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تله اندازی نوری در عمق با تنظیم طوقی تصحیح عدسی شیئی خشک
1سيدریحانی

 سيدنادر،1حسين گرجیزاده علینژاد

 تهران، دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده فيزیك-1
 در این مقاله با استفاده از نظریه. انبرک نوری بهینه شده ابزاری بسیار مهم برای میکرودستکاری سیستمهای زیستی است- چکیده
 توزیع فضایی شدت در کانون یک عدسی شیئی خشک مورد استفاده در انبرک نوری و همچنین ثابت فنر منتجه،الکترومغناطیس برداری
 مقدار قابل مالحظهای ابیراهی، به دلیل وجود محیط های متفاوت با ضریب شکست متفاوت در فضای پس از عدسی شیئی.محاسبه شده است
 در اینجا نشان دادهایم که با تنظیم طوقی تصحیح عدسی شیئی بر مقادیر.کروی به وجود میآید که باعث تضعیف شدید قدرت تله میشود
 این. می توان ابیراهی کروی موجود را جبران و مقدار ثابت فنر تلهی نوری را به بیشترین مقدار رساند،بیشتر از ضخامت المل میکروسکوپ

.تنظیم امکان به تلهاندازی در عمق دلخواه نمونه مورد مطالعه توسط انبرک نوری را فراهم میسازد
 عمق بهينه، طوقی تصحيح عدسی شيئی خشك، انبرک نوری، ابيراهی كروی-كليد واژه

In-depth optical trapping by tuning correction collar of dry objective lens
Hossein Gorjizadeh Alinezhad1, Seyed Nader Seyed Reihani1
1- Department of Physics, Sharif University of Technology, Tehran
Abstract- Optimized optical tweezers are indispensable tools for micromanipulation for biological tissues. Using electromagnetic
theory the spatial intensity profile at the focus of a dry objective lens and its trapping stiffness are calculated. Presence of
mediums with different refractive indices after the objective introduces significant amounts of spherical aberrations, which
degrades the strength of the trap. Here we have shown, that tuning the correction collar of the objective on a value larger than the
thickness of the coverslip can compensate for this aberration, which in turn maximizes the trapping stiffness. This tuning
possibility allows for trapping at desired depth of the sample under investigation with optical tweezers.
Keywords: Spherical aberration, Optical tweezers, Correction collar value of dry objective lens, Optimal depth
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مقدمه

میشود كه ذره را به سمت كانون هدایت میكند K .و  rبه
ترتيب ثابت فنر و جابهجائی از محل كانون عدسی شيئی
است .این نيروی تله اندازی از طریق انتقال تکانهی خطی نور
به جسم وارد میشود و به گرادیان توزیع شدت در محل
كانون بستگی دارد .این ذرهی به دام افتاده در انبرک نوری
به عنوان دستگيره برای نيروسنجی در محدودهی نيروهای
فمتونيوتونی تا نانونيوتونی و اندازهگيری جابهجاییهای
نانومتری تا ميکرومتری استفاده میشود .در بعضی از
كاربردهای زیستی كه شيئ مورد بررسی از مرتبهی چند صد
ميکرون است ،باید ذره (دستگيره) را در عمقهای زیاد در
داخل نمونه به دام انداخت ] [3و روی شيئ مورد نظر به
منظور هدف خاص دستکاری اجرایی انجام داد] .[4الزم به
ذكر است كه به دليل اختالف ضریب شکست محيط نمونه
(آب) و غوطهوری عدسی شيئی (هوا) ،ابيراهی كروی قابل
مالحظهای ایجاد میشود كه با تله اندازی ذره در عمقهای
زیاد ،این ابيراهی كروی نيز افزایش مییابد .ابيراهی كروی،
توزیع شدت در محل كانون را پهن میكند و در نتيجه باعث
كاهش قدرت تله میشود.
در این مقاله ما به صورت تئوری نشان دادهایم كه با استفاده
از طوقی تصحيح عدسی شيئی با محيط غوطهوری خشك،
ابيراهی كروی در عمقهای مختلف قابل كنترل و در نتيجه
باعث تله اندازی قوی در عمقهای زیاد شده است .برای
انجام این كار ،ضخامت المل ميکروسکوپ را  110ميکرون (
 ) Number 0#در نظر گرفتيم و طوقی تصحيح را از
محدودهی  110تا  ۲۲0تغيير دادیم كه باعث ایجاد ابيراهی
كروی با عالمت مخالف شده است .در اینجا ما نشان دادهایم
كه برای تله اندازی بهينه ،بایستی به ازای هر مقدار كه در
نمونه (آب) حركت كنيم ،به همان ميزان به عدد طوقی
تصحيح متناسب با ضخامت المل اضافه كنيم .در این شرایط
میتوان برای ميکروكرهی پلیاستایرن با ضخامت 3.05

ميکرون در عمقهای زیاد ( 110ميکرون) ،تله اندازی بهينه
ایجاد كرد.

