
 
 

T I S K O V Á   Z P R Á V A 
 
 
HUMUSOFT s.r.o.     Kontakt:  Martin Kožíšek, 
Pobřežní 20        product manager  
186 00 Praha 8       e-mail: kozisek@humusoft.cz  
www.humusoft.cz       tel.: +420 284 011 730 
         fax: +420 284 011 740 
 
 
PRAHA, 11. května 2017 
 
 

COMSOL Multiphysics® 5.3 
 
 
 

Firma HUMUSOFT s.r.o. uvedla na trh České republiky a Slovenska verzi COMSOL 
Multiphysics® 5.3 švédské společnosti COMSOL® na jaře roku 2017 a spolu s ní i novou verzi 
produktu COMSOL Server. Program COMSOL Multiphysics je softwarový inženýrský nástroj 
určený k modelování a simulaci fyzikálních dějů.  

Nejnovější verze COMSOL Multiphysics přináší oproti předchozím verzím výrazné 
zrychlení, zejména při práci s většími modely. Zlepšený výkon může uživatel pozorovat nejen 
během načítání a ukládání modelů, importování CAD souborů a OpenGL® vykreslování, ale i při 
běžných operacích s geometrií. 

Kromě zmiňované snazší manipulace s objemnými modely, základní modul COMSOL 
Multiphysics nově nabízí možnost automatizace velkého množství úkonů v rámci rozhraní 
Model Builder prostřednictvím tzv. metod. Během síťování uživatelé ocení možnost 
automatického odstranění geometrických detailů, což činí síť celkově robustnější.  Při tvorbě sítě 
také nově dochází bez zásahu uživatele ke generování pyramidových elementů na rozhraní sítí 
tvořených šestistěny a čtyřstěny. Každé fyzikální rozhraní nabízí implicitní přímé a iterativní 
řešiče pro volbu mezi rychlým a paměťově nenáročným výpočtem. Application Builder nově 
umožňuje používat interaktivní grafické objekty pro intuitivnější ovládání aplikací. V rámci 
zpracování a vizualizace výsledků je při zobrazování více parametrů v jediném 1D grafu možné 
použít duální osu y. Trojrozměrné grafy nově umožňují pomocí filtrů zobrazovat výsledky 
vybraných částí geometrie. 

Verze 5.3 programu COMSOL Multiphysics přichází s novinkami i pro nadstavbové 
moduly. Heat Transfer Module na základě přání uživatelů nabízí nově více rovin symetrie pro 
přestup tepla radiací. Větší robustnost a stabilitu výpočtů v CFD Module zajistí nový, 
automatizovaný algebraický multigridní řešič. Pro CFD simulace dále přibyl v2-f model 
turbulence.  AC/DC Module byl rozšířen o nové fyzikální rozhraní založené na metodě 
hraničních prvků pro elektrostatické simulace. O velké množství standardních součástek byla 
rozšířena knihovna pro RF Module. Rozšíření o nové varianty čoček se dočkal rovněž Ray 
Optics Module, který byl navíc doplněn o možnost terminace paprsků na základě uživatelem 
stanovené podmínky. Structural Mechanics Module obsahuje nové modely nelineárních 
materiálů a nástroje pro výpočty šroubových spojů. Přidaná okrajová podmínka Rigid Motion 
Supression automaticky ukotví těleso v prostoru. V Acoustics Module je nově možné používat 
Perfectly Matched Layer i pro studie v časové doméně. Byla rovněž vylepšena Galerkinova 
nespojitá metoda. Plasma Module je nyní stabilnější pro vysokotlaké modely díky zjednodušené 
energetické rovnici. Moduly pro simulování chemických a elektrochemických dějů získaly nová 
fyzikální a multifyzikální rozhraní. 

V nové verzi byly rozšířeny možnosti správy COMSOL Server, kdy může administrátor 
nastavovat preference pro clusterové výpočty přímo v rámci webové aplikace. Zároveň má 
k dispozici záznamy o přístupech k jednotlivým aplikacím. 

 
 



 

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 5.3. 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/archive/ 


