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بررسی اثر میزان همترازی چشمه و آشکارساز بر روی عملکرد سیستم اسکن گامای برج
تقطیر
محمد تقان ساسانپور* ،علی طاهری ،علی الفته ،مجتبی عسکری ،محسن شریفزاده ،پژوهشگاه علوم و فنون هستهای  

امـروزه بـا اسـکن بـرج تقطیر توسـط پرتـو گاما ،اطالعـات مفیـدی از وضعيـت مكانيكـي درون برج
تقطیـر و متعلقـات آن از جملـه سـينيهاي بـرج میتـوان کسـب کـرد .در واقـع بـا اسـکن بـرج تقطیر
ميتـوان بـه مشـاهدات عينـي بـرج و اطلاع كامـل از وضعيـت آن دسـت يافـت .بـا اسـتفاده از ایـن
تكنيـك ،پایـش عملكـرد هرنـوع بـرج تقطیـر بـا هـر ابعـادي و در هـر موقعيتـي ميسـر ميباشـد؛ در
حيـن عمليـات (با اطمینان از مسـائل ایمنی در سـایت پاالیشـگاه يا پتروشـیمی) و همچنين در شـرايط
تعميـرات يـا مواقعـي كـه از سـرويس عملياتـي خـارج اسـت .از مـوارد حائـز اهمیـت در مدتزمـان
اسـکن بـرج ،همتـرازی چشـمه و آشکارسـاز در تمـام طـول مسـیر اسـکن میباشـد .معمـوالً ارتفـاع
برجهـای تقطیـر صنعتـی چنـد ده متـر اسـت .بنابرایـن همتـرازی چشـمه و آشکارسـاز بسـیار مهـم و
عـدم همتـرازی آنهـا میتواند منشـاء خطاهای بزرگـی در طیف حاصل از اسـکن برج تقطیـر و نتايج
حاصل از آن باشـد .بههمین دلیل ،در این پژوهش سـعی شـده اسـت همترازی چشـمه و آشکارسـاز
بهعنـوان یکـی از عوامـل موثر در اسـکن برجهـای تقطیر تمیز (یعنـی بدون هیچگونه ماده شـیمیایی)،
مـورد بررسـی و بهینهسـازی قـرار گیـرد .لذا جهت بررسـي موضـوع یک سیسـتم آزمایشـگاهی برج
تقطیـر حـاوی سـینیهایی بـا ابعـاد ،ضخامـت و همچنیـن فواصـل مختلـف طراحی و سـاخته شـد .در
ایـن سیسـتم اثـرات انحـراف همتـرازی چشـمه و آشکارسـاز پـس از طـی طـول مسـیر اسـکن ،مورد
بررسـی و تجزیـه و تحلیـل قـرار گرفتـه اسـت .همچنیـن تجهیـزات الکتریکـی ،کنترلـی و مکانیکـی
بهمنظـور همتـرازی چشـمه و آشکارسـاز بهینهسـازی شـدهاند كـه در ايـن مقاله ضمن معرفي شـرايط
شبيهسـازي موضـوع در آزمايشـگاه ،بـه بررسـي نتايـج حاصل نيـز خواهيـم پرداخت.

فرآينــد تقطیــر عبــارت اســت ازجداســازی فیزیکــی برشهــای نفتــی
براســاس اختــاف نقطــه جــوش هیدروکربنهــای مختلــف موجــود در
آن[ .]1دســتگاهی کــه عمــل تقطيــر درآن انجــام میشــود ،بــرج يــا
ســتون تقطيــر نــام دارد کــه بــه دوصــورت ســينیدار وآکنــده طراحــی
و ســاخته میشــوند .در صنایــع بــه دالیــل فنــی و صرفــه اقتصــادی،
معمــوالً از برجهــای ســینیدار بــرای عمــل تقطیــر اســتفاده میشــود[.]2
فنـاوری گامـا اسـكن يك تكنيك سـريع ،موثر و روشـي اقتصادي براي
درك بهتـر ديناميـك فرايندهـا و جزئيـات داخلي برجهاي تقطير اسـت
كـه بـراي برجهـاي صنعتـي بـه كارمـيرود .ايـن تكنيـك غيرتهاجمـي
ارائهدهنـده نمـودار دقیقـی از چگالـی فراینـد درحـال انجـام اسـت كـه
بـراي رفـع عيـوب ،انسـدادها ،نگهـداري ،تعميـرات ،و بهينهسـازي
فرايندكاربـرد دارد[ .]6-3از نظـر تاریخـی ،مطالعـه و بررسـي عملكـرد
برجهـاي تقطيـر توسـط اسـكن تابشـي بـه اوايـل سـال  1960برميگردد
کـه توسـط انگلیسـیها انجـام گرفـت .درآن زمـان ایـن روش ،کارآیی
کافی نداشـت اما ازآن زمان تاکنون این روش تحوالت و پیشـرفتهای
زیـادی داشـته اسـت .ایـن پیشـرفتها بیشـتر حاصـل اختـراع کامپیوتر و
پیشـرفت در پردازشـگرهای کنترلـی و الکترونیکـی میباشـد[.]7
*
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واژگان کلیدی:

اسکن با گاما ،برج تقطیر ،بهینهسازی،
طیف گاما

معمــوالً در سیســتمهای اســکن بــرج بــه دلیــل وجــود محدودیتهایــی
از قبیــل قطــر و ارتفــاع زیــاد مخازنــی کــه نیــاز بــه اســکن دارنــد،
هماهنگســازی حرکــت چشــمه رادیواکتیــو و آشکارســاز بــا دو
سیســتم الکتریکی-مکانیکــی مجــزا انجــام میپذیــرد .ایــن مســئله بــه
ایــن معنــی اســت کــه چشــمه و آشکارســاز میتواننــد بعــد از طــی
مســافتی معیــن دچــار ناهمتــرازی در راســتای اســکن شــوند .ایــن
ناهمتــرازی میتوانــد ایجــاد خطــا در تعییــن موقعیــت ســینیهای
موجــود درون بــرج و یــا حتــی تعييــن ضخامــت آنهــا را ســبب گــردد.
در پژوهــش حاضــر بــه روش آزمایشــگاهی حداکثــر میــزان ناهمتــرازی
بیــن چشــمه و آشکارســاز کــه میتوانــد نتایــج قابلقبولــی در اختیــار
بگــذارد مشــخص گردیــده اســت .همچنیــن پارامترهــای الزم بهمنظــور
کاهــش ایــن ناهمتــرازی مــورد بررســی و بهینهســازی قــرار گرفتــه
اســت.
 -1تجهیزات موردنیاز در بررسی آزمایشگاهی اسکن برج تقطیر

در ایــن پژوهــش بــرج تقطیــر ســادهای در سیســتم آزمایشــگاهی
ســاخته شــد کــه جزئیــات آن در شــکل 1-نشــان داده شــده اســت.

نويسندهي عهدهدار مکاتبات ()msasanpour@aeoi.org.ir

63

همانطورکــه در ایــن شــکل مشــاهده میشــود ،ســینیهای بــرج
دارای ضخامتهــای مختلــف بــوده و همچنیــن در فواصــل متفاوتــی
از یکدیگــر قــرار گرفتهانــد.
تجهیــزات بــهکار بــرده شــده در ایــن تحقیــق ،چشــمه
نقطهایکبالــت– 60بــا اکتیویتــه  1 mCiو  ،5 mCiبــا کولیماتورهــای
ســربی اســتوانهای شــکل میباشــد .آشکارســاز از نــوع سوســوزن NaI
اســت .ایــن آشکارســاز وظیفــه شــمارش تعــداد پرتوهــای رســیده بــه
آن را بــر عهــده دارد .آشکارســاز درون محفظ ـهای فلــزی قــرار دارد.

پالسهــای الکترونیکــی حاصــل از آشکارســاز بــه سیســتم کامپیوتــری
ارســال و توســط نــرم افــزار کامپیوتــری طیــف پالسهــای شــمارش
شــده بــر حســب زمــان اســکن بــرج رســم میشــود .چشــمه و
آشکارســاز توســط ســیم بکســل فــوالدی حمــل و توســط موتورهــای
جریــان متنــاوب بهطــور کنتــرل شــده بــه طــرف بــاال و پاییــن جابهجــا
میشــوند .حرکــت موتورهــا توســط سیســتم کنتــرل الکترونیکــی
و همچنیــن نرمافــزار کامپیوتــری میتوانــد کنتــرل شــود .فیدبــک
حرکــت موتــور توســط اینکــودر انجــام میگیــرد .بدینترتیــب کــه
تعــداد پالسهــای الکترونیکــی ایجــاد شــده در اینکــودر متناســب بــا
جابهجایــی دو سیســتم آشکارســاز و چشــمه بــوده و در نتیجــه ،میــزان
پیمایــش ریســمان فــوالدی را نشــان میدهــد .بنابرایــن پالسهــای
الکترونیکــی میتوانــد بــه مــدار کنترلــی ارســال و جهــت انجــام
تصمیمــات الزم توســط نرمافــزار کنترلــی مــورد اســتفاده قــرار گیــرد.
عالوهبــر ایــن ،نرمافــزار کامپیوتــری قــادر اســت تــا تنظیمــات اولیــه و
ثبــت طیــف حاصــل از اســکن بــرج را انجــام دهــد.
-2روش انجام آزمایشها
 -1-2سیستمهایی که باید تحت بررسی قرار گیرند