تئوری
مطابق شکل  ،1دستگاه مختصات دكارتی با مركز ( Aمركز
كانون اصلی باریکه) و محور اپتيکی  Zدر نظر گرفته شده
است .توزیع ميدان الکتریکی مستقل از زمان در هر نقطهی
اختياری  rنسبت به مركز  Aبرای باریکهی ليزر با قطبش
خطی كه توسط یك عدسی شيئی با گشودگی عددی باال
كانونی شده است را میتوان بر حسب موجهای تخت بسط
داد].[5
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 OPDاختالف راه نوری (بيانگر ابيراهی كروی) بين دو پرتوی
( PQRSپرتویی كه بر اساس مشخصات اپتيکی عدسی
شيئی طراحی شده است) و ( ABCDپرتویی كه بر اساس
مشخصات اپتيکی عدسی شيئی طراحی نشده است و
آزمایشگر به صورت دلخواه پارامترهای اپتيکی را تغيير
میدهد) میباشد كه مطابق شکل  1نشان داده شده است و
طبق رابطهی ( )۲تعریف میشود].[6
) OPD  k o t s n s cos(θ s )  k o ti ni cos(θi
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( t iمتغير)( t s ،110 t g  m ،متغير)1.518 ،1 ni  ،
 1 no  ،1.33 n s  ، n g و  1.518 nl به ترتيب
ضخامت محيط غوطهوری ،ضخامت الم ،فاصلهی بين كانون
اصلی تا سطح دوم الم ،ضریب شکست محيط غوطهوری،
ضریب شکست المل ،محيط نمونه ،فضای جسم و لنز عدسی
شيئی است .پارامترهای دارای ستاره بر اساس عدس شيئی
طراحی شده است ( ،110 t * g  -۲۲0 m ،110 t * i  m
 1.518 n * g  ،1 n * i و  max .) n * s  1.33بيشينه
زاویهی همگرایی عدسی شيئی است كه به صورت
 NA  ni sin  maxتعریف میشود ( 1 f 0  .)0.9 NA 
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انبرک نوری وسيلهای مناسب برای تله اندازی ذرات
نانومتری تا ميکرومتری است] .[1,2این ابزار یك باریکهی
ليزر گاوسی با مد حالت پایه است كه توسط یك عدسی
شيئی با گشودگی عددی باال كانونی میشود .وقتی یك ذره
با ضریب شکست بزرگتر از محيط اطرافش در نزدیك محل
كانون عدسی شيئی قرار گيرد ،نيروی برگردانندهی هوک
 F   K rاز طرف باریکهی ليزر كانونی شده به ذره وارد

 14-1۲بهمن 1395
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ضریب پوشانندگی دهانهی ورودی عدسی شيئی است.
 E sampleبردار ميدان الکتریکی داخل محيط نمونه است.

 14-1۲بهمن 1395

شکل  :1نمایش هندسی بر اساس مشخصات طراحی شده (ستاره) و
آزمایشی (بدون ستاره) در یك ميکروسکوپ نوری].[7

نيروی اپتيکی وارد بر ذره از طریق انتقال تکانهی خطی نور
به ذره داده میشود .ما انتقال تکانهی خطی نور به ذره را با
استفاده از تئوری لورنز-می تعميم یافته محاسبه میكنيم].[8
برای این محاسبه الزم است كه توزیع ميدان الکتریکی
كانونی شده طبق رابطه ( )1را بر حسب هماهنگهای كروی
برداری بسط داد] ،[9سپس 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 ( )3داده میشود].[10
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به ترتيب ضرایب بسط ميدان الکتریکی

ورودی و پراكنده شده است P .متناسب است با توان ورودی
ليزر ،كه به صورت
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تعریف میشود.

