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مطالعه نظری تله اندازی ذرات تو خالی طال
ابراهیم مددی
 قزوین، بوئین زهرا،مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوئین زهرا
 عالرغم کیفیت.چکیده – تله اندازی ذرات فلزی بخصوص طال توسط انبرک نوری در مطالعه سلولهای زیستی حائز اهمیت است
، برای کاهش حرارت تولید شده. حرارت زیادی تولید میکنند، این ذرات بدلیل جذب باال،تلهاندازی بهتر نسبت به ذرات پلیاستایرین
. در این مقاله تلهاندازی ذرات تو خالی طال بطور نظری مورد مطالعه قرار گرفته است.استفاده از ذرات تو خالی راه مناسبی به نظر میرسد
. ضریب سختی محوری در تله اندازی این ذرات با کاهش ضخامت الیه طال بطور قابل توجهای افزایش مییاید،این مطالعه نشان میدهد
.طال

 نانو ذرات، ذرات تو خالی، می- تئوری لورنز، انبرک نوری-کلید واژه

Optical trapping of gold hollow spheres
Ebrahim Madadi
Buein Zahra Technical University, Buein Zahra, Qazvin
Abstract-Optical trapping of metal particles, especially gold nanoparticles is very important for investigation of living cells.
Despite, better trapping of metals with respect to polystyrene beads, so much heat is created during trapping because of their
high absorption. Using hollow spheres are adequate to decrease the created heat. In this letter, optical trapping of hollow gold
nanoparticles have been investigated. It has been shown that, trapping stiffness in the axial direction increases with reduction
of shell thickness, dramatically.
Keywords: Optical tweezers, Lorenz-Mie theory, hollow spheres, gold nanoparticles.
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 -1مقدمه

 -2تئوری محاسبات

پس از ابداع انبرک نوری توسط اشکین در سال
 ،[۳]۳991این ابزار کاربردهای فراوانی در علوم مختلف از
جمله فیزیک] [3و علوم زیستی] [2پیدا کرده است .انبرک
نوری ،باریکه لیزر با نیمرخ گاوسی است که توسط عدسی
شیئی با گشودگی عددی باال تا حد پراش کانونی شده
است .ذراتی که ضریب شکست آنها در مقایسه با محیط
بزرگتر است در تله انبرک نوری به دام میافتند و به آنها
نیروی بازگردانندهای از جنس نیروی فنر وارد میشود که
قدرت آن با ضریب سختیاش ) (kمشخص میشود.
معموال در این وسیله از ذرات پلیاستایرین نانومتری و
میکرومتری بعنوان دستگیره برای دستکاری در علوم
مختلف استفاده میشود.

برای محاسبه نیروهای وارد شده بر ذره از تانسور تنش
ماکسول استفاده شده است]:[9
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عالوه بر ذرات دیالکتریک از ذرات فلزی همچون نقره و
طال بعنوان وسیلهای برای میکرودستکاری در سلولهای
زنده استفاده میشود .پالسمونهای سطحی ،تلهاندازی
ذرات فلزی را تحت تاثیر قرار میدهد .اسوبدا و بالک
نشان دادند که قدرت تلهاندازی ذرات نانومتری طال
تقریبا  9برابر ذرات پلیاستارین هم سایز آن است] [4که
استفاده از این ذرات را پر اهمیت میکند .مشکل اساسی
در این ذرات گرمای تولید شده در آنها و در محیط اطراف
آنهاست که بدلیل جذب باالی امواج الکترومغناطیس رخ
میدهد .گرمای تولید شده در این ذرات با کاهش سایز
آنها کاهش مییابد .ولی بدلیل حرکت براونی شدید ذرات
کوچک ،تلهاندازی آنها دشوار است] .[1راه دیگری که
میتوان پیشنهاد کرد استفاده از ذرات کروی توخالی طال
است] [9که پیش بینی میشود با کاهش حجم طال در آن
جذب نیز کاهش یابد .بنابراین از اینگونه ذرات میتوان
بعنوان جایگزین مناسبی در تله اندازی استفاده کرد.
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 lmضرایب بسط میدانهای فرودی و معلوم هستند.
که
)( p
 Almضرایب بسط میدانهای پراکنده شده و با اعمال
شرایط مرزی در سطح کره بدست میآیند].[9
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 I( ,ppضریبی است که شامل جهت نیروی وارده بر ذزه
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کروی است] p  1,2 .[۳7بترتیب ممانهای مغناطیسی
و الکتریکی را نشان میدهند.
در انبرک نوری باریکه لیزر پس از عبور از عدسی شیئی،
روغن غوطهوری و المل در داخل نمونه کانونی میشود.
با استفاده از روش طیف زاویهای] [۳۳ضرایب بسط
میدانهای فرودی بصورت زیر بدست میآیند.
()2
) )(i l  m e imR  lm

در این مقاله تله اندازی نانو ذرات توخالی طال با استفاده
از روش لورنز -می تعمیم یافته مورد مطالعه قرار گرفته
است .نشان داده میشود که با کاهش ضخامت الیه کروی
طال با شعاع کل  17nmبه  ۳7nmقدرت تله اندازی
نسبت به کره توپر  47درصد افزایش مییابد ،بعالوه
بیشینهی نیروی وارده به ذرات توخالی نیز افزایش پیدا
میکند.
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که  E  Ei  Esو  B  Bi  Bsهمه میدانهای
فرودی و پراکنده شده از ذره هستند .با استفاده از بسط
میدانهای فرودی و پراکنده شده بر حسب هماهنگهای
کروی برداری و رابطه ) (۳نیروی وارد شده بر ذره در
جهت دلخواه  ûبدست میآید.
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شکل  : ۳ضریب سختی محوری تله بر حسب عمق ذرات طالی تو
خالی به شعاع حفره (27nmقرمز)(47nm ،سبز)( 27nm ،آبی) و کره
توپر.