1

نمونه آزمایشگاهی برج تقطیر با نمای داخلی ،سینیها و ابعاد آن.

2

موتورهای  ACمربوط به سیستم آشکارسازی که باعث چرخش
استوانه حامل سیم بسکل شده و آن را جمع یا باز میکنند(موتورهای
قرار گرفته در سمت راست سینیها) .موتورهای  DCکه ردیفسازی
سیم بکسها را بر روی استوانه حامل سیم بکسل بر عهده
دارند(موتورهای قلمی شکل قرار گرفته در سمت چپ سینیها).

سيســتمهایي كــه جهــت بهینهســازی اســکن بــرج تقطیــر مــورد
بررســی قــرار گرفتنــد عبارتنــد از:
الــف -سیســتم موتورهــای الکتریکــی :ایــن سیســتم وظیفــه جابهجایــی
آشکارســاز و چشــمه و همچنیــن برقــراری کشــش کافــی بــرای کابــل
حامــل آشکارســاز و چشــمه را بــر عهــده دارد و بایــد بهگونــهای
عمــل کنــد تــا همــواره آشکارســاز و چشــمه در یــک راســتا و همتــراز
نســبت بــه هــم قــرار گیرنــد.
ب -سیســتم کابلــی :ایــن سیســتم ،هدایــت و جابهجایــی آشکارســاز
و چشــمه را بــر عهــده دارد .کابلهــا و تجهیــزات جانبــی آنهــا بایــد
بهگونـهای باشــند تــا جابهجایــی ایمــن چشــمه و آشکارســاز درشــرايط
ايمــن و مســتقل از تأثیــر عوامــل محیطــی قــرار گیرنــد .حرکــت کابــل
در اثــر جابهجایــی آشکارســاز یــا چشــمه باعــث میشــود تــا فاصلــه
عمــودی و افقــی بیــن آشکارســاز و چشــمه تغییــر نمایــد .ایــن عوامــل
بهخصــوص در رابطــه بــا برجهایــي بــا ارتفــاع زیــاد (برجهــای صنعتــی
و پاالیشــگاهی) از اهمیــت بهســزایی برخــوردار اســت.
1
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موقعیت هر مبدل فشار و ترموکوپل از نقاط احتراق

نوع موتور

A1

A2

B2

B1

 )m/s( ACبطرف باال

870

82

700

70

 )m/s(DCبطرف پایین

800

600

550

700
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ج -سیســتم زمانــی :ایــن سیســتم مســائل مربــوط بــه تأخیــرات زمانــی
و همچنیــن رفتــار جابهجایــی همزمــان آشکارســاز و چشــمه را تحــت
کنتــرل قــرار میدهــد .در واقــع ایــن سیســتم در طــول مســیر اســکن
بــرج ،وظیفــه همتــراز نگهداشــتن آشکارســاز و چشــمه را بــر عهــده
دارد.

