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In this paper, the analysis of the net cascade with recirculation has been performed. It is shown 

that the function of matched-abundance ratio net cascade is similar to that of its equivalent 

conventional matched-abundance ratio cascade whose number of stages is equal to the sum of the 

number of stages in the last bilayers of the cascade and attained results are reported for the first 

time for separation of Tellurium stable isotopes. For this reason, the code RNETCAS is developed 

successfully. 
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 مقدمه -1

 

های تشخیص و درمان پزشکی و توسعه های پایدار که ناشی از تقاضای تحقیقات بنیادی فیزیک، روشاستفاده از ایزوتوپ

های هایی برای جداسازی ایزوتوپامر،  نیاز به توسعه روشمواد جدید است، روز به روز در حال افزایش می باشد و همین 

های های غنی سازی ماشین های سانتریفیوژ برای جداسازی ایزوتوپ زنجیرهدر این راستا،  پایدار را دوچندان نموده است.

داسازی ایزوتوپی، برای دستیابی به بهترین عملکرد در ج .]3، 2، 1[اندسنگین در دنیا شناخته شدهپایدار سنگین و نیمه

 شودآل میاین مسئله منجر به مفهوم زنجیره ایده. ها، شرط عدم اختالط برقرار باشدجریان تالقیمطلوب است که در نقاط 

جداسازی  جریان برگشتی برایهای معمول زنجیره در موردهای دوجزئی ممکن است. تنها در مورد جداسازی مخلوط که

. به منظور دستیابی به ]7 ،6، 5، 4[ن نیسترسیدن به حالت عدم اختالط برای تمامی اجزاء ممک های چندجزئی،مخلوط

شرط عدم اختالط در نقاط تالقی جریان ها، برای کلیه ایزوتوپ ها، در جداسازی مخلوط های چند جزئی، زنگ و 

 موارد مطرح در رابطه با این زنجیره ها، یکی از .]8[زنجیره شبکه ای ایده آل را پیشنهاد نمودند 2012همکارانش در سال 

در الیه های  زنجیرهو همچنین مراحل منتهی به دو انتهای  زنجیرهکاهش نرخ جریان ورودی به مراحل در الیه های آخر 

می باشد. یکی از راهکارها برای رفع این مورد، برگشت دادن جریان برخی از مراحل الیه های پایینی به ورودی    مختلف

شبکه ای ایده آل را به  زنجیرههای جریان برگشتی و  زنجیرهه های باالتر می باشد. بدین صورت می توان تلفیقی از الی

شبکه ای با جریان برگشتی از الیه آخر را که شرایط  زنجیره 2015صورت توأمان در نظر گرفت. زنگ و همکاران در سال 

در این تحقیق، عملکرد این زنجیره، با  .]9[نسبت فراوانی تطبیق یافته بر آن حاکم باشد، معرفی و بررسی نمودند  زنجیره

معادل آن، جهت جداسازی ایزوتوپ های پایدار تلوریم مقایسه  2زنجیره جریان برگشتی متداول نسبت فراوانی تطبیق یافته

 و تحلیل می گردد.
 

                                                 
2Matched Abundance Ratio Net Cascade (MARC)  
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 تئوری  -2

 آن پیکر بندی های مختلفو  ایشبکه زنجیرهمعرفی -2-1

 (1زنجیره دو بعدی است که در شکل )ای، یک شبکه زنجیرهشبکه ای بیان می گردد.  زنجیرهدر ابتدا شمای کلی یک 

,𝑙)به صورت زوج مرتب  sو  lنشان داده شده است. دو اندیس  𝑠) برای نامگذاری مکان مراحل مورد استفاده قرار می ،

های به سمت نشان دهنده شماره مرحله در جهت افقی است. فلش sمعرف الیه در جهت عمودی و اندیس  l گیرد. اندیس

طور که در شکل مشخص باشد. هماندهنده جریان باالسری و پایین دستی هر مرحله میراست و چپ نیز به ترتیب نشان

