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 مراجع

نتایج حاصل از شبیه سازی در شکلهای زیر نشان داده شده  
 .است

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 یافته ها

 مواد و روش ها

 نوریچیدمان آزمایش انبرک . 1شکل 

  و ساختارها فیزیکی دستکاری امکان نوری انبرکهای

 با فقط تهاجمی غیر روشی به را بیولوژیکی بافتهای

  بسیار ابزاری قطعات این .کند می فراهم نور از استفاده

  و اجسام از وسیعی طیف می تواند و بوده انعطاف پذیر

 را آن و انداخته دام به را پیچیده  شکل با های مجموعه

  با تحقیق این در .دهد قرار چرخش تحت یا و جابجا

  1 مرکزی موج طول با قرمز مادون لیزر یک از استفاده

 انداختن دام در نحوه فمتوثانیه، 6 پالس پهنای و میکرومتر

  وارد نیروهای اثر در میکرومتر 4 شعاع به کروی ای ذره

  شده داده قرار سازی شبیه مورد نوری میدان طرف از شده

  از ذره مکانی موقعیت انحراف با که داد نشان نتایج .است

  آن بر بازگرداننده نیروهایی لیزر، پرتو شدگی کانونی نقطه

  می باز اولیه موقعیت سمت به را ذره و شده اعمال

  .گرداند

  فزاینده طور به (OT) نوری های انبرک گذشته، دهه در 

  دینامیک و مولکولها مطالعات برای اعصاب علوم در ای

  یک عنوان به مدل ارگانیسمهای مطالعه همچنین و عصبی

  امر این اصلی دلیل .]1[ اند گرفته قرار استفاده مورد کل

 و ساختارها فیزیکی دستکاری امکان  OTکه است آن

 با فقط غیرتهاجمی روشی به را بیولوژیکی های محیط

  بسیار نوری ابزار یک  OT .کند می فراهم نور از استفاده

 و اجسام از وسیعی طیف می تواند که است انعطاف پذیر

 را آن و انداخته دام به را پیچیده  شکل با های مجموعه

  .]2-3[ دهد قرار چرخش و کشیدگی تحت یا و جابجا

  های پیشرفت همچنین و ،OT در اخیر های پیشرفت

 به را  OT های قابلیت اپتیک، و تصویربرداری در موازی

  معموالً نورون ها .است داده گسترش توجهی قابل طور

 سیناپس دکمه های میکرومتر، 30 تا 10 بین ابعادی دارای

  اندازه غشایی گیرنده های و میکرون، چند قطر دارای

  ابزار یک  OT ،مقیاس ها این در .دارند نانومتر 5 حدود

 ]4-5[ کامل نورون های مستقیم دستکاری برای هم ایده آل

  با گیرنده ها و سیناپس ها غیرمستقیم بررسی برای هم و

  باشند می پالسمونیک ها یا ]6[ کمکی ذرات از استفاده

]7[.   

  به سیلیکا جنس از کروی ذره یک برهمکنش مقاله، این در

  نوری پالس با n=1.5 شکست ضریب و r=4 m شعاع

  و (f=300 THz فرکانس) =1 m مرکزی موج طول به

 هوا محیط در گوسی شدت الگوی با =6 fs پالس پهنای

 و سیستم تحلیل برای .است گرفته قرار سازی شبیه مورد

  شده استفاده لومریکال کاربردی افزار نرم از نمودارها رسم

 و مرزها از برگشتی امواج تداخل از اجتناب برای .است

  شده جور کامالً های الیه تکنیک از محاسبات، در نویز ایجاد

(PML) است شده استفاده. 
 

 1 مرکزی موج طول با قرمز مادون لیزر بکارگیری با
 استوانه ذره انداختن دام در نحوه ،fs 6 پهنای و میکرومتر

 شبیه مورد نوری میدان توسط میکرون 4 شعاع به ای
  موقعیت تغییر با که داد نشان نتایج .شد داده قرار سازی
  بازگرداننده نیروهایی لیزر، پرتو کانونی نقطه از ذره مکانی

  سمت به را ذره و شده اعمال آن بر نوری میدان طرف از
  یک بعنوان میتواند سیستم این .گرداند می باز اولیه موقعیت

  و ]4-5[ نورون ها مستقیم کنترل برای هم ایده آل ابزار
  یگیرنده ها و سیناپس ها غیرمستقیم بررسی برای چنینهم

  پالسمونیک ها یا ]6[ کمکی ذرات از استفاده با انسان بدن
   .شود گرفته بکار

 

تغییرات نیروی اعمال شده بر ذره بر حسب موقعیت  . 2شکل 
 مکانی

تغییرات شدت میدان اطرف ذره وقتی موقعیت مکانی  . 5شکل 
 ذره در راستای عمود بر نور تغییر می کند

توزیع میدان مغناطیسی در اطراف جسم هدف. 4شکل   

توزیع میدان الکتریکی در اطراف جسم هدف. 3شکل   