نیســت .بنابرایــن از پارامتــر زمــان کــه متناســب بــا مســافت طــی شــده
اســت ،اســتفاده گرديــد .دســتگاهی کــه ایــن وظیفــه را بــر عهــده
دارد ،اینکــودر ناميــده ميشــود .بــهازای چرخــش اینکــودر توســط
قرقــره متصــل بــه آن ،اینکــودر پالــس الکترونیکــی بــه قســمت

 -2-2تنظیم سرعت موتورها

در ایــن پــروژه از دو نــوع موتــور ،یکــی جریــان متنــاوب جهــت بــاال
و پاییــن بــردن آشکارســاز و چشــمه و دیگــری جریــان ثابــت جهــت
جمــعآوری منظــم کابلهــا اســتفاده شــده است(شــکل.)2-
عم ـ ً
ا موتورهــای جریــان متنــاوب وظیفــه اصلــی را بــر عهــده دارنــد.
در جــدول 1-مقادیــر بهینــه دور موتورهــا نشــان داده شــدهاند A1 .و
 A2صفحــات فــوالدی هســتند کــه تجهیــزات مکانیکــی ،الکتریکــی
و کنترلــی مربــوط بــه چشــمه بــر روی آنهــا نصــب شــدهاند و  B1و
 B2صفحــات فــوالدی هســتند کــه تجهیــزات مکانیکــی ،الکتریکــی و
کنترلــی مربــوط بــه آشکارســاز بــر روی آنهــا نصــب شــدهاند:
بدینترتیــب طیــف پیوســته حاصــل از اســکن بــرج مطابــق بــا شــکل3-
بهدســت میآیــد.

4

در طیف سیستم شمارش ناپیوسته (بدون در نظر گرفتن قله اول)
از چپ به راست ،سری سینیها با فاصله  20 cm ،10 cmو 40 cm
مشاهده میشوند.

-3-2تعیین مسافت طی شده توسط یک پالس اینکودر

طیــف حاصــل از اســکن بــرج بهصــورت تعــداد شــمارشها بــر
حســب مســافت طــی شــده در راســتای محــور اســتوانه بــرج رســم
میشــود .تعییــن مســافت طــی شــده بهصــورت مســتقیم امکانپذیــر
2

تغییرات جابهجایی آشکارساز–چشمه نسبت به سطح تراز

فاصله آشکار ساز تا سطح
تراز ()cm

31

35

38

50

100

400

فاصله چشمه تا سطح تراز
()cm

32

36

39

53

105

408

3

قسمتی از طیف مربوط به اسکن برج؛ از چپ به راست :آخرین قله
سینی  10 cmمربوط به سینیهای با فاصله  10 cmو در ادامه قلههای
 2الی  10میلیمتری مربوط به سینیهای با فاصله  20 cmو  40 cmو
( 50 cmقله انتهایی)

5

اسکن برج با فواصل پایش  4 ،3 ،2و  5سانتیمتری
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کنتــرل و نرمافــزار کامپیوتــری ارســال میکنــد .تعــداد پالسهــا بــر
حســب زمــان طــی شــده ،متناســب بــا چرخــش اینکــودر و در نتیجــه
متناســب بــا طــول ســیم بکســل جابهجــا شــده خواهــد بــود .بنابرایــن
بایــد جابهجایــی ســیم بکســل بــهازای یــک پالــس اینکــودر تعییــن
گــردد .جهــت تعییــن ایــن مســافت ،سیســتم آشکارســاز – چشــمه 20
ســانتیمتر جابهجــا و پالــس شــمارش شــده توســط اینکــودر ثبــت شــد.
زمــان ایــن جابهجایــی نیــز انــدازه گیــری گردیــد .ایــن عمــل  10بــار
تکــرار و زمــان متوســط ایــن جابهجایــی بــر حســب ثانیــه محاســبه شــد.
مســافت ثبــت شــده در نرمافــزار کامپیوتــری همخوانــی بســیار خوبــی
باجابهجایــی واقعــی سیســتم آشکارساز-چشــمه نشــان مـیداد .بنابرایــن
مســافت طــی شــده توســط اینکــودر تعییــن گردیــد.

شــده را زودتــر بــه اتمــام برســاند ،سیســتم کنتــرل بالفاصلــه فرمــان
ایســت بــه موتورهــای مربــوط بــه قســمت آشکارســاز میدهــد ،امــا
حرکــت چشــمه تــا زمــان اتمــام شــمارش اینکــودر مربــوط بــه آن ادامــه
مییابــد .بدینترتیــب سیســتم شــمارش از حالــت پیوســته بــه حالــت
منقطــع تغییــر مييابــد .طیــف حاصــل از سیســتم شــمارش ناپیوســته
درشــکل 4-نشــان داده شــده اســت.
ایجـاد سیسـتم تصحیح سـطح تراز چشـمه آشکارسـاز با وجود محاسـن
زیـاد ،خودبهخـود مشـکالت جدیـدی را بهوجـود مـیآورد .بـا مقایسـه
شـکلهای 3-و  4مشـاهده میشـود که همخوانی بین دو حالت پیوسـته
و ناپیوسـته در برخـی قلههـا وجـود نـدارد .بهعنـوان نمونـه ،قلـه مربـوط

