
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΟΡΦΑΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 
 
 
 
 
 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 
 
 
 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΜΙΚΡΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ-ΟΠΤΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 

 
 

 
 
 

Επίβλεψη: ∆ρ. Θ. Παπάζογλου 
Υπ. Καθηγητής: Κ. Φωτάκης 

 
 
 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2001 



 

 

 

 

 

“ Στον ξάδερφο µου ∆ηµήτρη Ορφανάκη που χάθηκε τόσο άδικα”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ...... Θυµάµαι εκείνη τη µατιά που λαµπίριζε στο φως, µια µατιά γεµάτη καλοσύνη 

και λεβεντία, το µεγαλείο της απλότητας......τελικά τα πρότυπα είναι άνθρωποι 

ανάµεσα µας.....  

∆ηµήτρη εκείνη τη µατιά θα τη φυλάξω για πάντα! 



Abstract 

 
An experimental device, based on the  optical tweezers technique, has been 

developed as a versatile tool for the realization of stable three-dimensional optical 

trapping and manipulation of microscopic particles, with dimensions ranging from 

300nm to 10µm. It consists of an optical microscope (Nikon ME 600) and a coupled 

laser beam, which is tightly focused by a high numerical aperture (N.A.=1.25) 

objective. The trap was utilized in the focus of a near infrared cw diode laser beam 

(Vector Tech.), emitting at 810 nm with an output power of ~50 mW. The power of 

the trapping laser was enough to produce a stable trap since ~10mW where delivered 

on the focus of the objective. The wavelength of the laser beam was selected such that 

damage of trapped microparticles and especially biological cells was reduced to 

minimum. No optical destruction of the trapped cells was observed whatsoever. The 

optical tweezers device was developed in such a way that trapping of sub-cellular 

organelles was also possible. 

To achieve further manipulation of microparticles or biological cells a second laser 

beam has been introduced to the unit, to achieve the excitation of the trapped 

particles. The wavelength of the excitation beam was selected according to the 

absorption characteristics of the studied chromophores of the particles. In the frame of 

this study a cw Ar+ emitting at 514 nm has been used. Using this configuration the 

emission of trapped polystyrene microspheres has been observed. Photons were 

collected with an optical fiber through the eyepiece of the microscope, spectrally 

resolved with a spectrograph and detected by a diode array. Destruction of biological 

cells has been also observed. 

Further development of our setup, with the addition of time resolved fluorescence 

studies, will allow us to study the kinetics and dynamics of biological cells, as well as 

the underlying mechanisms that govern them. 
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Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται µια διάταξη οπτικής παγίδευσης και 

χειρισµού σωµατιδίων. Μια τέτοια διάταξη αποτελεί ένα χαρακτηριστικό 

παράδειγµα της δύναµης του φωτός. Το µέγεθος της δύναµης αυτής µπορεί εύκολα 

να γίνει αντιληπτό αν κάποιος σταθεί λιγάκι στη φράση ‘οπτική παγίδευση 

σωµατιδίων’ και δεν την αντιµετωπίσει ως άλλο ένα  αφηρηµένο επιστηµονικό 

ορισµό. Παρουσιάζεται εδώ λοιπόν, µια διάταξη η οποία χρησιµοποιεί φως για να 

παγιδεύσει και µετακινήσει, να χειριστεί σωµατίδια. Το γεγονός αυτό πραγµατικά 

προκαλεί δέος αν σκεφτεί κανείς ότι δίνεται η δυνατότητα να µετακινηθούν 

αντικείµενα χωρίς µηχανική επαφή. Ακόµη πιο εντυπωσιακό είναι επίσης ότι 

µπορεί κανείς να χειριστεί σωµατίδια µέσα σε κλειστά αντικείµενα όπως για 

παράδειγµα υποκυτταρικά οργανίδια µέσα σε ζωντανά κύτταρα. Το µακροσκοπικό 

ανάλογο των παραπάνω, που θα έδινε τη δυνατότητα µετακίνησης αντικειµένων 

µέσα σε ένα δωµάτιο χωρίς κανείς να τα ακουµπήσει, κινείται στη σφαίρα της  

επιστηµονικής φαντασίας. Στο µικρόκοσµο όµως αυτό είναι πλέον µια καθηµερινή 

πρακτική και αποτελεί ένα πολύτιµο εργαλείο στη προσπάθεια εξερεύνησης του. 



