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PRAHA, 29. dubna 2014 
 
 

COMSOL Multiphysics 4.4 Update 1 & 2 
 
 

HUMUSOFT s.r.o. uvedla na trh České republiky a Slovenska novou verzi 
COMSOL Multiphysics® 4.4 švédské společnosti COMSOL® na podzim roku 2013. 
COMSOL Multiphysics je softwarový inženýrský nástroj určený k modelování a simulaci 
fyzikálních dějů. Verze 4.4 nabízí uživatelům zcela nové grafické uživatelské rozhraní 
(GUI), které přispívá k přehlednosti a vyšší efektivitě používaných nástrojů.  V nové 
verzi naleznete celou řadu vylepšení především v oblasti tvorby a úpravy geometrie, 
definice fyziky, návrhu sítě a řešičů. Především nový způsob definice multifyzikálních 
úloh je velkým přínosem pro svou přehlednost a jednoduchost. Kromě celé řady 
vylepšení ve stávajících modulech společnost COMSOL rozšířila portfolio přídavných 
fyzikálních nadstaveb o Mixer modul. S tímto modulem může uživatel velice 
jednoduše simulovat procesy míchání. Mixer modul nalezne uplatnění například v 
oblastech farmaceutického, chemického anebo potravinářského průmyslu. V letošním 
roce vydala firma COMSOL dvě aktualizace systému - Update 1 a 2, které byly vydány 
29.ledna a 16.dubna. Aktualizace vycházejí vstříc především požadavkům uživatelů na 
drobné úpravy jádra i nadstavbových modulů COMSOL Multiphysics a dále upravují 
stabilitu systému. Celkem bylo realizováno přes 400 úprav. 
 
 
 Mixer module je primárně určen uživatelům z farmaceutického, chemického a 
potravinářského průmyslu. Umožňuje simulaci reaktorů a mixérů a tedy efektivní návrh 
procesů míchání tak aby výsledný produkt dosahoval požadovaných kvalit, aby byl 
reprodukovatelný a měl rovnoměrné materiálové vlastnosti v celém jeho obsahu. 
Výpočty simulací různých procesů jsou podpořeny speciálními nástroji určenými k 
simulaci rotačních strojů. Jednou z funkcionalit modulu je možnost simulovat volnou 
hladinu míchané kapaliny. Další funkcí, je zajištění automatického pohybu sítě spolu s 
rotující oblastí. Jak bývá zvykem v programu COMSOL Multiphysics uživatel se nemusí 
omezovat pouze jen na laminární, turbulentní anebo proudění řídkých kapalin, ale 
může simulaci rozšířit o přestup tepla prouděním, vedením či sáláním. Kromě přestupu 
tepla lze doplnit do simulace i chemické reakce.  



 
 

 

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 4.4. je k dispozici pro všechny běžné počítačové platformy  Windows 2003 
Server, Windows XP, Windows XP 64-bit, Windows 2008 (HPC) Server, Windows Vista, Windows 7, 8 a 
8.1, Linux a Macintosh (Intel). 
 
COMSOL Multiphysics 4.4. spolupracuje s programem MATLAB R2013a nebo R2013b. 
 
Cena individuální licence jádra COMSOL Multiphysics činí Kč 257.980 + DPH (pro školy Kč 43.980 + 
DPH). Ceny nadstavbových modulů se pohybují v rozmezí Kč 28.980 až Kč 256.980 + DPH (pro školy 
Kč 8.980 až Kč 42.980 + 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 20 
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 Real Time Windows Target pro MATLAB a Simulink, výroba měřicích a řídicích 
karet 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 střední a východní 
Evropu. Firma COMSOL AB byla založena v roce 1986 se sídlem ve Stockholmu a v současné době 
zaměstnává kolem 400 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 