 -4-2نا همترازی سیستم آشکارساز –چشمه

باوجـود همترازکردن چشـمه و آشکارسـاز در شـروع اسـکن ،اختالف
سـطحتراز بیـن ایـن دو در انتهـای مسـیر اسـکن بـه وجـود میآیـد .بـه
همیـن دلیـل ،جابهجایـی سـطح تـراز مطابـق جـدول 2-در مسـافتهای
مختلـف طـی شـده توسـط آشکارسـاز و چشـمه ،مـورد بررسـی قـرار
گرفتند.
بـا مقایسـه مقادیـر فـوق در مییابیـم کـه بـا افزایـش زمـان آزمایـش و
هـم ارز آن افزایـش مسـافت طـی شـده توسـط آشکارسـاز و چشـمه،
اختلاف سـطح آشکارسـاز با چشـمه افزایـش مییابد.این مشـکل برای
اسـکن برجهـای واقعی کـه ارتفاع چنـد ده متری دارنـد ،اهمیت زیادی
خواهد داشـت.
بـرای رفـع این مشـکل ،باشـمارش مقدار مشـخص و از پیشتعیین شـده
توسـط اینکـودر ،بایـد فرمـان توقـف بـه جزئی از سیسـتم داده شـود که
در مکانـی باالتـر از جـزء دیگر قرارگرفتهاسـت.
بــه عنــوان مثــال هــرگاه اینکــودر آشکارســاز میــزان شــمارش تعییــن
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طیف اسکن برج برای جابهجاییهای مختلف
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 FWHMمربوط به اختالف سطح بین آشکارساز و چشمه برای
سینیهای با فواصل مختلف و ضخامتهای مختلف
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بـه سـینی بـا ضخامـت  8 mmاز سـری سـینیهای بـا فاصلـه  10 cmو
قلـه سـینی بـا ضخامـت  10 mmاز سـری سـینیهای بـا فاصلـه  20 cmبا
تغییرات شـمارش نشـان داده شـده در طیف پیوسـته همخوانی نداشـته و
در نتیجـه ،دقـت طیـف دریافتـی پایین میباشـد.
بــرای رفــع ایــن مشــکل دو پارامتــر مهــم بــرای حالتهــای مختلــف
مــورد آزمايــش و بررســی قــرار گرفتنــد؛ پارامتــر اول ،تعییــن محــل
دقیــق آشکارســاز نســبت بــه چشــمه و پارامتــر دوم ،تعییــن بهینــه
مدتزمــان پایــش میباشــد.
در ایــن راســتا بــا جابهجایــی چشــمه و آشکارســاز اختــاف ســطحی
بیــن آنهــا بهوجــود آورده و طیــف مربوطــه ثبــت گردیــد .علــت اینکــه
بیــن چشــمه و آشکارســاز اختــاف ســطح بهوجــود آورده شــده،
در بخــش  1-4-2توضیــح داده شــده اســت .بــا تغییــر دو پارامتــر
فوق،حداکثــر اختــاف ســطح بــرای داشــتن نتیجــه ای قابلقبولبرابــر
 4 cmبــهدســت آمــد .امــا بهینهتریــن زمــان پایــش در ایــن اختــاف
ســطح (بیــن آشکارســاز و چشــمه) زمــان پیمایــش فاصلــهای برابــر
بــا  3 cmتوســط سیســتم کنترلــی اســت .شــکل 5-زمانهــای پایــش

8

تغییر حالت سیستم آشکارساز–چشمه از حالت یک سیم بکسلی
(شکلهای باالیی) به سه سیم بکسلی (شکلهای پایینی)

مختلــف در اختــاف ســطح  4 cmرا نشــان میدهــد.
 -1-4-2تعییــن حداکثــر ناهمتــرازی قابلقبــول بــرای
سیســتم چشــمه –آشکارســاز