که باالترین مرحله در  (1 ,0)به مرحله  زنجیرهاست، تعداد مراحل در هر الیه برابر با شماره آن الیه است و خوراک 

شامل چند الیه و چه تعداد جریان برگشتی باشد  زنجیرهگردد. با توجه به اینکه و واقع در الیه اول است، وارد می زنجیره

شبکه  جیرهزنو این جریان ها به چه مراحلی در الیه های باالتر وارد شوند، تعداد جریان های محصول و پسماند نهایی در 

 ای ثابت و منحصر به فرد نخواهد بود . 

 
   آل ایده (b با جریان برگشتی از الیه آخر (aشبکه ای  شمایی از یک زنجیره( 1) شکل

 شبکه ای و حل آن زنجیرهمعادالت حاکم بر  -2-2

,𝑙)های خوراک، باالسری و پایین دستی مرحله جریان 𝑠)  به ترتیب با𝐿(𝑙,𝑠) ،𝐿(𝑙,𝑠)
𝐿(𝑙,𝑠)و  ′

نشان داده شده و غلظت در  "

𝐶𝑖,(𝑙,𝑠) ،𝐶𝑖,(𝑙,𝑠)ها به ترتیب این جریان
𝐶𝑖,(𝑙,𝑠)و  ′

شود. بیان می 𝐶𝑖,𝐹با  زنجیرهام در خوراک  iباشند. غلظت ایزوتوپ می "

,𝑙)نمایش داده می شود. نرخ جریان خوراک ورودی به مرحله  𝑁𝑐های موجود در مخلوط با  همچنین تعداد ایزوتوپ 𝑠) 

به کمک موازنه جرم کلی برای هر مرحله بدست می آید و با در نظر گرفتن اینکه در آن مرحله جریان برگشتی الیه های 
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ت جریان روابط مربوطه را نشان می دهد. همچنین غلظ (1د یا خیر متفاوت خواهد بود. جدول )دیگر وارد می شون

,𝑙)ورودی به مرحله  𝑠)  ( روابط آن آورده 2)نیز به کمک موازنه جرم جزء مطلوب قابل محاسبه خواهد بود که در جدول

 .شده است

 (𝑙,𝑙)(  نرخ جریان خوراک ورودی به مرحله 1جدول )

Material Balance Stage(𝒍, 𝒔) 

𝐿(𝑙,𝑠) =  𝐹𝑒𝑒𝑑 𝑙 = 1, 𝑠 = 0 

𝐿(𝑙,𝑠) =  [1 − 𝜃(𝑙−1,𝑠+1)]𝐿(𝑙−1,𝑠+1) *𝑠 = −(𝑙 − 1) 

𝐿(𝑙,𝑠) = 𝜃(𝑙−1,𝑠−1)𝐿(𝑙−1,𝑠−1) *𝑠 = (𝑙 − 1) 

𝐿(𝑙,𝑠) =  𝜃(𝑙−1,𝑠−1)𝐿(𝑙−1,𝑠−1) + [1 − 𝜃(𝑙−1,𝑠+1)]𝐿(𝑙−1,𝑠+1) 
*−(𝑙 − 1) < 𝑠 < 𝑙 −

1 

𝐿(𝑙,𝑠) =  [1 − 𝜃(𝑙−1,𝑠+1)]𝐿(𝑙−1,𝑠+1)+𝜃(𝑙+1,𝑠−1)𝐿(𝑙+1,𝑠−1) ∗∗ 𝑠 = −(𝑙 − 1) 

𝐿(𝑙,𝑠) = 𝜃(𝑙−1,𝑠−1)𝐿(𝑙−1,𝑠−1)+[1 − 𝜃(𝑙+1,𝑠+1)]𝐿(𝑙+1,𝑠+1) **𝑠 = (𝑙 − 1) 

