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Σε πληθώρα διεργασιών που οδηγούν σε νέα ή βελτιωμένα προϊόντα, ο ρόλος διεπιφανειών σε
διφασικά συστήματα, ρευστά ή στερεά, είναι συχνά καθοριστικός για την απόδοση της διεργασίας
και την επίτευξη επιθυμητών ιδιοτήτων στα τελικά προϊόντα. Θα παρουσιασθεί μια εναλλακτική
τεχνική προσομοίωσης διφασικών συστημάτων τόσο σε ισορροπία όσο και σε διάφορα καθεστώτα
ροής, βασισμένη στην ιδέα των κυτταρικών αυτομάτων. Η μέθοδος έχει τη δυνατότητα να
επιτρέπει αλλαγή φάσης προκειμένου περί ρευστών και προσφέρει το μεγάλο πλεονέκτημα της
ευχερέστατης εισαγωγής γεωμετρικών ορίων κατά την προσομοίωση.
Ως παραδείγματα εφαρμογής της μεθόδου θα παρουσιασθούν η χρήση της τεχνικής ink-jet για την
εναπόθεση υμενίων σε ειδικά διαμορφωμένα υποστρώματα και η διφασική ροή στο εσωτερικό
πορωδών υλικών. Στην πρώτη περίπτωση, ο εξομοιωτής παρακολουθεί την όλη εξέλιξη του
φαινομένου, από τη δημιουργία σταγονιδίων στο ακροφύσιο μέχρι τη σύγκρουση, εξάπλωση και
εξάτμιση της σταγόνας σε μια στερεή επιφάνεια. Στη δεύτερη περίπτωση, θα παρουσιασθεί μια
ολοκληρωμένη μεθοδολογία προσομοίωσης της δομής πορωδών υλικών και διφασικής ροής στο
εσωτερικό τους με αναφορά σε ποικίλες εφαρμογές. Τέλος, θα παρουσιασθούν οι δυνατότητες
επέκτασης της μεθοδολογίας ώστε να συμπεριλάβει φαινόμενα διασποράς και εναπόθεσης
σωματιδίων, καθώς και σύνδεσής του με τεχνικές σε διαφορετικές κλίμακες, όπως με τη μοριακή
δυναμική για την προσομοίωση της διάχυσης στη μοριακή κλίμακα, αλλά και στην κλίμακα πεδίου
για την προσομοίωση περιβαλλοντικών διεργασιών.