اثرجابهجایــی چشــمه و آشکارســاز نســبت بــه ســطح تــراز و میــزان
اطمینــان از طیــف بهدســت آمــده ،یکــی از عوامــل مهــم در تفســیر
طیــف حاصــل از اســکن بــرج اســت .بــرای تعییــن میــزان انحــراف
قابلقبــول از ســطح تــراز بیــن چشــمه و آشکارســاز ،اختــاف
ســطحهای مختلفــی ایجــاد گرديــد و طیفهــای اســکن بــرج مربوطــه
مطابــق بــا شــکل 6-بهدســت آمدنــد.
بــا توجــه بــه شــکل 6-بــا افزایــش فاصلــه بیــن چشــمه و آشکارســاز،
میــزان جــذب پرتوهــای گامــای چشــمه در آشکارســاز نیــز افزایــش
مییابــد بهطوریکــه ارتفــاع طیــف مربــوط بــه ســینیها بیشــتر و
در نتیجــه تشــخیص ســینیها بهتــر میشــود .ایــن موضــوع حتــی
بــا افزایــش ضخامــت ســینیها نیــز بهتــر میشــود .دلیــل ایــن مســئله
زاویــه فضایــی حاصــل از انتشــار پرتــو از چشــمه نقطــهای و نحــوه
قرارگیــری آشکارســاز غیرنقطــهای نســبت بــه ایــن زاویــه فضایــی
اســت .در حالتــی کــه چشــمه و آشکارســاز دقیقــاً روبــهروی هــم
قــرار میگیرنــد ،بهعلــت غیرنقطــهای بــودن آشکارســاز ،پرتوهــای
بیشــتری بــه آشکارســاز خواهنــد رســید .در صورتیکــه وقتــی چشــمه
و آشکارســاز نســبت بــه ســطح تــراز از هــم فاصلــه میگیرنــد (یعنــی
اختــاف ســطح پیــدا میکننــد) ،در ایــن زاوی ـهي فضایــی ،پرتوهــای
کمتــری بــه آشکارســاز خواهنــد رســید .در اثــر اختــاف ســطح بیــن
آشکارســاز و چشــمه ،مســیر عبــوری فوتونهــا در درون جســم فــوالدی
طوالنیتــر و در نتیجــه فوتونهــای بیشــتری جــذب میشــوند .بدیــن
ترتیــب ســطح مقطــع ســینی کــه در برابــر فوتونهــا قــرار میگیرنــد
نیــز افزایــش مییابــد .ایــن ســطح بــا حرکــت سیســتم چشــمه –
آشکارســاز بــاز هــم افزایــش مییابــد و در نتیجــه ،بــاز هــم پرتوهــای
بیشــتری جــذب خواهنــد شــد .ایــن فرآینــد جــذب تــا زمانیکــه ســطح
ســینی مقابــل چشــمه باشــد ،ادامــه خواهــد یافــت .بدینترتیــب بــا
بیشــینه شــدن ســطح جــاذب ،قلــه طیــف نیــز بــه حداکثــر مقــدار خــود
خواهــد رســید .پــس از ایــن مقــدار بیشــینه ،بــا کاهــش ســطح دیــد (یــا
زاویــه فضایــی) چشــمه ،دوبــاره میــزان پرتوهــای رســیده بــه آشکارســاز
نیــز افزایــش مییابــد .حــال اگــر اختــاف ســطح چشــمه و آشکارســاز
افزایــش یابــد ،بــه علــت بیشــتر شــدن ســطح ســینی فــوالدی ،پهنــای
قلههــای طیــف نیــز بیشــتر خواهنــد شــد .امــا پــس از اینکــه فاصلــه
بیــن چشــمه و آشکارســاز از یــک مقــدار خــاص بیشــتر شــود،
پهنــای قلههــا غیرقابلقبــول خواهنــد شــد .بنابرایــن بلندتــر شــدن
قلههــای طیــف خــود دارای محدودیتــی اســت .عامــل دیگــری کــه
بــر ایــن محدودیــت تأثیــر میگــذارد ،فاصلــه بیــن ســینیهای متوالــی
میباشــد .در صورتیکــه فاصلــه بیــن چشــمه و آشکارســاز بیــش از
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فاصلــه دو ســینی متوالــی شــود ،امــکان همپوشــانی قلههــای متوالــی
افزایــش خواهــد یافــت .ایــن موضــوع میتوانــد بــا بررســی FWMH
هــر یــک از قلههــای طیــف بهتــر مشــخص شــود.
همانطور که در شـکل 7-نشـان داده شـده اسـت ،بـرای فواصل مختلف
بیـن سـینیهای متوالـی ،مقادیـر اختالف سـطح تـا حـدود  15 cmطیف
قابلقبولـی را از اسـکن بـرج بـه دسـت میدهد.
بنابراین تا اختالف سـطح  14سـانتیمتری آشکارسـاز و چشـمه ،میتوان
سـینیهای بـرج را از هـم تشـخیص داد .اما اختالف سـطح  10سـانتیمتر
مقـدار ایـدهآل و بهینـهای خواهد بود.
 -5-2کاهش انحرافات سیم بکسلهای حامل چشمه و آشکارساز

