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  HYSYSدوره آموزشي نرم افزار
  

  طراحي و شبيه سازي فرايند
اين كار . يند توليد نياز دارندآدر دنياي رقابتي امروز شركتهاي طراحي و توليدي به سرعت و دقت در طراحي بهينه فر

   .صورتي انجام گيرد كه حداقل تكرار محاسبات را به دنبال داشته باشد بايد به
  :سازي فرايند ابزاري است مفيد و موثر براي دستيابي به اهداف زير شبيه

  انتخاب بهينه و درست تجهيزات مطابق با اهداف طراحي .1
 ارزيابي صحيح تغييرات خوراك، نوسانات و خارج از سرويس بودن تجهيزات .2

 ابليت اعتماد و سودمندي در طول عمر مجتمعايمني ، ق .3

   
  قابليت ها

  طراحي سريع و قابل تغيير 
  توانيد به سرعت مفيدترين و قابل اعتمادترين طراحي را تعيين كنيد؟ آيا مي

HYSYS.Process سازي تلفيق  هسازي را با سادگي كار شبي ريزي شده است كه صحت و سرعت شبيه اي برنامه به گونه
ها را براي ارزيابي گزينه هاي متعدد  قادر است به سرعت مدل HYSYS.Processهاي جديد،   براي طراحي.كند مي

هايي بسيار واقع بينانه بر مبناي آنها ايجاد كرد كه تجهيزات  توان مدل يپس از گزينش چند طرح برتر، م. بوجود آورد
   .اضافي و جزئيات فرآيند نيز در آنها در نظر گرفته شده باشد
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ها اطمينان  يد و نيز از درستي كاركرد دستگاهتوان عمليات مجتمع را به سرعت بهبود بخش مي HYSYS.Processبا 
هاي تقطير  تگي مبدلها و پديده طغيان در برجها مانند ميزان جرم گرف  نقص دستگاهبراي مثال در تشخيص. حاصل كرد

  .توان از آن استفاده كرد مي
  

  ك جامع مشخصات فني ترمودينامي
در اين نرم افزار معادالت . قرار داده شده است HYSYS.Processاي معتبر و جامع از خواص مواد خالص در  مجموعه

اي الزم براي مدل سازي سيستم بخار، فرآيندهاي  يب اكتيويته و داده هاي كتابخانهحاالت مختلف، معادالت ضرا
 ترموديناميكي هاي  روشHYSYS.Process. ل نيز وجود داردآ هاي شيميايي بسيار غيرايده سيستمهيدروكربني و 

 ضريب تاثير متقابل دوتايي را در خود جاي 15000آل در فشار زياد دارد و بيش از  هاي غيرايده مخصوصي براي سيستم
  . داده است

ي با استفاده يبات اختصاص وجود دارد كه قابليت افزودن تركHYSYS.Processيك كتابخانه جامع تركيبات خالص در 
يبات نفتي را با استفاده از همچنين ترك.  را داردUNIFACهاي  هيه تركيباتي با استفاده از گروههاي شخصي و يا ت از داده
   .توان به وجود آورد  استاندارد ميASTMهاي تقطير  داده

  
  محيط محاوره اي كامل 

هاي  حتي اگر اطالعات و داده. اي است كامال محاوره HYSYS.Processسازهاي موجود، محيط  خالف بسياري از شبيهبر
عالوه بر اين، محاسبات واحدها از اول به آخر يا . شوند كن در تمامي نمودار جريان پخش مياوليه ناقص باشند، تا حد مم
ها را  تخمين در بسياري از نمودار جرياناين كار باعث حذف محاسبات تكراري شده و لزوم . بالعكس نيز انجام مي شود

ابي ي رات، خواص نفتي و محاسبات اندازهتوانايي انجام محاسبات سودمندي نظير شرايط تشكيل هيد. برد از بين مي
  . دهد اي را تشكيل مي بخشي از محيط محاوره) sizing(دستگاه ها 

  
  عمليات واحد جامع 

مانند پمپ و  عمليات واحد متعدد و گوناگوني مانند انواع مبدلهاي حرارتي، تجهيزات دوار HYSYS.Processدر 
عالوه به . يات منطقي موجود استها، برج هاي تقطير، راكتورها، عمليات جداسازي جامدات و عمل كمپرسور، جداكننده

  . افزار اضافه كرد سي به اين نرمنوي توان از طريق برنامه عمليات واحد خاص را نيز مي
. گيرند نياز باشند مورد استفاده قرار ميواكنشهاي شيميايي يك بار نوشته شده و در طول برنامه در هر جا كه مورد 

توانند  برجهاي تقطير مي. هاي تقطير به كار گرفت اع عمليات واحد، نظير برج در انوواكنشهاي تكي يا گروهي را مي توان
 فعال توان ضابطه هاي عملكرد برج را  ميMouseبا يك اشاره . دو فازي يا سه فازي و يا همراه با واكنش شيميايي باشند

 وجود HYSYS.Processان در همچنين اين امك. ها به متغيرهاي خاصي وابستگي ندارند اين ضابطه. يا غيرفعال كرد
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دارد كه يك برج تقطير پيچيده را در يك نمودار جريان فرعي، به صورت جداگانه حل كرده و سپس محاسبات را در 
  .نمودار جريان اصلي ادامه داد

  
   OLEسازگار با فن آوري اتوماسيون 

  : براي كاربر است  در برگيرنده مزاياي زير OLEآوري اتوماسيون  افزار از فن مندي نرم بهره .1
  .  منتقل كردWord و Excel افزارهاي عمومي نظير توان نتايج محاسبات را به نرم به راحتي مي .2
را به ) نظير مدلهاي خاص رآكتور(به آساني مي توان واحدهايي ) Source Code(بدون نياز به دانستن متن برنامه  .3

  . برنامه اضافه نمود
توان به صورت  اطالعات را هم مي. ها تحليل دادهآوري و تجزيه و  دي براي جمعهاي كاربر اتصال با ساير برنامه .4

 . هاي كاربردي پردازش كرد ر برنامهدستي و هم از طريق ارتباط با ساي

 
  امكانات ديگر 

هاي ترموديناميكي   يك فايل تمام دادهHYSYS.Processهاي متعدد ورودي، در  به جاي صفحات جدا از هم و فايل
 براي استفاده در ساير DXFتوان با فرمت   را ميPFD. كند هاي مشخص و نتايج محاسبه را در خود ذخيره ميمتغير
ها و مشاهده نتايج محاسبات، امكانات  گون و متنوع براي وارد كردن دادههاي گونا مسيرها و محل. ها تهيه كرد برنامه

اي برنامه، امكان اجراي برنامه در  ر اطالعات كتابخانهورزي د براي تجسم بهتر نتايج، امكان دستترسيمي گسترده 
  ،Excelساز متغيرهاي عملياتي، صفحه گسترده نظير  ينهها، به سازي نتايج تمام حالت هاي مختلف و ذخيره حالت
ه ها به صورت تابعي از فشار و دما و بسياري ظرايف ديگر از جمل ات ترموفيزيكي مواد خالص و مخلوطبيني خصوصي پيش
  .باشد افزار به شما مي ت جانبي اين نرمامكانا

  
 


