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 اول( بخش) افزارهای مهندسی شیمی مروری بر گسترش نرم
 

از  ،عفبمم  هبای متتفب   در زمینبه های محاسباای   مهبرناافزارها و  نرماستفاده از 

مهندسب    ۀاولیب  گسترش. است اهمیت زیادی پیدا کردهجمفه مهندس  شیم  

 . ببا گششبت زمبا ،   طمر عمده یجرب  و آزمایشگاه  بمد شیمیای  به فرایندهای

 هبای  الگبم ای ابعبادی،  هب  یحفیل و  های آماری خاص و یجزیه با استفاده از روش

 و  ببرای طراحب  و یجزیبه   و  شد حاصل ی آزمایشگاه ،ها دادهبر اساس یجرب  

 فراینبد مهندسب    گسبترش در کنبار   .دشب شیمیای  استفاده های فرایندیحفیل 

سبازی ببا    هشبای  ؛برداری قرارگرفبت  ممرد بهره رایانهشیمیای ، استفاده از قدرت 

سازی  الگم با( ENIACعممم  ) رایانۀبا اولین  6491ها در سال  استفاده از رایانه

سبازی   ببرای شبایه    . یبشش شبد آغباز  منهبتن   ۀدر پروژ ،ای انفجار هسته فرایند

و یکب  از   آغباز  6410 ۀهای شیمیای  در اوایل دهب فرایندمهندس  های  هسامان

 گسبترش دهبه ببا   این سازی دیجیتال در اواخر  در شایه چشمگیرهای  پیشرفت

طبمر   ببه ، فرایندهای مهندس   . اولین برنامهانجام شد فمریر نمیس   زبا  برنامه

شیم   های درس  مهندس  سازی کتاب الگمهای  های خمدکار روش نسته عمده

 ای هرایانب  ۀ، برنامب 6419. در سال ابط یجرب  بمدور کمک هبرای عمفیات واحد ب

شببیمیای  امببروز،  فراینببدسببازهای  شببایه نیاکببا ، یکبب  از PACERدیجیتببال 

 SPEEDUP کالج امپریال در لنبد ،  و آزمم  آزمایش  خمد را گشراند نتستین

ارائبه  را  های ناپایدار(فرایندبرای ارزیاب  اقتصادی و طراح  سازی  شایه ۀ)برنام

ادامبه   6410 ۀدهب  پایبا  ا ی مداوم از محاساات دست  ۀاستفاد حال، با اینکرد. 

 محببدود و ۀحافظب داشبتن  دلیبل   هبای نسببل اول، ببه   رایانبه درحقیقبت،  یافبت.  

پیچیبده، مناسب     و   شبیم  سرعت کم، برای حل برخ  از مشکشت مهندسب 

بببرای را  ای رایانببهیببک برنامببه  ،سببازی ، عفببمم شببایه6411نامدنببد. در سببال 

 در سبال و به ببازار عرهبه    ،SSECOPPبا عنما  های یقطیر  سازی ستم  شایه

6414 ،ChemShare ،DESIGN  ای برای کاربردهبای گباز و نفبت    برنامهرا که 

 هبای ببزرب ببا سبرعت ببای ببرای       ، رایانبه 6490 ۀدر طمل ده .کرد، ارائه است

هبای   با قابفیت استفاده در بسیاری از برنامه مهندس  شیم  ۀحل مسائل پیچید

 فراینبد ففمشبیت   ۀبسبت  ۀشد های ادغام در دسترس قرار گرفتند. برنامه ای یانهار

 ICI’s FLOWPACK، و PACER ،Monsanto’s FLOWTRAN ماننببببد

 متحبده و   ، وزارت انبرژی ایبایت  6491پدید آمدند. در سبال  در اوایل این دهه 

، اندازی نممدنبد  را راه Aspen ۀطمر مشترک پروژ فناوری ماساچمست به ۀمؤسس

 سبازها  یک  از پرکباربردیرین شبایه  یعن   ؛ Aspen Plus ساخت که درنهایت به

ماننببد   هببای یتصصبب  متتففبب تهبسبب 6490 ۀدهببدر  منجببر شببد. در جهببا 

DESIGN II ،ASPEN ،SIMSCI (PROII) ،HYSYS  وCHEMCAD 

 6440 ۀدر اوایبل دهب   اریقا یافبت. نیز  PRO II، دهه همین. در اواخر ارائه شدند

هبای کباربردی    و برنامبه  ای قبرار گرفبت   یحبت اریقباد دوره   ،افزارهای اصف  نرم

 ،فروشبندگا  عمبده  ، دهه ایندر اواسط پیشرفته مانند یحفیل پینچ منتشر شد. 

 HYSIMو افبزار   نبرم  گسبترش رابط کاربر گرافیک  را به یک بتش مرکزی در 

 سببازی دوره ، بببازار شببایه  . در طببمل ایببن کردنببدیاببدیل  NYSYSبببه را 

 ،CHEMCADشبامل   سبالم ماندنبد  که  ای سامانهچند  یافت؛ بسیارییحمیت 

Aspen Plus ،Aspen HYSYS ،PRO/II ،ProSimPlus  طبببرا ،SuperPro 

 ،شبیمیای   فراینبد گبرای   سبازهای هبد    شایهبیشتر امروزه  بمدند. Gpromsو 

گرا ببا اسبتفاده از    های مدویر متمال  و رویکرد معادله بر اساس یرکیا  از روش

شمند. ببرای   داده م  گسترش Javaیا  C ++ ،C # ،MATLAB های  مانند زبا 

دانشجمی مهندس  شیم  در دانشگاه و مهندس شبیم  در صبنایش شبیمیای ،    

ببا   اما ؛است فرایندسازی  الگمیأکید بر درک اصمل فیزیک  و شیمیای  اساس  و 

  چبارچمب  ببا   یبما  یحفیف  و یجرب  آزمایشگاه ، مب   ۀیرکیا  یمانمند از جنا

زمینبه،   داد. در این گسترش فراینددر صنعت را   و عفم  رویکرد اقتصادی، کمّ

هروری  ییادیل به ابزار ،سازی و شایه فرایندسازی  الگم، رایانهطراح  با کمک 

 .شمد شیمیای  م  فرایندبرای مهندس 
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