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درتمند ترین ابزار های شبیه سازیبه عنوان یکی از ق(HYSYS)هایسیس

شما در این مقاله همه ابعاد این نرم افزار گسترده فرآیند شناخته می شود،

.را خواهید شناخت

تاریخچه نرم افزار اسپن هایسیس
(ASPEN HYSYS)

HYSYSبا عنوان١٩٩٦در سال  (HYSYS)اولین نسخه نرم افزار هایسیس

سازی این نرم افزار در زمینه مدل.تولید شدHYprotechتوسط شرکت1.1

سایر فرآیند های و شبیه سازی فرآیند های پاالیشگاهی و پتروشیمی و

.شیمیایی در صنعت کاربرد دارد
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وجود بهSYStemو  HYprotechز ترکیب دو عبارتنیز اHYSYSکلمه ی

AspenTechبعدها این شرکت سازنده توسط کمپانی بزرگ.آمده است

ر یافتAspen HYSYSو نام این نرم افزار نیز بهخریداری شده .تغ

لیسانس شرکتهست که تحت V1.1آخرین ورژن این نرم افزار

AspenTechدر آینده نزدیک منتشر می شود.

برای معرفی نرم افزار هایسیس و آموزش آن مراجعی هم وجود دارد که 

:یکی از کامل ترین آن ها را این جا قرار دادیم
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مرحله اصلی در شبیه سازی با اسپن ۶
(ASPEN HYSYS)هایسیس

:نجام می شود که عبارتند ازمرحله ا٦شبیه سازی در این نرم افزار در 

(Component List)انتخاب لیست مواد
را از بانک در این مرحله موادی که در شبیه سازی باید استفاده شود

.اطالعاتی نرم افزار در لیست مواد اضافه می کنیم

Fluid Packageانتخاب
مناسبی برای انجام باید معادالت با توجه به موادی که انتخاب می کنیم،

.محاسبات تعادلی انتخاب شود
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(FlowSheet)تهیه برگه جریان
:مشخصه است٣برگه جریان دارای 

موازنه انرژی(Mass Balance)

محاسبات مربوط به اندازه(Sizing)

محاسبات اقتصادی(Economic Calculations)

و از بقیه موارد دیده می شودبه صورت کامل ١که در هایسیس فقط مورد 

.فقط مقدماتی آورده می شود
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(Unit Operation)قرار دادن تجهیزات عملیاتی
را  در این مرحله باید تجهیزات عملیاتی که برای آن واحد به آن نیاز داریم

.روی صفحه شبیه سازی قرار داده و ورودی های الزم را به هرکدام بدهیم

(Run)سازی اجرا کردن شبیه 
در نرم افزار هایسیس تجهیزات و جریان ها پس از گرفتن ورودی های الزم،

.کردن شبیه سازی نیستRunخود به خود اجرا می شوند و الزم به

(Result)ارائه نتایج و بررسی آن ها
و در صورت غیر عادی بعد از اجرا کردن شبیه سازی،نتایج باید بررسی شود

.د شبیه سازی را اصالح کنیمبودن آن ها بای
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در مهندسیکاربرد مهم اسپن هایسیس۸
شیمی چیست؟ 

ن است، که ایناهمیت و کاربرد وسیع این نرم افزار به دلیل دقت باالی آ

این نرم افزار در کتابخانه خود.بسیار قوی آن استDataBaseنیز به دلیل

هم چنین با استفاده.مختلف را داردبسیاری از مواد مورد استفاده در صنایع  

مختلف و متنوع که در نرم(Fluid Package)از بسته های ترمودینامیکی 

با دقت و البته سرعت باال در آنامکان انجام محاسبات افزار موجود است،

.امکان پذیر است

:در این جا به چند کاربرد مهم این نرم افزار اشاره می کنیم
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بررسی خواص مواد در شرایط مختلفامکان محاسبه و  
کتابخانه بسیار قدرتمند(HYSYS)همان طور که گفتیم نرم افزار هایسیس

تمامی خواص این مواد.که بسیاری از مواد را در خود جای می دهددارد

که می توان با ایجاد شرایطاین نرم افزار موجود استDataBaseنیز در

و با این کار اثرات آن ها را مشاهد کرددمایی یا فشاری مختلف، مقادیر

.پارامترهای محیطی بر خواص آن ماده را شناسایی کرد

بسته های ترمودینامیکی جامع
ار داریم که این مواد بعضا حاالتدر صنایع مختلف ما با مواد خاصی سرو ک

دلیل برای انجام محاسبات تعادلیبه همینغیر ایده آلی خاصی نیز دارند؛

در این مواقع نرم.برای این مواد نمی توان از مدل های مرسوم استفاده کرد

ادالت حالت خاص و مدل های محاسبهافزار هایسیس، بسیاری از مع
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این رو دست ما در محاسبات تعادلیاز .ضرایب اکتیویته را در خود دارد

.ستبرای حاالت غیر ایده آل بسته نی

انجام محاسبات پیچیده در کوتاه ترین زمان
دردر بسیاری از موارد با حاالت غیر ایده آل در محاسبات برخورد می کنیم،

این شرایط باید از معادالت خاصی استفاده کنیم که بعضا این معادالت،

در این.شکل پیچیده ای دارند به طوری که حل آن ها بسیار زمان بر است

ر فرم در زمان بسیار کوتاهی براییس هر تعداد معادله را به هشرایط هایس

.و جواب ها را با کمترین خطا به ما می دهدما حل می کند

امکان پیش بینی خواص مواد در نرم افزار
کتابخانه این نرم افزار علی رغم قدرتمند بودن برخی از مواد را در خود ندارد، 

اریم که دقیقا نمی دانیم حاوی چهترکیباتی سرو کار دهم چنین بعضا ما با 

با استفاده از روابط تجربی موجوددر این شرایط هایسیس موادی است،
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و با دریافت چند خاصیت از آن ماده، باقی خواص در مقاالت و منابع مختلف

.آن را پیش بینی می کند

رات و بهبود فرایند امکان ایجاد تغ
که از آن غالبا برای بهینه سازی های مهم این نرم افزار استیکی از قابلیت

.و بهینه سازی تجهیزات استفاده می شودفرایند،

امکان شبیه سازی به صورت پایا و دینامیک
از این رو شبیه سازی بسیاری از فرایند ها در حالت دینامیک کار می کنند،

تا نتایج شبیه سازی به واقعیت آن ها باید در سیستم دینامیک انجام شود،
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در این نرم افزار در دو مود پایا و ناپایا قابلیت شبیه سازی .نزدیکتر باشد

.فرایند وجود دارد

عملیات واحد جامع
همچنین.امکان شبیه سازی بسیاری از تجهیزات در این نرم افزار وجود دارد

مین خروجی از آن،عالوه بر شبیه سازی یک تجهیز و محاسبه شرایط جریا

دست آورد که این موضوع در طراحیتوان تخمینی از سایز آن تجهیز نیز به

.بسیار مهم و کاربردی استتجهیزات 
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Case Studyقابلیت
رات ی ک پارامتر را بر یک پارامتر دیگربا این امکان شما می توانید اثر تغ

ربرد است وآزمایشگاهی بسیار پرکااین موضوع در مطالعات بسنجید،

.نیز می تواند بسیار کمک کننده باشدهمچنین در بحث بهینه سازی


