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کاربرد الگًریتم رقابت استعماری در تصحیح تطبیقی ابیراَیَای باریکٍ لیسر حالت
جامد
2 ،3

 ٍ حويذرضب فالح2 ،3ُ هزتضی حبجیهحوَدساد،3رقيِ یشداًی
 ایزاى، اصفْبى، داًطگبُ اصفْبى،گزٍُ فيشیل3

 ایزاى، اصفْبى، داًطگبُ اصفْبى،گزٍُ پضٍّطی اپتيل مَاًتَهی2
چکیدٌ – در ایه مقالٍ وشان دادٌ میشًد کٍ میتًان بٍ کمک الگًریتم رقابت استعماری در یک ساماوٍ اپتیک تطبیقی بدين حسگر
 تًاوایی تصحیح ایه الگًریتم با الگًریتمَای شوتیک ي گرادیان. ابیراَیَای یک باریکٍ ی لیسر حالت جامد را تصحیح کرد،جبٍُمًج
. وتایج ایه مقایسٍ تًاوایی تصحیح باالی الگًریتم رقابت استعماری را وشان میدَىد.وسيلی تصادفی مًازی مقایسٍ میشًد
. ليشر حبلت جبهذ، الگَریتن رقبثت استعوبری، اپتيل تغجيقی-ُمليذ ٍاص

Application of imperialist competitive algorithm in adaptive aberration
correction of solid-state laser beam
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Abstract- In this paper, it is shown that the imperialist competitive algorithm can be used in a wavefront sensor-less adaptive
optics system for correcting the phase aberrations of a solid-state laser beam. The correction capability of this algorithm is
compared with that of genetic and stochastic parallel gradient descent algorithms. The comparison results show the very good
correction capability of the imperialist competitive algorithm.
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 8تب  31ثْوي  ،3192داًطگبُ صٌعتی ضيزاس

 -1مقدمٍ
اپتيل تغجيقی یل فٌبٍری تَاًوٌذ ثزای تصحيح ثالدرًگ
اثيزاّیّبی پَیب است ٍ ضبهل سِ ثخص هْن هیثبضذ:
حسگز ججِْ هَج ،تصحيحگز ججِْ هَج مِ اغلت آیٌِای
است مِ ثب اعوبل ٍلتبص ثِ هحزكّبی آى (هعوَالً
پيشٍالنتزیلّب) تغييزضنل هییبثذ ٍ ثخص مٌتزل .در
سبلّبی اخيز ،استفبدُ اس سبهبًِّبی اپتيل تغجيقی
هجتٌی ثز رٍشّبی ثْيٌِسبسی رایج ضذُ است مِ در
آىّب حسگز ججِْهَج ثب سبهبًِای سبدُ ٍ ارساىقيوتتز
جبیگشیي هیضَد [ .]2 ،3اثتذا تبثع ضبیستگی مِ مويتی
هزتجظ ثب ميفيت تصَیز است ،تعزیف هیگزدد .پس اس آى
ثِ مول یل الگَریتن ثْيٌِسبسی دستَرالعولّبی
اعوبلی ثِ تصحيحگز (هعوَالً ٍلتبصّبی اعوبلی ثِ
هحزكّبی آیٌِی اًعغبفپذیز) تعييي هیضًَذ ثِ ًحَی
مِ تبثع ضبیستگی ثْيٌِ گزدد.

 .3ثزای یل هسئلِ ثب  mهتغيزّ ،ز مطَر آرایِای
ثعذی ثِ ضنل سیز است:

m

country  C  [u1 , u 2 , u3 ,..., u m ].

