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امـروزه بـا اسـکن بـرج تقطیر توسـط پرتـو گاما، اطالعـات مفیـدی از وضعیـت مکانیکـي درون برج 
تقطیـر و متعلقـات آن از جملـه سـیني هاي بـرج می تـوان کسـب کـرد. در واقـع بـا اسـکن بـرج تقطیر 
مي تـوان بـه مشـاهدات عینـي بـرج و اطـالع کامـل از وضعیـت آن دسـت یافـت. بـا اسـتفاده از ایـن 
تکنیـک، پایـش عملکـرد هرنـوع بـرج تقطیـر بـا هـر ابعـادي و در هـر موقعیتـي میسـر مي باشـد؛ در 
حیـن عملیـات )با اطمینان از مسـائل ایمنی در سـایت پاالیشـگاه یا پتروشـیمی( و همچنین در شـرایط 
تعمیـرات یـا مواقعـي کـه از سـرویس عملیاتـي خـارج اسـت. از مـوارد حائـز اهمیـت در مدت زمـان 
اسـکن بـرج، هم تـرازی چشـمه و آشکارسـاز در تمـام طـول مسـیر اسـکن می باشـد. معمـوالً ارتفـاع 
برج هـای تقطیـر صنعتـی چنـد ده متـر اسـت. بنابرایـن هم تـرازی چشـمه و آشکارسـاز بسـیار مهـم و 
عـدم هم تـرازی آنهـا می تواند منشـاء خطاهای بزرگـی در طیف حاصل از اسـکن برج تقطیـر و نتایج 
حاصل از آن باشـد. به همین دلیل، در این پژوهش سـعی شـده اسـت هم ترازی چشـمه و آشکارسـاز 
به عنـوان یکـی از عوامـل موثر در اسـکن برج هـای تقطیر تمیز )یعنـی بدون هیچگونه ماده شـیمیایی(، 
مـورد بررسـی و بهینه سـازی قـرار گیـرد. لذا جهت بررسـي موضـوع یک سیسـتم آزمایشـگاهی برج 
تقطیـر حـاوی سـینی هایی بـا ابعـاد ، ضخامـت و همچنیـن فواصـل مختلـف طراحی و سـاخته شـد. در 
ایـن سیسـتم اثـرات انحـراف هم تـرازی چشـمه و آشکارسـاز پـس از طـی طـول مسـیر اسـکن، مورد 
بررسـی و تجزیـه و تحلیـل قـرار گرفتـه اسـت. همچنیـن تجهیـزات الکتریکـی، کنترلـی و مکانیکـی 
به منظـور هم تـرازی چشـمه و آشکارسـاز بهینه سـازی شـده اند کـه در ایـن مقاله ضمن معرفي شـرایط 

شبیه سـازي موضـوع در آزمایشـگاه، بـه بررسـي نتایـج حاصل نیـز خواهیـم پرداخت. 

ــی  ــای نفت ــارت اســت ازجداســازی فیزیکــی برش ه ــر عب ــد تقطی فرآین
براســاس اختــالف نقطــه جــوش هیدروکربن هــای مختلــف موجــود در 
ــا  ــرج ی ــود، ب ــام می ش ــر درآن انج ــل تقطی ــه عم ــتگاهی ک آن]1[. دس
ســتون تقطیــر نــام دارد کــه بــه دوصــورت ســینی دار وآکنــده طراحــی 
ــادی،  ــه اقتص ــی و صرف ــل فن ــه دالی ــع ب ــوند. در صنای ــاخته می ش و س
معمــوالً از برج هــای ســینی دار بــرای عمــل تقطیــر اســتفاده می شــود]2[. 
فنـاوری گامـا اسـکن یک تکنیک سـریع، موثر و روشـي اقتصادي براي 
درک بهتـر دینامیـک فرایندهـا و جزئیـات داخلي برجهاي تقطیر اسـت 
کـه بـراي برج هـاي صنعتـي بـه کارمـي رود. ایـن تکنیـک غیرتهاجمـي 
ارائه دهنـده نمـودار دقیقـی از چگالـی فراینـد درحـال انجـام اسـت کـه 
بهینه سـازي  و  تعمیـرات،  نگهـداري،  انسـدادها،  عیـوب،  رفـع  بـراي 
فرایندکاربـرد دارد ]3-6[. از نظـر تاریخـی، مطالعـه و بررسـي عملکـرد 
برج هـاي تقطیـر توسـط اسـکن تابشـي بـه اوایـل سـال 1۹6۰ برمي  گردد 
کـه توسـط انگلیسـی ها انجـام گرفـت. درآن زمـان ایـن روش، کارآیی 
کافی نداشـت اما ازآن زمان تاکنون این روش تحوالت و پیشـرفت های 
زیـادی داشـته اسـت. ایـن پیشـرفت ها بیشـتر حاصـل اختـراع کامپیوتر و 

