
 

1 
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گاه  -۱۳۹۸اسفندماه  ۸و۷  تهران- ه نصیرالدین طوسیصنعتی خواجدانش

 جهت جداسازی ایزوتوپ های پایدار آلشبه ایده با آبشار مدل Qمدل  مقایسه آبشار

  2محمد حسن مالح ،1، علی نوروزی2سید جابر صفدری ،2علی اصغر قربانپور خمسه، 1فاطمه منصورزاده

 مواد و سوخت هسته ای، پژوهشکده ه ایتپژوهشگاه علوم و فنون هسسازمان انرژی اتمی ایران،  -1

 های پیشرفته ایرانشرکت فناوری انرژی اتمی ایران،سازمان  -2

 

 باشدمیآل شبه ایدهآبشار مدل  از خاصی تحاالقابل تعریف است که همگی  Q آبشاربینهایت  ،از خوراک  iبرای جزء  چکیده:

𝜃𝑖,𝑛از رابطهآبشار شبه ایده آل  در  𝜃𝑖,𝑛و  Qر مدل آبشا در iQ ارتباط دو پارامتر و =
1

2
(1 +

1

2
𝑄𝑖) بنابراین آبشار  شود.تعیین می

 ماشینهای تعداد با بهینهآبشار  ایجاد به منجر جزئی برش صحیح انتخاب و گیردآل گستره وسیعی از آبشارها را در بر میشبه ایده
به   Xe-136جداسازیدر . اندهدبا یکدیگر مقایسه ش Qآل و مدل مدل شبه ایدهآبشار  دودر این تحقیق  .گرددمی کمتر سانتریفیوژ

باشد که آبشار شبه ایده آل می 2/2701و  6/4559آل برابر با و شبه ایده Qای برای آبشارهای مدل ترتیب مقدار جریان میان مرحله
 قرار دارد. Qای نسبت به مدل در حالت بهینه

 Qمدل آبشار  ،برش جزئی، آلشبه ایده، آبشار مدل پایدارایزوتوپ های  کلید واژه:

 

  مقدمه

مدل و  آلشبه ایده چندجزیی،  مدلجهت جداسازی ایزوتوپ های ها آبشار در تحلیل ی مهم و کارآمدهامدلز جمله ا

Q [ پس از طراحی 5در مرجع ] شود.ها جهت تعیین پارامترهای بهینه آبشارها استفاده میاز این مدل .[4-1]باشند می

است. پس  Qحالت خاصی از آبشار  Rکه آبشار مدل پرداخته و نشان داده شده  Rبه مقایسه آن با آبشار  Qآبشار مدل 

نیز ارتباط این دو آبشار بایکدیگر نشان  Rآبشار شبه ایده آل و آبشار تطبیق یافته دو مدل [ با مقایسه 6] مرجعاز آن در 

در  و عددی بیان شد که آبشار شبه ایده آل گستره وسیع تری از آبشارها را شامل می گردد. داده شده و به شکل تحلییلی

شده  دو آبشار انجام مدلسازیبرای یک نمونه خاص ،  Q آبشار و شبه ایده آل هایآبشاراجمالی این مقاله پس از معرفی 

حلیلی نیز تبه شکل در نهایت  شوند.مقایسه میو آبشار شبه ایده آل به شکل عددی  Qآبشار  این پارامترها درو نتایج 

   .شوندمی ارزیابینتایج مورد بررسی قرار گرفته و 

  تئوری -1

برای ارزیابی سریع ای نیاز نیست از این مدل به روش های عددی پیچیده Q آبشار مدلاز آنجا که برای شبیه سازی 

های معادالت دیفرانسیلی حاکم بر بخش. شوداستفاده میها ایزوتوپها در جداسازی و بهینه کردن آن پارامترهای آبشار

 هستند:   (2( و )1مطابق روابط )سازی آبشار سازی و تهیغنی
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 مقادیر ،و از طرفی دیگر با اعمال معادالت بقا برای مراحل و استفاده از تعریف برش سازی معادالت فوقبا حل و ساده

i,wx  وi,py  جزئیات حل و آیدت ایزوتوپ ها در تمام مراحل بدست میظرخ جریان و غلهای مختلف، نایزوتوپبرای .

