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  چکیده:
شود. دست آمده استفاده میهبرای حل معادالت غیرخطی بهای عددی روش ،سازی چند جزئیغنی آبشار شبیه سازی در       

شوند. اما تکنیک می حل های عددی بسیار حساس به حدس اولیه )بر پایه تکرار( هستند که اکثراً منجر به شکست روشروش
شبیه سازی آبشار شبه  قابلیت دست آید. در این مقالههتری بشود جواب دقیقمشکل حدس اولیه را حل نموده و باعث می 1پیوسته

دهد که سازی نشان میدست آمده از شبیهنتایج به .تلوریم ارائه شده است پایدار هایبرای جداسازی ایزوتوپ نوع دومدو تایی 
کارایی  نوع دومشبه دوجزئی  آبشاراست،  70های سبک یا سنگین مخلوط چند ایزوتوپی در حدود %حداکثر جداسازی ایزوتوپ

 های چندجزئی ندارد.جداسازی ایزوتوپ باالیی برای

 تلوریمهای ایزوتوپ دوم،آبشار شبه دو تایی نوع  ،های پایدارایزوتوپ کلمات کلیدی:

s 

 مقدمه

 غنای ریان،ج نرخ ماشین، تک مشخصات جمله از معلوم داده تعدادی از استفاده با سازی،غنی آبشار یک شبیه سازی در

 مشخصات از سری یک کدنویسی، و رایانه محاسبات بر مبتنی هایروش کارگیریهب نیز و پسماند یا و محصول خوراك،

 برپا را سازیغنی آبشار یک توانمی مشخصات این از استفاده با که آیدمی دستهب پایا حالت در خروجی عنوانبه آبشار

های موجود در یک برای جداسازی ایزوتوپ[. 1] رساند انجام به مشخصی غلظت تا را ایزوتوپی جداسازی و کرده

های جداساز )مانند ماشین سانتریفیوژ( های دوجزیی الزم است از آبشارهای متشکل از المانمخلوط، همانند آبشار

ل دستگاه حدست آمده و سپس مبادرت به سیستمی بهاستفاده گردد. بنابراین در ابتدا باید معادالت حاکم بر چنین 

 است.شده یک آبشار جداسازی چندجزیی متقارن به همراه عالئم مورد استفاده نشان داده 1معادالت نمود. در شکل 
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 مرحله ای  Nیچندجزئ ستمیس یآبشار جداساز : شماتیکی از یک1شکل 

 

 غناو  Fشود. جریان خوراك با دبی فرض می Nو تعداد مراحل  برابر با  Ncدر این آبشار تعداد اجزاء مخلوط برابر با  

𝐶𝐹 در مرحلهFN های پسماند و محصول با دبی و جریان شودوارد آبشار می𝐿′′1  و𝐿′𝑁  و ترکیب درصدهای𝐶′′1  و

𝐶′𝑁 گردند. دبی خوراك، محصول و پسماند مراحل میانی نیز به ترتیب بااز دو انتهای آبشار خارج می𝐿𝑛 ، 𝐿′𝑛  و𝐿′′𝑛 

 لیست شده است. 1جدول شوند. جزئیات مربوط به تعداد مجهوالت در نشان داده می

 

 

 

درهر مرحله و یک آبشار چند  تعداد مجهوالت :Error! No text of specified style in document.1جدول 

 جزئی
 تعداد مجهوالت در یک آبشار تعداد مجهوالت دریک مرحله نشانه پارامتر نام پارامتر ردیف

𝐶 غلظت جریان ورودی به مراحل 1  
𝑖,𝑛  Nc CN × N 

′𝐶 غلظت جریان پیشرونده مراحل 2
𝑖,𝑛  Nc CN × N 

"𝐶 غلظت جریان پسرونده مراحل 3
𝑖,𝑛  Nc CN × N 

 L شدت جریان ورودی به مراحل 4
𝑛  1 N 

′L شدت جریان پیشرونده مراحل 5
𝑛  1 N 

"L شدت جریان پسرونده مراحل 6
𝑛  1 N 
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 3Nc+3 ×N(3Nc+3) مجموع