() 3

ّشیٌِی ّز مطَر ثصَرت هحبسجِی هقذار تبثع  fدر
هتغيزّبی هسئلِ تعزیف هیضَد:

ینی اس مبرثزدّبی جذیذ اپتيل تغجيقی تصحيح درٍى ٍ
ثزٍى مبٍامی اثيزاّیّبی ثبرینِی ليشر هیثبضذ [.]2 ،3
در ليشرّبی حبلت جبهذ ،عيَة الوبىّبی اپتينی ٍ
ّوچٌيي ٍاپيچصّبی گزهبییِ حبصل اس تَاى پوپ ثبال
ميفيت ثبرینِی ليشر را مبّص هیدّذ .اس آًجبیی مِ
استفبدُ اس حسگز در ایي ليشرّب اهنبىپذیز یب مبرا
ًویثبضذ ٍ ّوچٌيي اثيزاّیّبی هَجَد مٌذتغييزًذ [،]1
اپتيل تغجيقی ثذٍى حسگز ججِْهَج گشیٌِی هٌبسجی
ثزای تصحيح ایي اثيزاّیّب ٍ افشایص ميفيت ثبرینِ ليشر
است .جْت ایي مبر تبمٌَى اس الگَریتنّبی هختلفی هبًٌذ
صًتيل ،ملًَی هَرچِ ٍ گزادیبى ًشٍلی تصبدفی هَاسی
) (SPGDاستفبدُ ضذُ است[ .]2 ،3در ایي هقبلِ ثزای
اٍليي ثبر اس الگَریتن رقبثت استعوبری در یل سبهبًِی
اپتيل تغجيقی ثذٍى حسگز ججِْهَج ثزای حذف ثزٍى
مبٍامی اثيزاّیّبی ثبرینِی ليشر استفبدُ هیضَد ٍ در
ًْبیت تَاًبیی تصحيح ایي الگَریتن ثب الگَریتنّبی صًتيل
) ٍ (GAگزادیبى ًشٍلی تصبدفی هَاسی ) (SPGDهقبیسِ
هیگزدد.

f  f (C )  f (u1 , u2 , u3 ,..., um ).

() 2

در اثتذا تعذاد  N countryمطَر ثصَرت تصبدفی تَليذ ضذُ
ٍ  N impتب اس ثْتزیي آىّب مِ دارای ثْتزیي هقبدیز
ّشیٌِ ّستٌذ ثِ عٌَاى استعوبرگزّب اًتخبة هیضًَذ ٍ
ثقيِ ، N c o l ،هستعوزُّبی آىّب خَاٌّذ ثَد مِ ثز عجق
قذرت استعوبرگزّب ثيي آىّب تَسیع هیضًَذ .ثزای ایي
هٌظَر ّشیٌِی ثٌْجبر ٍ ، Fn ،تَاى ثٌْجبر، Pn ،
استعوبرگز nام ثِ تزتيت ثصَرت ریز تعزیف هیضًَذ:

() 1

Fn

.

N imp

F

i

Pn 

Fn  f n  min{ f i },

i 1

در ًْبیت تعذاد هستعوزُّبی هزثَط ثِ استعوبرگز nام اس
راثغِی سیز هحبسجِ هیگزدد: :
() 1

 -2الگًریتم رقابت استعماری

} NCn  round{Pn .N col

 .2استعوبرگزّب ثزای افشایص قذرت خَد ،هستعوزُّبی
خَد را در راستبّبی هختلف فزٌّگی ٍ سثبى ثِ سوت خَد
جذة هیمٌٌذ .ایي فزایٌذ در  ICAثب افشٍدى ٍ xاحذ ثِ
هتغيزّبی هستعوزُ اًجبم هیضَد ،ثغَری مِ  xعذدی