پیشـرفت در پردازشـگرهای کنترلـی و الکترونیکـی می باشـد]7[.

معمــوالً در سیســتم های اســکن بــرج بــه دلیــل وجــود محدودیت هایــی 
ــد،  ــکن دارن ــه اس ــاز ب ــه نی ــی ک ــاد مخازن ــاع زی ــر و ارتف ــل قط از قبی
هماهنگ ســازی حرکــت چشــمه رادیواکتیــو و آشکارســاز بــا دو 
ــه  ــئله ب ــن مس ــرد. ای ــام می پذی ــزا انج ــی مج ــتم الکتریکی-مکانیک سیس
ــی  ــد از ط ــد بع ــاز می توانن ــمه و آشکارس ــه چش ــت ک ــی اس ــن معن ای
مســافتی معیــن دچــار نا هم تــرازی در راســتای اســکن شــوند. ایــن 
ناهم تــرازی می توانــد ایجــاد خطــا در تعییــن موقعیــت ســینی های 
موجــود درون بــرج و یــا حتــی تعییــن ضخامــت آنهــا را ســبب گــردد. 
در پژوهــش حاضــر بــه روش آزمایشــگاهی حداکثــر میــزان نا هم تــرازی 
ــار  ــی در اختی ــج قابل قبول ــد نتای ــن چشــمه و آشکارســاز کــه می توان بی
بگــذارد مشــخص گردیــده اســت. همچنیــن پارامترهــای الزم به منظــور 
ــه  ــرار گرفت ــازی ق ــی و بهینه س ــورد بررس ــرازی م ــن نا هم ت ــش ای کاه

اســت.

1- تجهیزات مورد نیاز در بررسی آزمایشگاهی اسكن برج تقطیر
در ایــن پژوهــش بــرج تقطیــر ســاده ای در سیســتم آزمایشــگاهی 
ــت.  ــده اس ــان داده ش ــکل -1 نش ــات آن در ش ــه جزئی ــد ک ــاخته ش س
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بــرج  ایــن شــکل مشــاهده می  شــود، ســینی های  همان طورکــه در 
ــی  ــل متفاوت ــن در فواص ــوده و همچنی ــف ب ــای مختل دارای ضخامت ه

از یکدیگــر قــرار گرفته انــد.
چشــمه  تحقیــق،  ایــن  در  شــده  بــرده  بــه کار  تجهیــزات 
ــای  ــا کولیماتوره ــه  mCi 1 و mCi ۵، ب ــا اکتیویت ــت–6۰ ب نقطه ای کبال
 NaI ســربی اســتوانه ای شــکل می باشــد. آشکارســاز از نــوع سوســوزن
ــه  ــن آشکارســاز وظیفــه شــمارش تعــداد پرتوهــای رســیده ب اســت. ای
ــرار دارد.  ــزی ق ــر عهــده دارد. آشکارســاز درون محفظــه ای فل آن را ب