 

دست خواهد آمد معادله مستقل به N (2Nc+3)×سازی چند جزئی نوشته شود،غنی آبشارچنانچه معادالت حاکم بر یک 

معادله جهت حل دستگاه معادالت و یافتن مقادیر کلیه مجهوالت کم  N، تعداد آبشارکه با توجه به تعداد مجهوالت یک 

معادله الزم را تولید کرده و حل دستگاه معادالت  Nهای ارائه شده تعداد های عددی با استفاده از مدلباشد. در روشمی

(، تطبیق یافته نسبت Xهای تطبیق یافته غلظت )توان به مدلهای ارائه شده میسازد. از جمله مدلپذیر میرا امکان

 و ... اشاره کرد. سوم-دوم-آل، شبه دوجزئی نوع اول(، شبه ایدهRفراوانی )

 روش کار

شوند. از این های سبک و سنگین تقسیم میهای خوراك به دو گروه ایزوتوپدوم ایزوتوپجزئی نوع دودر مدل شبه 

( در جریان محصول هر مرحله نسبت به Kتا  1های دوجزئی، غلظت جزء سبک )مجموع غلظت اجزاء آبشاررو مشابه 

هر مرحله  پسماند انیدر جر (cN تا  K+1جریان خوراك افزایش و متقابالً غلظت جزء سنگین )مجموع غلظت اجزاء 

 Kخواهد شد. انتخاب پارامتر  سریم هازوتوپیا ینسب یشکل جداساز نیو به ا ابدییم شیخوراك افزا انینسبت به جر

 پسماند ایو  محصولدر  نیو سنگ سبک یهازوتوپیا غلظت در یقابل توجه ریداشته و تأث یبه هدف جداساز تهبس

لیست شده  2و تعداد آنها نیز در جدول نوع دومشبه دو تایی  آبشاربه صورت خالصه تمام معادالت حاکم بر  دارد.

 .]2[است

 

 

 

 

مرحله و یک آبشار شبه  معادالت مربوط به هر :Error! No text of specified style in document.2جدول 

 نوع دوم دوجزئی
 تعداد معادالت در یک آبشار تعداد معادالت در یک مرحله نوع دوم دوجزئیمعادالت آبشار شبه  ردیف

1 𝐶𝑖,𝑛L𝑛 − 𝐶′
𝑖,𝑛L′

𝑛 − 𝐶"
𝑖,𝑛L"

𝑛 = 0 CN CN × N 

2 
𝐶𝑖,𝑛𝐿𝑛 − 𝐶′

𝑖,𝑛−1𝐿′
𝑛−1 − 𝐶"

𝑖,𝑛+1𝐿"
𝑛+1 = 𝛿(𝑛, 𝑁𝐹)𝐶𝑖

𝐹𝐹 
𝒏 ≠ (𝟏, 𝑵) 

 
CN CN × N 

𝐶𝑖,𝑛𝐿𝑛 − 𝐶′′
𝑖,𝑛+1𝐿′′

𝑛+1 = 𝛿(𝑛, 𝑁𝐹)𝐶𝑖
𝐹𝐹 𝒏 = (𝟏) 

𝐶𝑖,𝑛L𝑛 − 𝐶′
𝑖,𝑛−1L′

𝑛−1 = δ(n, N𝐹)𝐶𝑖
𝐹𝐹  𝒏 = (𝑵) 
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𝛿(𝑛, 𝑁𝐹) = {
0                            𝑛 ≠ 𝑁𝐹

1                            𝑛 = 𝑁𝐹
 

3 𝛼𝑖𝑗,𝑛 =
𝐶′

𝑖,𝑛 𝐶′
𝑗,𝑛⁄

𝐶"
𝑖,𝑛 𝐶"

