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چکیده
 با شرایط بهینه آن در حالتیکه تعدادR  عملکرد یک آبشار مدل تطبیقیافته،در این پژوهش برای اولینبار با استفاده از خوراک طبیعی زینان
 مورد ارزیابی قرار، فاکتور جداسازی و نرخ بهینه خوراک ورودی به هر ماشین مشخص و ثابت باشد، نرخ جریان خوراک ورودی به آبشار،مراحل
 تعداد ماشینهای استفاده شده در، ظرفیت جداسازی آبشار، پارامترهای محاسبه شده عبارتند از نرخ جریان ورودی و خروجی مراحل.میگیرد
)TLBO(  الگوریتم بر مبنای آموزش و یادگیری، الگوریتم استفاده شده در بهینهسازی.هر مرحله و برش مراحل در دو حالت بهینه و غیربهینه
 نتایج نشان میدهد که. در نظر گرفته شده استR بوده و تابع هدف بهصورت تابعی از توان جداسازی برای تک ماشین و پارامتر تطبیقیافته
 توان جداسازی در شرایط تطبیقیافته برای جزءهای «اول و سوم» و «دوم.توان جداسازی در حالت بهینه نسبت به حالت غیربهینه بیشتر است
 برای تعیینMISCC  همچنین یک کد محاسباتی با عنوان. بیشتر از حالت غیربهینه میباشد%9  و%1 و سوم» در حالت بهینه بهترتیب
. استفاده میشودR پارامترهای آبشار در شرایط بهینه و غیربهینه ارایه شده که از آن برای تجزیه و تحلیل آبشار تطبیقیافته
R  آبشار بهینه تطبیقیافته، بهینهسازی، توان جداسازی،R  آبشار تطبیقیافته مدل، ایزوتوپهای پایدار:کلیدواژهها
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Abstract
In the present study, for the first time the R cascade under normal and optimal conditions with the constant
and specified total number of cascade stages, the feed flow rate to the cascade, the factor of separation
based on the unit mass difference, and the maximum and optimal of the feed flow into the centrifuge
machine is assessed. The algorithm used for optimization is TLBO algorithm and the objective function is
considered as a function of separation work for a single machine and match abundance ratio. The results
show that in the cascade with the match abundance ratio for isotopes k 1 and k2 the separation work in
optimal cascade is more than conventional. If the abundance ratio is adapted for two pair of components,
i.e., the “first and third” and the “second and third, the separation power in the optimal mode for the first
and second cases is 1% and 9% more than those of conventional, respectively. Finally, a computational
code named MISCC is written to determine and analyze the parameters of the match abundance ratio
cascade in optimal and normal conditions.
Keywords: Stable isotopes, Match abundance ratio cascade, Separation work, Optimization, Optimum
match abundance ratio cascade
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 .1مقدمه
امروزه کاربرد ایزوتوپهای پایدار در علوم مختلف از جمله
داروسازی ،پزشکی و صنعت جایگاه ویژهای را به خود اختصاص
داده است[ .]2-1ایزوتوپهای پایدار را براساس کاربردشان می
توان به ایزوتوپهای صنعتی ،پزشکی (تشخیص ،درمان و تسکین
بیماری) ،کشاورزی و تحقیقاتی طبقهبندی نمود [ .]3الزم به
ذکر است که جداسازی ایزوتوپهای پایدار با توجه به اهمیت و
کاربرد فراوان آنها در داخل کشور از اهمیت ویژهای برخوردار
است .تئوری جداسازی مخلوط ایزوتوپهای چندجزیی بهدلیل
لزوم بررسی و محاسبات مربوط به اثر همه ایزوتوپها بر
جداسازی ایزوتوپ هدف ،پیچیده بوده و در مقایسه با جداسازی
مخلوطهای دوجزیی (مثل اورانیم) دارای ابعاد گستردهتری می
باشد .برخالف سبکترین و سنگینترین ایزوتوپها که در طول
آبشار 1رفتار یکنواختی را دارند و هر کدام به سمت خروجی
محصول و پسماند در حال افزایشاند ،غنیسازی اجزاء میانی به
ترکیب درصد مخلوط بستگی دارد .تاکنون مدلهای مختلفی
برای جداسازی ایزوتوپهای پایدار معرفی شده است .در ابتدا
آبشار تطبیقیافته مدل  2Rتوسط دالگارزا برای جداسازی
ایزوتوپهای چندجزیی اورانیم مطرح شد [ .]4آبشار تطبیقیافته
 3Xنیز اولینبار توسط دالگارزا و همکاران در سال  1961معرفی
گردید [ .]5تئوری آبشار  4Qتوسط کوچروو و میننکو در سال
 1965مورد مطالعه قرار گرفت [ .]6آبشار شبه ایدهآل 5اولینبار
توسط ایلمد لهرر و اپلبالت در سال  1968معرفی گردید [.]7
پس از آن پارامترهای مربوط به هر یک از آبشارهای مدل اشاره
شده در فوق توسط پژوهشگران زیادی جهت جداسازی ایزوتوپ
های مختلف مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفتهاند که در هر یک
از آنها ،فرضهایی جهت اعمال شرایط جداسازی در نظر گرفته
شده است .بهعنوان مثال در سال  2010تیان مین سونگ و
همکاران با تغییر پارامتر * Mدر جداسازی ایزوتوپهای
کریپتون ،امکان تعیین جریان میانمرحلهای کمینه در آبشار
تطبیقیافته را بررسی کردهاند [ .]8همچنین آبشار تطبیقیافته
 Rبا آبشاری که کمترین جریان میانمرحلهای دارد توسط
سوالبریدز و همکاران مقایسه شده است [ .]9آبشار تطبیقیافته
 Rبا چند جریان خروجی و یا ورودی نیز بهمنظور جداسازی
ایزوتوپهای چندجزیی اورانیم توسط پژوهشگران مورد بررسی
1. Cascade
2. Matched Abundance Ratio Cascade
3. Match Abundance X Cascade
4. Q Cascade
5. Quasi Ideal Cascade
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قرار گرفته است [ .]12-10در هیچیک از این موارد از روشهای
بهینهسازی استفاده نشده است و با تغییر یک پارامتر ،کمینه
نمودن جریان میانمرحلهای مورد ارزیابی قرار گرفته است.
بهینهسازی پارامترهای آبشار اولینبار توسط پالکین مورد مطالعه
قرار گرفت [ .]13پارامترهای یک آبشار بهینه 6متناسب با تابع
هدف موردنظر تعیین میشوند که از میان آنها میتوان به
کاهش نرخ جریان کل میانمرحلهای 7در آبشار ،افزایش توان
جداسازی در آبشار و یا کاهش تعداد ماشینهای سانتریفیوژ
اشاره نمود [ .]15-14تاکنون هیچ تعریف مشخصی از آبشار
بهینه در فرایند جداسازی ایزوتوپهای چندجزیی ارایه نشده
است [ .]16بنابراین بررسی بیشتر و معرفی آبشاری جدید با
عملکردی بهتر مستلزم انجام محاسبات پیچیده و پژوهشهای
فراوان است.
در پژوهش حاضر ،برای اولینبار عملکرد جداسازی یک آبشار
مدل تطبیقیافته  Rبا شرایط بهینه آن برای دو جزء کلیدی k1
و  k2با استفاده از خوراک زینان طبیعی ،تحت شرایط یکسان از
لحاظ تعداد کل مراحل آبشار ،مرحله ورود خوراک به آبشار و
غلظت و نرخ جریان خوراک ورودی به آبشار مورد بررسی و
مقایسه قرار میگیرد .برای تعیین پارامترهای آبشار تطبیقیافته
 Rدر شرایط بهینه و غیربهینه ،یک کد محاسباتی با عنوان
 8MISCCنوشته شده است .این کد از دو بخش مجزا جهت
شبیهسازی و تعیین پارامترهای آبشار تطبیقیافته  Rدر شرایط
بهینه و معمولی تشکیل شده است .در این کد از الگوریتم بهینه
سازی بر مبنای آموزش و یادگیری )TLBO( 9برای بهینهسازی
استفاده میشود .همچنین جهت حل معادالت غیرخطی در آبشار
مدل  Rغیربهینه از روش حل ناحیه اطمینان 10بهمنظور
همگرایی بهتر در کد استفاده شده است .دو جزء  k1و  k2در این
بررسی اجزاء «اول و سوم» و «دوم و سوم» انتخاب شدهاند.
 .2تئوری
در این بخش به بیان معادالت حاکم بر آبشار جداسازی و تئوری
های مورد استفاده در آن جهت جداسازی ایزوتوپهای
چندجزیی با مدل  Rپرداخته میشود .پس از آن ،آبشار بهینه و
تابع هدف تعریف شده در این تحقیق معرفی میگردد.