شکل  : 3نمودار نیروی محوری واره شده بر ذره طالی توپر و توخالی
با شعاعهای مختلف بر حسب جابجایی در عمق  3میکرومتر.

کانونی است .همچنین

!)2l  1 (l  m
!)4l (l  1) (l  m

  lm و

))  T1,2  ( ( p,s) lm (cos  4 )   (s, p) lm (cos  4است
که عالمت منفی و مثبت به ترتیب به اندیسهای اول و
دوم مربوط هستند .در رابطه ( )2نیز عالمتهای مثبت و
منفی به ترتیب به اندیسهای اول و دوم مربوط میشوند.
  pو   sبترتیب ضرایب فرنل سه سطح جدایی متوالی
برای قطبشهای موازی و عمود بر صفحه فرود را نشان
میدهند t 3 ، t 2 .و  t 4بترتیب ضخامت الیه روغن
غوطهوری ،ضخامت المل و فاصله سطح المل تا محل ذره
را نشان میدهند.

 -3تحلیل نتایج
در ذرات فلزی تشدید پالسمونهای سطحی بشدت به
اندازه ذرات وابسته هستند .در این مقاله شعاع کل ذرات
کروی  17nmدر نظر گرفته شده است .کره توپر طال با
این اندازه در طول موج لیزر استفاده شده )(۳714nm
ضریب خاموشی ناچیزی دارد] .[2برای اینکه نتایج نظری
با دادههای موجود سازگار باشد گشودگی عددی عدسی
شیئی  ،۳.2ضریب پرکنندگی آن  ۳و ضریب شکست
روغن غوطهوری  15.1انتخاب شده است .محاسبات برای
کره توخالی به ضخامت الیهی ،47nm ،37nm ،۳7nm
 27nmو کره توپر تکرار شده است.

در ادامه نمودار ضریب سختی محوری بر حسب ضخامت
الیه طال رسم شده است(شکل  .)2نمودار نشان میدهد
92۳
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که  αنیم زاویه جمع کنندگی پرتوها توسط عدسی شیئی
است f 0  w0 /( f sin ) .ضریب پرکنندگی پشت عدسی
شیئی w0 ،کمر باریکه در دهانه ورودی و  fفاصله

ضریب شکست طال در طول موج بکار رفته حدود
] 7.4+9.4i [1در نظر گرفته شده است و توان لیزر در
محل تله  9mWاست.
در ابتدا ضریب سختی تله انبرک نوری بر حسب عمق تله
مورد بررسی قرار گرفته است .نمودار شکل  ۳نشان
میدهد که برای تمام این ذرات با ضخامت الیه متفاوت
عمق بهینهای در حدود  2.45mوجود دارد که ضریب
سختی محوری تله در آن بیشینه است .عالوه بر این
قدرت تلهاندازی ذراتی که الیه نازکتری دارند در تمام
عمقها قویتر است بطوریکه این تقویت در عمق 2m
برای ذره طال با ضخامت الیهی  ،۳7nmحدود  47درصد
نسبت به کره توپر بیشتر است .محاسبه تا عمق 8m
تکرار شده است .در عمقهای بیشتر ذرات به تلهاندازی
نمیشوند.
شکل  3نمودار نیروی محوری وارد بر ذرات کروی توپر و
توخالی با ضخامتهای مختلف را بر حسب جابجایی
نشان میدهند که در عمق بهینه انجام شدهاند .همانگونه
که در شکل دیده میشود عالوه بر اینکه شیب نمودار نیرو
در ناحیه خطی برای کرههای با حفره بزرگتر بیشتر است،
بیشترین نیروی وارده نیز برای این ذرات بزرگتر است.
بعنوان نمونه برای حفره شعاع  27nmنسبت به کره توپر،
نیروی بیشینه از  7.79fN/nmبه حدود 7.۳۳fN/nm
رسیده است .دلیل این پدیده جذب کمتر این ذرات و در
نتیجه کاهش نیروی پراکندگی است که در جهت خارج
ساختن ذره از تله بر آن وارد میشود.
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که ضریب سختی تله با افزایش ضخامت الیه به وضوح
کاهش مییابد و همانگونه که اشاره شد بدلیل کم شدن
.نیروی پراکندگی است

 نمودار ضریب سختی تله بر حسب ضخامت الیه طال در: 2 شکل
. 2m عمق

 نتیحه گیری-1
در این مقاله تله اندازی ذرات توخالی طال بطور نظری
.مطالعه گردیده و با ذرات طالی توپر مقایسه شده است
نشان داده شد که با افزایش شعاع حفره ضریب سختی تله
و بیشینهی نیروی وارده بر ذره افزایش مییابد که میتوان
 بطور کمی.آن را به کاهش نیروی پراکندگی نسبت داد
نشان داده شد که کیفیت تله برای ذره با حفره به شعاع
 درصد نسبت به ذره طالی توپر بهبود47  حدود27nm
.مییابد
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