𝑗,𝑛⁄
= 𝛼0,𝑛

𝑀𝑗−𝑀𝑖      
(𝒊 = 𝒋 − 𝟏, 𝒋 =

𝟐, … , 𝑵𝒄)   
(1Nc-) (1Nc-) N 

4 ∑ 𝐶  
𝑖,𝑛 = ∑ 𝐶′

𝑖,𝑛 =

𝑖𝑖

 ∑ 𝐶"
𝑖,𝑛 = 1

𝑖

      3 N 3 

5 

�̌�𝑘,𝑛 =  𝛾𝑘,𝑛                                  𝒏 = (𝟏, 𝑵𝑭, 𝑵) 

1 N  
∑ 𝐶′𝑖,𝑛−1 =

𝑘

𝑖=1

 ∑ 𝐶′′𝑖,𝑛+1

𝑘

𝑖=1

             𝒏 ≠ (𝟏, 𝑵𝑭, 𝑵) 

 N(3Nc+3) ×N(3Nc+3)× مجموع  6

 

( تعیین پارامترهای 1از سه بخش اصلی تشکیل شده است که عبارتند از: نوع دوم دوجزئیجریان شبه  آبشارسازی شبیه

( استفاده از روش 3خطی، ( حل دستگاه معادالت غیر2، خطیبرای حدس اولیه به منظور حل دستگاه معادالت غیر آبشار

تگاه معادالت خطی. در ابتدا با یک حدس اولیه برش و حل یک دسدر حل دستگاه معادالت غیر کمکی تکنیک پیوسته

ها توسط روش دست آوردن نرخ جریانهبعد از ب ذکر است که آید. الزم بهدست میهب مراحلنرخ جریان تمامی  خطی

. برای حل معادالت غلظت الزم است معادالت حاکم بر یک یدآدست میه، غلظت هر جزء در هر جریان را بqتکرار 

مربوطه به و تبدیل معادالت غیرخطی  qگرفته توسط روش تکرار تآبشار چندجزیی بیان گردد و سپس تغییرات صور

های هر ایزوتوپ و مده در این مرحله که مبین غلظتآدست ه. با استفاده از حدس اولیه ب]3[معادالت خطی ذکر شود

 .گرددمیشبیه سازی  با روش تکرار پیوسته دوجزئیآبشار شبه  یک ،باشندمرحله می هردر  هادبی

  نتایج

های سنگین و سبک تلوریم دو راهبرد استفاده شده که در ادامه به شرح این دو راهبرد پرداخته برای جداسازی ایزوتوپ

ابتدا  در این راهبرد تلوریمهای سنگین جداسازی ایزوتوپقابلیت کد برای  برای نشان دادنراهبرد اول: شود. می

ای داده و از راهبرد زیر برای مرحله 15ورودی به یک آبشار عنوان خوراك به تلوریمهای ترکیب طبیعی ایزوتوپ

 شود. استفاده می تلوریمهای سنگین جداسازی هرچه بیشتر ایزوتوپ

 نوع دوم دوجزئیسازی آبشار شبه های شبیه: ورودی3جدول

𝑲  
𝜶𝟎  دبی خوراک(gr/s) ردیف گام تعداد مراحل مرحله ورود خوراک 

6 1/1 80 15 15 1 1 

7 1/1 80 1 15 2 2 

 های خوراك، محصول و پسماند در راهبرد اول: تغییرات غلظت جریان4جدول 

130 𝑇𝑒𝐹6
 128 𝑇𝑒𝐹6

 126 𝑇𝑒𝐹6
 125 𝑇𝑒𝐹6

 124 𝑇𝑒𝐹6
 123 𝑇𝑒𝐹6

 122 𝑇𝑒𝐹6
 120 𝑇𝑒𝐹6

 ایزوتوپ 
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 وزن مولی 234 236 237 238 239 240 242 244

