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y   Comsol Multiphysics 3.� 
je rychlejší a má výkonnější 
rozhraní

Softwarový nástroj Comsol Multiphysics® 
od švédské společnosti Comsol® umožňuje 
modelovat fyzikální procesy popsané parci-
álními diferenciálními rovnicemi (PDE) s ná-
sledným řešením metodou konečných prvků 
(MKP, FEM). Program obsahuje speciali-
zované moduly s definovanými PDE a uži-
vatelskými dialogy pro zadávání vlastnos-
tí materiálů i okrajových podmínek. Nová 
verze Comsol Multiphysics 3.5 je rychlejší 
při řešení velkých úloh a nabízí výkonněj-
ší import z různých systémů CAD a součin-
nost s ECAD.

Hlavním přínosem verze Comsol Multi-
physics 3.5 jsou vylepšené a optimalizované 
řešiče, podstatně urychlující řešení časově zá-
vislých úloh z oborů strukturální mechanika, 
elektromagnetismus, akustika a proudění te-
kutin. V oblasti FEM nabízí Comsol Multi-
physics 3.5 nové možnosti při generování sítě 
prvků v mezní vrstvě.

Významně je vylepšen CAD Import Mo-
dule, který nyní využívá geometrické jádro 
Parasolid v každém kroku importu geometrie, 
z čehož plynou mnohé výhody. Obousměrné 
rozhraní on-line se systémem CAD Solid-
Works podporovaly již starší verze tohoto mo-
dulu. Nyní je toto propojení vylepšeno a navíc 
je přidáno stejné propojení s programem Au-
todesk Inventor. Výsledkem je větší produkti-
vita práce při tvorbě geometrického modelu 
a možnost využívat systémy s distribuovanou 
pamětí, např. výpočetní klustery na bázi linu-
xu i windows. Vylepšení dále doznaly Che-
mical Engineering Module, nadstavbový AC/ 
/DC Module, Structural Mechanics Module, 

MEMS Module a Heat Transfer Module. Po-
drobné informace o všech zmíněných nástro-
jích lze získat u zástupce společnosti Comsol 
pro ČR a Slovensko, firmy Humusoft s. r. o. 
(http://www.humusoft.cz). (kb)

  Společnost Beckhoff 
obdržela ocenění Windows 
Embedded Partner Excellence 
Award �00�

Společnost Beckhoff, dodavatel průmyslo-
vých PC a dalších automatizačních prostřed-
ků, obdržela od společnosti Microsoft oce-
nění Windows Embedded Partner Excellence 
Award za tvůrčí a inovační přístup k aplika-
cím využívajícím operační systémy Windows 
Embedded. Cena byla oficiálně předána na 
evropské konferenci firmy Microsoft 7. října 
2008 v Monaku.

Společnost Beckhoff, v České republi-
ce zastupovaná firmou Dyger, má v oblasti 
operačních systémů pro vestavné a průmys-
lové počítače bohaté zkušenosti. Její software 
TwinCAT umožňuje vytvářet řídicí systémy 
schopné práce v reálném čase, založené na 
operačních systémech Windows XP Embed-
ded a Windows CE. Ty potom mohou být sou-
částí klasických průmyslových PC, kompakt-
ních panelových PC i modulárních systémů 
řady CX určených k montáži na lištu DIN do 
rozváděče.  (Bk)

  Specifikace FDT doplněna 
o IO-Link Annex

Novým celosvětovým standardem pro ko-
munikaci se snímači a akčními členy v obo-

ru automatizace se stává rozhraní IO-Link. 
Je podporováno mnoha známými dodavate-
li řídicích systémů i výrobci snímačů a akč-
ních členů nabízejícími patřičné řídicí mo-
duly (IO-Link masters) a zařízení s tímto 
rozhraním. Protokol IO-Link lze přenášet 
mnoha již zavedenými sběrnicovými sys-
témy, jako je např. Profibus, Interbus, Pro-
finet, AS-Interface, EtherCAT atd. Skupina 
FDT Group nyní vydala IO-Link Annex, 
který popisuje, jakým způsobem komuni-
kovat se zařízeními s rozhraním IO-Link 
při použití metody FDT. Dodavatelé systé-
mů tak mohou do svých inženýrských ná-
strojů zabudovat funkce umožňující vyu-
žívat v řídicích systémech integrovaných 
s použitím metody FDT/DTM i zařízení 
s rozhraním IO-Link.
[FDT Group Newsletter, October 2008.] (sk)

  Software pro mobilní 
zařízení

Android je název softwarové platformy 
určené pro vývoj softwaru pro mobilní za-
řízení. Součástí platformy je komerční dis-
tribuce Linuxu, specifické softwarové zá-
platy, vývojové prostředí založené na Ec-
lipse, vlastní software Android a předem 
připravené integrační nástroje. Android je 
kompatibilní s hardwarem určeným pro 
mobilní zařízení od nejvýznamnějších svě-
tových dodavatelů elektronických kompo-
nent, takže výrobci přenosných zařízení se 
mohou soustředit na vývoj vlastních apli-
kačních programů. K balíčku, dodávanému 
společností Wind River, náleží také profe-
sionální služby, optimalizace aplikací a je-
jich testování. Společnost Wind River uve-
de tuto platformu na trh v prvním pololetí 
roku 2009. (ed)