تله اندازی توسط انبرک نوری با استفاده از یك عدسی
شيئی با محيط غوطهوری خشك و در داخل یك نمونهی
آبی ،كاربردهای بسياری در زمينههای زیستی و فيزیکی
دارد .در استفاده از عدسی شيئی خشك به طور معمول،
طوقی تصحيح عدسی شيئی بر اساس ضخامت المل تنظيم
میشود (  .) t g *  t gشکل  ۲نشان میدهد كه وقتی طوقی

شکل  :۲توزیع شدت محوری در عمقهای مختلف برای طوقی تصحيح
عدسی شيئی خشك  150 ،110و .190

برای تله اندازی بهينهی ميکروكرهی پلیاستایرن با ضخامت
 3.05ميکرون در عمقهای مختلف در نمونه ،ثابت تله نوری
را بر حسب عمق به ازای طوقی تصحيح عدسی شيئی
مختلف ،در شکل  3رسم كردهایم .شکل  3نشان میدهد كه
اگر طوقی تصحيح نسبت به ضخامت المل (  )110 mبيشتر
درنظر گرفته شود ،یك عمق بهينه وجود دارد كه در این
عمق بهينه ،ابيراهی كروی كمينه و در نتيجه ثابت فنر و
قدرت تله اندازی نسبت به سایر عمقها قویتر میشود .با
افزایش پيوستهی طوقی تصحيح نسبت ضخامت المل ،عمق
بهينه (تله اندازی بهينه) نيز به صورت پيوسته افزایش
مییابد .برای مثال با تنظيم مقدار طوقی تصحيح روی ۲۲0
و استفاده از المل با ضخامت  110ميکرون ،عمق بهينه برای
ميکروكرهی پلیاستایرن با ضخامت  3.05ميکرون ،در محل
 110ميکرون باالتر از سطح پایينی نمونه ایجاد میشود .با
در نظر گرفتن تصحيحات انجام شده ،عمق بهينه بر حسب
مقادیر طوقی تصحيح در شکل  4رسم شده است .همانطور
كه در شکل  4مشاهده میشود عمق بهينه بهدست آمده با
مقدار طوقی تصحيح رابطهی خطی (با شيب تقریباً  )1دارد.
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تصحيح عدسی شيئی ( )CC=110با ضخامت المل استفاده
شده در آزمایشگاه برابر باشد ،توزیع شدت روی مرز خارجی
المل (  )0 t s بدون ابيراهی كروی است ،و با رفتن در عمق
نمونه ،توزیع شدت پهن میشود .با افزایش طوقی تصحيح
عدسی شيئی ،در یك عمق بهينهای ،ابيراهی كروی كمينه و
تله اندازی نسبت به سایر عمقها قویتر میشود.

1395  بهمن14-1۲
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 ثابت فنر در راستای محوری بر حسب عمق برای مقادیر مختلف:3 شکل
.طوقی تصحيح عدسی شيئی خشك

.شيئی خشك

 عمق بهينه بر حسب مقدار طوقی تصحيح عدسی:4 شکل

نتیجهگیری
در این مقاله ما برای اولين بار اثرات طوقی تصحيح عدسی
شيئی (ابيراهی كروی ناشی از طوقی تصحيح) را در تئوری
 ما به صورت تئوری نشان.می تعميمیافته وارد كردهایم-لورنز
دادهایم كه با استفاده از طوقی تصحيح عدسی شيئی با
 ابيراهی كروی در عمقهای مختلف،محيط غوطهوری خشك
قابل كنترل و در نتيجه امکان تله اندازی قوی در عمقهای
 در اینجا نشان داده شده است كه برای.زیاد فراهم میشود
) بایستی به ازای هر مقدار كه در نمونه (آب،تله اندازی بهينه
 به همان ميزان به مقدار طوقی تصحيح،حركت كنيم
 در این شرایط با.متناسب با ضخامت المل اضافه كنيم
 و استفاده از المل با۲۲0 تنظيم مقدار طوقی تصحيح روی
 عمق بهينه برای ميکروكرهی، ميکرون110 ضخامت
 ميکرون110  برابر با، ميکرون3.05 پلیاستایرن با ضخامت
 این امر به تله اندازی بهينه در عمقهای زیاد كمك.میشود
بسياری میكند كه در مطالعهی نمونههای زیستی با ابعاد
. بسيار مهم و كاربردی است،چند صد ميکرونی
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