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ΚΩΔΙΚΟΣ : ΥΚΠ802 
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ΕΞΑΜΗΝΟ : 8ο 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ : ΘΕΩΡΙΑ 

1. Βασικοί υπολογισμοί ισορροπίας φάσεων: Ιδανικών και μη ιδανικών 
μιγμάτων. 
2. Καταστατικές εξισώσεις (vdW, PR, SRK). 
3. Ισοζύγια μάζας και ενέργειας. 
4. Ανάλυση βαθμών ελευθερίας: Απλών και σύνθετων διεργασιών. 
5. Επίλυση μη γραμμικών μοντέλων (Μέθοδοι Newton, Lee, Christensen, Rudd). 
6. Διαγράμματα φάσεων, PVT ανάλυση.  
7. Μοντελοποίηση διεργασιών. 
8. Δυναμική προσομοίωση διεργασιών: Σχεδιασμός και ανάπτυξη. 

   
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
1. Βασικό περιβάλλον προσομοίωσης: Εισαγωγή στις προσομοιώσεις χημικών 
διεργασιών και γνωριμία με το βασικό περιβάλλον προσομοίωσης. 
2. Διαγράμματα ροής: Ανάλυση διαγραμμάτων ροής, ονοματολογία μονάδων, 
συσκευών και ρευμάτων. Δημιουργία διαγραμμάτων ροής στο περιβάλλον 
προσομοίωσης. 
3. Σχεδιασμός και ανάπτυξη έργου: Σχεδιασμός πειραματικής μονάδας χημικής 
διεργασίας και ανάπτυξη της προσομοίωσης της. 
4. Διαχείριση παλέτας αντικειμένων και γραμμών εργαλείων: Κατάλληλη χρήση 
βασικών εργαλείων και αντικειμένων του περιβάλλοντος προσομοίωσης. 
5. Μοντελοποίηση και προσομοίωση χημικής διεργασίας επεξεργασίας φυσικού 
αερίου: Σχεδιασμός και ανάπτυξη πραγματικής μονάδας προσομοίωσης χημικής 
διεργασίας φυσικού αερίου. 
6. Μοντελοποίηση και προσομοίωση χημικής διεργασίας επεξεργασίας αργού 
πετρελαίου: Σχεδιασμός και ανάπτυξη πραγματικής μονάδας προσομοίωσης 
χημικής διεργασίας αργού πετρελαίου. 
7. Μελέτη ισοζυγίων μάζας και ενέργειας: Δημιουργία, μελέτη και ερμηνεία 
πολλαπλών ισοζυγίων σε προσομοιωμένη χημική βιομηχανική μονάδα. 
8. Ανάπτυξη λογικών διεργασιών και σύνθετων αλγορίθμων με σκοπό τη 
βελτιστοποίηση χημικών βιομηχανικών μονάδων. 
9. Δημιουργία και κατάλληλη χρήση ψευδοσυστατικών (hypotheticals/pseudo): 
Κατανόηση και κατάλληλη δημιουργία – χρήση υποθετικών συστατικών σε 
σύνθετες συστάσεις. 
10. Χρήση αλληλεπιδραστικών εργαλείων υπολογισμών: Κατανόηση συμβολής 
των διαθέσιμων αλληλεπιδραστικών εργαλείων υπολογισμών του 
περιβάλλοντος προσομοίωσης. 
11. Μέθοδος ανίχνευσης βλαβών: Ανάπτυξη μεθοδολογίας επίλυσης βλαβών. 
Ανίχνευση και επίλυση δυσλειτουργιών, βλαβών, παραλήψεων και 
υπερπαραμετροποιήσεων προσομοίωσης. 
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