الگَریتن رقبثت استعوبری ) (ICAاس فزایٌذ تنبهل
اجتوبعی ٍ سيبسی اًسبى الْبم گزفتِ ضذُ است [ .]1ایي
الگَریتنّ ،وبًٌذ دیگز الگَریتنّبی تنبهلی ثب جوعيت
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اٍليِ تصبدفی اس راُحلّبی هَجَد آغبس هیگزددّ .ز یل
اس ایي راُحلّب "مطَر" ًبم هیگيزد .تعذادی اس ثْتزیي
مطَرّب ثِ عٌَاى استعوبرگز اًتخبة ضذُ ٍ ثقيِ مطَرّب
ثِ عٌَاى هستعوزُ در ثيي آىّب تقسين هیضًَذ .ثعذ اس
ضنلگيزی اهپزاعَریّبی اٍليِ ،رقبثت استعوبری در ثيي
آىّب آغبس هیضَد .در جزیبى ایي رقبثت ثِ تذریج ثز قذرت
اهپزاعَریّبی قَی افشٍدُ ضذُ ٍ اهپزاعَریّبی ضعيف
حذف هیگزدًذ ،ثغَری مِ در ًْبیت تٌْب یل اهپزاعَری
در جْبى ثبقی هیهبًذ .هزاحل ایي الگَریتن ثِ هٌظَر
ثيطيٌِ مزدى تبثع  fثغَر خالصِ در سیز تَضيح دادُ
هیضَد.

تصبدفی ثب تَسیع ینٌَاخت است. x  U (0,   d ) :
 dفبصلِی هيبى استعبرگز ٍ هستعوزُ ٍ  یل عذد
ثشرگتز اس ً ٍ 3شدیل ثِ  2هیثبضذ.

ضنل  :3سوت راست :چيذهبى هفزٍض در ضجيِسبسی .سوت چپ :پينزثٌذی هحزكّبی
آیٌِی اًعغبفپذیز

در ایي راثغٍِ ui ،لتبص اعوبل ضذُ ثِ هحزك iام است ٍ  Viتبثع اثز هحزك
iام ثز رٍی ججِْهَج هیثبضذ مِ ثب یل تَسیع گَسی تعزیف هیضَد [:]1

ّ .1وِی اهپزاعَریّب سعی هیمٌٌذ مِ هستعوزُّبی
سبیز اهپزاعَریّب را تصبحت مٌٌذ .ثِ تذریج
اهپزاعَریّبی ضعيف هستعوزُّبی خَد را ثِ
اهپزاعَریّبی قَی هیدٌّذ .ثزای هذلسبسی ایي ٍاقعيت
در  ICAضعيفتزیي هستعوزُ اس ضعيفتزیي اهپزاعَری
اًتخبة هیضَد ٍ ثزای تصبحت آى رقبثتی ثيي ّوِی
اهپزاعَریّب ایجبد هیگزدد .اهپزاعَریّبی قَیتز
احتوبل ثيطتزی ثزای تصبحت هستعوزُی هذمَر دارًذ.