6. Optimum Cascade
7. Total Flow Rate
8. Multi-component Isotope Separation Cascade Code
9. Teaching Learning Based Optimization
10. Trust Region

Journal of Nuclear Science and Technology
Vol. 94, No 4, 2021, P 74-83

مقایسه عملکرد یک آبشار مدل تطبیقیافته  Rبا شرایط بهینه آن برای . . .
 1 .2معادالت حاکم بر آبشارهای جداسازی ایزوتوپهای چندجزیی

یک آبشار برای جداسازی سیستم چندجزئی در شکل  1نشان
داده شده است [ .]17تعداد اجزاء برابر  Ncو تعداد مراحل آبشار
برابر  Nاست .جریان خوراک با نرخ  Fدر مرحله  nfبا غنای zF
وارد آبشار میشود .جریانهای میانمرحلهای با نرخ جریان Mn
و  Nnو ترکیب درصدهای  yi,nو  xi,nو جریانهای پسماند و
محصول  Wو  Pبا ترکیب درصد  xwو  ypبیان میگردد
()1
()2
()3
()4
()5
()6

M n  n Zn , n  1,..., N

Nn  (1 n ) Zn , n  1,..., N
Zn1  M n  Nn2 , n  1,..., N  2, n  nf
Zn  M n1  Nn1  F , n  nf
Z N  M N 1