پالس هــای الکترونیکــی حاصــل از آشکارســاز بــه سیســتم کامپیوتــری 
ــمارش  ــای ش ــف پالس ه ــری طی ــزار کامپیوت ــرم اف ــط ن ــال و توس ارس
و  می شــود. چشــمه  رســم  بــرج  اســکن  زمــان  بــر حســب  شــده 
آشکارســاز توســط ســیم بکســل فــوالدی حمــل و توســط موتورهــای 
جریــان متنــاوب به طــور کنتــرل شــده بــه طــرف بــاال و پاییــن جابه جــا 
می شــوند. حرکــت موتورهــا توســط سیســتم کنتــرل الکترونیکــی 
و همچنیــن نرم افــزار کامپیوتــری می توانــد کنتــرل شــود. فیدبــک 
ــه  ــب ک ــرد. بدین ترتی ــام می گی ــودر انج ــط اینک ــور توس ــت موت حرک
ــا  ــب ب ــودر متناس ــده در اینک ــاد ش ــی ایج ــای الکترونیک ــداد پالس ه تع
ــزان  ــوده و در نتیجــه، می جابه جایــی دو سیســتم آشکارســاز و چشــمه ب
پیمایــش ریســمان فــوالدی را نشــان می دهــد. بنابرایــن پالس هــای 
الکترونیکــی می توانــد بــه مــدار کنترلــی ارســال و جهــت انجــام 
تصمیمــات الزم توســط نرم افــزار کنترلــی مــورد اســتفاده قــرار گیــرد. 
ــا تنظیمــات اولیــه و  ــر ایــن، نرم افــزار کامپیوتــری قــادر اســت ت عالوه ب

ــد. ــام ده ــرج را انج ــکن ب ــل از اس ــف حاص ــت طی ثب

2-روش انجام آزمایش ها
2-1- سیستم هایی که باید تحت بررسی قرار گیرند

مــورد  تقطیــر  بــرج  اســکن  بهینه ســازی  سیســتم هایي کــه جهــت 
بررســی قــرار گرفتنــد عبارتنــد از:

الــف- سیســتم موتورهــای الكتریكــی: ایــن سیســتم وظیفــه جابه جایــی 
آشکارســاز و چشــمه و همچنیــن برقــراری کشــش کافــی بــرای کابــل 
حامــل آشکارســاز و چشــمه را بــر عهــده دارد و  بایــد به گونــه ای 
عمــل کنــد تــا همــواره آشکارســاز و چشــمه در یــک راســتا و هم تــراز 

نســبت بــه هــم قــرار گیرنــد. 
ــاز  ــی آشکارس ــت و جابه جای ــتم، هدای ــن سیس ــی: ای ــتم کابل ب- سیس
ــد  ــا بای ــی آنه ــزات جانب ــا و تجهی ــده دارد. کابل ه ــر عه ــمه را ب و چش
به گونــه ای باشــند تــا جابه جایــی ایمــن چشــمه و آشکارســاز درشــرایط 
ایمــن و مســتقل از تأثیــر عوامــل محیطــی قــرار گیرنــد. حرکــت کابــل 
ــه  ــا فاصل ــود ت ــث می ش ــمه باع ــا چش ــاز ی ــی آشکارس ــر جابه جای در اث
عمــودی و افقــی بیــن آشکارســاز و چشــمه تغییــر نمایــد. ایــن عوامــل 
به خصــوص در رابطــه بــا برج هایــي بــا ارتفــاع زیــاد )برجهــای صنعتــی 

ــوردار اســت. ــت به ســزایی برخ ــگاهی( از اهمی و پاالیش

نمونه آزمایشگاهی برج تقطیر با نمای داخلی، سینی ها و ابعاد آن.1

چرخش 2 باعث  که  آشکارسازی  سیستم  به  مربوط   AC موتورهای 
استوانه حامل سیم بسکل شده و آن را جمع یا باز می کنند)موتورهای 
قرار گرفته در سمت راست سینی ها(. موتورهای DC که ردیف سازی 
عهده  بر  بکسل  سیم  حامل  استوانه  روی  بر  را  بکس ها  سیم 

دارند)موتورهای قلمی شکل قرار گرفته در سمت چپ سینی ها(.