𝐿(𝑙,𝑠) =  𝜃(𝑙−1,𝑠−1)𝐿(𝑙−1,𝑠−1) + [1 − 𝜃(𝑙−1,𝑠+1)]𝐿(𝑙−1,𝑠+1)+[1 −

𝜃(𝑙−1,𝑠+1)]𝐿(𝑙−1,𝑠+1)+𝜃(𝑙+1,𝑠−1)𝐿(𝑙+1,𝑠−1)+[1 −

𝜃(𝑙+1,𝑠+1)]𝐿(𝑙+1,𝑠+1) 

**−(𝑙 − 1) < 𝑠 <
𝑙 − 1 

*(Stage without Recirculation) 
**(Stage with Recirculation) 

 

,𝑙)( غلظت جریان خوراک ورودی به مرحله 2جدول ) 𝑠) 

𝑃𝑎𝑟𝑡𝑖𝑎𝑙 𝐵𝑎𝑙𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑓𝑜𝑟   (𝑖 = 1, 2, … , 𝑁𝑐)  Stage(𝑙, 𝑠) 

𝐶𝑖,(𝑙,𝑠) = ( 𝐹𝑒𝑒𝑑𝐶𝑖,𝐹)/𝐿(𝑙,𝑠) 𝑙 = 1, 𝑠 = 0 

𝐶𝑖,(𝑙,𝑠) = ( [1 − 𝜃(𝑙−1,𝑠+1)]𝐿(𝑙−1,𝑠+1)𝐶𝑖,(𝑙−1,𝑠+1)
" )/𝐿(𝑙,𝑠) *𝑠 = −(𝑙 − 1) 

𝐶𝑖,(𝑙,𝑠) = (𝜃(𝑙−1,𝑠−1)𝐿(𝑙−1,𝑠−1)𝐶𝑖,(𝑙−1,𝑠−1)
′ )/𝐿(𝑙,𝑠) *𝑠 = (𝑙 − 1) 

𝐶𝑖,(𝑙,𝑠) = (𝜃(𝑙−1,𝑠−1)𝐿(𝑙−1,𝑠−1)𝐶𝑖,(𝑙−1,𝑠−1)
′

+ [1 − 𝜃(𝑙−1,𝑠+1)]𝐿(𝑙−1,𝑠+1)𝐶𝑖,(𝑙−1,𝑠+1)
"

)/𝐿(𝑙,𝑠) 
*−(𝑙 − 1) < 𝑠 <

𝑙 − 1 

𝐶𝑖,(𝑙,𝑠) = ([1 − 𝜃(𝑙−1,𝑠+1)]𝐿(𝑙−1,𝑠+1)𝐶𝑖,(𝑙−1,𝑠+1)
"+𝜃(𝑙+1,𝑠−1)𝐿(𝑙+1,𝑠−1)𝐶𝑖,(𝑙+1,𝑠−1)

′
)/

𝐿(𝑙,𝑠) 
∗∗ 𝑠 = −(𝑙 − 1) 

𝐶𝑖,(𝑙,𝑠) = (𝜃(𝑙−1,𝑠−1)𝐿(𝑙−1,𝑠−1)𝐶𝑖,(𝑙−1,𝑠−1)
′+[1 − 𝜃(𝑙+1,𝑠+1)]𝐿(𝑙+1,𝑠+1)𝐶𝑖,(𝑙+1,𝑠+1)

" )/

𝐿(𝑙,𝑠) 
**𝑠 = (𝑙 − 1) 

𝐶𝑖,(𝑙,𝑠) = ( 𝜃(𝑙−1,𝑠−1)𝐿(𝑙−1,𝑠−1)𝐶𝑖,(𝑙−1,𝑠−1)
′ + [1 −

𝜃(𝑙−1,𝑠+1)]𝐿(𝑙−1,𝑠+1)𝐶𝑖,(𝑙−1,𝑠+1)
"+[1 −

**−(𝑙 − 1) < 𝑠 <
𝑙 − 1 
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𝜃(𝑙−1,𝑠+1)]𝐿(𝑙−1,𝑠+1)𝐶𝑖,(𝑙−1,𝑠+1)
" +𝜃(𝑙+1,𝑠−1)𝐿(𝑙+1,𝑠−1)𝐶𝑖,(𝑙+1,𝑠−1)