Z1=N2

( .) i=1 ,2 ,... Ncرابطههای  1تا  6مربوط به موازنه جریان در تمام
مراحل آبشار و نیز نقاط تالقی در گرهها میباشند .در این روابط
 Nn ،Mn ،θ nو  Znبهترتیب به برش مرحله  ،nنرخ جریان
محصول مرحله  ،nنرخ جریان پسماند مرحله  nو نرخ جریان
ورودی به مرحله  nاشاره دارند.
رابطه  7مربوط به پایستگی جرم برای جزء iام
( ،)i=1,2, ... , Ncدر هر مرحله است [16و:]17

zi,n Zn - yi,n M n - xi,n Nn = 0

() 7

پایستگی جرم در نقاط اختالط جریانها با رابطه  8نشان
داده میشود:
() 8

zi,n Zn - yi,n-1M n-1 - xi,n+1Nn+1 =  ( n, nf ) zi,F F

() 9

) 0, ( n  nf
 ( n,nf )  
) 1, ( n = nf

رابطه فاکتور جداسازی در آبشار جداسازی چندجزیی به فرم
رابطه  10میباشد:
) , (i = j - 1, j = 2,...,N c

) j -M i

) ( yi,n y j,n
(M
= α0,n
) ( xi,n x j,n

76

باشد Mi <Mj ،است .همچنین  α0,nفاکتور جداسازی کلی برای
اختالف جرم واحد ( )Mj-Mi =1میباشد .اگرچه مقدار  α0,nمی
تواند از یک مرحله به مرحله دیگر تغییر کند ،با این حال برای
سادگی روش حل ،این مقدار ثابت و برابر  α0در نظر گرفته می
شود .با کمک رابطه  11نیز شرط محدودیت غلظت ایزوتوپها
در تمام مراحل اعمال میشود.

1

()11

x

i ,n

i 1

در این رابطه i ،همان جزء کلیدی است که معموالً بهعنوان جزء
سبکتر در نظر گرفته میشود Mi .و  Mjبهترتیب جرم مولکولی
جزءهای  iو  jمیباشند .اجزاء طوری مرتب شدهاند که اگر i<j

i 1

i 1

آبشار تطبیقیافته مدل  Rبرای دو جزء  k1و  k2که در آن جرم
مولی جزء  k1از جزء  k2بیشتر است ،مطرح میشود .متناسب با
پارامترهای موجود در آبشار ،جزء  k1و ایزوتوپهای سبکتر از
آن در بخش محصول غنی میشوند .جزء  k2و ایزوتوپهای
سنگینتر از آن نیز در بخش پسماند غنی میشوند .در این آبشار
شرط انطباقی زیر بین نسبتهای فراوانی اجزاء  k1و  k2در یک
نقطه تالقی در نظر گرفته میشود [:]20-16
R(k1 ,k2 ),n 1  R(k1,k 2 ),n 1  R(k 1,k 2 ),n

()12
که در آن:

 R ( k ,k )  z k 1و

()13

xk1
xk2

zk2

 R(k1 ,k2 ) و

yk1

2

1

R(k1 ,k2 ) 

yk2

با در نظر گرفتن جداسازی به شکل متقارن بین جزءهای
 k1و  k2خواهیم داشت:

)( k 1,k 2)   ( k 1,k 2

()14

1
1

1
1

1
1

1

= αij,n





 2.2آبشار تطبیقیافته مدل R

1
1

()10
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Nc

yi ,n 

Nc

zi ,n 

Nc

1

1
1

2
2
1

1

2
2
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شکل  .1نمایی از یک آبشار متقارن جریان برگشتی با یک جریان خوراک و
دو جریان پسماند و محصول [.]17

 1 .4 .2فاز آموزش

که تعریف  βو  γبرابر است با:
y k1 y k 2
z k1 z k 2
z z
 k1 k 2
x k1 x k 2

()15

( k 1,k 2) 

()16

) ( k 1,k 2

در این حالت با تجمیع شرط انطباقی و الزام تقارن برای هر
مرحله ،رابطه  17برقرار است:
()17

)( k 1,k 2)   ( k 1, k 2)  ( k 1, k 2

 3.2آبشار بهینه تطبیقیافته R

آبشار بهینه تطبیقیافته  Rبه آبشاری اشاره دارد که در درجه
اول ،شرایط تطبیقی برای دو ایزوتوپ موردنظر در جریان خوراک
ورودی به مراحل را مطابق رابطه  12داشته باشد؛ این شرط دقیقاً
مطابق با شرایط آبشار مدل تطبیقیافته  Rاست .همچنین آبشار
تطبیقیافته  Rدر حالت بهینه نسبت به آبشار مدل  Rغیربهینه
دارای توان جداسازی بیشتر و در عین حال نرخ جریانهای
میانمرحلهای کمتری است .توان جداسازی و نرخ جریانهای
میانمرحلهای از پارامترهای مهم در طراحی آبشار هستند .هر
چه مقدار نرخ کل جریانهای میانمرحلهای در آبشار کاهش
بیشتری داشته باشد ،نه تنها هزینه مرتبط با مقدار خوراک
طبیعی مصرفی به نسبت کاهش موجودی در آبشار کمتر می
شود ،بلکه تعداد ماشینهای سانتریفیوژ مورد استفاده نیز کم
میشوند که از نظر اقتصادی بسیار مقرون به صرفه است .افزایش
توان جداسازی در آبشار نیز بدین معناست که ماشین سانتریفیوژ
بیشترین توان جداسازی را برای جداسازی ایزوتوپ مورد نظر
فراهم نموده است.
 4 .2الگوریتم بهینهسازی بر مبنای آموزش و یادگیری

1

یکی از الگوریتمهای مورد استفاده برای انجام محاسبات بهینه
سازی ،الگوریتم بهینهسازی بر مبنای آموزش و یادگیری
( )TLBOاست .در این قسمت به معرفی این الگوریتم و در
نهایت معرفی تابع هدف پرداخته میشود .الگوریتم  TLBOبر
مبنای آموزش دانش آموزان در کالس درس میباشد و از دو فاز
آموزش و یادگیری تشکیل میشود [.]22-21