A1A2B2B1نوع موتور

AC87۰827۰۰7۰ (m/s) بطرف باال

DC8۰۰6۰۰۵۵۰7۰۰(m/s) بطرف پایین

موقعیت هر مبدل فشار و ترموکوپل از نقاط احتراق1
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ــه تأخیــرات زمانــی  ــی: ایــن سیســتم مســائل مربــوط ب ج- سیســتم زمان
و همچنیــن رفتــار جابه جایــی هم زمــان آشکارســاز و چشــمه را تحــت 
ــکن  ــیر اس ــول مس ــتم در ط ــن سیس ــع ای ــد. در واق ــرار می ده ــرل ق کنت
ــده  ــر عه ــمه را ب ــاز و چش ــتن آشکارس ــراز نگه داش ــه هم ت ــرج، وظیف ب

دارد.

2-2- تنظیم سرعت موتورها
ــاال  ــان متنــاوب جهــت ب ــوع موتــور، یکــی جری در ایــن پــروژه از دو ن
ــت جهــت  ــان ثاب ــردن آشکارســاز و چشــمه و دیگــری جری ــن ب و پایی

ــکل-2(.  ــده است )ش ــتفاده ش ــا اس ــم کابل ه ــع آوری منظ جم
ــد.  ــر عهــده دارن عمــاًل موتورهــای جریــان متنــاوب وظیفــه اصلــی را ب
ــده اند. A1 و  ــان داده ش ــا نش ــه دور موتوره ــر بهین ــدول-1 مقادی در ج
ــی  ــی، الکتریک ــزات مکانیک ــه تجهی ــتند ک ــوالدی هس ــات ف A2 صفح
ــده اند و B1 و  ــب ش ــا نص ــر روی آنه ــمه ب ــه چش ــوط ب ــی مرب و کنترل
B2 صفحــات فــوالدی هســتند کــه تجهیــزات مکانیکــی، الکتریکــی و 

ــده اند: ــب ش ــا نص ــر روی آنه ــاز ب ــه آشکارس ــوط ب ــی مرب کنترل
بدین ترتیــب طیــف پیوســته حاصــل از اســکن بــرج مطابــق بــا شــکل-3 

به دســت می آیــد.

2-3-تعیین مسافت طی شده توسط یک پالس اینكودر
طیــف حاصــل از اســکن بــرج به صــورت تعــداد شــمارش ها بــر 
ــم  ــرج رس ــتوانه ب ــور اس ــتای مح ــده در راس ــی ش ــافت ط ــب مس حس
ــر  ــتقیم امکان پذی ــورت مس ــده به ص ــی ش ــافت ط ــن مس ــود. تعیی می ش

ــا مســافت طــی شــده  نیســت. بنابرایــن از پارامتــر زمــان کــه متناســب ب
ــن وظیفــه را بــر عهــده  ــتفاده گردیــد. دســتگاهی کــه ای اســت، اس
ــط  ــودر توس ــش اینک ــه ازای چرخ ــود. ب ــده مي ش ــودر نامی دارد، اینک
قســمت  بــه  الکترونیکــی  پالــس  اینکــودر  بــه آن،  متصــل  قرقــره 

فاصله آشکار ساز تا سطح 
)cm( 313۵38۵۰1۰۰4۰۰تراز

فاصله چشمه تا سطح تراز 
)cm(32363۹۵31۰۵4۰8

تغییرات جابه جایی آشکارساز–چشمه نسبت به سطح تراز2

آخرین قله 3 به راست:  از چپ  برج؛  به اسکن  از طیف مربوط  قسمتی 
سینی cm 10 مربوط به سینی های با فاصله cm 10 و در ادامه قله های 
2 الی 10 میلیمتری مربوط به سینی های با فاصله cm  20 و cm 40 و 

cm 50 )قله انتهایی(

ناپیوسته )بدون در نظر گرفتن قله اول( 4 در طیف سیستم شمارش 
 40 cm و   20 cm  ،10 cm با فاصله  به راست، سری سینی ها  از چپ 

مشاهده می شوند.

