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 چکیده
دوتایی نوع اول های چندجزئی، زنجیره شبههای جریان برگشتی ناهمسو مطرح در جداسازی ایزوتوپیکی از زنجیره

سازی و دلدر م نماید. مبحث مهم مختلف برقرار میباشد. این زنجیره شرط عدم اختلاط دو گروهی را در مراحل می
ها زنجیره از قبیل بازدهی، توان جداسازی و یا تعداد ماشین کلیدی ، بررسی تغییرات پارامترهای مهمسازی این زنجیرهشبییه

، کد باشد. به منظور انجام مطالعات پارامتریک موردنیاز در این زمینهمی 2kو  k ،1kدر زنجیره و ... برحسب تغییرات اجزاء 
PSBCAS1 ها نشان بررسی شده است.به طور موفقیت آمیزی توسعه داده  دوتایی نوع اولسازی زنجیره شبهجهت شبیه

 .افتداتفاق می  11k=و  k=7بیشترین توان جداسازی در دهد که می
 دوتایی نوع اول، مطالعه پارامتریک، ایزوتوپ پایدار، تلوریم، بازدهیکلمات کلیدی: زنجیره شبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

24th Iranian Nuclear Conference 12-11Feb 2018 University of Isfahan                                                                2   

 

 

 بیست و چهارمین کنفرانس هسته ای اریان

گاه اصفهان -اسفندماه 3و  2 :P                      دانش 6301  

 -اسفندماه 2و  0

گاه اصف               هاندانش

         

Simulation of Pseudo Binary Type 1 Cascade for separation of Tellurium 

Stable Isotopes 

 
F. Ezazi1, M. Mallaah1, A. Norouzi2, J. K. Saabet1  

1- Materials and Nuclear Fuel Research School, Nuclear Science and Technology Research Institute, P.O. 

Box: 11365-8486, Tehran, Iran.  

2- Engineering Department, Shahid Beheshti University, G.C, P.O. Box: 1983963113, Tehran, Iran.    

 

Abstract 

One of the counter current cascades that is propound in the separation of multicomponent 

isotopes, is pseudo binary type 1. This cascade imposes the two group no mixing condition 

at stages. The important subject in modelling and simulation of this cascade is the study of 

changing of some key parameters such as efficiency, separation power or total number of 

machines and so on in the cascade versus changing of components k, k1 and k2 . in order to 

implementation of required parametric study in this field, Code PSBCAS1 is successfully 

developed for simulation of pseudo binary type 1 cascade. Studies show that maximum 

separation power of the cascade occur at k=7 and k1=1 

  
Key Words: Pseudo Binary Type 1 Cascade, Parametric Study, Stable Isotope, Tellurium, 

Efficiency  
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 مقدمه-1

ای، لزوم های مختلف پزشکی، تحقیقات فیزیک و همچنین صنعت هستههای پایدار در زمینهاستفاده از ایزوتوپ

ی و تحقیقات فیزیک، تلوریم در کاربردهای پزشک دهد. یکی از عناصر مهمز افزایش میها را روز به روآنتولید 

جداسازی  ترین روشدر حال حاضر بهترین و مقرون به صرفه وشود یک عنصر سنگین محسوب می باشد کهمی

های تا کنون انواع زنجیره .استسانتریفیوژ گازی  سازیغنیهای ، استفاده از زنجیرهسنگین های پایدارایزوتوپ

 توان به زنجیرههای پایدار معرفی گردیده اند که از آن جمله میجریان برگشتی ناهمسو برای جداسازی ایزوتوپ

ن در هر یک از ای ] 3، 2، 1[.یافته غلظت اشاره نمودیره تطبیقآل و زنجایدهیافته نسبت فراوانی، زنجیره شبهتطبیق

ها به منظور تکمیل تعداد معادلات حاکم بر زنجیره جهت حل دستگاه معادلات غیرخطی، شرطی در هر یک زنجیره