یک گام در ارتقاء سطح علمی دانشآموزان در هر کالس این
است که معلم دانشآموزان را تا حد ممکن به سطح علمی خود
نزدیک کند .در این فاز  Tiو  Miبهترتیب بهعنوان معلم و میانگین
جمعیت در تکرار iام تعریف میشوند .معلم  Tiتالش میکند تا
میانگین  Miرا به سطح خود برساند .بنابراین معلم میتواند مقدار
میانگین را از سطح اولیه  Miبه سطح جدید میانگین برساند.
بنابراین راهحل در این روش بر اساس اختالف بین میانگین فعلی
و میانگین جدید با استفاده از رابطه زیر ادامه پیدا میکند:
()18

(Meani = ri)Mnew - TFMi

در این رابطه  riیک عدد تصادفی بین صفر تا یک است و  TFنیز
فاکتور آموزش است که در هر تکرار یکی از اعداد  1و یا  2را به
خود اختصاص میدهد Meani .از رابطه () مقادیر بردار جمعیت
 Xold,iرا با استفاده از رابطه ( )19به  Xnew,iدر تکرار iام منتقل
میکند .در تکرار اول ،معلم عبارت است از بردار جمعیتی که
بهترین مقدار تابع هدف را به خود اختصاص داده است.
بنابراین .Mnew = Ti
()19

Xnew,i =Xold,i + Meani

 2.4.2فاز یادگیری

گام دیگر در ارتقاء سطح علمی دانشآموزان در کالس درس،
ارتباط بین آنهاست؛ بهطوری که دانشآموزانی که سطح علمی
باالتری دارند دانشآموز با کیفیت پایینتر را به سطح خود
برسانند .دانشآموزان سطح علمی خود را از طریق ارتباط با
یکدیگر ،جلسات و سمینارها بهطور تصادفی ارتقاء میدهند .در
این فاز به شکل تصادفی دو بردار جمعیت انتخاب میشوند .اگر
( ، f)Xi( < f)Xjیعنی بردار جمعیت  Xjبهتر از بردار جمعیت Xi
میباشد .بهعبارت دیگر ،مقدار تابع هدف  Xjاز مقدار تابع هدف
 Xiبیشتر است .در این حالت از رابطه  20برای تولید بردار
جمعیت جدید استفاده میشود و در غیر این صورت از رابطه 21
استفاده میشود.
()20
()21

(Xnew,i = Xold,i + ri)Xi - Xj
(Xnew,i = Xold,i + ri)Xj - Xi

1. Teaching Learning Based Optimization
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توان جداسازی نیز طبق رابطه  25قابل محاسبه است که در آن
پارامترهای  yi,p ، xi,wو  zi,Fبهترتیب به مقدار غلظت ایزوتوپ iام
در جریان پسماند ،محصول و خوراک آبشار اشاره دارند
[ .]16-15در این روش ،مقدار تابع ارزش از رابطه  26بهدست
میآید که در آن  cکسر وزنی هر یک از اجزاء در جریان خوراک،
محصول و یا پسماند و  ΔMاختالف جرم اتمی میباشد.

در این فاز نیز متناسب با روابط ارایهشده ،مقادیر بردارهای
جمعیت تغییر میکنند و فازهای یک و دو تا تعداد تکرار
مشخصی ادامه مییابند تا زمانیکه مقادیر پارامترهای بهینه
متناسب با بیشترین مقدار تابع هدف محاسبه شوند.
 3 .4 .2تابع هدف

یکی از معیارهای اصلی انتخاب تابع هدف در یک آبشار ،ظرفیت
جداسازی کل به تعداد ماشینهای استفاده شده
U
) در آن آبشار میباشد .از آنجا که در این پژوهش ،مدل
(

2

 M N c 1 
)26(V (c1, c 2 ,..., c N c )  
)  (c  c
 M k k  k 1 k 2
2 1 

2

 M N c 1 
ln(c k 1 / c k 2 )   
)  c k ln(c k / c k 1


k 1, k  k 1 ,k2  M kk 1 

n

انتخابی برای تحلیل عملکرد آبشار در حالت بهینه ،مدل
تطبیقیافته  Rانتخاب شده است لذا برقرای شرایط مدل

مربوطه )  ( R(k 1,k 2) ,n 1  R(k 1,k 2) ,n 1  R( k 1,k 2) ,nهمزمان
با بیشینه نمودن (

U
n

 .3روش کار
 1 .3روش تعیین پارامترهای آبشار تطبیقیافته R

) در تعمیم تابع هدف نهایی الزامی است.