اسکن برج با فواصل پایش 2، 3، 4 و 5 سانتیمتری5



66 

ــر  ــا ب ــداد پالس ه ــد. تع ــال می کن ــری ارس ــزار کامپیوت ــرل و نرم اف کنت
ــا چرخــش اینکــودر و در نتیجــه  ــان طــی شــده، متناســب ب حســب زم
ــن  ــود. بنابرای ــد ب ــده خواه ــا ش ــل جابه ج ــیم بکس ــول س ــا ط ــب ب متناس
ــن  ــودر تعیی ــس اینک ــک پال ــه ازای ی ــل ب ــیم بکس ــی س ــد جابه جای بای
گــردد. جهــت تعییــن ایــن مســافت، سیســتم آشکارســاز – چشــمه 2۰ 
ســانتیمتر جابه جــا و پالــس شــمارش شــده توســط اینکــودر ثبــت شــد. 
ــار  ــن عمــل 1۰ ب ــد. ای ــری گردی ــدازه گی ــز ان ــی نی ــن جابه جای ــان ای زم
تکــرار و زمــان متوســط ایــن جابه جایــی بــر حســب ثانیــه محاســبه شــد. 
ــی  ــی بســیار خوب مســافت ثبــت شــده در نرم افــزار کامپیوتــری هم خوان
باجابه جایــی واقعــی سیســتم آشکارساز-چشــمه نشــان مــی داد. بنابرایــن 

ــد. ــن گردی ــودر تعیی ــط اینک ــده توس ــی ش ــافت ط مس

2-4- نا هم ترازی سیستم آشكارساز –چشمه
باوجـود هم ترازکردن چشـمه و آشکارسـاز در شـروع اسـکن، اختالف 
سـطح تراز بیـن ایـن دو در انتهـای مسـیر اسـکن بـه وجـود می آیـد. بـه 
همیـن دلیـل، جابه جایـی سـطح تـراز مطابـق جـدول-2 در مسـافت های 
مختلـف طـی شـده توسـط آشکارسـاز و چشـمه، مـورد بررسـی قـرار 

. فتند گر
بـا مقایسـه مقادیـر فـوق در می یابیـم کـه بـا افزایـش زمـان آزمایـش و 
هـم ارز آن افزایـش مسـافت طـی شـده توسـط آشکارسـاز و چشـمه، 
اختـالف سـطح آشکارسـاز با چشـمه افزایـش می یابد.این مشـکل برای 
اسـکن برج هـای واقعی کـه ارتفاع چنـد ده متری دارنـد، اهمیت زیادی 

داشـت. خواهد 
بـرای رفـع این مشـکل، باشـمارش مقدار مشـخص و از پیش تعیین شـده 
توسـط اینکـودر، بایـد فرمـان توقـف بـه جزئی از سیسـتم داده شـود که 

در مکانـی باالتـر از جـزء دیگر قرارگرفته  اسـت. 
ــن  ــزان شــمارش تعیی ــال هــرگاه اینکــودر آشکارســاز می ــوان مث ــه عن ب

ــان  ــه فرم ــرل بالفاصل ــتم کنت ــاند، سیس ــام برس ــه اتم ــر ب ــده را زودت ش
ــا  ــد، ام ــاز می ده ــمت آشکارس ــه قس ــوط ب ــای مرب ــه موتوره ــت ب ایس
حرکــت چشــمه تــا زمــان اتمــام شــمارش اینکــودر مربــوط بــه آن ادامــه 
ــت  ــه حال ــته ب ــت پیوس ــمارش از حال ــتم ش ــب سیس ــد. بدین ترتی می یاب
ــته  ــمارش ناپیوس ــتم ش ــل از سیس ــف حاص ــد. طی ــر مي یاب ــع تغیی منقط

درشــکل-4 نشــان داده شــده اســت.
ایجـاد سیسـتم تصحیح سـطح تراز چشـمه آشکارسـاز با وجود محاسـن 
زیـاد، خود به خـود مشـکالت جدیـدی را به وجـود مـی آورد. بـا مقایسـه 
شـکل های-3 و 4 مشـاهده می شـود که همخوانی بین دو حالت پیوسـته 
و ناپیوسـته در برخـی قله هـا وجـود نـدارد. به عنـوان نمونـه، قلـه مربـوط 