Η διάταξη οπτικής παγίδευσης, που παρουσιάζεται εδώ, αποτελείται από ένα 

οπτικό µικροσκόπιο µέσα στο οποίο εισέρχεται µια δέσµη laser. Η οπτική δέσµη 

εστιάζεται από ένα  αντικειµενικό φακό µεγάλου αριθµητικού διαφράγµατος στο 

επίπεδο παρατήρησης. Η ισχυρή εστίαση της δέσµης δηµιουργεί συνθήκες κάτω 

από τις οποίες, στην εστία της, είναι εφικτή η οπτική παγίδευση σωµατιδίων  

διαφόρων διαστάσεων από 300nm εώς 10µm. Μετακίνηση της εστίας  στο χώρο 

παρατήρησης έχει ως αποτέλεσµα αντίστοιχη µετατόπιση των παγιδευµένων 

σωµατιδίων. Με την περιγραφόµενη διάταξη ήταν δυνατή η σταθερή παγίδευση 

στις τρεις διαστάσεις διαφόρων ειδών σωµατιδίων (π.χ σφαιρίδια πολυστυρενίου 

κ.α) καθώς και διαφόρων βιολογικών κυττάρων και µικροοργανισµών. Ο οπτικός 

χειρισµός υποκυτταρικών σωµατιδίων ήταν επίσης εφικτός. Το µήκος κύµατος 

(810nm) της οπτικής δέσµης έχει επιλεγεί ώστε να ελαχιστοποιούνται οι βλαπτικές 

επιδράσεις στα βιολογικά κύτταρα. Το παραπάνω ερευνήθηκε και πειραµατικά, 

συγκεκριµένα δείχθηκε η δυνατότητα πολλαπλασιασµού κυττάρων υπό συνθήκες 

παγίδευσης. 

Η προσθήκη στη διάταξη και µιας δεύτερης δέσµης laser για τον οπτικό 

χειρισµό των παγιδευµένων σωµατιδίων, την αναβάθµισε σε ένα πλήρες οπτικό 

εργαλείο µετακίνησης και µελέτης µικροσκοπικών σωµατιδίων. Με το τρόπο αυτό 

έγινε δυνατή η οπτική παγίδευση σφαιριδίων πολυστυρενίου εµποτισµένων µε 

οργανικές χρωστικές, µε ταυτόχρονη φασµατοσκοπία φθορισµού. Η 

φωτοαποδόµηση κυττάρων ή υποκυτταρικών σωµατιδίων ήταν επίσης εφικτή.  

Η εξέλιξη του συστήµατος αυτού θα επιτρέψει τη µελέτη της κινητικής και των 

ιδιοτήτων των διαφόρων παγιδευµένων σωµατιδίων. Παράλληλα η χρονική 

ανάλυση φασµατοσκοπίας φθορισµού θα αποκαλύψει µηχανισµούς σε 

υποκυτταρικό επίπεδο. 
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1.1 Οπτική παγίδευση και οπτικές µικροδέσµες 

 

 
Οι οπτικές λαβίδες (optical tweezers), όπως αλλιώς είναι γνωστές οι 

διατάξεις οπτικής παγίδευσης, αποτελούν τεχνικές µε τις οποίες  επιτυγχάνεται 

ο πλήρης έλεγχος της δυναµικής των διαφόρων σωµατιδίων και ο χειρισµός µε 

απόλυτη ακρίβεια [1]-[7]. Οι τεχνικές αυτές πραγµατικά έχουν 

επαναστατικοποιήσει τον πειραµατικό χώρο των φυσικών, βιολογικών και 

βιοϊατρικών επιστηµών αφού έχουν δώσει τη δυνατότητα για την µελέτη και 

την παρακολούθηση φαινοµένων που διαφορετικά θα ήταν αδύνατη µε 

συµβατικές µεθόδους. 

Από τα πρώτα κιόλας στάδια της εφεύρεσης του laser (Μaiman, 1960), 

λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του ως οπτική δέσµη, άρχισαν να 

εξετάζονται οι διάφορες δυνατότητες της χρήσης του ως πειραµατικό 



εργαλείο. Έτσι σήµερα το laser χρήζει  ενός µεγάλου, και παράλληλα  ολοένα 

και διευρυνόµενου αριθµού εφαρµογών. Oι πρώτες προσπάθειες για την 

δηµιουργία µιας οπτικής παγίδας µε την χρήση δεσµών laser έγιναν ήδη από 

τα πρώτα αυτά χρόνια της ανάπτυξης του laser.  

Η δηµιουργία και η ανάπτυξη της οπτικής παγίδας είναι στενά συνδεδεµένη 

µε την ερευνητική δραστηριότητα του Arthur Ashkin ( AT&T Bell Labs in  

Holmdel, N J.). Πιο συγκεκριµένα ο Α. Ashkin το 1969 πραγµατοποιούσε 

πειράµατα για την µελέτη της πίεσης της ακτινοβολίας   σε σωµατίδια 

(σφαιρίδια πολυστυρενίου σε υδατικό διάλυµµα) και πολύ γρήγορα έγινε 

αντιληπτό ότι το φως της  δέσµης  laser  µε τη µεγάλη του ένταση µπορούσε 

να επιταχύνει και να επιβραδύνει σωµατίδια, να τα εκτρέψει από τη πορεία 

τους, να τα καθοδηγήσει. Αυτές οι παρατηρήσεις είχαν ως αποτέλεσµα το 

1970 να παρουσιαστεί η πρώτη οπτική παγίδα [1], [8] αποτελούµενη από δύο 

πανοµοιότυπες οπτικές δέσµες τοποθετηµένες αντιδιαµετρικά µεταξύ τους,  

ώστε η ώθηση στο σωµατίδιο από τη µία να εξισσοροπείται µε την αντίστοιχη 

της άλλης. Με τον τρόπο αυτό επτιτυγχάνεται η πλήρης ακινητοποίηση του 

σωµατιδίου,  για να είναι δυνατή όµως η µετακίνηση του στο χώρο απαιτείται 

η απόλυτα συντονισµένη κίνηση των δύο δεσµών γεγονός που την καθιστούσε 

ιδιαίτερα δύσκολη. Σε κάθε περίπτωση όµως είχε επιτευχθεί η πλήρης 

ακινητοποίηση ενός σωµατιδίου από το φως, χωρίς µηχανική επαφή. 