در الگوریتم آبشار تطبیقیافته مدل  ،Rابتدا نرخ جریان کل
مراحل براساس رابطههای  1تا  6حدس زده میشود .سپس
غلظت ایزوتوپهای زینان در تمام مراحل آبشار ،با توجه به نرخ
جریانهای بهدست آمده از حدس اولیه تعیین میشود .با توجه
به رابطه بین غلظت هر ایزوتوپ در محصول و پسماند هر مرحله
که در رابطه  11به آن اشاره شد ،معادالت غلظت یک دسته
معادالت غیرخطی میباشند و روشهای مختلفی برای حل آن
ها ارایه شده است [ .]25-23در این پژوهش از روش تکرار Q1
استفاده میشود [ .]25پس از آن با استفاده از روشهای
ریاضیاتی که مربوط به حل معادالت غیرخطی است ،با کمک
روابط ارایه شده در معادالت  7تا  11و  ،17شرایط آبشار
تطبیقیافته مدل  Rبرای دو ایزوتوپ  k1و  k2محاسبه میشود.
در کد تهیه شده ،جهت حل معادالت غیرخطی از الگوریتم حل
عددی ناحیه اطمینان استفاده شده است .در الگوریتم آبشار مدل
 ،Rپارامتر  εبهعنوان شرط پایان الگوریتم با استفاده از رابطه 27
تعیین میشود و مقدار آن باید کمتر از  10-7باشد .توضیحات
کامل در این رابطه در مرجع [ ]16آمده است.

بنابراین تابع هدف ،مطابق رابطه  22تعریف شده است که رابطه
مستقیمی با شرط تطبیقیافته  Rو توان جداسازی دارد.
) Object _ Function  f ( Match_ R , U

()22

با توجه به تأثیر وزنی هر یک از این پارامترها ،رابطه خطی
 23با ضرایب  1000برای شرط تطبیقیافته  Rو  1برای کار
جداسازی به منظور تعیین تابع هدف در نظر گرفته شد:
()23

n

Object _ Function  1000Match _ R  U

در رابطه فوق  nبیانگر تعداد ماشینهای سانتریفیوژ در آبشار
است δU .مقدار توان جداسازی در کل آبشار و  Match_Rشرط
تطبیقیافته برای دو جزء  k1و  k2در تمام مراحل است که از
رابطه  24بهدست میآید:
()24

 R (k 1,k 2) ,n 1 

N 1

( k 1, k 2) , n

( R
x

n 2

Match _ R  1 /

()27

) R ( k 1,k 2) ,n  R (k 1,k 2) ,n 1  R (k 1,k 2) ,n 1  R (k 1,k 2) ,n 1

()25
.

F

,

,

y

) z, N c ,FF

P

z2

,

,

. ) y N.

c

y,P .

. ) N.FV
, (, zW1

,
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تعداد مجهوالت موجود در تعیین تمام پارامترهای آبشار عبارتند
از  3Ncمجهول به ازای غلظت ایزوتوپها در جریانهای ورودی،
پسماند و محصول هر مرحله و سه مجهول به ازای نرخ جریان
1. Q Iteration
ورودی و خروجی هر مرحله .بنابراین تعداد کل مجهوالت برای
تمام مراحل برابر با ( ))3Nc+3(Nاست اما تعداد معادالتی که از
معادالت  7تا  11بهدست میآید برابر با ( ))3Nc+2(Nمیباشد.
حال در صورتیکه هدف ،ایجاد آبشار با شرایط تطبیقیافته مدل
 Rباشد ،با استفاده از رابطه  17برای دو جزء  k1و  k2در تمام
مراحل N ،معادله دیگر نیز تولید میشود .بدینترتیب با کمک
روشهای حل عددی میتوان به آبشار تطبیقیافته  Rدست
یافت.
 2 .3روش تعیین پارامترهای آبشار تطبیقیافته  Rدر شرایط بهینه

ابتدا با حدس اولیه مقادیر برش برای تمام مراحل و محل ورود
خوراک ،نرخ جریان مراحل تعیین میشود .رابطه  28بردار
متغیرها را که در محاسبات بهینهسازی مورد استفاده و اصالح
قرار میگیرد ،نشان میدهد .در بردار متغیرها N ،درایه اول
مربوط به برش مراحل است و درایه آخر مربوط به محل ورود
خوراک میباشد .در ابتدای محاسبات بهینهسازی ،این بردار به
شکل تصادفی انتخاب میشود که پس از محاسبه نرخ جریانها
و غلظت ایزوتوپها در مراحل مختلف طی فرایند بهینهسازی،
اصالح شده و به سمت بهترین مقادیری که در آن تابع هدف
بیشترین مقدار را دارد حرکت میکند.
()28

استفاده از الگوریتم آبشار تطبیقیافته  Rدر شرایط بهینه ،محل
ورود خوراک تعیین شده و کد برای هر دو حالت بهینه و غیر
بهینه اجرا میشود .سپس ،نتایج مربوط به غلظت ایزوتوپها،
برش مراحل ،نرخ جریانهای میانمرحلهای ،توان جداسازی،
تعداد ماشینهای سانتریفیوژ در هر مرحله و شرایط تطبیقیافته
 Rبرای آبشار مدل با حالت بهینه مقایسه میگردند .تعداد
ماشینهای سانتریفیوژ در هر مرحله نیز از تقسیم نرخ جریان
ورودی به مراحل به نرخ خوراک بهینه ماشین قابل محاسبه
است.
برای آبشار تطیبقیافته  Rدر شرایط بهینه و غیربهینه ،از
خوراک گاز زینان طبیعی استفاده شده است .نرخ جریان خوراک
ورودی به آبشار ( ،)Fپارامتر جداسازی بر مبنای اختالف جرم
واحد ( ،)α0تعداد مراحل کل آبشار ( )Nو نرخ بهینه خوراک
برای هر ماشین سانتریفیوژ به ترتیب برابر با  15 ،1/1 ،80g/hو
 22در نظر گرفته شده است .غلظت ایزوتوپهای زینان در
خوراک نیز در جدول  1ارایه شده است.

