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COMSOL Multiphysics 

Mechanika 

tekutin 

Chemické  

reakce 

Akustika 

Elektromagnetismus 

Přestup tepla 

Pružnost pevnost 

Uživatelem  

definované rovnice 

Optika 



Proč COMSOL Server ? 



COMSOL Server 

Ze života výpočtáře 

Výpočtář 

– vedoucí vývoje 

– konstruktér 

– procovník výroby 

– šéf projektu 

– ředitel 

Potřebujem

e v modelu 

změnit 5 

parametrů 

.... 

Potřebujeme 

další 3 varianty 

modelu s jinými 

rozměry, 

RYCHLE! 

Honíme 

termíny, do 

týdne chci 

výsledek ! 

Kdo to má 

sakra 

stíhat !!!! 

Tihle kluci 

jsou 

docela 

zábavní .. 

!!! 



COMSOL Server 

Výpočtář 

– konstruktér 

– vývoj - analýza 

– projektant 

- vytváření modelu 

- tvorba uživatelských 

aplikací 

S aplikací samostatně 

pracují: 

Podstatné odlehčení požadavků na 

výpočtáře 

porovnávají varianty modelu 

nemusí vlastnit CM 

nemusí umět CM 



COMSOL Server 



COMSOL Server 

Co je to COMSOL Server - shrnutí 
– slouží k síťovému sdílení uživatelských aplikací vytvořených v programu COMSOL 

Multiphysics 

 

– COMSOL Server může využívat kdokoliv (viz administrace) a odkudkoliv. 

 

– COMSOL Server může využívat i uživatel, který nemá licenci COMSOL 

Multiphysics 

 

– nástroj pro sdíleni aplikace - běžný internetový browser nebo COMSOL Client 

 

– může běžet na platformách Windows, MAC a Linux 

 



Application Builder 

Co je to uživatelská aplikace 
 

– hotový simulační model vytvořený v COMSOL Multiphysics s uživatelským 

rozhraním (GUI) – vrstva nad modelem 

 

– k vytvoření aplikace slouží nástroj Application Builder (jen pro Windows) 

 

– Application Builder je součásti každé licence CM pod OS Windows 

 

– uživatelská aplikace běží v prostředí každé licence COMSOL Multiphysics 

 

– ve spojení s COMSOL Server aplikace běží ve webovém prohlížeči pod OS 

Windows, iOS, MAC OS, Linux, Android 

 

– uživatelské aplikace (i modely) mohou být otevřeny a prohlíženy, ne 

spuštěny, pokud provozovaná licence neobsahuje potřebné moduly 



Application Builder 

Přepínač AB a 

MB 

Desktop AB: 

   - okno AB a ribon 

   - CM desktop 

   - Form editor 

   - Method editor 



Licencování programu  

COMSOL Multiphysics 



Licence CM 



Licence CSL 



Dotazy, diskuse ? 


