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  :چکیده پایان نامه-ب

در پژوهش حاضر، از الگوریتم فراابتکاري مورچگان براي بهینه سازي دور موتور، دماي هواي ورودي و جرم سوخت   

 ����و  ���با هدف کاهش آالینده هاي  ۳۵۵OMدر موتور دیزل پاشش مستقیم ) پارامترهاي عملکردي(پاشیده شده 

بردهاي موتورهاي دیزل، آالینده هاي منتشره از آنها و ارتباط بین در ابتدا کار. استفاده شده است) پارامترهاي خروجی(

پارامترهاي عملکردي موتور و آالینده ها مشخص گردیده و مقدمات الزم براي مدلسازي پارامترهاي عملکردي و خروجی 

لسازي و مارگوارت براي مد -شبکۀ عصبی مصنوعی با الگوریتم آموزشی لونبرگ. توسط شبکه عصبی فراهم شده است

دادة تجربی، استفاده شده و به عنوان یک روش پیشگو در  144آموزش ارتباط موجود بین پارامترهاي مذکور با بهره گیري از 

 براي این منظور، برنامه اي به صورت. الگوریتم مورچگان براي یافتن مقادیر بهینه به صورت یک زیرروال به کار رفته است

M-File  تحت نرم افزار MATLABنتایج بررسی ها، حاکی از همگرایی سریع و . نوشته شده و نتایج آن ارائه گردیده است

و بهینه سازي خوب پارامترهاي کنترلی در مقایسه با  200زمان پاسخگویی کوتاه الگوریتم مورچگان با سیکل تکرار کمتر از 

پارامترهاي کنترلی با چشم پوشی از تأثیرات آنها  مقادیر بهینۀ. دیگر الگوریتم هاي فراابتکاري همچون الگوریتم ژنتیک است

روش ترکیبی شبکه عصبی . بر تغییرات توان و بازده موتور و با در نظر گرفتن تعداد مورچه هاي متفاوت ارائه گردیده است

روش مؤثر  الگوریتم مورچگان به دلیل همگرایی سریع و بهینه سازي قابل توجه پارامترهاي خروجی، می تواند به عنوان یک

به . مورد استفاده قرار گیرد ����و  ���در سیستم هاي کنترل هوشمند موتورهاي دیزل براي کاهش آالینده ها باالخص 

هرحال نتایج محاسبات انجام گرفته در این مطالعه نشان می دهد که روش پیشنهاد شده براي سرعت هاي بسیار پایین و بسیار 

 .به کار رود Sootنمی تواند براي بهینه سازي آالینده   باالي موتور مورد بررسی
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