
طراحي سامانه هاي اپتيکي سرعت باال يک مسئله مهم در مهندسي اپتيک محسوب ميشود و طرح چنين سامانه هايي با کيفيت 

تصوير خروجي مناسب بسيار دشوار بوده و نيازمند تجربه و صرف زمان زياد ميباشد. در اين رساله يک روش تمام خودکار با استفاده 

ميليمتر و با عدد اف حدود يک مورد  52 تا 71 که در طرح يک سامانه اپتيکي خاص با فاصله کانونياز الگوريتم ژنتيک ارائه ميشود 

آزمايش قرار ميگيرد. در طرح اين سامانه اپتيکي سريع هيچ نيازي بحضور فرد خبره نميباشد و تنها کافيست حدودي از مشخصات 

ز وند. همچنين در اين الگوريتم از يک تابع شايستگي مناسب با ترکيبي پويا اسامانه اپتيکي بعنوان ورودي الگوريتم در نظر گرفته ش

انواع مقادير ابيراهي استفاده ميشود که در نهايت منجر به طرح سامانه اي با حداقل مقادير ابيراهي ميشود. در اينجا عالوه بر انواع 

نيز محاسبه ميشود که استفاده از آن تاثير زيادي در باالبردن  مقادير ابيراهي، انرژي محصور براي سامانه در سه زاويه ديد مختلف

کيفيت سامانه خروجي دارد. در اين رساله چندين آزمايش بمنظور دستيابي به بهترين ترکيب وزني از مقادير ابيراهي با انواع توابع 

دقيق  ه و قابل اطمينان مستلزم تنظيمشايستگي انجام ميشود. در نتيجه اين آزمايشات ميتوان گفت دستيابي به يک پاسخ بهين

مقادير وزني ميباشد، همچنين استفاده يکي از معيارهاي کيفيت تصوير و مخصوصا وضوح در کنار مقادير ابيراهي توصيه ميشود. 

 کانوني و فاصله 7 آزمايشات انجام شده با يک طرح شبيه سازي شده بر اساس يک سامانه شناخته شده از شرکت نوکتون با عدد اف

يده ميناميم. اين طرح داراي مقادير ا "شبيه سازي سامانه نوکتون"ميليمتر مقايسه ميشوند که از اين پس اين طرح را به اختصار  52

آل براي ابيراهي و در يک تعادل مناسب ميباشد که داراي کيفيت تصوير و وضوح بااليي است. بهترين نتيجه در آزمايشات با انواع 

يراهي و بدون استفاده از مقادير انرژي محصور از لحاظ کيفيت بسيار نزديک به طرح شرکت نوکتون ميباشد و همگرايي و مقادير اب

همچنين آزمايشاتي با ترکيب مقادير ابيراهي و انرژي محصور بعنوان تابع شايستگي  .کارايي الگوريتم پيشنهادي را تضمين ميکند

وصا در حداقل نمودن انواع ابيراهي دارد. آزمايش انجام شده با اين تابع شايستگي پاسخي بسيار انجام ميشود که کارايي بااليي، مخص

 .ميليمتر، با وضوح باال و بسيار نزديک به شبيه سازي سامانه نوکتون را نتيجه ميدهد 52 مناسب با فاصله کانوني حدود