باشد که شرط جداسازی دوتایی نوع اول میجیره شبهها زنگردد. یکی از این زنجیرهاز مراحل زنجیره اعمال می

در این تحقیق . ی از آن تا کنون گزارش نشده استو نتایج نمایددوگروهی را در مراحل مختلف زنجیره اعمال می

نتایج شبیه سازی  شود.شبیه سازی این زنجیره توسعه داده شده است و نتایجی از مطالعه پارامتریک آن گزارش می

این زنجیره و همچنین بررسی روند تغییرات برخی از پارامترهای کلیدی زنجیره بر حسب تغییرات برخی از 

 و در این مقاله با موفقیت به انجام رسیده است. تا کنون گزارش نگردیده است 2kو  k ،1kاجزاء  یلپارامترها از قب

 تئوری -2

 معرفی زنجیره شبه دوتایی نوع اول و معادلات حاکم بر آن -2-1

شمایی از یک زنجیره متقارن جداسازی سیستم حاوی یک مخلوط چندجزیی نشان داده ( 1) شماره  شکلدر 

 Fاست. خوراک با نرخ جریان  Nسازی برابر با و تعداد مراحل غنی Ncشده است. تعداد اجزاء مخلوط برابر با 

𝐶𝑖ب درصد با ترکی FNدر مرحله 
𝐹 با نرخ جریان  به ترتیب پسماند و محصول و شودوارد زنجیره میW  وP  و

𝐶𝑖ترکیب درصدهای
𝑤  و𝐶𝑖

𝑝 های خوراک، بالاسری و گردند. نرخ جریاناز دو انتهای زنجیره خارج می

′L𝑛 ،Lسری مراحل میانی نیز به ترتیب با پایین
𝑛  وL"

𝑛 شوند که اندیس نشان داده میn  نمایانگر شماره مرحله

های متناظر برای هر ایزوتوپ در هر مرحله نیز، همانطور که در شکل مشخص شده است، با باشد. غلظتمی

𝐶𝑖,𝑛 ،𝐶′
𝑖,𝑛  و𝐶"

𝑖,𝑛 شود که اندیس نشان داده میi  جزءiبر م را مدنظر دارد. در ادامه معادلاتی که به طور کلی ا

 این زنجیره حاکم است برشمرده خواهد شد.
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 شمایی از یک زنجیره متقارن جداسازی سیستم چندجزیی( : 1) شماره  شکل

 باشد. می (1)در هر مرحله به صورت رابطه  iمعادله بقای جرم برای جزء 

(1) 𝐶𝑖,𝑛L𝑛 − 𝐶′
𝑖,𝑛L′

𝑛 − 𝐶"
𝑖,𝑛L"

𝑛 = 0                                                  

 برقرار است. (2)شوند نیز رابطه در نقاط تلاقی که دو جریان یا بیشتر، با هم ادغام می

(2) 𝐶𝑖,𝑛L𝑛 − 𝐶′
𝑖,𝑛−1L′

𝑛−1 − 𝐶"
𝑖,𝑛+1L"

𝑛+1 == {
0  (𝑛 ≠ N𝐹)

𝐶𝑖
𝐹𝐹  (𝑛 = N𝐹)

                 

′Lجریان برگشتی وجود ندارد بنابراین  Nو  1توجه داشته باشید که در مرحله 
"Lو  0

𝑁+1 د. برای نشوتعریف نمی

 ]5[ شود.تعریف می (3)هر مرحله فاکتور جداسازی با رابطه 

(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)          

باشد. اجزاء می jو  iبه ترتیب وزن مولی اجزاء  jMو  iMاست و  jو  i اجزاءفاکتور جداسازی بین  𝛼𝑖𝑗که در آن 

 فاکتور جداسازی کلی برای اختلاف جرم واحد  𝛼0,𝑛و  jM < iMباشد آنگاه  i < jاند که اگر طوری مرتب شده