 خوراک طبیعی«: 1»مرحـله 

 خوراک 00089/0 0246/0 0087/0 0461/0 0699/0 1872/0 3179/0 3447/0

 محصول 0010/0 0280/0 0099/0 0523/0 0789/0 2084/0 3243/0 2973/0

6896/0 2717/0 0333/0 0044/0 0009/0 02/5e05- 96/3e05- 02/1e07- پسماند 

 به عنوان خوراک ورودی 1پسماند مرحله «: 2»مرحـله 

 خوراک 0000012/0 000039/0 00005/0 0009/0 0044/0 0333/0 2717/0 6896/0

 محصول 0000012/0 00036/0 0004/0 0063/0 0251/0 1487/0 5278/0 2913/0

7120/0 2573/0 0268/0 0032/0 0006/0 05/3e05- 19/2e05- 67/4e08- پسماند 

گونه توجیه توان اینپذیر نیست. این امر را مینیز امکاندر ادامه این کد قابلیت جداسازی محصول یا پسماند این آبشار 

دهد و همچنین مجموع غلظت گروه سنگین نیز از یک تجاوز خواهد کردن را از دست می دوجزئیکرد کد قابلیت 

گردد با شرایط که مشاهده میطورگردد. همانها در یک جریان برقرار نمیکرد و به تبع شرط محدودیت مجموع غلظت

𝑇𝑒𝐹6 130قابلیت غنی کردن ایزوتوپ سنگین  دوجزئیباال آبشار شبه 
𝑇𝑒𝐹6 128در پسماند و ایزوتوپ  %71را تا 

را  

 در محصول دارد. %53تا

 
 و پسرونده مراحل در گام اولهای نهایی در جریان پیشرونده : غلظت ایزوتوپ2شکل 

𝑇𝑒𝐹6 128)رود مجموع غلظت گروه سنگین انتظار می نوع دوم دوجزئیهمانطور که از مفهوم و مفروضات آبشار شبه 
 

𝑇𝑒𝐹6 130و
𝑇𝑒𝐹6 128است اما غلظت ایزوتوپ در پسماند باال رفته( 

𝑇𝑒𝐹6 130برخالف ایزوتوپ  
نسبت به غلظت همان  

های چندجزئی همیشه دارای یک این دلیل است که برخی از ایزوتوپجز در خوراك کاهش یافته است. این امر به

، مرحله ورود خوراك و ترکیب درصد خوراك ورودی هستند، که این Kپیک غلظت با توجه به شرایط مسئله از قبیل 
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𝑇𝑒𝐹6 128مبین این موضوع برای ایزوتوپ  3شکل پیک ممکن است در مراحل میانی یا مراحل آخر و اول باشد. 
در  

𝑇𝑒𝐹6 128گردد پیک غلظت که از شکل مشاهده میطوراست. همان 8آبشاری با مرحله ورود خوراك 
 5در مرحله  

 است.

 

 
6TeF128 روند افزایشی کاهشی غلظت ایزوتوپ: 3شکل 

 در جریان پسرونده مراحل 
 

ای داده شده مرحله 15عنوان خوراك ورودی به یک آبشار به تلوریمهای ابتدا ترکیب طبیعی ایزوتوپ راهبرد دومدر 

شود. این راهبرد نهایت قابلیت استفاده می تلوریمهای سبک و از راهبرد زیر برای جداسازی هرچه بیشتر ایزوتوپ

 است. تلوریمهای سبک برای جداسازی ایزوتوپ نوع دوم دوجزئیآبشار شبه

 

 

 

 

 

 

 

 در راهبرد دوم 2 نوع  دوجزئیسازی آبشار شبه های شبیه: ورودی5جدول

𝑲  𝜶𝟎  دبی خوراک(gr/s) ردیف گام تعداد مراحل مرحله ورود خوراک 
 1 3و  2،1 15 7 80 1/1 3