مهم در حل و ساده سازی این معادالت این است که مقدار  نکته [ به تفصیل آورده شده است.7-5] الگوریتم آن در مراجع

جداسازی ایزوتوپ مطلوب در مراحل کم در نظر گرفته شده است که این امر معادل اعمال فاکتور جداسازی به ازای 

ن اثبات ایشود. در نظر گرفته می 5/0اختالف جرم واحد کم است که در این حالت مقدار برش مراحل تقریبا برابر با 

∑( عبارت 2( و )1در معادالت )است. [ آورده شده 7روابط در مرجع ] 𝜀𝑖𝑗𝑧𝑖𝑗  برابرiQ ( تعریف می3مطابق رابطه ) شود

  ( قابل محاسبه است. 4ام از رابطه )iبرای ایزوتوپ و  ام در تمام مراحل عدد ثابتی استiبرای جزء  iQ مقدارکه در آن 

(3) ∑ 𝜀𝑖𝑗𝑧𝑗

𝑗

= 𝑄𝑖  

(4) *

0( )i iQ M M  

 M*( در جریان سبک و اجزاء با عدد جرمی بیشتر از M <iM*) M*اجزاء خوراک با عدد جرمی کمتر از در این مدل 

(iM>*Mدر جریان سنگین آبشار قرار می ) .برای دو ایزوتوپ رابطه فوق با استفاده از گیرندi  وj  رابطه بینiQ  وjQ  به

 :   شودمی (5رابطه )صورت 

(5) i j ijQ Q   

مطابق آل نیز شبه ایدهدر آبشار  .باشدماشین سانتریفیوژ ( میفاکتور جداسازی ) 𝛼𝑖𝑗معادل با لگاریتم   ijε هدر این رابط

 است:برقرار  (6)رابطه های دوجزئی آل برای سیستمآبشار ایده

(6) 𝜃𝑖,𝑛
 =

𝑦𝑖,𝑛
 ∗ 𝑀𝑖,𝑛

 

𝑧𝑖,𝑛
 ∗ 𝑍𝑖,𝑛

  

های دوجزئی متسآل برای سیبوده و همان نسبت جریان برگشتی در آبشار ایدهام iجزئی ایزوتوپ برش  niθ,که در آن 

    .  در نظر گرفت [8]متفاوت  و یا [3]را ثابت آبشار در تمامی مراحل  niθ,توان می مدلدر این  باشد.می
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 روش کار -2

و مدل  Qآبشار مدل  سازیمدل( به منظور Model Taper Cascade)  MOTACASکد با نام در این تحقیق یک 

 .محصول و پسماند آبشار تهیه شده استجریان جهت دستیابی به غنای مشخص از یک ایزوتوپ خاص در آل ایدهشبه

( و En، تعداد مراحل غنی سازی )Qو تعیین پارامتر  M*ابتدا با در نظر گرفتن یک مقدار مشخص، Qمدل الگوریتم در 

عملکرد . [7شود ]میدر آبشار محاسبه و نرخ جریان ها ها سپس غلظت دیگر ایزوتوپتعیین و ( در آبشار Snتهی سازی )

اولیه در نظر گرفته می  مقدار اجریان در مراحل مختلف آبشار ب ابتدااست.  (1)مطابق شکل  نیزآل شبه ایدهمدل الگوریتم 

های مختلف محاسبه می شود. پس از ها در جریانتکرار مقدار غلظت تمام ایزوتوپ هایشود. سپس با استفاده از روش

محاسبه آن با استفاده از روش حل معادالت غیر خطی ناحیه اطمینان و روش کمکی تکنیک پیوسته تمام پارامترها در آبشار 

های ابتدایی و انتهایی ایزوتوپ های میانی، و همچنین ایزوتوپ سازی برای جداسازیمدل. این کد توانایی [7] شوندمی

حالت  Qشود که آبشار مدل عددی نشان داده می به شکلتهیه شده  هایکدابتدا با استفاده از  در این مقاله را نیز داراست.