] Pop  [1, 2 ,...n ,...N , nf

با نوشتن مقادیر  Nn ،Mnبرحسب برش مراحل  nو جایگذاری
رابطههای  1و  2در روابط  3و  4تمام معادالت برحسب برش،
نرخ جریان خوراک آبشار و همچنین مرحله ورود خوراک آبشار
قابل محاسبه هستند .بنابراین در روش مربوط به آبشار بهینه با
حدس اولیه برای مقادیر برش و محل ورود خوراک ،میتوان نرخ
تمام جریانها را محاسبه نمود .سپس با مقدار غلظت ایزوتوپها
در تمام مراحل براساس حدس اولیه بهدست میآید .در الگوریتم
بهینهسازی آبشار تطبیقیافته  Rنیز ،از روش  Qجهت محاسبه
غلظت ایزوتوپها در تمام مراحل آبشار استفاده میشود .همان
طورکه در الگوریتم شکل  2نشان داده شده است ،این محاسبات
برای تعدادی تکرار معین تا زمانیکه بهینهسازی پایان یابد ،انجام
میشود.
مراحل کار در این تحقیق به این ترتیب است که ابتدا با
مجله علوم و فنون هستهای
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شکل  .2الگوریتم مورد استفاده در تعیین پارامترهای آبشار بهینه تطبیق
یافته .R
جدول  .1غلظت ایزوتوپهای زینان طبیعی در جریان خوراک آبشار.
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کل در آن نسبت به آبشار مدل  Rکمتر میباشد .محل ورود
خوراک در آبشار بهینه برابر با  11بهدست آمده که در آبشار
تطبیقیافته  Rنیز این مقدار برای آن در نظر گرفته میشود .در
حالت بهینه ،مقدار نرخ جریان محصول و پسماند
آبشار نسبت به خوراک با نرخ  80 g/hبهترتیب برابر با 18/3 g/h
و  61/7 g/hمیباشد؛ در حالیکه مقدار نرخ جریان محصول و
پسماند برای آبشار مدل  Rبهترتیب برابر با  14/04 g/hو g/h
 65/96میباشد .تعداد کل ماشینهای سانتریفیوژ در شرایط
بهینه برابر  170و در آبشار مدل  Rبرابر با  171میباشد.
مشخصات و پارامترهای بهدست آمده برای آبشار تطبیقیافته R
براساس جزء دوم و سوم گاز زینان برای شرایط بهینه و غیر بهینه
در جدول  3گزارش شده است.
بهمنظور مقایسه بهتر دو آبشار بهینه و غیربهینه ،در جدول
 4غلظت ایزوتوپهای زینان در جریان محصول و پسماند برای
آبشار  Rبا شرط تطبیقیافته دو جزء  2و  3نشان داده است.
همانطورکه از تعریف آبشار تطبیقیافته  Rبرای دو جزء  2و 3
برمیآید ،انتظار میرود تا ایزوتوپهای اول و دوم در جریان
محصول و ایزوتوپهای سوم تا نهم در جریان پسماند غنی شوند.

نام ایزوتوپ

غلظت ایزوتوپ
0/093 0/09 1/917 26/44 4/08 21/18 26/89 10/44 8/87
()%wt

 .4نتایج و بحث
 1.4مقایسه نتایج و عملکرد آبشار تطبیقیافته  Rبا شرایط بهینه برای
دو جزء دوم و سوم گاز زینان ()k1=2 , k2=3

در صورتیکه شرایط تطبیقیافته  Rبرای دو ایزوتوپ دوم و سوم
مدنظر باشد ،مقدار توان جداسازی در حالت بهینه برابر
( 727)SWUبهدست آمده است که نسبت به توان جداسازی در
آبشار مدل  %9 ،)703/43 SWU ( Rبیشتر است .در این حالت
توان جداسازی بهازای هر ماشین سانتریفیوژ حدود
 4/27 SWU/machمحاسبه و این مقدار در آبشار مدل  Rبرابر
با  4/11 SWU/machمیباشد .در شرایط بهینه ،مقدار کل
جریان میانمرحلهای  3544/9 g/hبهدست آمد و در آبشار مدل
 Rاین مقدار برابر با  3561/4 g/hبوده است (جدول  .)2بنابراین
آبشار  Rبهگونهای بهینه شده است که نه تنها شرایط آبشار مدل
 Rدر آن برقرار است ،بلکه مقدار توان جداسازی آن نسبت به
آبشار مدل بیشتر بوده و همچنین دبی جریان میانمرحلهای

جدول  .2پارامترهای اصلی آبشار برای شرط تطبیق یافته برای دو جزء دوم و سوم گاز زینان.
توان جداسازی هر ماشین

برش آبشار

توان جداسازی آبشار

نرخ جریان میان مرحلهای کل

آبشار R

آبشار بهینه R

آبشار R

آبشار بهینه R

آبشار R

آبشار بهینه R

آبشار R

آبشار بهینه R

0/1755

0/2288

4/11

4/27

3561/4

3544/9

703/43

727

جدول  .3مشخصات و پارامترهای بهدست آمده آبشار برای دو جزء دوم و سوم گاز زینان.
برش هر مرحله

