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تلهاندازی بهینه نوری با تنظیم دقیق گشودگی عددی عدسی شیئی
1سيدریحانی

 سيدنادر،1حسين گرجیزاده علینژاد

 تهران، دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده فيزیك-1
 از این وسیله برای نیروسنجی در محدودهی نیروهای. انبرک نوری یک ابزار قدرتمند برای فهم فیزیک فرایندهای زیستی است- چکیده
 افزایش توان لیزر، در بسیاری از کاربردهای زیستی انبرک نوری که نیاز به نیروهای زیاد دارد.فمتونیوتونی تا نانونیوتونی استفاده می شود
 در. در چنین آزمایشهایی تلهاندازی بهینه اهمیت ویژهای دارد.باعث تولید گرما (از طریق جذب نور) و در نتیجه صدمه دیدن نمونه میشود
 یک گشودگی عددی بهینه برای عدسی شیئی وجود دارد که،این مقاله نشان میدهیم که برای میکروکرهی پلی استایرن با قطر مشخص
. این موض وع بصورت تجربی نیز مورد تایید قرار گرفته است.میتواند راندمان تله ی نوری در راستای عرضی را به بیشترین مقدار ممکن برساند
 میکرومتر بیشترین راندمان عرضی را تولید۴ همچنین نشان داده شده است که در چنین شرایطی میکروکرهی پلیاستایرین با قطر تقریبی

. تطابق بسیار خوبی بین نتایج نظری و تجربی ارائه شده وجود دارد.میکند
 گشودگی عددی عدسی شيئی، راندمان تلهی نوری عرضی، انبرک نوری-كليد واژه

Optimal optical trapping by fine-tuning the numerical aperture of the
objective lens
Hossein Gorjizadeh Alinezhad 1, Seyed Nader Seyed Reihani1
1- Department of Physics, Sharif University of Technology, Tehran
Abstract- Optical Tweezers (OT) are powerful tools for understanding the physics of biological processes. This device can be used
for force spectroscopy in the force range of femto-Newton to nano-Newton. In the most of the biological applications of OT for
which, large forces are on demand cranking up the laser power would damage the sample. In such applications optimal trapping is
very crucial. In this Paper we show that for a given bead size there would be an optimal numerical aperture for the focusing
objective, which maximizes the trapping efficiency in the transvers direction. We also show that a polystyrene bead with a
diameter of about 4 micrometer provides the largest transverse trapping efficiency. There is a very good compatibility between
our theoretical and experimental results.
Keywords: Optical tweezers, Radial optical trapping efficiency, Numerical aperture objective lens
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 -1مقدمه

گشودگی عددی باال كانونی شده است را میتوان بر حسب
موجهای تخت بسط داد].[5
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به ترتيب

گشودگی عددی شيئی ،ضریب شکست فضای جسم ،لنز
عدسی شيئی ،محيط نمونه ،محيط غوطهوری ،عدد موج در
لنز عدسی شيئی و محيط نمونه است 1 fo  .ضریب
پوشانندگی دهانهی ورودی عدسی شيئی و
ميدان الکتریکی داخل محيط نمونه را نشان میدهد.
نيروی اپتيکی وارد بر ذره از طریق انتقال تکانهی خطی نور
به ذره وارد میشود .ما انتقال تکانهی خطی نور به ذره را با
استفاده از تئوری لورنز-می تعميم یافته محاسبه میكنيم].[6
برای این محاسبه الزم است كه توزیع ميدان الکتریکی
كانونی شده طبق رابطه ( )1را بر حسب هماهنگهای كروی
برداری بسط داد] ،[7سپس با بسط ميدان پراكنده شده بر
حسب هماهنگ های كروی برداری ،ارتباط خطی بين
ضرایب ميدان ورودی و پراكنده شده بدست میآید كه این
ارتباط توسط ضرایب می داده میشود ،در نهایت نيروی
اپتيکی بر واحد توان ليزر وارد بر ذره از طریق انتگرال شار
تکانه خطی طبق رابطه ( )۲داده میشود].[8
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عرضی را نسبت به سایر ميکروكرههای دیگر توليد میكند.
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 -2تئوری

ورودی و پراكنده شده است P .متناسب است با توان ورودی

توزیع ميدان الکتریکی مستقل زمان در محل كانون برای
باریکهی ليزر با قطبش خطی كه توسط یك عدسی شيئی با