برای 7طیف اسکن برج برای جابه جایی های مختلف6 چشمه  و  آشکارساز  بین  سطح  اختالف  به  مربوط   FWHM
سینی های با فواصل مختلف و ضخامت های مختلف
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بـه سـینی بـا ضخامـت mm 8 از سـری سـینی های بـا فاصلـه cm 1۰ و 
قلـه سـینی بـا ضخامـت mm 1۰ از سـری سـینی های بـا فاصلـه cm 2۰ با 
تغییرات شـمارش نشـان داده شـده در طیف پیوسـته همخوانی نداشـته و 

در نتیجـه، دقـت طیـف دریافتـی پایین می باشـد.
ــف  ــای مختل ــرای حالت ه ــم ب ــر مه ــکل دو پارامت ــن مش ــع ای ــرای رف ب
ــل  ــن مح ــر اول، تعیی ــد؛ پارامت ــرار گرفتن ــی ق ــش و بررس ــورد آزمای م
دقیــق آشکارســاز نســبت بــه چشــمه و پارامتــر دوم، تعییــن بهینــه 

می باشــد. پایــش  مدت زمــان 
ــالف ســطحی  ــی چشــمه و آشکارســاز اخت ــا جابه جای ــتا ب ــن راس در ای
بیــن آنهــا به وجــود آورده و طیــف مربوطــه ثبــت گردیــد. علــت اینکــه 
بیــن چشــمه و آشکارســاز اختــالف ســطح به وجــود آورده شــده، 
در بخــش 2-4-1 توضیــح داده شــده اســت. بــا تغییــر دو پارامتــر 
ــر ــرای داشــتن نتیجــه ای قابل قبول براب ــر اختــالف ســطح ب فوق،حداکث
ــالف  ــن اخت ــش در ای ــان پای ــن زم ــا بهینه تری ــد. ام ــت آم ــه  دس cm 4 ب

ــر  ــه ای براب ــش فاصل ــان پیمای ــمه( زم ــاز و چش ــن آشکارس ــطح )بی س
ــش  ــای پای ــکل-۵ زمان ه ــت. ش ــی اس ــتم کنترل ــط سیس ــا cm 3 توس ب

ــد. ــان می ده ــطح cm 4 را نش ــالف س ــف در اخت مختل

بــرای  قابل  قبــول  ناهم تــرازی  حداکثــر  تعییــن   -1-4-2
سیســتم چشــمه  –آشكارســاز

ــزان  ــراز و می ــطح ت ــه س ــبت ب ــاز نس ــمه و آشکارس ــی چش اثرجابه جای
ــیر  ــم در تفس ــل مه ــی از عوام ــده، یک ــت آم ــف به دس ــان از طی اطمین
ــراف  ــزان انح ــن می ــرای تعیی ــت. ب ــرج اس ــکن ب ــل از اس ــف حاص طی
اختــالف  آشکارســاز،  و  چشــمه  بیــن  تــراز  ســطح  از  قابل قبــول 
ســطح های مختلفــی ایجــاد گردیــد و طیف هــای اســکن بــرج مربوطــه 