تعداد ماشین

''R'- R

آبشار R

آبشار بهینه R

آبشار R

آبشار بهینه R

آبشار R

آبشار بهینه R

شماره
مرحله

5

5

0/39

0/40

>0/00001

>0/00001

1

9

8

0/40

0/39

>0/00001

>0/00001

2

11

10

0/40

0/41

>0/00001

>0/00001

3

13

12

0/40

0/39

>0/00001

>0/00001

4

14

13

0/40

0/42

>0/00001

>0/00001

5

15

14

0/41

0/39

>0/00001

>0/00001

6

15

14

0/41

0/41

>0/00001

>0/00001

7

16

15

0/41

0/41

>0/00001

>0/00001

8

16

15

0/41

0/39

>0/00001

>0/00001

9

16

15

0/41

0/43

>0/00001

>0/00001

10

17

18

0/41

0/48

>0/00001

>0/00001

11

11

14

0/42

0/44

>0/00001

>0/00001

12

7

9

0/42

0/40

>0/00001

>0/00001

13

4

5

0/43

0/44

>0/00001

>0/00001

14

2

3

0/43

0/41

>0/00001

>0/00001

15
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جدول  .4مقایسه غلظت ایزوتوپهای زینان در جریانهای پسماند و محصول
برای آبشار تطبیقیافته  Rبا شرایط بهینه برای دو جزء دوم و سوم.
آبشار R

آبشار بهینه R

غلظت
اجزا در
خوراک

ایزوتوپ

0/0051

0/0000

0/0040

0/0000

0/00093

Xe-124

0/0042

0/0001

0/0035

0/0001

0/0009

Xe-126

0/0562

غلظت
اجزا در
محصول

غلظت اجزا در
پسماند

غلظت اجزا
در محصول

غلظت
اجزا در
پسماند

0/0112

0/0514

0/0097

0/01917

Xe-128

0/5347

0/2068

0/5186

0/1895

0/2644

Xe-129

0/0538

0/0380

0/0547

0/0367

0/0408

Xe-130

0/1770

0/2192

0/1862

0/2193

0/2118

Xe-131

آمد .در حالیکه مقدار نرخ جریان محصول و پسماند برای آبشار
مدل  Rبهترتیب  13/34 g/hو  66/66 g/hتعیین گردید .تعداد
کل ماشینهای سانتریفیوژ در شرایط بهینه برابر  154و در آبشار
مدل  Rبرابر با  156میباشد.
مقادیر غلظت ایزوتوپهای زینان در جریانهای خوراک،
پسماند و محصول آبشار برای حالتهای بهینه و غیربهینه در
شرایط تطبیق یافته برای دو جزء اول و سوم نیز در جدول 7
گزارش داده شده است.
 .5نتیجهگیری

0/1407

0/2961

0/1510

0/3036

0/2689

Xe-132

0/0211

0/1221

0/0231

0/1284

0/1044

Xe-134

در این پژوهش ،عملکرد جداسازی آبشار مدل از نوع تطبیقیافته

0/0069

0/1016

0/0076

0/1126

0/0887

Xe-136

 Rو شرایط بهینه آن برای دو جزء کلیدی  k1و  k2تحت شرایط

با این وجود مشاهده میشود که غلظت ایزوتوپ چهارم
برخالف انتظار در جریان محصول غنی میشود .پیشتر نیز
مطرح شد که درصد غلظت ایزوتوپها در جریان خوراک به اندازه
جایگاه آنها بهعنوان ایزوتوپ میانی یا انتهایی مهم است .بنابراین
مهمترین علت افزایش غنای ایزوتوپ چهارم در جریان محصول،
غلظت بسیار زیاد این ایزوتوپ نسبت به ایزوتوپهای اول تا سوم
است و این امر باعث میشود که ایزوتوپ چهارم همچون ایزوتوپ
اول عمل کند.
 2 .4مقایسه نتایج و عملکرد آبشار تطبیقیافته  Rبا شرایط بهینه
برای دو جزء اول و سوم گاز زینان ()k1=1 , k2=3

در صورتیکه شرایط تطبیقیافته  Rبرای دو ایزوتوپ اول و سوم
مد نظر باشد ،مقدار توان جداسازی در حالت بهینه برابرSWU
 637بهدست آمده است که نسبت به توان جداسازی در آبشار
مدل  %1 ،)631/47 SWU( Rبیشتر است .در این حالت توان
جداسازی بهازای هر ماشین سانتریفیوژ حدود SWU/mach
 4/13محاسبه شده و این مقدار در آبشار مدل  Rبرابر با
 4/10 SWU/machمیباشد .در شرایط بهینه ،مقدار کل جریان
میانمرحلهای آبشار برابر  3203/1 g/hبهدست آمده است؛ در
صورتیکه در آبشار مدل  Rاین مقدار برابر با  3223 g/hبوده
است (جدول  .)5مرحله ورود خوراک در شرایط بهینه برابر با 12
بهدست آمده که در آبشار مدل  Rنیز از این مقدار استفاده می
شود .مشخصات و پارامترهای بهدست آمده برای آبشار تطبیق-
یافته  Rبراساس دو جزء اول و سوم گاز زینان برای شرایط بهینه
و غیربهینه در جدول  6ارایه شده است .در شرایط بهینه ،نرخ
جریان محصول و پسماند آبشار برای حالتیکه نرخ خوراک برابر
 80 g/hاست ،بهترتیب برابر با  15/1 g/hو  64/9 g/hبهدست
مجله علوم و فنون هستهای
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یکسان و ثابت از نظر تعداد کل مراحل آبشار ،نرخ جریان خوراک
ورودی به آبشار و محل ورود آن به آبشار مورد ارزیابی قرار
گرفت .در این راستا یک کد محاسباتی تحت عنوان MISCC