به ترتيب ضرایب بسط ميدان الکتریکی

ليزر ،كه به صورت
میشود.
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انبرک نوری در اصل یك باریکهی ليزر با توزیع شدت
گاوسی است كه توسط یك عدسی شيئی با گشودگی عددی
باال كانونی شده است] .[1,2چنانچه ضریب شکست اپتيکی
ذره بزرگتر از ضریب شکست اپتيکی محيط اطرافش باشد،
در آن صورت ذره شرایط عمومی برای به دام افتادن را
خواهد داشت .این نيروی تله اندازی از طریق انتقال تکانهی
خطی نور به جسم ایجاد میشود و به حجم برهمكنش نور با
جسم و گرادیان توزیع شدت در محل كانون بستگی دارد .از
این وسيله برای نيروسنجی در محدودهی نيروهای
فمتونيوتونی تا نانونيوتونی و اندازهگيری جابهجاییهای
نانومتری تا ميکرومتری استفاده میشود .از ذرهی به
دامافتاده به عنوان دستگيره در زیست پليمرها برای بررسی
كشش  [3] DNAو خواص مکانيکی غشای سلول ][4
استفاده میشود .الزم به ذكر است كه در بسياری از
كاربرهای انبرک نوری كه به نيروهای بيشتر نياز دارند ،با
افزایش توان ليزر باعث توليد گرما (جذب نور) و خسارت
های اپتيکی به نمونه شده است.
در این مقاله شرایط بهينه برای تله اندازی را در راستای
عرضی مورد بررسی قرار میدهيم .منظور از شرایط بهينه،
شرایطی است كه با یك توان نوعی ليزر ،بيشترین نيرو و
كمترین خسارت اپتيکی از طرف باریکهی ليزر به ذره درون
تله وارد شود .این بهينهسازی توسط كنترل گشودگی عددی
شيئی انجام یافته است .به این معنی كه با تغيير گشودگی
عددی شيئی ،ابعاد لکهی كانونی (حجم برهمكنش باریکهی
ليزر با ذره) و راندمان تلهی نوری عرضی (بيشينه نيرو بر
واحد توان ليزر در محل كانون) وارد بر ذره از طرف انبرک
نوری تغيير میكند .در اینجا نشان میدهيم كه برای
ميکروكرهی پلیاستایرن با ضخامت مشخص ،یك گشودگی
عددی بهينه (حجم برهمكنش بهينه) وجود دارد كه در این
گشودگی عددی بهينه ،راندمان تلهی نوری عرضی بيشترین
مقدار است .همچنين ميکروكرهای با ضخامت تقریباً 4
ميکرون در گشودگی عددی بهينه ،بيشترین راندمان تلهی
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نوری در همسایگیهای گشودگی عددی شيئی بهينه تغيير
چندانی نمیكند و میتوان از گشودگی عددی شيئی
كوچکتر از عدسی شيئی بهينه ،برای تلهاندازی ذرات
بزرگتر استفاده كرد .الزم به ذكر است كه استفاده از
گشودگی عددی شيئی كم باعث كاهش تخریب نمونههای
زیستی ،ميدان دید بيشتر ،ابيراهی كروی كمتر و عمق كاری
بيشتر میشود .محاسبات گشودگی عددی و راندمان تله
نوری عرضی بهينه برای ذرههایی با ضخامت مختلف تکرار
شده است و در شکل  3نشان داده میشود .در شکل 3
منحنی آبی و سبز به ترتيب گشودگی عددی و راندمان تله
نوری عرضی بهينه را بر حسب ضخامت ميکروكره نشان
میدهد .نقاط آبی و سبز به ترتيب با تابع نمایی و درجه سه
برازش شده است .شکل  3نشان میدهد كه ذرهای با
ضخامت تقریباً  4ميکرون و گشودگی عددی بهينهی تقریب ًا
 1/15بيشترین راندمان تلهی نوری عرضی را توليد میكند.

شکل  :1توزیع شدت ميدان الکتریکی در راستای عرضی به ازای
گشودگی عددی شيئی مختلف.

برای محاسبهی گشودگی عددی بهينه ،ما راندمان تلهی
نوری وارد بر ذره را بر حسب گشودگی عددی شيئی برای
ذرههایی با ضخامتهای مختلف در شکل  ۲رسم كردهایم.

شکل  : 3منحنی آبی و منحنی سبز به ترتيب گشودگی عددی بهينه و
بهينه راندمان تلهی نوری وارد شده بر حسب سایز ميکروكره.

 -3اندازهگیری

شکل  :۲راندمان تله ی نوری عرضی بهنجار شده بر حسب گشودگی
عددی شيئی برای  4نوع سایز مختلف.