 ایزوتوپ جداسازی برای Qمدل  آبشار که شودمی ثابت نیز تحلیلی شکل بهآل است. همچنین خاصی از آبشار شبه ایده

i  با*M جزء برای جزئی برش که است آلایدهشبه آبشار یک مشخص i بوده و از رابطه مشخصی  ثابت مراحل تمام در

  گردد.میمقایسه  Qارامترهای مدل با پ با فاکتور جداسازی زیاد آلپارامترها در یک آبشار شبه ایدهدر نهایت . کندپیروی می

 
 آبشار مدل شبه ایده آلسازی شبیهالگوریتم  (:1شکل )

 نتایج -3

 0α=1 /05و mg/s(5(نرخ جریان ورودی بهینه به ماشین ،01)mg/s(محاسبات برای یک آبشار با نرخ جریان خوراک 

 2برابر با  شبه ایده آلمدل در آبشار  iطراحی شده است و مقدار  =*M 297 /35با  Qآبشار مدل انجام شده است. 
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ده دی 2و 1شود. همانطور که از جدول به آن وارد می 5باشد و خوراک در مرحله مرحله می15آبشار شامل این باشند. می

همچنین نرخ جریان کل میان دارند. شود در این حالت تمام پارامترهای این دو مدل با یکدیگر همخوانی زیادی می

 باشد.می 69/522(mg/s) ای در این دو مدل با یکدیگر برابرمرحله

 Qو مدل  شبه ایده آلپارامترهای بدست آمده برای آبشار مدل  -1جدول

Stages. No 
Quasi Cascade Q Cascade 

machine Cut of Stages Z(mg/s) 𝜃2,𝑛 machine Cut of Stages Z(mg/s) 𝜃2,𝑛 

1 3 0.49 14.12 0.5165 3 0.49 14.12 0.5165 

2 6 0.49 27.79 0.5165 6 0.49 27.79 0.5165 

3 9 0.49 41.10 0.5165 9 0.49 41.10 0.5165 

4 11 0.49 54.11 0.5165 11 0.49 54.11 0.5165 

5 14 0.49 66.92 0.5165 14 0.49 66.92 0.5165 

6 12 0.49 59.82 0.5165 12 0.49 59.82 0.5165 

7 11 0.50 53.06 0.5165 11 0.50 53.06 0.5165 

8 10 0.50 46.57 0.5165 10 0.50 46.57 0.5165 

9 8 0.50 40.32 0.5165 9 0.50 40.32 0.5165 

10 7 0.50 34.26 0.5165 7 0.50 34.26 0.5165 

11 6 0.50 28.35 0.5165 6 0.50 28.35 0.5165 

12 5 0.50 22.57 0.5165 5 0.50 22.57 0.5165 

13 4 0.50 16.87 0.5165 4 0.50 16.87 0.5165 

14 3 0.50 11.22 0.5165 3 0.50 11.22 0.5165 

15 2 0.50 5.61 0.5165 2 0.50 5.61 0.5165 

 

 Qو مدل  شبه ایده آل آبشار ها در جریان پسماند و محصول برای دوغلظت ایزوتوپ -2جدول 

Isotope fz 
Q Cascade Quasi Cascade 

wx py wx py 

W-180 0.0012 0.0007 0.0026 0.0007 0.0026 

W-182 0.2650 0.2098 0.4064 0.2098 0.4065 

W-183 0.1431 0.1309 0.1744 0.1309 0.1744 

W-184 0.3064 0.3153 0.2836 0.3153 0.2836 

W-186 0.2843 0.3434 0.1330 0.3433 0.1330 

  

و متناسب با پارامترهای تعریف  استآل در اصل همان مدل شبه ایده Qمدل نتیجه اصلی در این بخش این است که آبشار 

همانطور  این امر به ویژه در حالتی که مقدار فاکتور جداسازی کم باشد کامال واضح است.گردد. در آنها ارزیابی میشده 