Η περεταίρω ανάπτυξη των τεχικών της οπτικής παγίδευσης υπήρξε 

ραγδαία και δεν περιορίστηκε σε σφαιρίδια πολυστυρενίου µονάχα. Ένα 

µεγάλο εύρος διαφόρων σωµατιδίων, διαφόρων διαστάσεων από µερικές 

δεκάδες νανόµετρα εώς µερικές δεκάδες µικρόµετρα παγιδεύτηκαν οπτικά, 

ενώ παράλληλα γίνονταν προσπάθειες για να βρούν εφαρµογές παρόµοιες 

τεχνικές σε ατοµικό και µοριακό επίπεδο. Συγκεκριµένα χρησιµοποιήθηκαν 

laser κατάλληλης συχνότητας, στην κατεύθυνση κίνησης ατόµων και µορίων 

για την επιβράδυνση τους (laser cooling). Οι µακροχρόνιες αυτές προσπάθειες 

είχαν ως αποτέλεσµα να απονεµηθεί το βραβείο Nobel φυσικής του 1997 

στους S. Chu, W. Phillips C. Cohen Tannoudji για την ερευνητική τους 

δραστηριότητα στον τοµέα αυτο.  

Στην πραγµατικότητα οι προσπάθειες για την επιβράδυνση ατόµων και 

µορίων συντελούνταν  παράλληλα µε την βελτίωση και την εξέλιξη των 

τεχνικών της οπτικής παγίδευσης στο σωµατιδιακό επίπεδο. Ουσιαστικά 



πολλές από τις ιδέες και τις εµπνεύσεις των ερευνητών στο τοµέα του laser 

cooling δοκιµάστηκαν πρώτα σε σωµατίδια και αντίστροφα. Το γεγονός αυτό 

συνέβαλε στην ταχύτερη ανάπτυξη των τεχνικών της οπτικής παγίδευσης 

σωµατιδίων. Η δουλεία του Α. Αshkin έπαιξε  καθοριστικό ρόλο στις 

εξελίξεις αυτές. Μετά την οπτική παγίδα των δύο αντιδιαµετρικά 

τοποθετηµένων δεσµών δηµιούργησε την πρώτη οπτική παγίδα  µοναδικής 

δέσµης όπου το σωµατίδιο ισορροπεί όταν η πίεση ακτινοβολίας µιας κάθετα 

στο οριζόντιο επίπεδο δέσµης laser αντισταθµίζει την δύναµη της βαρύτητας 

του [9]. Η παγίδα αυτή επιτρέπει και την έυκολη µετατόπιση του 

παγιδευµένου σωµατιδίου στο χώρο. Οι πειραµατικές παρατηρήσεις του  A. 

Ashkin, και οι ιδιαίτερα οι επισηµάνσεις του για την ύπαρξη δυνάµεων 

βαθµίδας οδήγησαν τελικά στην δηµιουργία της οπτικής παγίδας βαθµίδας 

µοναδικής δέσµης (single beam gradient optical trap) η σταθερότητα της 

οποίας είναι ανεξάρτητη της βαρύτητας [10]. Η ισχυρή εστίαση µιας δέσµης 

laser, έχει ως αποτέλεσµα την εµφάνιση των δυνάµεων βαθµίδας οι οποίες 

αντιτίθενται στην προς τα εµπρός ώθηση των σωµατιδίων από την πίεση της 

ακτινοβολίας και µπορούν υπό ορισµένες προυποθέσεις να οδηγήσουν στην 

σταθερή παγίδευση τους. 

Tο επόµενο µεγάλο βήµα στην εξέλιξη των οπτικών λαβίδων ήταν η 

εισαγωγή της δέσµης laser στο µικροσκόπιο [3] (Α. Αshkin et al. 1987). Ο 

αντικειµενικός φακός του µικροσκοπίου πλέον επιτελεί διπλό έργο, από τη µία 

εξασφαλίζει την απαραίτητη για την οντότητα της παγίδευσης, ισχυρή εστίαση 

της οπτικής δέσµης του laser, ενώ παράλληλα ο ίδιος φακός χρησιµοποιείται 

και για να απεικονίσει το  παγιδευµένο σωµατίδιο. Tο ίδιο έτος, λαµβάνουν 

χώρα και τα πρώτα πειράµατα στα οποία τα ύπο παγίδευση σωµατίδια είναι 

βιολογικοί ζωντανοί οργανισµοί [11] (Αshkin and Dziedzic 1987). H εξέλιξη 

αυτή ανέδειξε πραγµατικά τις σπουδαίες εφαρµογές που µπορούσαν να έχουν 

οι οπτικές παγίδες ως βιολογικό και βιοιατρικό εργαλείο. Η δυνατότητα που 

δίνουν του πλήρους ελέγχου των παγιδευµένων βιολογικών κυτάρρων και 

µικροοργανισµών και µάλιστα χωρίς µηχανική επαφή, η οποία θα σήµαινε και 

πιθανή καταστροφή τους, είναι µοναδική. 

