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HYSYSوی

نســخه  اولیــن 
هایسیس 
ــط  ــال۱۹۹۶ توس درس
هاپروتــک  شــرکت 
کلمــه  شــد.  تولیــد 
ترکیــب  از  هایســیس 
ــک  ــارت هایپروت دو عب
و سیســتم بــه وجــود 

ــط  ــازنده توس ــرکت س ــن ش ــا ای ــت. بعده ــده اس آم
کمپانــی اســپن تــک خریــداری شــده و نــام ایــن نــرم 
یافــت. تغییــر  هایســیس  اســپن  بــه  افــزار 

ــبیه  ــزار ش ــرم اف ــادی ن ــداد زی ــی تع ــا مهندس در دنی
ســاز فرآینــد وجــود دارد؛ امــا در بیــن ایــن نــرم افــزار 
ــرم  ــن ن ــز بهتری ــیس ج ــپن هایس ــزار اس ــرم اف ــا ن ه
افــزار هــا می باشــد زیــرا بــا اینکــه توانایــی و امکانــات 

ــانی دارد. ــط کار آس ــترده دارد محی گس

اســپن هایســیس یکــی از قــدرت منــد تریــن نرم افزار 
ــه  ــی ب ــای مهندس ــته ه ــازی در رش ــبیه س ــای ش ه
شــمار می آیــد کــه بیشــتر در رشــته هــای مهندســی 
ــرد  ــیمی  و...کارب ــش و پتروش ــر، پاالی ــیمی، پلیم ش

دارد.

ایــن نــرم افــزار می توانــد در زمینــه طراحــی و شــبیه 
ســازی واحــد هــای فراینــدی ، نیروگاهــی و مخــازن 
طبیعــی نفــت وگاز کــه بخــش عمــده ای از  نیــاز های 

مهندســین شــیمی  اســت اســتفاده کــرد.

خــواص مــواد مختلــف شــیمیایی و پتروشــیمی  و… 
ــه صــورت بســته ها و  ــزار ب ــرم اف ــه هــای ن در کتابخان
پکیــج هــا در دســترس اســت کــه می توانــد مــا را در 
ــوان  ــرم می ت ــاوه در ن ــد. بع ــاری کن ــازی ی ــبیه س ش
ــد  ــک فرآین ــام ی ــه در انج ــی را ک ــتگاه های تمامی دس
مــورد نیــاز اســت را بــه صــورت تــک تــک و جداگانــه 

طراحــی نمــود و ســپس آن را شــبیه ســازی کــرد.

شــش مرحلــه اصلــی در شــبیه ســازی بــا اســپن 
هایســیس:

۱- مرحلــه انتخــاب لیســت مــواد:در مرحلــه انتخاب 
لیســت مــواد ،مــوادی را کــه در فراینــد اســتفاده 

می کنیــم انتخــاب می نماییــم

 Fluid package 2- انتخاب 

در ایــن مرحلــه معــادالت مناســبی بــرای انجــام 
می کنیــم. انتخــاب  تعادلــی  محاســبات 

3- مرحله تهیه برگه جریان

برگه جریان سه مشخصه اصلی دارد شامل:

۱- موازنه انرژی

2- محاسبات مربوط به اندازه

3- محاسبات اقتصادی

۴- مرحله قرار دادن تجهیزات عملیاتی

5- مرحله اجرا کردن شبیه سازی

در نــرم افــزار هایســیس تجهیــزات و جریــان هــا پــس 
ــرا  ــود اج ــه خ ــود ب ــای الزم، خ ــن ورودی ه از گرفت

ــت. ــردن نیس ــه ران ک ــوند و الزم ب می ش

۶- مرحله ارائه نتایج و بررسی آن

یعــد اجــرا شــبیه ســازی ،نتیــج بایــد بررســی شــود و 
در صــورت اشــتباه بــودن و غیــر عــادی بــودن شــبیه 

ســازی آن را اصــاح کنیــم.