برابر و یکسان است یا به عبارتی دیگر برای دو زنجیره در تمام مراحل  مقدار پارامترهامالحظه شد به شکل عددی  که 

 Qآل با آبشار شود که آبشار شبه ایدهدر این بخش نیز به شکل تحلیلی اثبات میآل هم هست. شبه ایدهحتما  Qآبشار 

 ( خواهیم داشت:3مطابق رابطه )یکی است. 
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(7) 𝑧𝑖 ∑ 𝜀𝑖𝑗𝑧𝑗

𝑗

= 𝑧𝑖𝑄𝑖 

𝑧𝑖در این رابطه مقدار  ∑ 𝜀𝑖𝑗𝑧𝑗
𝑁𝑐
𝑗=1  افزایش کلی غلظت ایزوتوپiاختالف که دهدآبشار نشان می همرحلهر م را در ا 

    .[9] شودتعریف می( 8) مطابق با رابطه یک مرحلهرونده غلظت در جریان باالرونده و پایین

  (8) ∆𝑖= 𝑦𝑖
 – 𝑥𝑖

 = 𝑧𝑖 ∑ 𝜀𝑖𝑗𝑧𝑗

𝑗

 

 برقرار است: ( 9ه )بنابراین رابط

 (9) ∆𝑖

𝑧𝑖
= 𝑄𝑖  

همانطور که اشاره شد در شرایطی که مقدار فاکتور جداسازی کوچک بوده و غنی سازی در مراحل کم باشد مقدار برش 

و میزان اختالف غلظت در جریان خوراک و پایین رونده با اختالف  شودمی 5/0تقریبا برابر با ( 10مطابق رابطه )مراحل 

   شود.غلظت در جریان خوراک و باالرونده برابر می

(10) 𝜃𝑛 ≈
1

2
 

 :شودتعریف میباالرونده و خوراک یک مرحله  برای اختالف غلظت در جریاننیز ( 11) هرابط بنابراین

(11) 
∆′𝑖

𝑧𝑖
=

𝑦𝑖
 – 𝑧𝑖

 

𝑧𝑖
=

1

2

∆𝑖

𝑧𝑖
=

1

2
∑ 𝜀𝑖𝑗𝑧𝑗

𝑗

=
1

2
𝑄𝑖  

( 11و ) (10) (،6) بنابراین با استفاده از روابط .( می باشد6رابطه ) از طرفی دیگر طبق تعریف، مقدار برش جزئی برابر با

  خواهد شد: (12مطابق رابطه )برش جزئی 

(12) 𝜃𝑖,𝑛 =
1

2
(1 +

1

2
𝑄𝑖) 

نیز در تمام مراحل ثابت  𝜃𝑖,𝑛، برش جزئی Qدر یک آبشار مدل  𝑄𝑖دهد، با ثابت بودن نشان می (12رابطه )همانطور که 

 آل است. ایدهباشد که این تعریف آبشار شبه می

در این . شودمیبزرگتر از حالت قبل انجام  فاکتور جداسازی کل برای اختالف جرم واحددر ادامه محاسبات برای مقدار 

و فاکتور جداسازی  5 (mg/s)، نرخ جریان ورودی بهینه به ماشین 10(mg/s)یک آبشار با نرخ جریان خوراک شرایط 

در نظر  15/297برابر با  *Mپارامتر  Qآبشار مدل همچنین در . گرفته شده است در نظر 2/1کل برای اختالف جرم واحد 

 2برابر با  مدل شبه ایده آلدر آبشار  iو مقدار است  iکه مقدار بهینه آن برای جداسازی ایزوتوپ است گرفته شده 

 شود. به آن وارد می 5باشد و خوراک در مرحله مرحله می15شامل این آبشار نیز باشد. می

وت هستند که این امر به علت ابایکدیگر متفاندکی همانگونه که مالحظه می گردد مقادیر بدست آمده در این دو آبشار 

ش مراحل برابر نیم باشد حل رمعادالت تحلیلی با فرض اینکه ب Qچون در آبشار  مقدار فاکتور جداسازی باالتر است.
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برای  Qآبشار مدل  بنابرایناما در آبشار شبه ایده آل این محدودیت به علت حل عددی معادالت وجود ندارد.  شده است.