برای تجزیه و تحلیل و تعیین پارامترهای آبشار در شرایط بهینه
و غیربهینه با شرایط تطبیقیافته  Rتهیه شد .افزایش توان
جداسازی همزمان با اعمال شرایط تطبیقیافته  Rبهعنوان تابع
هدف در آبشار بهینه ،با استفاده از الگوریتم  TLBOمورد تحلیل
و بررسی قرار گرفت .نتایج نشان میدهد که میتوان با استفاده
از روشهای بهینهسازی به آبشار بهینهای دست یافت که نسبت
به آبشار مدل  ،Rتوان جداسازی بیشتر و مقدار جریان میان
مرحلهای کمتری را داشته باشد .در این بررسی مقدار توان
جداسازی افزایش یافته در حالت بهینه نسبت به حالت معمولی
برای اجزاء «اول و سوم» و اجزاء «دوم و سوم» بهترتیب  %1و
 %9بهدست آمد .مقدار جریان میانمرحلهای در آبشار تطبیق
یافته  Rبرای اجزاء اول و سوم در حالت بهینه و معمولی برابر با
 3203/1و  3223میباشد .در صورتیکه آبشار تطبیقیافته R

برای اجزاء دوم و سوم در نظر گرفته شوند ،این مقادیر برای
حالت بهینه و معمولی برابر با  3544/9و  3561/4میشود .هم
چنین نتایج بیانگر این موضوع هستند که نرخ جریان محصول
در آبشار بهینه نسبت به حالت غیربهینه بیشتر است .نکته قابل
ذکر در مورد ایزوتوپهای گاز زینان این است که در حالتیکه
ایزوتوپهای دوم و یا سوم بهعنوان ایزوتوپ کلیدی دوم یعنی

2

kمطرح شود ،نمیتوان انتظار داشت که ایزوتوپ چهارم در
قسمت پسماند غنی شود .زیرا غلظت سه ایزوتوپ سبک در
مقایسه با ایزوتوپ چهارم بسیار ناچیز است و این ایزوتوپ به
عنوان ایزوتوپ انتهایی عمل میکند.
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جدول  .5پارامترهای اصلی آبشار برای شرط تطبیقیافته برای دو جزء اول و سوم.
توان جداسازی هر ماشین

برش آبشار

توان جداسازی آبشار

نرخ جریان میان مرحلهای کل

آبشار R

آبشار بهینه R

آبشار R

آبشار بهینه R

آبشار R

آبشار بهینه R

آبشار R

آبشار بهینه R

0/1667

0/1888

4/10

4/13

3223

3203/1

631/47

637

جدول  .6مشخصات و پارامترهای بهدست آمده آبشار برای شرط تطبیقیافته دو جزء اول و سوم.
برش هر مرحله

تعداد ماشین

''R'- R

آبشار R

آبشار بهینه R

آبشار R

آبشار بهینه R

آبشار R

5

6

0/37

آبشار بهینه R

شماره مرحله

0/41

>0/00001

>0/00001

1

8

8

0/38

0/37

>0/00001

>0/00001

2

10

10

0/38

0/38

>0/00001

>0/00001

3

11

11

0/38

0/37

>0/00001

>0/00001

4

12

12

0/38

0/39

>0/00001

>0/00001

5

13

12

0/38

0/37

>0/00001

>0/00001

6

13

13

0/38

0/40

>0/00001

>0/00001

7

13

13

0/38

0/37

>0/00001

>0/00001

8

13

13

0/39

0/40

>0/00001

>0/00001

9

14

13

0/39

0/36

>0/00001

>0/00001

10

14

13

0/39

0/40

>0/00001

>0/00001

11

14

14

0/39

0/40

>0/00001

>0/00001

12

8

9

0/39

0/40

>0/00001

>0/00001

13

4

5

0/40

0/39

>0/00001

>0/00001

14

2

2

0/40

0/40

>0/00001

>0/00001

15

جدول  .7مقایسه غلظت ایزوتوپهای زینان در جریانهای پسماند و محصول برای آبشار تطبیقیافته  Rبا شرایط بهینه برای دو جزء اول و سوم.
آبشار بهینه R

آبشار R

غلظت اجزا در خوراک

ایزوتوپ
Xe-124

غلظت اجزا در محصول

غلظت اجزا در پسماند

غلظت اجزا در محصول

غلظت اجزا در پسماند

0/0052

0/0000

0/0046

0/0000

0/00093

0/0040

0/0002

0/0037

0/0002

0/0009

Xe-126

0/0505

0/0128

0/0488

0/0122

0/01917

Xe-128

0/4940

0/2184

0/4879

0/0528

0/2123

0/2644

Xe-129

0/0383

0/0530

0/0379

0/0408

Xe-130

0/1882

0/2165

0/1913

0/2166

0/2118

Xe-131

0/1635

0/2899

0/1675

0/2925

0/2689

Xe-132

0/0296

0/1193

0/0306

0/0117

0/1041

0/0121
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0/1215
0/1065

0/1044
0/0887

Xe-134
Xe-136
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