Πολύ γρήγορα εκτός από την δέσµη laser που χρησιµοποιείται για την 

οπτική ακινητοποιήση των σωµατιδίων, έγινε και η εισαγωγή στο µικροσκόπιο 

και επιλεόν δεσµών laser  µε κατάλληλες ιδιότητες, για τη χρήση τους ως 



οπτικά εργαλεία χειρισµού, κοπής, διέγερσης κ.τ.λ σωµατιδίων, γνωστών και 

ως µικροδεσµών laser (laser microbeam) [12]-[14]. Ο συνδυασµός αυτός των 

οπτικών λαβίδων (optical tweezers) µε τις οπτικές µικροδέσµες (optical 

microbeams) έδωσε την δυνατότητα για την εκτέλεση πειραµάτων και την 

µελέτη φαινοµένων στην βιολογία και στην βιοιατρική που εώς τότε ήταν 

αδύνατη η πραγµατοποίηση τους. Το παραπάνω γίνεται εύκολα αντιληπτό αν 

αναλογιστεί κανεις ότι πρόκειται για ένα συνδυασµό, των µοναδικών ίσως 

εργαλείων τα οποία µπορούν να χρησιµοοιηθούν στο εσωτερικό σωµατιδίων 

ενώ αυτά παραµένουν κλειστά.  

Ο µοναδικός αυτός συνδυασµός, έκανε πράξη κατά τη διάρκεια της 

τελευταίας δεκαετίας, µια σειρά από εξειδικευµένα και λεπτά πειράµατα και 

οδήγησε στην εξαγωγή πολύτιµων συµπερασµάτων απ’αυτά. Έτσι πέρα από 

τις απλές παγιδεύσεις βιολογικών κυττάρων και µικροοργανισµών 

(βακτηρίων, ιών κ.τ.λ) και υποκυτταρικών οργανιδίων σε µεγάλων 

διαστάσεων κύτταρα, η κατάλληλη εκλογή του µήκους κύµατος της δέσµης 

laser  της παγίδας έδωσε την δυνατότητα να αποφεύγεται η θανάτωση των 

σωµατιδίων αυτών από το φως [11]-[15]. Με τον τρόπο αυτό έγινε δυνατή η 

παρακολούθηση της διαίρεσης και του πολλαπλασιασµού παγιδευµένων 

σωµατιδίων. Επιπλέον οι οπτικές λαβίδες χρησιµοποιήθηκαν εκτεταµένα για 

την διαλογή και την επιλογή συγκεκριµένων κυττάρων από βιολογικά 

δείγµατα που έχουν τα επιθυµητά χαρακτηριστικά και ιδιότητες.  

Η αυτοµατοποίηση των οπτικών λαβίδων µε την χρήση αισθητήρων και 

ηλεκτρονικών υπολογιστών κατέστησε δυνατή τη µέτρηση δυνάµεων στο 

µικροσκοπικό επίπεδο καθώς και τον έλεγχο της κίνησης µε ακρίβεια µερικών 

νανοµέτρων. Το γεγονός αυτό συνέβαλε στην πραγµάτωση ακόµα πιο 

πολύπλοκων και εξειδικευµένων πειραµάτων ουσιαστικής σηµασίας. Πλέον 

έγινε εφικτή η µελέτη της ελαστικότητας διαφόρων κυττάρων όπως των 

ερυθρών αιµοσφαιρίων κ.α [16], [17]. Μία από τις σηµαντικότερες βιολογικές 

εφαρµογές των οπτικών λαβίδων είναι η µελέτη των λεγόµενων µοριακών 

µηχανών (molecular motors) [18]. Πρόκειται για µηχανο-ένζυµα (mechano-

enzymes) [19], [20] τα οποία αλληλεπιδρούν µε άλλα υποκυτταρικά 

οργανίδια, δηµιουργώντας δυνάµεις  υπεύθυνες για την κίνηση του ίδιου του 

κυττάρου, την δραστηριότητα των µυών, την κινητικότητα οργανιδίων στο 

κύτταρο κ.α. Στη βιοιατρική έγινε δυνατή η µελέτη της κινητικότητας  



σπερµατοζωαρίων [21] και επιλεγµένη µε οπτικό τροπό πλέον γονιµοποίηση 

ωαρίων.  

Μια άλλη σειρά ερυνητικών δραστηριοτήτων στη βιολογία,  αποτέλεσαν 

πειράµατα που έκαναν χρήση κατάλληλα επιλεγµένης µικροδέσµης (συνήθως 

παλµικό UV laser) για την συγχώνευση κυττάρων (cell fusion) σε συνδυασµό 

µε οπτικές λαβίδες [23]. Μικροδέσµες χρησιµοποιούνται επίσης για την 

αποκοπή άκρων από κύτταρα ή υποκυτταρικών οργανιδίων ή ακόµα και 

κοµµατιών χρωµοσωµάτων για γονιδιακή αποµόνωση. Μεγάλο ενδιαφέρον 

επίσης παρουσιάζει και η διεξαγωγή πειραµάτων για τη µελέτη ελεγχόµενων 

από οπτικές λαβίδες κρούσεων βιολογικών σωµατιδίων . 