′ +[1 −

𝜃(𝑙+1,𝑠+1)]𝐿(𝑙+1,𝑠+1)𝐶𝑖,(𝑙+1,𝑠+1)
" )/𝐿(𝑙,𝑠) 

*(Stage without Recirculation) 
**(Stage with Recirculation) 

 

نرخ جریان ورودی به مراحل و غلظت این جریان ها در الیه ، 2و  1پس از اینکه با استفاده از روابط مندرج در جداول 

، دستگاه معادالت غیر خطی تشکیل داده  3الی  1یک از مراحل آن الیه، به کمک روابط  مورد نظر محاسبه شد، برای هر

برش و به کمک یک روش حل مناسب مانند روش ناحیه اطمینان داگ لگ، غلظت جریان های باالسری مراحل آن الیه و 

 آن مراحل محاسبه می گردند.

(1) 𝐶𝑖 = 𝜃𝐶𝑖
′ + (1 − 𝜃)

𝐶𝑖
′

∑ 𝛼𝑖𝑗𝐶𝑗
′𝑁𝑐

𝑗=1

        (𝑖 = 1,2, … , 𝑁𝑐) 

(2) 
𝐶𝑘1

′

𝐶𝑘2

′ = 𝛼𝑘1𝑘2

1/2 𝐶𝑘1

𝐶𝑘2

 

(3) ∑ 𝐶𝑖
′

𝑁𝑐

𝑖=1

= 1 

 شود.محاسبه می 4پس از آن، غلظت پسماند مراحل الیه مورد نظر نیز از رابطه 

(4) 𝐶𝑖,(𝑙,𝑠)
" =

𝐶𝑖,(𝑙,𝑠)
′

∑ 𝛼𝑖𝑗𝐶𝑗,(𝑙,𝑠)
′𝑁𝑐

𝑗=1

 

 .]10[شود تعریف می 5برای هر مرحله فاکتور جداسازی با رابطه 

       (5) 𝛼𝑖𝑗,𝑛 =
𝐶′

𝑖,𝑛 𝐶′
𝑗,𝑛⁄

𝐶"
𝑖,𝑛 𝐶"

𝑗,𝑛⁄
= 𝛼0,𝑛

𝑀𝑗−𝑀𝑖          (𝑖 = 𝑗 − 1, 𝑗 = 2, … , 𝑁𝑐)          

𝛼𝑖,𝑗که در آن
باشند. اجزاء اجزاء می این به ترتیب وزن مولکولی 𝑀𝑗و  𝑀𝑖است و   jو  iفاکتور جداسازی بین اجزاء   

𝛼0,𝑛و >𝑀𝑗  𝑀𝑖باشد آنگاه  i<jاند که اگر طوری مرتب شده
𝑀𝑖 - 1فاکتور جداسازی کلی برای اختالف جرم واحد )    = 

𝑀𝑗) باشد. می 

رسیده شود.  زنجیرهشبکه ای ایده آل، الیه به الیه پارامترها محاسبه شده تا به انتهای  زنجیرهبدین ترتیب برای حصول 

وجود داشته باشد، روند محاسبات به همین صورت خواهد بود با این تفاوت که  زنجیرهدر حالتی که جریان برگشتی در 

تا نرخ جریان مراحل در الیه های درگیر  برای الیه های با جریان برگشتی الزم است یک حلقه تکرار در نظر گرفته شود

استفاده می  6با جریان برگشتی همگرا شود. برای شرط همگرایی نرخ جریان ها در الیه های با جریان برگشتی، از رابطه 