(𝑀𝑗 − 𝑀𝑖 = ، برای جاکند اما در اینتواند از یک مرحله به مرحله دیگر تغییر می 𝛼0,𝑛باشد. اگر چه مقدار ( می1

های اجزاء در همه هم در مورد غلظت (4)شود. روابط در نظر گرفته می 𝛼0سادگی کار، این مقدار ثابت و برابر 

  شوند.ها بکار گرفته میمراحل برقرار است که به عنوان شرط محدودیت غلظت

(4) ∑ 𝐶𝑖,𝑛
𝑁𝑐
𝑖=1 = ∑ 𝐶′

𝑖,𝑛
𝑁𝑐
𝑖=1 = ∑ 𝐶"

𝑖,𝑛
𝑁𝑐
𝑖=1 = 1                                               

3𝑁𝑐در هر مرحله تعداد  همانطور که مشخص است، + -، مربوط به غلظت3𝑁𝑐مجهول وجود دارد که تعداد  3

"𝐶)آن مرحله  سریخوراک، جریان بالاسری و جریان پایین جزء در سه جریان cNهای 
𝑖,𝑛،𝐶′

𝑖,𝑛 و𝐶𝑖,𝑛)  باشد می

در آن مرحله  سریخوراک، نرخ جریان بالاسری و نرخ جریان پایین مجهول دیگر نیز مربوط به نرخ جریان 3و 

(L′
𝑛 ،L"

𝑛 وL𝑛) مجهولات در کل زنجیره باشد. بنابراین تعداد می𝑁(3𝑁𝑐 + است و بنابراین به همین تعداد  (3

𝑁(3𝑁𝑐 تعداددر مجموع بالا، از روابط لات زنجیره مشخص شود. معادله نیاز است تا تمام مجهو + معادله  (2

معادله دیگر و به  Nمعادله کمتر از تعداد مجهولات است. پس تعداد  Nگردد که برای کل زنجیره حاصل می
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مشابه زنجیره جداسازی  دوتایی نوع اول،شبهزنجیره در حله به یک معادله اضافی نیاز است. عبارتی برای هر مر

𝑘با هم به عنوان یک جزء و اجزاء  𝑘تا  1جزیی، اجزاء دو + نیز با هم به عنوان یک جزء دیگر در نظر  𝑁𝑐تا  1

 ]4[ شود.در آن برقرار می (5)های دوجزیی به صورت رابطه گرفته شده و شرایط عدم اختلاط، مشابه با سیستم

(5) ∑ 𝐶′
𝑖,𝑛−1

𝑘
𝑖=1 = ∑ 𝐶"

𝑖,𝑛+1
𝑘
𝑖=1                   (𝑛 = 2, 3, … , 𝑁𝐹 − 1, 𝑁𝐹 + 1, … , 𝑁 − 1)          

                      
که یا ادغام جریان وجود ندارد و یا بیش از دو جریان با هم ادغام می  Nو  𝑁𝐹، 1از طرف دیگر در مراحل 

برای این مراحل برقرار خواهد بود  (6)در نظر گرفته شده و رابطه  𝑘2و  𝑘1 گردند، جداسازی متقارن بین اجزاء 

 ]4[گردند. تعریف می (7)سازی با روابط سازی و تهیکه در آن فاکتورهای غنی

(6) 𝛽(𝑘1,𝑘2) = 𝛾(𝑘1,𝑘2) = √𝛼(𝑘1,𝑘2)                                                                              

(7) 𝛽(𝑘1,𝑘2) =
𝐶′

𝑘1 𝐶′
𝑘2⁄

𝐶𝑘1 𝐶𝑘2⁄
,    𝛾(𝑘1,𝑘2) =

𝐶𝑘1 𝐶𝑘2⁄

𝐶"
𝑘1 𝐶"