شکل  ۲نشان میدهد كه برای ميکروكرهی پلیاستایرن با
ضخامت مشخص یك گشودگی عددی شيئی بهينه وجود
دارد كه راندمان تلهی نوری آن بيشنه است .برای مثال
ذرهای با ضخامت  9/1ميکرون دارای گشودگی عددی شيئی
بهينهی تقریباً  0/95است كه نسبت به حالتی كه گشودگی
عددی شيئی  1/33باشد در حدود  ۲5درصد افزایش
راندمان تلهی نوری داشته است .همچنين شکل  ۲نشان
میدهد كه برای ذرههایی با اندازههای بزرگتر ،راندمان تلهی

چيدمان انبرک نوری ما بر اساس یك ميکروسکوپی نوری
وارون است .باریکهی ليزر پهن شده =(Specification λ
)1064 nmتوسط شکافندهی پرتوی قطبنده به دو باریکه با
قطبشهای عمود بر هم تقسيم شده و وارد عدسی شيئی
مکروسکوپ ( )Leica, 100×, Oil, NA= 0.6 – 1.3میشود.
اطالعات بيشتر در مورد چيدمان آزمایشگاهی را میتوان از
مرجع  7یافت .ذرههای پلیاستایرن كه در این آزمایش مورد
استفاده قرار گرفته ،شامل ذرههایی با ضخامت  4/۲6و 9/51
ميکرون است كه از شركت  Bangs Labخریداری شده است.
الزم به ذكر است همهی آزمایش در عمق بهينه  18ميکرون
كه ابيراهی كروی در این عمق ،كمينهی مقدار را دارد تله
اندازی شده است.
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با استفاده از رابطهی ( )1توزیع شدت ميدان الکتریکی در
راستای عرضی در محل كانون برای گشودگیهای عددی
شيئی مختلف در شکل  1رسم شده است .شکل  ،1نشان
میدهد كه عرض توزیع شدت در راستای عرضی با كاهش
گشودگی عددی شيئی افزایش یافته است بنابراین راندمان
تلهی نوری وارد بر یك ذره با ضخامت مشخص ،تابعی از
گشودگی عددی شيئی میباشد.
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شکل  :4راندمان تله ی نوری عرضی بهنجار شده بر حسب گشودگی
عددی شيئی برای ذرههایی با سایزهای  4/۲6و  9/51ميکرون.

دیگر توليد میكند .ایجاد شرایط بهينه باعث كاهش تخریب
نمونه ی زیستی ،ابيراهی كروی كمتر ،عمق كاری بيشتر و
همچنين توليد نيروی الزم برای كشيدن بيوپليمرها را فراهم
میكند.
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 -۴نتیجهگیری
در این مقاله ما به صورت تئوری و تجربی نشان دادهایم كه
یك گشودگی عددی شيئی بهينه برای یك ميکروكرهی
پلیاستایرن با ضخامت مشخص وجود دارد كه در این
گشودگی عددی بهينه ،راندمان تلهی نوری عرضی بيشترین
مقدار را دارد .به صورت تئوری نشان دادهایم كه ذرهای با
ضخامت  9/1ميکرون دارای گشودگی عددی شيئی بهينهی
تقریباً  0/95است كه نسبت به حالتی كه گشودگی عددی
شيئی  1/33باشد در حدود ۲5درصد افزایش راندمان تلهی
نوری داشته است .همچنين ذرهای با ضخامت تقریب ًا 4
ميکرون و گشودگی عددی بهينهی تقریباً  1/15بيشترین
راندمان تلهی نوری عرضی را نسبت به سایر ميکروكرههای
440
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برای اندازهگيری راندمان تلهی نوری عرضی ،ما از دو
باریکهی ليزر با قطبشهای عمود برهم كه توسط شکافندهی
پرتوی قطبنده ایجاد شده ،استفاده كردهایم .موقعيت و شدت
دو باریکهی ليزر در محل كانون عدسی شيئی توسط آینهی
جابهجا شونده و مانع به ترتيب قابل كنترل است .با نگه
داشتن تلهی قویتر ،ذرهی به دام افتاد توسط روش طيف
توانی درجهبندی میشود ] [9و تلهی ضعيفتر را در راستای
عرضی اسکن میكنيم حال با جابهجا شدن ذره از محل
كانون عدسی و اندازهگيری ثابت فنر تلهی قویتر ،نيروی
وارد بر ذره از طرف تلهی ضعيفتر قابل اندازهگيری
است] .[10شکل  4راندمان تلهی نوری عرضی بهنجار شده را
بر حسب گشودگی عددی شيئی برای دو ذرهی پلیاستایرن
با ضخامتهای  4/۲6و  9/51ميکرون ارائه میدهد .شکل 4
نشان میدهد كه یك گشودگی عددی شيئی بهينه  1/15و
 0/9برای ذرههایی با ضخامت  4/۲6و  9/51ميکرون به
ترتيب وجود دارد كه با نتایج تئوری سازگار است.
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