( ( y  yi ) 2 / c  )1


i

)  ( xi , yiهَقعيت فضبیی هحزك iام  ،ضزیت جفتضذگی ،

تَاى تبثع گَسی ٍ  cفبصلِی ثيي دٍ هحزك ّوسبیِ ّستٌذ .در مبر
حبضز   2 ٍ   0.08 ،در ًظز گزفتِ ضذُاًذ .در ضجيِسبسیِ
اثيزاّیّبی ججِْهَج ( ضنل ( 311 ،) )2هذ اٍل سرًيل ،ثذٍى در ًظز
گزفتي هذ پيستَى ،ثب ضزایت تصبدفی اس عزیق ثزًبهًَِیسی در هحيظ
 Matlabتَليذ ٍ ثِ ججِْهَج تخت اٍليِ اضبفِ هیضًَذ .ایي ضزایت در
ضنل (ً )1.aطبى دادُ ضذُاًذ .الگَریتن رقبثت استعوبری ثزای تصحيح ایي
اثيزاّیّب ثنبر هیرٍدً .سجت استزل مِ ثصَرت ًسجت ضذت ثبرینِی
ٍاپيچيذُ ثِ ضذت ثبرینِ ایذُآل ٍ هحذٍد ثِ پزاش در هزمش صفحِ مبًًَی
تعزیف هیضَد ،ثِ عٌَاى تبثع ضبیستگی یب ّوبى تبثع ّشیٌِ در الگَریتن در
ًظز گزفتِ هیضَدّ .ز مطَر در ایي الگَریتن ضبهل ٍ 13لتبص مٌتزل ثِ عٌَاى
هتغيزّبی هسئلِ هیثبضذ .تعذاد مل مطَرّب ،تعذاد استعوبرگزّبی اٍليِ،
پبراهتز  ٍ تعذاد تنزار الگَریتن ثِ تزتيت ثزاثز ثب  111 ٍ 2 ،1 ،11در ًظز
گزفتِ هیضًَذ .ضنل ( )2تَسیع ججِْهَج ٍ ضنل ( )1.bضزایت سرًيل
ثعذ اس تصحيح اثيزاّیّب را ًطبى هیدٌّذً .سجت ضزایت سرًيل ثبقيوبًذُ ثِ
ضزایت سرًيل اٍليِ اثيزاّیّب در ضنل (ً )1.cطبى دادُ ضذُ است .ایي
ضنل هطخص هیمٌذ مِ ثعذ اس ثْيٌِسبسی ،مذام یل اس هذّب تضعيف ٍ
مذام یل تقَیت ضذُ ٍ یب ثذٍى تغييز ثبقی هبًذُاست .ثزای ٍضَح ثيطتز،
ًتبیج  11هذ اٍل اس ضنل ( )1.cدر ضنل ( )1.dتنزار ضذُ استّ .وبًغَر مِ
هَرد اًتظبر هیثبضذ ،هذّبی هزتجِ پبیييتز مِ قبثل مٌتزل تَسظ آیٌِ
ّستٌذ ،ثعذ اس تصحيح ثيطتز مبّص یبفتِاًذ .هقبدیز قلِ تب درُ ) ٍ (PVریطِ
هيبًگيي هزثع ) (RMSاثيزاّیّبی ثبقيوبًذُ ثعذ اس تصحيح ثِ تزتيت
اس ) 1.31  ٍ 3.19  (  1064nmثِ 1.12  ٍ 1.11 

 .1ثِ تذریج اهپزاعَریّبی ضعيف ،هستعوزُّبی خَد را
اس دست هیدٌّذ ٍ حذف هیضًَذ ٍ تٌْب قَیتزیي
اهپزاعَری ثبقی هیهبًذ .الگَریتن تب ثزآٍردُ ضذى ضزط
خبتوِ اداهِ هییبثذ .جشئيبت فزهَلثٌذی الگَریتن در []1
آٍردُ ضذُ است.

 -3تصحیح ابیراَیَای باریکٍی لیسربا استفادٌ
از الگًریتم رقابت استعماری
جْت ثزرسی اهنبى تصحيح اثيزاّیّبی ثبرینِی ليشر ثب الگَریتن رقبثت
استعوبری ،چيذهبى ضنل ( )3در ًظز گزفتِ ضذُ است .ثبرینِای ثب
ججِْهَج ٍاپيچيذُ اس آیٌِی اًعغبفپذیز ) (DMثبستبة ضذُ ٍ در صفحِی
مبًًَی یل عذسی اس عزیق تجذیل فَریِ سزیع مبًًَی هیضَد .فزض ضذُ
است مِ آیٌِ  13هحزك دارد .پينزثٌذی ایي هحزكّب ٍ قغز ثبرینِی ليشر
در سوت چپ ضنل (ً )3طبى دادُ ضذُ است .تَسیع فبس ایجبد ضذُ تَسظ
ایي آیٌِ اس راثغِی سیز هحبسجِ هیضَد:
61

()1

2

)  (x  x

) Vi ( x, y )  exp ln(


)  ( x, y )   ui Vi (x, y
i 1
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 .1در حيي حزمت هستعوزُّب ثِ سوت مطَر استعوبرگز
هوني است ثعضی اس ایي هستعوزُّب ثِ هَقعيتی ثْتز اس
استعوبرگز یعٌی هَقعيتی ثب ّشیٌِی ثْتز اس ّشیٌِی
استعوبرگز ثزسٌذ .در ایي حبلت ایي دٍ مطَر جبی خَد را
ثب ینذیگز عَض مزدُ ٍ الگَریتن ثب مطَر استعوبرگز در
هَقعيت جذیذ اداهِ هییبثذ.