𝑘2⁄
                                                                          

 شبیه سازی زنجیره-2-2

روش تکمیلی تکنیک پیوسته  به کمک احیه اطمینان و نیزبه روش ن در بخش قبلی، دستگاه معادلات ذکر شده

معلومات ابتدا  ،مربوط به تکنیک پیوستهو الگوریتم  سازی این زنجیرهالگوریتم کامل شبیهدر باشد. قابل حل می

و استفاده از یک حدس اولیه برای پس از آن، با نوشتن قوانین بقای جرم  .شودسئله به عنوان ورودی داده میم

به های بدست آمده در بالا در ادامه توزیع غلظت متناظر با جریانآید.ها بدست میجریانتمام برش مراحل، نرخ 

های بدست آمده در مرحله قبلی، حدس اولیه راه جریانها به هماین غلظت ]6[ .آیدمیبدست  qروش تکرار 

دهند. این حدس اولیه وارد الگوریتم مربوط به تکنیک دستگاه معادلات غیرخطی حاکم بر مسئله را تشکیل می

𝛽(𝑘1,𝑘2)ابتدا  در الگوریتم تکنیک پیوسته .شودپیوسته می
𝛽(𝑘1,𝑘2),𝑛و    

محاسبه  (8)با استفاده از معادلات  0

شماره تکرار است و در ابتدا برابر  𝑛𝑖شود. های موجود در حدس اولیه استفاده میکه در آن از غلظت گردند.می

 باشد.می با صفر

(8) 𝛽(𝑘1,𝑘2)
   = 𝛼0

(𝑀𝑘2−𝑀𝑘1)/2   ,       𝛽(𝑘1,𝑘2),𝑛
0 =

𝐶𝑘1,𝑛
′𝑛𝑖

𝐶𝑘2,𝑛
′𝑛𝑖

⁄

𝐶𝑘1,𝑛
 
𝑛𝑖

𝐶
𝑘2,𝑛
 
𝑛𝑖

⁄

 

𝛽(𝑘1,𝑘2),𝑛مقدار  (9)پس از این مرحله، با استفاده از رابطه 
𝑛𝑖 شود و درون رابطه مربوط به شرط تقارن محاسبه می

 شود.برای مراحل اول، آخر و مرحله ورود خوراک در دستگاه معادلات غیرخطی حاکم بر مسئله قرار داده می

(9) 𝛽(𝑘1,𝑘2),𝑛
𝑛𝑖 = 𝛽(𝑘1,𝑘2),𝑛

0 ∗ 𝑒−𝜏𝑛𝑖 + 𝛽(𝑘1,𝑘2)
   ∗ (1 − 𝑒−𝜏𝑛𝑖)  
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1)   همچنین مقدار عبارت  − 𝑒−𝜏𝑛𝑖) ∑ [𝐶′
𝑘,𝑛−1
(𝑛𝑖−1)

− 𝐶"
𝑘,𝑛+1
(𝑛𝑖−1)

]𝑘
𝑖=1 گردد و معادله نیز از تکرار قبلی محاسبه می

پس از این مرحله،  گیرد.با استفاده از این عبارت، درون دستگاه معادلات غیر خطی حاکم بر مسئله قرار می (11)

د و سپس معیار نآیدستگاه معادلات غیر خطی به روش ناحیه اطمینان، حل شده و مجهولات مسئله بدست می

صورت، الگوریتم به یابد. در غیر اینشود. اگر این معیار اغنا شده باشد الگوریتم پایان میهمگرایی چک می

های تکرار فعلی به عنوان حدس اولیه برای تکرار بعدی مورد ابتدای تکنیک پیوسته بازگشت داده شده و جواب

شود و تا زمان همگرایی، برنامه ادامه اعمال میته بر روی معادلات گیرد و مجددًا تکنیک پیوساستفاده قرار می

 یابد.می

(11) ∑ [𝐶′
𝑘,𝑛−1
(𝑛𝑖)