آل قابلیت چون آبشار شبه ایده. از طرفی دیگر با صرف زمان کم بسیار مناسب استاز آبشار مورد نظر یک تخمین اولیه 

گیرد که از میان آن انتخاب حالت ها را در بر میری از زنجیرهگستره بیشتانتخاب برش نسبی متفاوت در طول مراحل دارد 

 تر است.ه با اهداف مورد نظر مناسبنبهی

 Qو مدل  شبه ایده آلپارامترهای بدست آمده برای آبشار مدل  -3جدول 

Stages. No 
Quasi Cascade Q Cascade 

machine Cut of Stages Z(mg/s) 𝜃2,𝑛 machine Cut of Stages Z(mg/s) 𝜃2,𝑛 

1  3 0.45 13.39 0.5524 3 0.45 13.28 0.5542 

2 6 0.46 24.72 0.5524 5 0.46 24.53 0.5542 

3 8 0.47 34.96 0.5524 7 0.46 34.71 0.5542 

4 10 0.47 44.76 0.5524 9 0.47 44.47 0.5542 

5 12 0.48 54.64 0.5524 11 0.48 54.30 0.5542 

6 10 0.49 45.93 0.5524 10 0.49 45.68 0.5542 

7 8 0.50 39.29 0.5524 8 0.50 39.10 0.5542 

8 7 0.50 33.93 0.5524 7 0.50 33.77 0.5542 

9 6 0.51 29.35 0.5524 6 0.51 29.23 0.5542 

10 6 0.51 25.24 0.5524 6 0.51 25.14 0.5542 

11 5 0.52 21.37 0.5524 5 0.52 21.28 0.5542 

12 4 0.52 17.54 0.5524 4 0.52 17.47 0.5542 

13 3 0.52 13.64 0.5524 3 0.52 13.58 0.5542 

14 2 0.53 9.50 0.5524 2 0.53 9.46 0.5542 

15 1 0.53 5.01 0.5524 1 0.53 4.99 0.5542 

 

 Qو مدل  شبه ایده آل آبشار ها در جریان پسماند و محصول برای دوغلظت ایزوتوپ -4جدول 

Isotope fz 
Q Cascade Quasi Cascade 

wx py wx py 

W-180 0.0012 0.0001 0.0043 0.0001 0.0043 

W-182 0.2650 0.1179 0.6737 0.1177 0.6732 

W-183 0.1431 0.1244 0.1949 0.1243 0.1951 

W-184 0.3064 0.3721 0.1239 0.3722 0.1241 

W-186 0.2843 0.3855 0.0033 0.3857 0.0033 

توان اشاره کرد. در این محاسبات ابتدا مدلسازی برای زیر میمحاسبات به نمونه نتایج در راستای توضیحات ارائه شده 

در جریان سبک انجام گرفت.  03/0ین و غنای گدر جریان سن 7/0با غنای زینان با هدف دستیابی به ایزوتوپ نهم  Qآبشار 

پس از آن محاسبات بدست آمد.  9و  19ترتیب برابر با  همرحله ورود خوراک بو تعداد مراحل و  5/135برابر با  *Mمقدار 

 10و  15برای آبشار شبه ایده آل انجام گرفت که در این حالت تعداد مراحل و مرحله ورود خوراک به ترتیب برابر با 
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 mg/s100در این دو آبشار مقدار نرخ جریان خوراک و فاکتور جداسازی برای اختالف جرم واحد به ترتیب برابر با  شد.