Τέτοιου είδους πειράµατα κρούσεων λαµβάνουν χώρα και στο πεδίο της 

φυσικής για την µελέτη των µηχανικών ιδιοτήτων διαφόρων σωµατιδίων και 

υλικών. Οι οπτικές λαβίδες βρίσκουν εφαρµογή και στους τοµείς της 

στατιστικής φυσικής και της µη γραµµικής δυναµικής π.χ  για τη µελέτη της 

θερµικής κίνησης σωµαττιδίων (Brownian motion). Είναι εφικτή επίσης η 

οπτική επαγωγή από λαβίδες του είδους ροπής και περιστροφή σε σωµατίδια 

σε ρόλο µικροµηχανών. Ακόµα και στη χηµεία µελετήθηκαν αλλαγές φάσεων 

και κρυσταλλοποίηση δισδιάστατων κολλοειδών διαλυµάτων σε αντίστοιχους 

κρυστάλλους από οπτικές δυνάµεις στασίµων δεσµών. Εκτεταµένη είναι και η 

χρήση των µικροδεσµών σε συνδυασµό µε οπτικές λαβίδες για τη 

φασµατοσκοπική µελέτη µεµονοµένων σωµατιδιών. Έχουν διεξαχθεί πολλά 

πειράµατα που συνδυάζουν παγίδευση µε παράλληλη µελέτη φθορισµού η 

φασµατοσκοπία απορρόφησης, φωτοχηµεία κ.τ.λ.  

Στις προηγούµενες παραγράφους παρουσιάστηκε ένα µεγάλο εύρος 

πειραµάτων σε νευραλγικούς τοµείς της σύγχρονης εφαρµοσµένης έρευνας 

στους οποίους οι οπτικές µικροδέσµες και οι οπτικές λαβίδες διαδραµατίζουν 

καταλυτικό αν όχι καθοριστικό ρόλο [24]. Στην εργασία αυτή γίνεται η 

παρουσίαση µιας τέτοιας διάταξης (κεφ.4) που συνδυάζει µια διάταξη οπτικής 

παγίδευσης µε µια δεύτερη κατάλληλα επιλεγµένη δέσµη laser για τη 

φασµατοσκοπική µελέτη παγιδευµένων σωµατιδίων. Το αντικείµενο της 

πειραµατικής αυτής προσπάθειας ήταν πρωταρχικά το στήσιµο µια αυτόνοµης 

πειραµατικής διάταξης για την οπτική παγίδευση σωµατιδίων µε ταυτόχρονη 

δυνατότητα χρήσης µιας οπτικής µικροδέσµης για βασικές φασµατοσκοπικές 

εφαρµογές. Στο τέταρτο και στο πέµπτο κεφάλαιο  παρουσιάζονται αναλυτικά 



τα πειράµατα οπτικής παγίδευσης και φασµατοσκοπίας τα οποία διεξήχθησαν. 

Νωρίτερα στο δεύτερο κεφάλαιο, παρατίθενται αναλυτικά όλα τα βασικά 

θεωρητικά στοιχεία, απαραίτητα για την  κατανόηση της φύσης και της 

µορφής των δυνάµεων που καθιστούν δυνατή την ύπαρξη µιας οπτικής 

παγίδας. Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζονται βασικά στοιχεία για την 

κατανόηση του φαινοµένου του φθορισµού καθώς επίσης και βασικών αρχών 

της αλληλεπίδρασης του φωτός µε βιολογικό υλικό, στοιχεία που δίνουν φως 

στις πρακτικές και στη σκοπιµότητα των επακόλουθα παρουσιαζόµενων  

πειραµάτων. Τέλος στο τελευταίο µέρος της παρουσίασης αυτής της εργασίας, 

στο έκτο κεφάλαιο, συνοψίζονται βασικά συµπεράσµατα και  παρατηρήσεις, 

ενώ γίνεται µια σύντοµη  παράθεση των πειραµατικών προοπτικών αυτής της 

ερευνητικής προσπάθειας. 
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2.1   Πίεση ακτινοβολίας 
 

Στο κεφάλαιο αυτό θα παρουσιαστούν οι θεµελιώδης θεωρητικές αρχές 

που καθιστούν εφικτή την παγίδευση σωµατιδίων µε φως. Το βασικό 

χαρακτηριστικό το οποίο εκµεταλλευόµαστε είναι το γεγονός ότι το φως ως 

ηλεκτροµαγνητικό κύµα (ΗΜ) ασκεί πίεση στις επιφάνειες στις οποίες 

προσπίπτει. Κάθε ηλεκτροµαγνητικό κύµα, κατά τη διάδοση του σε ένα µέσο,  

µεταφέρει ενέργεια και ορµή. Η ροή ενέργειας ανά µονάδα επιφάνειας ενός 

ηλεκτροµαγνητικού κύµατος, δίνεται από το διάνυσµα Poynting S E H� �

�� �� ���

. Ο 

χρονικός µέσος του διανύσµατος Poynting δίνει την ένταση Ι του φωτός [25]. 