− 𝐶"
𝑘,𝑛+1
(𝑛𝑖)

] = (1 − 𝑒−𝜏𝑛𝑖) ∑[

𝑘

𝑖=1

𝑘

𝑖=1
𝐶′

𝑘,𝑛−1
(𝑛𝑖−1)

− 𝐶"
𝑘,𝑛+1
(𝑛𝑖−1)

] 

 نتایج  -3

دوتایی یک نمونه زنجیره شبه، PSBCAS1کد توسعه داده شده گذاری نتایج حاصل از در ابتدا به منظور صحه

قوانین بقای جرم کلی و بقای جرم جزء مطلوب و همچنین شرط زنجیره  برقراری سازی گردیده ونوع اول شبیه

و مرحله ورود خوراک  15سازی شده تعداد مراحل زنجیره شبیهگردند. می بررسیدوتایی نوع اول در مراحل شبه

برابر  𝛼0  اند.گردیده انتخاب 3 و 2، 3به ترتیب   2k و k ،1kبوده و اجزاء  1ک برابر با باشد. نرخ جریان خورامی 5

 مشخصات خوراک ورودی به زنجیره و ترکیب درصد اجزاء آن( 1در جدول )در نظر گرفته شده است.  1/1با 

( نرخ جریان ورودی به مراحل زنجیره 3سازی شده، شکل )( برش مراحل زنجیره شبیه2آورده شده است. شکل )

نیز برقراری بسیار مطلوب قوانین  (2دهند. جدول )ها در مراحل را نشان می( توزیع غلظت ایزوتوپ4و شکل )

 دهد.یی نوع اول در مراحل را نشان میدوتابقای جرم کلی و بقای جرم جزء مطلوب و همچنین شرط زنجیره شبه

ها نیز از همین دقت برخوردار ر آنها آورده شده است و برای سایوتوپیکی از ایز بقای جرم جزء مطلوب برای

  .نمایدگردد که کد تهیه شده، با دقت بسیار مناسبی نتایج را ارائه میملاحظه می است.
 و ترکیب درصد اجزاء آنسازی شده شبیهمشخصات خوراک ورودی به زنجیره ( 1) جدول

 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

 0.00089 0.0246 0.0087 0.0461 0.0699 0.1872 0.3179 0.3447 غلظت
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 سازی شدهبرش مراحل زنجیره شبیه( : 2) شماره شکل

 
 سازی شدهشبیه : نرخ جریان ورودی به مراحل زنجیره( 3) شماره شکل
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 سازی شدهها در مراحل شبیهتوزیع غلظت ایزوتوپ ( :4) شماره شکل

 

 دوتایی نوع اولو شروط زنجیره شبه برقراری قوانین بقای جرم کلی و بقای جرم مطلوب برای تمامی اجزاء( 2) جدول

یبقای جرم کل مراحل شماره وبلبقای جرم جزء مط   ∑ 𝑪′
𝒊,𝒏−𝟏

𝟑

𝒊=𝟏

− ∑ 𝑪"
𝒊,𝒏+𝟏

𝟑

𝒊=𝟏

 𝜷 (𝟐,𝟑),𝒏
− 𝜸 (𝟐,𝟑),𝒏

 

1 Stage 01 <1e-17 <1e-17 
 

<1e-6 

2 Stage 02 <1e-17 <1e-17 <1e-17 - 

3 Stage 03 <1e-17 <1e-17 <1e-17 - 

4 Stage 04 <1e-17 <1e-17 <1e-17 - 

5 Stage 05 <1e-17 <1e-17 - <1e-6 

6 Stage 06 <1e-17 <1e-17 <1e-17 - 

7 Stage 07 <1e-17 <1e-17 <1e-17 - 

8 Stage 08 <1e-17 <1e-17 <1e-17 - 

9 Stage 09 <1e-17 <1e-17 <1e-17 - 

10 Stage 10 <1e-17 <1e-17 <1e-17 - 

11 Stage 11 <1e-17 <1e-17 <1e-17 - 

12 Stage 12 <1e-17 <1e-17 <1e-17 - 

13 Stage 13 <1e-17 <1e-17 <1e-17 - 

14 Stage 14 <1e-17 <1e-17 <1e-17 - 

15 Stage 15 <1e-17 <1e-17 - <1e-6 

 