 8تب  31ثْوي  ،3192داًطگبُ صٌعتی ضيزاس
ثْيٌِسبسی در جذٍل  3آٍردُ ضذُاًذ .ایي ًتبیج ًطبى
هیدٌّذ مِ ّز سِ الگَریتن دارای تَاًبیی تصحيح ینسبى
هیثبضٌذ.

مبّص یبفتِاًذ .ایي ًتبیج ثِ ّوزاُ هقذار ًسجت استزل ًْبیی مِ ثز رٍی ًتبیج
حبصل اس  31ثبر تصحيح هيبًگييگيزی ضذُ است در جذٍل ( )3آٍردُ
ضذُاًذ .ایي هقبدیز ًطبى هیدٌّذ مِ الگَریتن رقبثت استعوبری تَاًبیی ثسيبر
ثبالیی در تصحيح اثيزاّیّب دارد.

جذٍل  :3هقبیسِ ًتبیج ثذست آهذُ اس الگَریتنّبی ٍ GA ،ICA
SPGD

ضنل  :2تَسیع ججِْهَج قجل ٍ ثعذ اس تصحيح اثيزاّیّب ثب

ًطبى دادین مِ هیتَاى اس یل الگَریتن مِ هجتٌی ثز
فزایٌذ تنبهل اجتوبعی ٍ سيبسی اًسبى است ،در یل
سبهبًِی اپتيل تغجيقی ثزای تصحيح اثيزاّیّبی
ثبرینِی ليشر استفبدُ مزد .هقبیسِ ثيي ایي الگَریتن ٍ
الگَریتنّبی  SPGD ٍ GAتَاًبیی تصحيح ثبالی الگَریتن
پيطٌْبدی را ًطبى هیدّذ.

ICA

 -4مقایسٍ الگًریتم رقابت استعماری ) (ICAبا
الگًریتمَای  GAي

SPGD

ثِ هٌظَر هقبیسِی الگَریتن رقبثت استعوبری ثب
الگَریتنّبی استبًذارد دیگزی مِ قجالً جْت تصحيح
اثيزاّیّبی ثبرینِی ليشر ثنبر رفتِاًذ ،اس الگَریتنّبی
ً SPGD ٍ GAيش ثزای تصحيح ّوبى اثيزاّیّبی
ضجيِسبسی ضذُ در ثخص قجل استفبدُ هیضَدً .سجت
ضزایت سرًيل ثبقيوبًذُ ثِ ضزایت سرًيل اٍليِ ثزای 11
هذ اٍل ثعذ اس ثْيٌِسبسی ثب دٍ الگَریتن هذمَر در
ضنلّبی (ً )1.f( ٍ )1.eطبى دادُ ضذُ استً .تبیج
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ضنل  :1ضزایت سرًيل ) (aقجل ٍ ) (bثعذ اس تصحيح اثيزاّیّبً (c) .سجت ضزایت سرًيل ثبقيوبًذُ ثعذ اس تصحيح ثِ ضزایت سرًيل اٍليِ قجل اس
تصحيح در ً .ICAسجت ضزایت سرًيل ثبقيوبًذُ ثِ ضزایت سرًيل اٍليِ ثزای  11هذ اٍل ثعذ اس ثْيٌِسبسی ثب ).SPGD (f) ٍ GA (e) ،ICA (d
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