Η ροή της ενέργειας, για  γραµµικά µέσα και για την ιδανική περίπτωση ενός 

επιπέδου κύµατος,  είναι κάθετη στις χρονικά µεταβαλλόµενες συνιστώσες του 

ηλεκτρικού και του µαγνητικού πεδίου E
��

,  H
���

 αντίστοιχα και συµβαίνει στην 

κατεύθυνση  διάδοσης του κύµατος. Η ενέργεια και η ορµή ενός διαδιδόµενου 

κύµατος είναι δύο µεγέθη στενά συνδεδεµένα µεταξύ τους, σύµφωνα µε τη  

θεωρία της σχετικότητας, για τα φωτόνια, σωµάτια µε µηδενική µάζα ηρεµίας,  

έχουµε E p c� � , όπου p η ορµή των φωτονίων και c η ταχύτητα του φωτός  

Μεταβολή στην ορµή ενός ΗΜ κύµατος και εποµένως και στην ενέργεια κατά 

τρόπο ανάλογο, συνεπάγεται σύµφωνα µε τον 2ο νόµο του Νεύτωνα ( dpF
dt

� )  



την εµφάνιση δύναµης.  Αυτού του είδους τη δύναµη τη λεγόµενη πίεση 

ακτινοβολίας που εµφανίζεται κατά την πρόσπτωση ενός ΗΜ κύµατος σε µια 

διεπιφάνεια είναι που εκµεταλλευόµαστε για την πλήρη ακινητοποίηση ενός 

σωµατιδίου µε φως. Σύµφωνα µε τα παραπάνω για επίπεδο κύµα η δύναµη που 

ασκείται από την  ακτινοβολία δίνεται από την σχέση 

 

1 ( ) PF dE dt
c c

� �  

PF
c

�                                                        (2.1) 

όπου dEP
dt

�  η ισχύς της ακτινοβολίας και για επιφάνεια πρόσπτωσης S η 

πίεση της ακτινοβολίας που ορίζεται ως  δύναµη ανά επιφάνεια P F S�

�

. 

Παράλληλα η ένταση της ακτινοβολίας Ι ορίζεται ως η ισχύς  ανά µονάδα 

επιφάνειας, I W S� . Ο συνδυασµός των παραπάνω σχέσεων θα µας δώσει για 

την πίεση της ακτινοβολίας προσπίπτουσα  σε διεπιφάνεια  

 

P I c�

�

                                                     (2.2) 

Για ένα µέσο µε δείκτη διάθλασης n, όπου η ταχύτητα διάδοσης u του κύµατος  

έχει ελαττωθεί στην τιµή  u c n�  σε σχέση µε την ταχύτητα c του φωτός στο 

κενό  οι  σχέσεις (2.1), (2.2) παίρνουν τη µορφή  

 

F n P c� �                                                  (2.3) 
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2.2 Αλληλεπίδραση δέσµης Laser µε υπό παγίδευση σωµατίδια 
 

Στα δεδοµένα πειράµατα  το φως που προέρχεται από µια δέσµη  laser µε  

συγκεκριµένη χωρική κατανοµή,  αλληλεπιδρά µε σωµατίδια διαφόρων υλικών 

των οποίων οι διαστάσεις κυµαίνονται από µερικές εκατοντάδες νανόµετρα 

(nm) εως µερικά µικρόµετρα (µm). Είναι εποµένως απαραίτητο για την 

κατανόηση του φαινοµένου της οπτικής παγίδευσης να θεωρήσουµε τον τρόπο 



αλληλεπίδρασης  του  ηλεκτροµαγνητικού κύµατος που συνιστά µια δέσµη 

laser µε σωµατίδια τέτοιων διαστάσεων. Η θεωρητική ερµηνεία του 

φαινοµένου µπορεί να γίνει µε διάφορα µοντέλα µε βάση τη γεωµετρική οπτική 

ή την ηλεκτροµαγνητική θεωρία και εξαρτάται από το µέγεθος του σωµατιδίου 

στόχου. Είναι σκόπιµο όµως πριν αναφερθούν  συγκεκριµένα εξειδικευµένα 

θεωρητικά µοντέλα και οι βαθµοί συµφωνίας τους µε πειραµατικά δεδοµένα σε 

διαφορετικές συνθήκες, να δοθεί µια πρώτη θεωρητική ερµηνεία του 

φαινοµένου. Η κατανόηση του φαινοµένου σε πρώτη προσέγγιση προκύπτει 

αβίαστα  µε χρήση  βασικών αρχών της γεωµετρικής  οπτικής και της 

µηχανικής. 

Ας θεωρήσουµε λοιπόν µια δέσµη laser η οποία προσπίπτει σε ένα σφαιρικό 

σωµατίδιο στόχο όπως στο σχήµα 2.1. Η δέσµη laser  θεωρούµε ότι έχει ένα 

γκαουσιανό προφίλ κατανοµής έντασης και το σωµάτιδιο είναι πλευρικά εκτός  

του οπτικού άξονα της δέσµης, αυτό που παρατηρείται σε πρώτη φάση είναι η 

ώθηση του σφαιριδίου πρός τον οπτικό άξονα της δέσµης. 

