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COMSOL Multiphysics® 5.0 & 5.1 
 

 

Firma HUMUSOFT s.r.o. uvedla na trh České republiky a Slovenska přelomovou verzi 
COMSOL Multiphysics® 5.0 švédské společnosti COMSOL® na podzim roku 2014 a spolu s ní i 
nový produkt s názvem COMSOL Server. Na jaře roku 2015 byla vydána další verze COMSOL 
Multiphysics 5.1, která pokračuje ve směru, který nastavila verze předchozí. Program COMSOL 
Multiphysics je softwarový inženýrský nástroj určený k modelování a simulaci fyzikálních dějů.  

 
Ve verzi 5.0 došlo k zásadnímu přelomu v oblasti počítačové simulace. Pod heslem "Od 

modelu k aplikaci" (From model to App) získává uživatel možnost vytvářet své vlastní aplikace a 
ty následně sdílet jak s uživatelskou komunitou tak se zájemci, kteří program COMSOL 
Multiphysics nevlastní. Tvorba aplikací se provádí v nástroji Application Builder. Ke sdílení 
simulací slouží COMSOL Server. Dalším přínosem nové verze je rozšíření portfolia 
specializovaných modulů:  
Ray Optics Module – určený pro uživatele z oblasti mikrovlnného záření 
Design Module – účinný nástroj pro tvorbu a úpravu geometrie modelů  
LiveLink™ for Revit® – ulehčí práci při importu geometrie z CAD programu Autodesk® Revit® 
Architecture.  

 
Jarní update 5.1 přináší celou řadu vylepšení ať už v programu COMSOL Multiphysics tak 

i v COMSOL Serveru. Uživatelé jistě ocení zpřístupnění kompletní knihovny modelů bez omezení 
strukturou licence nebo 20 nových výukových demo příkladů pro Application Builder, které 
uživatele vedou při tvorbě vlastních aplikací. Tvorbu geometrie modelů zefektivní knihovna 
předpřipravených geometrických útvarů a možnost vytvářet vlastní uživatelské knihovny. 
Program COMSOL Server v nové verzi umožňuje využít více pracovních stanic pro výpočet 
aplikací. Zajímavou novinkou je schopnost serveru informovat uživatele o stavu výpočtu e-
mailem včetně detailní stavové přílohy. Například zpráva o dokončení výpočtu obsahuje i hlášení 
o jeho průběhu. 
 
 
 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. 
 

Ray Optics Module je nový nadstavbový modul, určený specialistům zabývajícím se návrhem 
mikrovlnných zařízení. Modul je vhodný pro simulaci čoček, interferometrů, laserů, spektrometrů, optických 
vláken a mnoha dalších aplikací z této oblasti. Samozřejmostí je možnost výpočtu reflexe (odrazu) či 
refrakce (lomu) na hranicích mezi různými materiály.  

 
Design Module rozšiřuje nástroje pro tvorbu geometrie o pokročilé funkce pro tvorbu 

geometrických tvarů. Spojení základní množiny grafických funkcí v jádře COMSOL Multiphysics a Design 
Modulu vytváří moderní autonomní CAD systém. 

 



 

LiveLink™ for Revit
®
 je nadstavbový modul, který zajišťuje propojení COMSOL Multiphysics s 

CAD systémem Autodesk
®
 Revit

®
 Architecture (CAD software, který se používá ve stavebnictví a v 

architektuře při návrhu budov a pozemních staveb). Modul umožňuje obousměrně přenášet geometrie 
mezi oběma programy. 
 

 

COMSOL Multiphysics  je dynamicky se rozvíjející program pro modelování a simulaci fyzikálních 
procesů popsatelných pomocí parciálních diferenciálních rovnic. Metoda je známá také pod názvem EBM - 
Equation Based Modeling, kdy základem řešení je knihovna parciálních diferenciálních rovnic popisujících 
vybrané úlohy. Uživatel však není omezován aplikačními režimy z této knihovny, ale má možnost díky 
otevřenosti systému volně definovat své vlastní úlohy. 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 - Microelectromechanical Systems, 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. Systém MATLAB

®
 je programovacím prostředím pro 

modelování a řešení úloh z příkazové řádky bez použití grafického rozhraní COMSOL Multiphysics. 

 

 

COMSOL Multiphysics 5.1. je k dispozici pro všechny běžné počítačové platformy - Windows 2008 a 
2012 (HPC) Server, Windows Vista, Windows 7, 8 a 8.1, Linux a Macintosh. 
 
COMSOL Multiphysics 5.1. spolupracuje s programem MATLAB R2014b nebo R2015a. 
 
Cena individuální licence jádra COMSOL Multiphysics činí Kč 257.980 + DPH (pro školy Kč 49.980 + 
DPH). Ceny nadstavbových modulů se pohybují v rozmezí Kč 28.980 až Kč 256.980 + 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 