 در راهبرد دومهای خوراك، محصول و پسماند تغییرات غلظت جریان :6 جدول
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130 𝑇𝑒𝐹6
 128 𝑇𝑒𝐹6

 126 𝑇𝑒𝐹6
 125 𝑇𝑒𝐹6

 124 𝑇𝑒𝐹6
 123 𝑇𝑒𝐹6

 122 𝑇𝑒𝐹6
 120 𝑇𝑒𝐹6

 ایزوتوپ 

 وزن مولی 234 236 237 238 239 240 242 244

 خوراک طبیعی«: 1» گام

 خوراک 00089/0 0246/0 0087/0 0461/0 0699/0 1872/0 3179/0 3447/0

 محصول 0010/0 0280/0 0099/0 0523/0 0789/0 2084/0 3243/0 2973/0

6896/0 2717/0 0333/0 0044/0 00099/0 02/5e05- 96/3e05- 02/1e07- پسماند 

 به عنوان خوراک ورودی 1محصول گام «: 2» گام

 خوراک 00661/0 16546/0 05120/0 20959/0 20253/0 27715/0 07684/0 01062/0

07/2e05- 00291/0 07378/0 12532/0 25484/0 09923/0 42278/0 02109/0 محصول 

 پسماند 00068/0 06014/0 03155/0 19107/0 23413/0 36038/0 10709/0 01495/0

 یبه عنوان خوراک ورود 2محصول گام «: 3» گام

07/2e05- 00291/0 07378/0 12532/0 25484/0 09923/0 42278/0 02109/0 خوراک 

02/1e07- 80/4e05- 00881/0 03642/0 15691/0 10664/0 64751/0 04368/0 محصول 

96/8e05- 00511/0 12370/0 19363/0 33008/0 09354/0 25011/0 00374/0 پسماند 

گونه توجیه توان اینپذیر نیست. این امر را میهای محصول یا پسماند این راهبرد امکانسازی ایزوتوپدر ادامه غنی

دلیل تجاوز مجموع غلظت گروه سنگین از یک از دست خواهد داد و به تبع کردن را به دوجزئیکرد که کد قابلیت 

قابلیت غنی کردن  دوجزئیگردد. در نهایت آبشار شبه ها در یک جریان برقرار نمیشرط محدودیت مجموع غلظت

𝑇𝑒𝐹6 122ایزوتوپ سبک 
 در محصول دارد.  %71را فقط تا 



 

8 

 

 ای اریانکنفرانس هسته ششمینبیست و 
گاه  -۱۳۹۸اسفندماه  ۸و۷  تهران- ه نصیرالدین طوسیصنعتی خواجدانش

 
  راهبرد دوممراحل در  و پسرونده ایزوتوپهای نهایی در جریان پیشروندهغلظت : 3شکل شماره 

 بحث و نتیجه گیری 

های سبک یا سنگین مخلوط چند ایزوتوپی دهد که حداکثر جداسازی ایزوتوپسازی نشان میدست آمده از شبیهنتایج به

 1برابر با  Kمتر اباشد با انتخاب پاراست. چنانچه هدف جداسازی ایزوتوپ اول یک مخلوط چند جزئی  70در حدود %

یابد و یا در صورتی که هدف جداسازی ایزوتوپ سنگین آخر ، غلظت جزء اول در جریان محصول هر مرحله افزایش می

جزء سنگین در جریان پسماند هر مرحله افزایش یافته و به این شکل با تهی سازی  غلظت cNبرابر با  Kباشد با انتخاب 

کارگیری توان غلظت جزء سنگین را تا حد مطلوب افزایش داد. این در حالی است که با بههر چه بیشتر جریان پسماند می

با جرم میانی استفاده شد ولی نتایج های منظور جداسازی ایزوتوپهای مختلف، از مدل شبه دو جزئی نوع دوم بهراهبرد

 های چندجزئی ندارد.کارایی باالیی برای جداسازی ایزوتوپ نوع دومشبه دوجزئی  آبشارنشان داد که 
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