 

2.2.1  Ώθηση των σωµατιδίων τον οπτικό άξονα [26] 
 

Μια απλή ερµηνεία της ώθησης των σωµατιδίων στόχων προς τον οπτικό 

άξονα της δέσµης laser µπορεί να δοθεί αν λάβουµε υπ’όψη ότι τα περισσότερα 

είδη τέτοιων σωµατιδίων είναι µερικώς διαπερατά από το φως και έχουν δείκτη 

διάθλασης µεγαλύτερο από το διαλυτικό µέσο. Για απλότητα ας υποθέσουµε ότι 

το αντικείµενο στόχος είναι µια σφαιρική επιφάνεια (µε δ.δ µεγαλύτερο του 

περιβάλλοντος της) κάτι που είναι µια ικανοποιητική προσέγγιση  αφού τα 

περισσότερα σωµάτια έχουν καµπύλες επιφάνειες. Από σύµβαση µια τέτοια 

σφαιρική επιφάνεια αποτελεί ένα συγκλίνοντα φακό για µια εισερχόµενη 

οπτική δέσµη αφού διαθλά µε τέτοιο τρόπο το φως ώστε να το εστιάζει. Η 

αλλαγή όµως της διεύθυνσης διάδοσης του φωτός λόγω της διάθλασης, όπως 

έχει προαναφερθεί έχει ώς αποτέλεσµα  την µεταφορά ορµής από το 

ηλεκτροµαγνητικό κύµα  στο περιβάλλον του και τελικώς την εµφάνιση 

δυνάµεων (σχήµα 2.1). 

Στο σχήµα 2.1 παρουσιάζεται µια γκαουσιανή  δέσµη laser  να προσπίπτει 

και να διαθλάται από ένα σφαιρικό σωµάτιο που έχουµε υποθέσει ότι είναι ένα 
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Σχήµα 2 1 ∆υνάµεις από µία

ότερο µέσο, δηλαδή έχει µεγαλύτερο δείκτη διάθλασης. Η 

φάνισης των δυνάµεων Fa, Fb στην σφαίρα µπορεί εύκολα να 

ε χρήση του µοντέλου των οπτικών ακτίνων. Ας θεωρήσουµε 

ίνες φωτός που εισέρχονται στη σφαίρα διαθλώµενες όπως  στο 

οούµε την ανάκλαση σε πρώτη προσέγγιση), λόγω της αλλαγής 

 διάδοσης του φωτός επάγεται µεταβολή στην ορµή  του. Η 

ης της ορµής για το σύστηµα έχει ως αποτέλεσµα  να 

µή στη σφαίρα  και κατά συνέπεια να εµφανίζονται οι δυνάµεις  

οίων οι  κατευθύνσεις είναι τέτοιες ώστε να διατηρείται η 

 του συστήµατος. Όµως η ακτίνα a προέρχεται από το κεντρικό 

αουσιανής δέσµης  όπου η ένταση του φωτός είναι  εκθετικά 

ό την περιοχή στο άκρο της δέσµης από όπου προέρχεται η 

 έχει ως αποτέλεσµα η Fa, να είναι πολύ µεγαλύτερη από την Fb 

αιρίδιο να ωθείται  προς το κέντρο του οπτικού άξονα. Με τη 

ν στον οπτικό άξονα  αυτό που παρατηρείται είναι µια 

πίεση ακτινοβολίας που την ωθεί εµπρός. 

ευχθεί παγίδευση ενός τέτοιου σωµατιδίου από µία και µόνο 

ως έχουµε στο θεωρούµενο πείραµα, πρέπει µε κάποιο τρόπο να 

υνάµεις που θα αντιταχθούν στην προς τα εµπρός πίεση 

ι να επιφέρουν συνθήκες ισορροπίας στο αντικείµενο. 



2.2.2 ∆ηµιουργία δυνάµεων ενάντια στην πίεση 

ακτινοβολίας και οπτική παγίδευση σωµατιδίου 
 

 

H δηµιουργία δυνάµεων που αντιστέκονται στην πίεση ακτινοβολίας και 

δηµιουργούν τις κατάλληλες συνθήκες για να επιτευχθεί η οπτική παγίδευση 

του σωµατιδίου στόχου προκαλείται µε την όσο το δυνατό µεγαλύτερη εστίαση 

της δέσµης laser. Πειραµατικά αυτό επιτυγχάνεται  µε την εστίαση που 

προκαλεί στο φως, ο αντικειµενικός φακός του µικροσκοπίου. 

Η πίεση ακτινοβολίας της δέσµης λοιπόν ωθεί το στόχο εµπρός και είναι 

ανάλογη της έντασης της δέσµης του φωτός. Από την άλλη πλευρά η εστίαση 

του φωτός από τον αντικειµενικό του µικροσκοπίου έχει σαν αποτέλεσµα την 

εµφάνιση των λεγόµενων  δυνάµεων βαθµίδας (gradient forces), (σχήµα 2.2) 

και οι οποίες είναι ανάλογες της µεταβολής του ηλεκτρικού πεδίου στο χώρο. 