در اســکن بــرج تقطیــر اگــر از یــک ســیم بکســل اســتفاده شــود ،امــکان
جابهجایــی آشکارســاز و چشــمه در جهــات مختلــف وجــود دارد .ایــن
مســئله بــرای برجهــای واقعــی کــه بیــش از  40 mارتفــاع دارنــد ،مســئله
غیرقابلانــکاری اســت .حرکــت کــردن ایــن تجهیــزات در جهــات
مختلــف تــا حــدی قابلقبــول خواهــد بــود .امــا جلوگیــری از پیــچ و
تــاب آنهــا تأثیــر بهســزایی بــر کاهــش خطــای طیــف حاصــل از اســکن
بــرج خواهــد گذاشــت .در ایــن راســتا جهــت رفــع ایــن مشــکل ،از
کابلهــای پشــتیبان اســتفاده شــد.
شــکل 8-ردیــف باالیــی سیســتم تــک کابلــی را نشــان میدهــد کــه
در اثــر جریــان بــاد بــه راحتــی پیــچ و تــاب میخــورد .امــا در ردیــف
پایینــی ایــن شــکل مشــاهده میشــود کــه هــم آشکارســاز و هــم چشــمه
توســط ســه کابــل حفــظ میشــوند ،بــه طوریکــه دو کابــل پشــتیبان
دو طــرف آشکارســاز و چشــمه حرکــت پیــچ و تابــی کمتــری را در اثــر

حرکــت بــاد از خــود نشــان میدهنــد.
نتیجهگیری

حرکـت پیوسـته چشـمه و آشکارسـاز در پیمایـش مسـافتهای زیـاد
برجهـای تقطیـر ،بـه علـت عدمکنترلرازی چشـمه و آشکارسـاز باعث
ایجـاد خطـای زیـاد در تشـکیل طیـف حاصـل از اسـکن بـرج میشـود.
لـذا کنتـرل و رفـع حالـت غیرهمترازی چشـمه و آشکارسـاز ،دقت کار
اسـکن را تـا حـد زیـادی بـاال میبرد.
طوالنـی بـودن مسـیر اسـکن بـه هـر حـال اختلاف سـطحی بین چشـمه
و آشکارسـاز در مسـیر اسـکن بهوجـود مـیآورد .بنابرایـن الزم اسـت
تـا اختلاف سـطح قابلقبـول بیـن چشـمه و آشکارسـاز تعییـن گـردد.
حداکثـر میـزان قابلقبـول ایـن اختلاف سـطح بـرای برج طراحی شـده
در ایـن تحقیـق ،برابـر بـا حداقـل فاصلـه بیـن دو سـینی متوالـی یعنـی
 10 cmبـه دسـت آمـد .لـذا در رابطه بـا برجهای واقعـی ،فاصله حداقلی
بیـن سـینیها بـا در نظـر گرفتـن قطـر بـرج ،میتوانـد ملاک مناسـبی
بـرای اطمینـان از مناسـب بـودن حداقـل اختلاف سـطح تـراز چشـمه و
آشکارسـاز باشـد .بـه هـر حال ایـن موضـوع باید بـرای برجهـای واقعی
بررسـی دقیقترشـود.
حرکت ناپیوسته سیستم آشکارساز-چشمه طیف اسکن را دچار مشکل
میکند .برای داشتن طیف مناسب ،نا همترازی بین آشکارساز و چشمه
برابر با  4 cmبهدست آمد .همچنین سیستم اسکن برج به صورت ناپیوسته
نسبت به سیستم اسکن پیوسته مشکالت جدیدی را ایجاد نمود كه منجر
به انجام تنظیمات و بهینهسازیهای جدید مانند تعیین زمان پایش بهینه
گرديد .نهايتاً زمان پایش مناسب برابر  3 cmبهدست آمد.
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