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 در هَتَرّای دیسل پاضص هستمین
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  Irandoc :2047137کذ رّگیری از سایت 

 19 ًورُ پایاى ًاهِ:                         23/6/90 تاریخ فراغت از تحصیل :

 

 چکیذُ پایاى ًاهِ:-ب

ضاى کارترد فراٍاًی در تخص خَدرٍسازی ٍ سایر هَتَرّای احتراق داخلی تِ دلیل داضتي تازدُ ٍ لذرت تاال ًسثت تِ ٍزى ٍ حجن

ّای هٌتطرُ از ترای افسایص تازدُ ٍ کاّص آالیٌذُ هحیطی تحمیمات فراٍاًیصٌایغ دارًذ. اهرٍزُ تِ دلیل هسائل حاد اًرشی ٍ زیست

سازی گرٍُ ػصثی هصٌَػی تا الگَریتن فرااتتکاری تْیٌِ گیرد. در پصٍّص حاضر ًیس، از ترکیة رٍش ضثکِایي هَتَرّا صَرت هی

در  NOxی الیٌذُ، تا ّذف کاّص آOM355هستمین  سازی در هَتَر اضتؼال تراکوی پاضص( ترای هذلسازی ٍ تْیPSOٌِررات )

ی ػصثی هصٌَػی پرسپترًٍی چٌذالیِ تا ی تازدُ هَتَر استفادُ ضذُ است. ترای ایي هٌظَر، ًخست از یک ضثکِحالت تیطیٌِ

( ترای هذلسازی ارتثاط تیي پاراهترّای ػولکردیِ، دٍر هَتَر، دهای َّای ٍرٍدی، trainrpاًتطار ارتجاػی )الگَریتن آهَزضی پس

ٍ تازدُ هَتَر استفادُ ضذُ است؛ کِ ًتایج  NOxیضذُ تا پاراهترّای خرٍجیِ، آالیٌذَُخت ٍ جرم سَخت پاضیذًُسثت َّا تِ س

سازی تِ تْیٌِ PSOدّذ. سپس تا استفادُ از الگَریتن ی تجرتی هَجَد، هطاتمت خَتی را ًطاى هیدادُ 282حاصل در همایسِ تا 

آیذ. همایسِ ایي ًتایج تا هٌحٌی ی پاراهترّای ػولکردی تذست هیتاً همادیر تْیًٌِتایج حاصل از هذلسازی پرداختِ ضذُ ٍ ًْای

تکرار( ٍ  100تر )کوتر از ّوگرایی سریغ PSOدّذ. ّوچٌیي، رٍش ػولکرد هَتَر ٍ ًتایج تجرتی تطاتك خَتی را ًطاى هی

ػصثی هصٌَػی  ّایتَاى از رٍش ترکیة ضثکِرایي هیّای فرااتتکاری هَرچگاى ٍ شًتیک دارد. تٌایتری ًسثت تِ الگَریتنیکٌَاخت

ی تازدُ هَتَر در حالت تیطیٌِ NOxیّای کٌترلی هَتَرّا ترای کاّص آالیٌذُػٌَاى رٍضی هٌاسة در سیستنتِ PSOتا الگَریتن 

 استفادُ کرد. CIدر هَتَرّای 
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