ــد.  ــت آمدن ــکل-6 به دس ــا ش ــق ب مطاب
ــه بیــن چشــمه و آشکارســاز،  ــا افزایــش فاصل ــه شــکل-6 ب ــا توجــه ب ب
ــش  ــز افزای ــاز نی ــمه در آشکارس ــای چش ــای گام ــذب پرتوه ــزان ج می
می یابــد به طوری کــه ارتفــاع طیــف مربــوط بــه ســینی ها بیشــتر و 
در نتیجــه تشــخیص ســینی ها بهتــر می شــود. ایــن موضــوع حتــی 
ــئله  ــن مس ــل ای ــود. دلی ــر می ش ــز بهت ــینی ها نی ــت س ــش ضخام ــا افزای ب
ــوه  ــه ای و نح ــمه نقط ــو از چش ــار پرت ــل از انتش ــی حاص ــه فضای زاوی
ــه فضایــی  ــری آشکارســاز غیر نقطــه ای نســبت بــه ایــن زاوی قرار گی
اســت. در حالتــی کــه چشــمه و آشکارســاز دقیقــاً روبــه روی هــم 
ــای  ــاز، پرتوه ــودن آشکارس ــه ای ب ــت غیر نقط ــد، به عل ــرار می گیرن ق
بیشــتری بــه آشکارســاز خواهنــد رســید. در صورتی کــه وقتــی چشــمه 
ــی  ــد )یعن ــه می گیرن ــراز از هــم فاصل ــه ســطح ت و آشکارســاز نســبت ب
ــی، پرتوهــای  ــه ي فضای ــن زاوی ــد(، در ای ــدا می کنن ــالف ســطح پی اخت
ــن  ــر اختــالف ســطح بی ــد رســید. در اث ــه آشکارســاز خواهن ــری ب کمت
آشکارســاز و چشــمه، مســیر عبــوری فوتون هــا در درون جســم فــوالدی 
ــن  ــوند. بدی ــذب می ش ــتری ج ــای بیش ــه فوتون ه ــر و در نتیج طوالنی ت
ــد  ــرار می گیرن ــا ق ــر فوتون ه ــه در براب ــینی ک ــع س ــطح مقط ــب س ترتی
نیــز افزایــش می یابــد. ایــن ســطح بــا حرکــت سیســتم چشــمه – 
ــاز هــم پرتوهــای  ــد و در نتیجــه، ب ــاز هــم افزایــش می یاب آشکارســاز ب
بیشــتری جــذب خواهنــد شــد. ایــن فرآینــد جــذب تــا زمانی کــه ســطح 
ــا  ــب ب ــت. بدین ترتی ــد یاف ــه خواه ــد، ادام ــمه باش ــل چش ــینی مقاب س
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 می یابــد. حــال اگــر اختــالف ســطح چشــمه و آشکارســاز 
ــای  ــوالدی، پهن ــت بیشــتر شــدن ســطح ســینی ف ــه عل ــد، ب ــش یاب افزای
ــه  ــه فاصل ــس از اینک ــا پ ــد. ام ــد ش ــتر خواهن ــز بیش ــف نی ــای طی قله ه
بیشــتر شــود،  مقــدار خــاص  یــک  از  بیــن چشــمه و آشکارســاز 
پهنــای قله هــا غیر قابل قبــول خواهنــد شــد. بنابرایــن بلندتــر شــدن 
ــه  ــری ک ــل دیگ ــت. عام ــی اس ــود دارای محدودیت ــف خ ــای طی قله ه
ــی  ــه بیــن ســینی های متوال ــر می گــذارد، فاصل ــر ایــن محدودیــت تأثی ب
ــش از  ــاز بی ــمه و آشکارس ــن چش ــه بی ــه فاصل ــد. در صورتی ک می باش

بکسلی 8 سیم  یک  حالت  از  آشکارساز–چشمه  سیستم  حالت  تغییر 
)شکل  های باالیی( به سه سیم بکسلی )شکل های پایینی(
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ــی  ــای متوال ــانی قله ه ــکان همپوش ــود، ام ــی ش ــینی متوال ــه دو س فاصل
 FWMH ــا بررســی ــد ب ــن موضــوع می توان ــت. ای افزایــش خواهــد یاف

ــود.  ــخص ش ــر مش ــف بهت ــای طی ــک از قله ه ــر ی ه
همانطور که در شـکل-7 نشـان داده شـده اسـت، بـرای فواصل مختلف 
بیـن سـینی های متوالـی، مقادیـر اختالف سـطح تـا حـدود cm 1۵ طیف 

قابل قبولـی را از اسـکن بـرج بـه دسـت می دهد. 
بنابراین تا اختالف سـطح 14 سـانتیمتری آشکارسـاز و چشـمه، می توان 
سـینی های بـرج را از هـم تشـخیص داد. اما اختالف سـطح 1۰ سـانتیمتر 

مقـدار ایـده آل و بهینـه ای خواهد بود.

