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Sdílení aplikace přes web

*.exe program pro návrh lopatky

Fyzikální jev

Počítačová simulace a 
tvorba aplikace
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Chemie a 
elektrochemie





 Software pro kompilaci aplikací 

 Aplikace + COMSOL Runtime™

 Samostatný program: 

 Nepotřebuje COMSOL Multiphysics® 

 Může fungovat off-line

 Nepodporuje distribuované výpočty

 Můžete ho licencovat a prodávat!

NOVINKA: COMSOL Compiler™



 Doplněk pro Structural Mechanics Module

 Nový materiálový typ: „Layered Material“

 Layerwise (LW) vs Equivalent Single Layer (ESL)

 Multifyzikální úlohy

 Přestup tepla (LW i ESL)

 Akustika (ESL)

 Fluid-Structure Interaction (ESL)

 AC/DC a další (ESL)

NOVINKA: Composite Materials Module



 Rychlejší výpočty

 Více skupin parametrů

 Třídění uzlů do složek

 Barvení výběrových množin („selections“)

 Snadnější úprava a zjemňování 
importovaných sítí

 Nové možnosti postprocessingu (např. 
streamlines se šipkami)

Novinky COMSOL Multiphysics 5.4
Proudnice mohou nyní obsahovat šipky.

Barvení geometrie.

Třídění uzlů do složek

Nové algoritmy pro práci s 
importovanými sítěmi



 Modelování mikrostruktur pomocí „Unit Cell 
Equivalent Property“

 „Shock Response Spectrum“ analýza otřesů

 Fluid-Structure Interaction nově také pro 
skořepiny, membrány a multibody-dynamics

 Aktivace materiálu v závislosti na času, 
parametru nebo teplotě (3D tisk)

Novinky strukturální mechaniky

Třetí vrstva se přidá po ochlazení dvou 
předchozích na 150 degC… Výpočet 
zbytkových napětí.

„Shock Response Spectrum“ 
analýza otřesů motherboard

Modelování vlastností 
vzorku pro homogenizaci 
vlastností periodického 
materiálu.



 Plně parametrizované cívky a magnetická 
jádra v knihovně součástí

 „Electric currents“ nově pro plošné cívky

 Nové modely optické disperze v paprskové 
optice (např. teplotně-optické závislosti n)

 Schrödingerova-Poissonova rovnice pro 
simulace polovodičů

 RF Module: Možnost modelovat celé pole 
homogenních anténových elementů pouze 
jednou anténou

Novinky elektromagnetismus

Plně parametrizované cívky a 
magnetická jádra v knihovně součástí

Nové modely optické disperze v 
paprskové optice (např. Sellmeierův
model)



 LES Modely turbulence

 Nové modely nenewtonských kapalin

 Fluid-structure interakce pro multifázové
proudění

 Okrajové podmínky plně vyvinuté proudění 
nyní pro laminární i turbulentní režim

 Nová podmínka pro tepelně izolované 
„interior walls“

 „Phase Transport in Porous Media“ rozhraní 
pro proudění více navzájem nemísitelných 
látek

Novinky pro proudění tekutin

Large Eddy Simulation pro simulaci velkých 
nestacionárních vírů se současnou aproximací 
vírů malých měřítek.

Pohyblivá síť v FSI rozhraní, které nyní může 
počítat např. s volnou hladinou.



 Porty v rozhraní „Pressure Acoustics“ 
usnadní výpočet přenosových ztrát

 Definice útlumu v atmosféře a oceánu

 Model nelineárních materiálů pro časově 
závislé výpočty v úlohách s vysokou 
hladinou akustického tlaku

 Hybridní BEM-FEM modelování

Novinky v akustice

Definice útlumu v oceánu, zadání rychlosti 
zvuku, hustoty a salinity (pH)

BEM-FEM výpočet reproduktoru snížil na 
konkrétním stroji výpočetní čas z 97 na 51 
minut.



 Spojení fyzikálních rozhraní Reacting Flow a 
Transport of Diluted Species

 Update rozhraní pro termodynamiku

 Schématické modelování baterií

Novinky chemie a elektrochemie

Úpravy v rozhraní pro definice 
termodynamických vlastností látek

Náhradní diagram NiMH baterie 
(Nikl-metal hydridový akumulátor)



 Particle Tracing použití ve vakuových 
systémech ukázáno v modelu „Quasi-2D 
Turbomolecular Pump“

 Implementován „Density model“ pro 
jednodušší topologickou optimalizaci.

 Export tvaru vzešlého z optimalizace do STL

Novinky v trasování částic a optimalizaci

Optimalizace Tesla mikroventilu

Jednodušší použití topologické 
optimalizace pomocí „Density Model“



 COMSOL představil ČASOVĚ OMEZENÉ LICENCE!

 Android aplikace pro COMSOL Server

 HUMUSOFT blog – rádi zveřejníme článek o 
Vašich simulacích!

 Zvažte odběr novinek

 Burza práce pro Vás

Novinky z firem COMSOL a HUMUSOFT



COMSOL CONFERENCE 
2019

Cambridge, UK

24.-26. září