 مقایسه نتایج را نشان می دهد. 5 جدول در نظر گرفته شد. 14/1و 

Qو مدل  شبه ایده آلپارامترهای بدست آمده برای آبشار مدل  -5جدول 
 

Stages. No 
Quasi Cascade Q Cascade 

Cut of Stages Z(mg/s) 𝜃9,𝑛 Cut of Stages Z(mg/s) 𝜃9,𝑛 

1 0.51 15.96 0.4785 0.51 17.06 0.4838 

2 0.48 30.60 0.4473 0.51 35.07 0.4838 

3 0.59 55.19 0.5568 0.52 54.89 0.4838 

4 0.50 81.13 0.4579 0.53 77.90 0.4838 

5 0.46 90.52 0.4156 0.54 106.41 0.4838 

6 0.62 132.94 0.5691 0.55 144.44 0.4838 

7 0.49 177.81 0.4211 0.56 199.31 0.4838 

8 0.48 182.39 0.4015 0.58 284.80 0.4838 

9 0.45 172.03 0.3570 0.60 427.92 0.4838 

10 0.63 225.49 0.5252 0.60 414.67 0.4838 

11 0.49 292.93 0.3765 0.61 401.25 0.4838 

12 0.63 414.68 0.5053 0.61 387.31 0.4838 

13 0.56 389.59 0.4233 0.62 372.29 0.4838 

14 0.55 283.38 0.4067 0.61 355.37 0.4838 

15 0.59 156.59 0.4353 0.62 335.18 0.4838 

16 --- --- --- 0.62 309.46 0.4838 

17 --- --- --- 0.63 274.23 0.4838 

18 --- --- --- 0.63 222.24 0.4838 

19 --- --- --- 0.66 139.79 0.4838 

 

توان با انتخاب برش جزئی متفاوت برای ایزوتوپ مورد نظر در تمام مراحل بر اساس محاسبات انجام شده از آنجا که می

گستره بیشتری از آبشارها را بررسی کرد می توان با استفاده از آبشار شبه ایده آل به آبشار بهینه دست یافت. اما در آبشار 

Q  چون مقدار*M  مراحل ثابت مانده و گستره در تمام در تمام مراحل ثابت است بنابراین مقدار برش جزء مورد نظر نیز

مقدار جریان میان  5مطابق جدول  برای دستیابی به هدف مورد نظر قابل بررسی هستند. Qکمتری از آبشارهای مدل 

ایزوتوپ نهم زینان به ترتیب  جهت جداسازیآل و آبشار شبه ایده Qای کل بدست آمده در محاسبات آبشار مدل مرحله

ای نسبت آل در حالت بهینهآبشار شبه ایده شود،دیده می که بوده و همانطور 2/2701(mg/s) و 6/4559(mg/s) برابر با 

  قرار دارد. Qبه مدل 
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 بحث و نتیجه گیری -4

در کد  دوراستا  ینا در .گرفت قرار مقایسه مورد Qآل و شبه ایدهمدل  هایآبشار یعملکرد جداساز یقتحق ینا در

روش تحلیلی  بهدر این تحقیق  شد. یهتهو شبه ایده آل  Q آبشار یپارامترها یینتع یبرا MOTACAS ناممجموعه ای با 

𝜃𝑖,𝑛در صورتی که ه شدنشان داد و عددی =
1

2
(1 +

1

2
𝑄𝑖)    به . باشدمی مشابه یکدیگراین دو مدل عملکرد باشد

آبشار  این بدان معناست که باشد.می iآل برای جزء حالت خاصی از آبشار شبه ایده  iبرای جزء  Qعبارتی دیگر آبشار 

آل گیرد و با انتخاب صحیح برش برای جزء مورد نظر در آبشار شبه ایدهآل گستره وسیعی از آبشارها را در بر میشبه ایده

های مترین ماشینای دست یافت که در آن عالوه بر دستیابی به غنای مورد نظر از ایزوتوپ مطلوب کتوان به شرابط بهینهمی

بدست آمده در محاسبات  کلای مقدار جریان میان مرحلهطبق محاسبات انجام گرفته  سانتریفیوژ در آن استفاده شود.

که  باشدمی 2/2701و  6/4559به ترتیب برابر با  نبرای غنی سازی ایزوتوپ نهم زیناآل آبشار شبه ایدهو  Qآبشار مدل 

  قرار دارد. Qمدل  هنسبت ب ایبهینهآبشار شبه ایده آل در حالت 
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