پارامتر همگرایی است که در این مقاله از  εو  زنجیرهمجموع تعداد کل مراحل در  𝑁شماره تکرار،  𝑚گردد که در آن، 

 در نظر گرفته شده است. 8−10تبه مر
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(6) 
1

𝑁
 √∑ ∑ |𝐿(𝑙,𝑠)

𝑚+1

𝑆𝑙

−𝐿(𝑙,𝑠)
𝑚 |2 ≪ ε 

عه شود. مراج 7 به مرجع (،R) متداول نسبت فراوانی تطبیق یافته سازی زنجیره جریان برگشتیبه منظور آشنایی با شبیه 

جهت شبیه سازی این زنجیره توسعه داده شده است و به دلیل محدودیت صفحات در  RSIMCASدر این تحقیق، کد 

 اینجا به جزئیات روش پرداخته نشده است.

 نتایج -3

سازی داده شده است که قابلیت شبیه توسعه RNETCAS کدای با جریان برگشتی، سازی زنجیره شبکهدر راستای شبیه

باشد. در مقادیر مختلف فاکتور جداسازی را دارا می های عناصر مختلفبرای ایزوتوپ با جریان برگشتی ایزنجیره شبکه

و فاکتور جداسازی به  gr/h 20الیه و نرخ جریان خوراک  8 با Rشبکه ای  زنجیره، زنجیرهبرای مقایسه عملکرد این دو 

در نظر گرفته شده  3 بابرابر  𝑘2 جزءو  2ا ببرابر  𝑘1انجام شده است. در این زنجیره جزء 2/1 ازای اختالف جرم واحد

( نشان داده شده است. همچنین 3مشخصات خوراک ورودی به زنجیره و ترکیب درصد اجزاء آن در جدول ) است.

فاکتور جداسازی به ازای اختالف جرم ، 8مرحله، مرحله ورود خوراک  15با تعداد  Rزنجیره جریان برگشتی متداول 

 در نظر گرفته شده است. 3 بابرابر  𝑘2 جزءو  2ا ببرابر  𝑘1جزءو  gr/h 20نرخ جریان خوراک ، 2/1 واحد

 
 
 

 ( مشخصات خوراک ورودی به زنجیره و ترکیب درصد اجزاء آن3) جدول

 

( 7( و )6های محصول و پسماند هر دو زنجیره در جداول )و همچنین غلظت ها در این دو زنجیرهمقایسه نرخ جریان

∑نماد به عنوان نمونه، آورده شده اند.  𝐿(: , در  -7های ورودی به مراحل با شماره به معنای مجموع نرخ جریان  (7−

∑ باشد.های مختلف میالیه L𝑅  و  ∑ 𝐿𝑁𝑒𝑡  زنجیره متداول  یبرابه ترتیب نرخ جریان بین مراحلی کلR  و زنجیره شبکه

 .باشدمی R زنجیره متداولدر  n نیز نرخ جریان ورودی به مرحله 𝐿𝑛 می باشند. Rای 

 

 ترکیب درصد خوراک

 𝑇𝑒𝐹6 ایزوتوپ
130  𝑇𝑒𝐹6 

128  𝑇𝑒𝐹6 
126  𝑇𝑒𝐹6 

125  𝑇𝑒𝐹6 
124  𝑇𝑒𝐹6 

123  𝑇𝑒𝐹6 
122  𝑇𝑒𝐹6 

120  

 234 236 237 238 239 240 242 244 جرم مولی

 00089/0 0246/0 0087/0 0461/0 0699/0 1872/0 3179/0 3447/0 غلظت
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 یافتهای نسبت فراوانی تطبیقهای جریان برگشتی و شبکهزنجیرهنرخ جریان بین مراحلی  (6) جدول