2-5- کاهش انحرافات سیم بكسل های حامل چشمه و آشكارساز
در اســکن بــرج تقطیــر اگــر از یــک ســیم بکســل اســتفاده شــود، امــکان 
جابه جایــی آشکارســاز و چشــمه در جهــات مختلــف وجــود دارد. ایــن 
مســئله بــرای برج هــای واقعــی کــه بیــش از m 4۰ ارتفــاع دارنــد، مســئله 
ــات  ــزات در جه ــن تجهی ــردن ای ــت ک ــت. حرک ــکاری اس غیر قابل ان
ــچ و  ــری از پی ــا جلوگی ــود. ام ــد ب ــول خواه ــدی قابل قب ــا ح ــف ت مختل
تــاب آنهــا تأثیــر به ســزایی بــر کاهــش خطــای طیــف حاصــل از اســکن 
ــکل، از  ــن مش ــع ای ــت رف ــتا جه ــن راس ــت. در ای ــد گذاش ــرج خواه ب

کابل هــای پشــتیبان اســتفاده شــد.
ــد کــه  ــی را نشــان می ده ــک کابل ــی سیســتم ت ــف باالی شــکل-8 ردی
در اثــر جریــان بــاد بــه راحتــی پیــچ و تــاب می خــورد. امــا در ردیــف 
پایینــی ایــن شــکل مشــاهده می شــود کــه هــم آشکارســاز و هــم چشــمه 
ــل پشــتیبان  ــه طوری کــه دو کاب ــظ می شــوند، ب ــل حف توســط ســه کاب
دو طــرف آشکارســاز و چشــمه حرکــت پیــچ و تابــی کمتــری را در اثــر 

ــد.  ــاد از خــود نشــان می دهن حرکــت ب

نتیجه گیری
حرکـت پیوسـته چشـمه و آشکارسـاز در پیمایـش مسـافت های زیـاد 
برج هـای تقطیـر، بـه علـت عدم کنترل  رازی چشـمه و آشکارسـاز باعث 
ایجـاد خطـای زیـاد در تشـکیل طیـف حاصـل از اسـکن بـرج می شـود. 
لـذا کنتـرل و رفـع حالـت غیر هم ترازی چشـمه و آشکارسـاز، دقت کار 

اسـکن را تـا حـد زیـادی بـاال می  برد. 
طوالنـی بـودن مسـیر اسـکن بـه هـر حـال اختـالف سـطحی بین چشـمه 
و آشکارسـاز در مسـیر اسـکن به وجـود مـی آورد. بنابرایـن الزم اسـت 
تـا اختـالف سـطح قابل قبـول بیـن چشـمه و آشکارسـاز تعییـن گـردد. 
حداکثـر میـزان قابل قبـول ایـن اختـالف سـطح بـرای برج طراحی شـده 
در ایـن تحقیـق، برابـر بـا حداقـل فاصلـه بیـن دو سـینی متوالـی یعنـی 
cm  1۰ بـه دسـت آمـد. لـذا در رابطه بـا برج های واقعـی، فاصله حداقلی 

بیـن سـینی ها بـا در نظـر گرفتـن قطـر بـرج، می توانـد مـالک مناسـبی 
بـرای اطمینـان از مناسـب بـودن حداقـل اختـالف سـطح تـراز چشـمه و 
آشکارسـاز باشـد. بـه هـر حال ایـن موضـوع باید بـرای برج هـای واقعی 

دقیق ترشـود. بررسـی 
حرکت ناپیوسته سیستم آشکارساز-چشمه طیف اسکن را دچار مشکل 
می کند. برای داشتن طیف مناسب، نا هم ترازی بین آشکارساز و چشمه 
برابر با cm 4 به دست آمد. همچنین سیستم اسکن برج به صورت ناپیوسته 
نسبت به سیستم اسکن پیوسته مشکالت جدیدی را ایجاد نمود که منجر 
به انجام تنظیمات و بهینه سازی های جدید مانند تعیین زمان پایش بهینه 

گردید. نهایتاً زمان پایش مناسب برابر cm 3 به دست آمد.
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