باشد. به عنوان نمونه، بررسی تغییرات پارامتر در ادامه، روند تغییرات پارامترهای مختلف زنجیره قابل بررسی می

و نیز نرخ  1/1برابر با  𝛼0 و 5مرحله و مرحله ورود خوراک  11توان جداسازی زنجیره شبه دوتایی نوع اول با 

  مورد بررسی قرار گرفته شده است. 𝑘2و  𝑘1، 𝑘اجزاء برحسب تغییرات  gr/s 111 جریان خوراک زنجیره برابر با

نحوه تغییرات توان جداسازی این زنجیره بر حسب  باشد.( را دارا می1ماده فرآیندی نیز همان مشخصات جدول )

( نشان داده شده است.5) شماره شکل، در 𝑘2 و 𝑘1، 𝑘تغییرات 
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 هدوتایی نوع اول نموندر زنجیره شبه 𝒌𝟐 و 𝒌𝟏، 𝒌 بر حسب تغییراتنحوه تغییرات توان جداسازی زنجیره  ( :5) شماره شکل
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رابطه توان جداسازی ارائه شده توسط پالکین مورد  و نحوه تغییرات آن در زنجیره، به منظور بررسی این پارامتر

پتانسیل جداسازی پالکین  (12)رابطه  شود.نشان داده می (11)که با رابطه   گرفته شده استاستفاده قرار 

 ]7[است.

(11) 𝛥𝑈 = 𝑃𝑉(𝐶1
𝑃 , 𝐶2

𝑃 , … , 𝐶𝑁𝑐

𝑃 ) + 𝑊𝑉(𝐶1
𝑊, 𝐶2

𝑊, … , 𝐶𝑁𝑐

𝑊) − 𝐹𝑉(𝐶1
𝐹 , 𝐶2

𝐹 , … , 𝐶𝑁𝑐

𝐹 ) 

(12) 𝑉(𝐶1
 
, 𝐶2

 
, … , 𝐶𝑁𝑐

 
) =

1

𝑁𝑐 − 1
∑ (

ΔM𝑁𝑐1

ΔM𝑖𝑗
)

2

(𝐶𝑖 − 𝐶𝑗)ln (
𝐶𝑖

𝐶𝑗

𝑁𝑐

𝑖,𝑗=1
𝑖<𝑗

) 

 گیریبحث و نتیجه -4

، هر های ابتدایینمود که برای ایزوتوپگیری توان نتیجهشود، میمشاهده می (5)  شماره شکلطور که در همان

، هر چه 𝑘 =7تر خواهد بود. همچنین در بزرگزنجیره  دورتر باشد، توان جداسازی 𝑘1از  𝑘2تر و سنگین 𝑘1چه 

𝑘1 تر و سبک𝑘2  به𝑘1 تر خواهد بود و در بزرگزنجیره  تر باشد، توان جداسازینزدیک𝑘 =6 تغییرات توان ،

امکان مطالعه بر روی پارامترهای دیگر زنجیره از جمله  روند صعودی نزولی خواهد داشت.زنجیره  جداسازی

یزوتوپ هدف در محصول مجموع توان جداسازی مراحل، بازدهی زنجیره، نرخ جریان کل بین مراحلی، غلظت ا

تغییرات فاکتور جداسازی و مرحله ورود خوراک به و  𝑘 ،𝑘1، 𝑘2اجزاء و پسماند زنجیره بر حسب تغییرات 
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