زنجیره 

 Rمتداول 

𝐿1 𝐿2 𝐿3 𝐿4 𝐿5 𝐿6 𝐿7 𝐿8 

27249/27 76399/38 41386/44 65045/47 78178/49 36547/51 66755/52 82993/53 

𝐿9 𝐿10 𝐿11 𝐿12 𝐿13 𝐿14 𝐿15 ∑ L𝑅  

55745/26 06599/15 146137/9 179546/6 048199/4 464498/2 162398/1 6397/430 

زنجیره 

 Rای  شبکه

∑ 𝐿(: , −7) ∑ 𝐿(: , −6) ∑ 𝐿(: , −5) ∑ 𝐿(: , −4) ∑ 𝐿(: , −3) ∑ 𝐿(: , −2) ∑ 𝐿(: , −1) ∑ 𝐿(: ,0) 

27238/27 76368/38 41341/44 64992/47 7812/49 36486/51 66692/52 82929/53 

∑ 𝐿(: ,1) ∑ 𝐿(: ,2) ∑ 𝐿(: ,3) ∑ 𝐿(: ,4) ∑ 𝐿(: ,5) ∑ 𝐿(: ,6) ∑ 𝐿(: ,7) ∑ 𝐿𝑁𝑒𝑡 

55692/26 06563/15 415901/9 179396/6 04811/4 464452/2 162381/1 6344/430 

 

 

 

 

 

 

 یافتهای نسبت فراوانی تطبیقهای جریان برگشتی و شبکهزنجیرههای محصول و پسماند ( غلظت7) جدول

 غلظت محصول پسماندغلظت 
 ایزوتوپ

 Rزنجیره متداول  Rزنجیره شبکه ای  Rزنجیره متداول  Rزنجیره شبکه ای 

0000233/0 0000233/0 031023/0 031023/0 𝑇𝑒𝐹6 
120  

008234/0 008234/0 593591/0 593593/0 𝑇𝑒𝐹6 
122  

006038/0 006038/0 101239/0 101239/0 𝑇𝑒𝐹6 
123  

042643/0 042643/0 166278/0 166277/0 𝑇𝑒𝐹6 
124  

070083/0 070083/0 063554/0 063553/0 𝑇𝑒𝐹6 
125  

191403/0 191403/0 040368/0 040367/0 𝑇𝑒𝐹6 
126  

326937/0 326937/0 003729/0 003729/0 𝑇𝑒𝐹6 
128  
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354639/0 354639/0 000219/0 000219/0 𝑇𝑒𝐹6 
130  

 

در زنجیره  8الی  5های ( به ترتیب برش مراحل و نرخ جریان ورودی به مراحل در الیه3و )( 2های )همچنین شکل

  دهند.را نشان می R ایشبکه

 
   Rای در زنجیره شبکه 8الی  5های برش مراحل در الیه( 2) شکل
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   Rای در زنجیره شبکه 8الی  5های نرخ جریان ورودی به مراحل در الیه( 3) شکل

 

 گیرینتیجهبحث و  -4

های الیه   های یکسان درها در مراحل با شمارهشود، مجموع نرخ جریان( مشاهده می6)ول همان طور که از جد

زنجیره جریان ها در خ جریان ورودی به مرحله معادل آن، معادل با نرRای جریان برگشتی شبکه زنجیرهمختلف، در 

با یکدیگر  زنجیرهعملکرد جداسازی این دو  دهد کهنشان می (7. همچنین جدول )می باشد R برگشتی متداول

های ای، برش الیهشود با اعمال جریان برگشتی در زنجیره شبکه( نتیجه می2باشد. با توجه به شکل )مییکسان 

ان های بدون جریالیه جریان برگشتی و همچنین در های بادارای جریان برگشتی افزایش یافته و برش مراحل در الیه

گیری، در مورد نرخ جریان ورودی به  (، همین نتیجه3باشند. با توجه به شکل )برگشتی تقریبًا با یکدیگر برابر می

 باشد.ها برقرار میمراحل این الیه
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