaci lze významně snížit počet stupňů volnosti 
modelu. U Structural Mechanics Module se zvýšila robustnost kontaktních úloh díky novému 
rychlejšímu algoritmu. Použitím externí knihovny lze do simulace zahrnout materiálové vlastnosti 
jenž jsou závislé na předchozím stavu (situace kdy dochází k nevratným změnám). V CFD 
Module přibyla možnost simulovat až třífázové proudění (např. vzduch-voda-olej), druhou 
novinkou je simulace volné hladiny. 

 
Verze 5.2 programu COMSOL Server je ve znamení vylepšení uživatelského rozhraní 

tak, aby uživateli poskytovalo maximální efektivnost práce. Oproti předchozí je nová verze 3x až 
5x rychlejší při načítání aplikací. Pokud se jedná o dlouhý výpočet, tak se uživatel může odpojit 
od serveru a pak zase znovu připojit zpět buď v průběhu výpočtu anebo až výpočet skončí. V 
případě, že si uživatel přeje být upozorněn na ukončení výpočtu úlohy, lze nastavit zaslání 
zprávy e-mailem.  
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COMSOL Multiphysics  je dynamicky se rozvíjející program pro modelování a simulaci fyzikálních 
procesů popsatelných pomocí parciálních diferenciálních rovnic. Většina úloh v COMSOL Multiphysics je 
řešena metodou konečných prvků. Program je určen k modelování a k simulaci úloh z oblasti strojírenství, 
elektrotechniky, chemie a z různých oblastí fyziky jako je přenos tepla, dynamika tekutin, akustika, 
vibrace, elektromagnetismus a šíření vln, fotonová fyzika, simulace jevů v polovodičích, strukturální 
mechanika, difúze a proudění porézními médii, chemické reakce, geofyzika, biologie, palivové články, 
polovodiče, vedení tepla, MEMS, kvantová mechanika, atd. COMSOL Multiphysics usnadňuje pochopení 
řady fyzikálních a technických procesů díky názorné grafice, snadné změně vstupních parametrů a 
možnosti simulace dané úlohy. Na řešení je možné se v krátké době podívat z několika zorných úhlů a 
efektivně tak najít optimální variantu. Právě srozumitelnost, otevřenost, schopnost řešit více fyzikálních 
jevů současně (multifyzikální úlohy) a velké množství předzpracovaných typových příkladů jsou hlavními 
přednostmi tohoto nástroje. K programu lze volitelně přidávat specializované nadstavbové moduly z 
různých profesních oborů a fyzikálních oblastí.  Uživatel může svůj model snadno definovat bez psaní 
kódu nebo speciálního skriptu.  

 
COMSOL Server je progresivní nástroj pro předávání myšlenek a expertních simulačních řešení od 
specialistů směrem k vývojovým týmům, konstruktérům ve výrobě ale i k uživatelům, kteří jsou zatím v 
oblasti počítačových simulací začátečníky. Na základě modelu vytvořeného v programu COMSOL 
Multiphysics pomocí Application Builderu je možné v několika jednoduchých krocích vytvářet samostatné 
aplikace. Tyto mohou obsahovat jakýkoliv fyzikální děj, na výběr jsou simulace z oblastí 
elektromagnetismu, strojírenství, proudění tekutin a chemie. V případě potřeby, lze do aplikace zahrnout i 
jejich libovolné kombinace a tím se přiblížit k reálnému fyzikálnímu chování. Takto vytvořené aplikace je 
možné sdílet napříč firmou anebo je poskytovat bez územního omezení třetím stranám prostřednictvím 
webového prohlížeče nebo specializovaného klienta. 
 

 

COMSOL Multiphysics 5.2. je k dispozici pro všechny běžné počítačové platformy - Windows 2008 a 
2012 (HPC) Server, Windows Vista, Windows 7, 8, 8.1 a 10, Linux a Macintosh. 
 
Cena individuální licence jádra COMSOL Multiphysics činí Kč 285.980 + DPH (pro školy Kč 49.980 + 
DPH). Ceny nadstavbových modulů se pohybují v rozmezí Kč 28.980 až Kč 285.980 + DPH (pro školy Kč 
8.980 až Kč 48.980 + DPH). Licence jsou časově neomezené a ceny v sobě zahrnují 1 rok předplatného 
na údržbu a nové verze produktů (update). 
 

 
HUMUSOFT s.r.o. je česká soukromá obchodní společnost založená v roce 1990. V současnosti má 21 
stálých zaměstnanců a proměnný počet externích spolupracovníků pro řešení konkrétních úkolů. Od 
svého vzniku dělí společnost své síly rovným dílem mezi výrobu, prodej a servis přístrojového a 
programového vybavení. Mezi oblasti zájmu společnosti patří řídicí technika, informační technologie, 
vědeckotechnický software, simulace technologických i ekonomických procesů. Hlavním cílem společnosti 
je poskytovat zákazníkům komplexní služby. To znamená nejen prodej, ale především uživatelský servis 
na nejvyšší úrovni, nestandardní služby dle přání zákazníka a maximální rychlost a korektnost ve 
vyřizování požadavků zákazníků. Mezi nejdůležitější vývojové aktivity firmy patří software Simulink 3D 
Animation a Simulink Desktop Real-Time pro MATLAB a Simulink, výroba měřicích a řídicích karet a 
systémů pro PC a dále výroba elektromechanických hi-tech výukových modelů. Společnost HUMUSOFT 
dále vyvíjí, kompletuje a dodává vysoce výkonné pracovní stanice HeavyHorse navržené pro optimální 
výkon při náročných numerických výpočtech. 
 

HUMUSOFT s.r.o. je výhradním zástupcem firmy COMSOL AB (Švédsko) pro Česko a Slovensko. Firma 
COMSOL AB byla založena v roce 1986 se sídlem ve Stockholmu a v současné době zaměstnává kolem 
500 lidí na celém světě. 

HUMUSOFT s.r.o. dále v ČR a SR zastupuje firmy MathWorks (výpočetní prostředí a simulační nástroje 
MATLAB, Simulink, Stateflow) a dSPACE (vývojové systémy pro řízení a simulaci v reálném čase).  

 

Rozšiřující informace k našim produktům, včetně grafických materiálů, Vám rádi poskytneme na výše 
uvedené kontaktní adrese. Texty nejdůležitějších článků a tiskových zpráv naleznete na: 
 

http://www.humusoft.cz/archiv/press 
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