این روزها یک لپ تاپ با کارایی مناسب برای دانشجوهای رشته مهندسی ضروری ست. به دلیل مجازی  شدن دانشگاه ها 
این نیاز بیش  از پیش احساس می شود. با توجه به افزایش هزینه خرید و نیاز به اجرای نرم افزارهای مختلف در طول دوره 
کارشناسی و در مقاطع تحصیالت تکمیلی، باید با آگاهی و دقت بیشتری آن را انتخاب کرد تا کارایی بیشتری داشته 
باشد. در بخش قبلی مهم ترین نرم افزارهای مربوط به رشته مهندسی شیمی  و پلیمر معرفی شد و هر یک از این نرم افزارها 

برای اجراشدن )RUN( نیاز به یک حداقل سیستم عامل هستند که شامل موارد زیر می شود:
 RAM: شما دست کم نیاز به یک رم 8 گیگابایتی دارید و با آن به راحتی میتوانید برنامه های مختلف را اجرا کنید. رم 
4 گیگابایتی هم برنامه های شما را اجرا میکند ولی به سختی و سرعت بسیار پایین! پس توصیه میشود که لپ تاپی با رم 

8 گیگ به باال تهیه کنید.
CPU: سی پی یو تقریباً مهم ترین قسمت لپ تاپ شماست و در انتخاب آن باید دقت به خرج دهید. سی پی یو ها عموماً 
در سه مدل CORE i3,i5,i7 هستند. توصیه می شود سعی کنید از i5 و i7 انتخاب کنید. هرچند دو عامل مهم تری که 

قدرت سی پی یو شما را تعیین می کنند، عبارت است از: 	- نسل و 	- سری
 نسل:	

سعی کنید نسل سی پی یو شما 5 به باال باشد. هرچند با نسل های 5 و 4 هم لپ تاپ شما برنامه ها را اجرا 
می کند ولی برای سرعت بیشتر و کمتر داغ کردن لپ تاپ، نسل های باالتر بهتر هستند. 

 سری:	
عامل دوم سری می باشد که مدل هایی مثل U, M, MQ, H, HQ را میتواند داشته باشد.

رایج ترین مدل آن  سری U است که اغلب لپ تاپ ها از این سری هستند و در مقایسه نسل ها این سری به عنوان 
 MQ, H, برای کارهای رایج روزمره و سری های M و U مبنا در نظر گرفته شده است. به طورکلی، سری های
HQ برای برنامه های سنگین مثل گیمها و برنامه های دیگر که مربوط به مهندسی شیمی  و پلیمر نمی شوند، 

مناسب تر است.
پس در انتخاب سی پی یو فقط به core i3,i5,i7 نگاه نکنید؛ برای مثال M core i5 4200 )این سی پی یو نسل 4 

است( در بعضی از قابلیت ها از core i7 6500 U )این سی پی یو نسل 6 است( قوی تر است.
به طورکلی اگر از لپ تاپ خود کارهایی مختص به دانشگاه بخواهید، برای CPU سعی کنید i5,i7 core نسل حداقل 

5 و سری U را انتخاب کنید در غیر این صورت برحسب نیاز خود می توانید سی پی یو قویتر یا ضعیف تر انتخاب کنید.
گرافیک: همگی لپ تاپ ها دارای یک گرافیک داخلی می باشند. بعضی از لپ تاپ ها یک کارت گرافیک مجزا برای کارهای 
سنگین گرافیکی را دارا هستند. صرفاً با گرافیک داخلی لپ تاپ می توان نرم افزارهای مختص به مهندسی شیمی  و پلیمر 
را اجرا کرد ولی اگر می خواهید برنامه های سنگین از قبیل گیم ها یا فوتوشاپ یا... را اجرا کنید کارت گرافیک مجزا نیاز 

دارید. برای کارت گرافیک داخلی هم Intel HD 5000,6000 مناسب است.
هارد: هارد ها به دو نوع SDD و HHD تقسیم می شوند که هارد های SDD دارای سرعت باالتری هستند و هاردهای 

HHD با سرعت پایین تر که تنها بر روی سرعت لپ تاپ تأثیر دارد.

راهنمای انتخاب لپ تاپ مناسب
برای دانشجویان

مهراب بختیاری
دانشــجوی کارشناسی مهندسی شیمی 

 دانشگاه تهران