Οι δυνάµεις αυτές είναι τελικά υπεύθυνες για την ύπαρξη της ίδιας της οπτικής 

παγίδας, αφού κάτω από συνθήκες ισχυρής εστίασης του φωτός αντισταθµίζουν 

πλήρως την προς τα εµπρός ώθηση των σωµατιδίων από την πίεση της 

ακτινοβολίας µε αποτέλεσµα την οπτική παγίδευση τους. Για απλότητα 

υποθέτουµε εδώ ότι η µεταβολή του ηλεκτρικού πεδίου συµβαίνει µόνο κατά 

τον άξονα z, δηλαδή µόνο στην κατεύθυνση διάδοσης του φωτός. Έτσι 

/gradientF D dE dz� �                                             (2.5) 

όπου D  η διπολική ροπή που επάγεται στο υπό παγίδευση σωµατίδιο. 

Για να υπερνικήσουν δυνάµεις όπως οι Fgradient  την πίεση ακτινοβολίας, την 

δύναµη από το φως προς τα εµπρός το µέγεθος της οπόιας ρυθµίζεται κατά 

βούληση µε τη µεταβολή της έντασης της δέσµης laser εξωτερικά, θα πρέπει η 

βαθµίδα dE/dz να  είναι η µεγαλύτερη δυνατή. Κάτι τέτοιο είναι δυνατό µόνο 

µε αντικειµενικούς πολύ µεγάλης εστίασης δηλαδή µε το µέγιστο αριθµητικό 

διάφραγµα (numerical aperture) 1.2-1.4.  

Mια απλή ποιοτική περιγραφή για το πως επιτυγχάνεται η οπτική παγίδευση 

ενός σφαιρικού σωµατιδίου από µία ισχυρά εστιαζόµενη δέσµη φωτός, µπορεί 

να δοθεί εύκολα για άλλη µια φορά µε βάση το µοντέλο των οπτικών ακτίνων. 

Πιο συγκεκριµένα  στο  σχήµα 2.2  παρουσιάζονται δύο  ακτίνες    µιας   δέσµης  

 



 

laser που εστιάζονται από  ένα αντικειµενικό φακό και στη συνέχεια 

διαθλώνται στην διεπιφάνεια ενός σφαιριδίου. Αν αγνοήσουµε και πάλι την 

ανάκλαση των ακτίνων  αυτών στη διεπιφάνεια 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήµα 2.2 Ποιοτική απεικόνιση της παγίδευσης ενός
διηλεκτρικού σφαιριδίου. Η διάθλαση ενός τυπικού ζεύγους ακτίνων
a και b που συνιστούν την οπτική δέσµη έχει σαν αποτέλεσµα την
εµφάνιση των δυνάµεων FA, FB των οποίων το διανυσµατικό
άθροισµα δίνει πάντα µια δύναµη επαναφοράς για αξονικές και
εγκάρσιες µετατοπίσεις του σφαιριδίου από το σηµείο ισορροπίας της
παγίδευσης. 

 

 

 

 



 
οι ισχυρά εστιασµένες ακτίνες, εισέρχονται στη σφαίρα διαθλώµενες. Η διάθλαση 

τους στη διεπιφάνεια αέρα – σφαιριδίου, έχει ως αποτέλεσµα την περεταίρω 

εστίαση τους. Όπως έχει προαναφερθεί, η διάθλαση των ακτίνων έχει ως 

αποτέλεσµα την µεταβολή της ορµής του διαδιδόµενου στη σφαίρα φωτός, και 

άρα την εµφάνιση δυνάµεων. Στο σχήµα 2.2 απεικονίζονται οι δυνάµεις αυτές για 

τις διάφορες περιπτώσεις της σχετικής θέσης της εστίας της δέσµης ως προς το 

κέντρο του σφαιριδίου. Η ισχυρή εστίαση των ακτίνων έχει ως αποτέλεσµα σε 

κάθε περίπτωση την εµφάνιση µιας συνισταµένης δύναµης βαθµίδας η οποία ωθεί 

το κέντρο της σφαίρας προς την εστία της δέσµης. Η δύναµη βαθµίδας δρα ως 

δύναµη επαναφοράς Εάν  η δύναµη αυτή είναι µπορεί να γίνει µεγαλύτερη ή ίση 

της πίεσης της ακτινοβολίας, η οποία προέρχεται από την ανάκλαση του φωτός 

στη σφαίρα, που ωθεί το σωµατίδιο εµπρός, επιτυγχάνεται η  οπτική παγίδευση 

του. Το µέγεθος της συνισταµένης δύναµης βαθµίδας Fgrad όπως φαίνεται και από 

τη σχέση (2.5) είναι ανάλογο της βαθµίδας του πεδίου η οποία µε τη σειρά της 

είναι ανάλογη µε την εστίαση της δέσµης. Εποµένως µόνο στην περίπτωση 

µεγάλης εστίασης των ακτίνων που συνιστούν την οπτική δέσµη η δύναµη 

βαθµίδας Fgrad µπορεί να εξισορροπήσει την Fscat και να δηµιουργηθεί παγίδα. Το 

σηµείο ισορροπίας της παγιδευµένης σφαίρας είναι το σηµείο στο οποίο η δύναµη 

βαθµίδας αντισταθµίζει πλήρως την δύναµη προώθησης (Fscat) και τη βαρύτητα. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
2.3 ∆ιαφορετικά µοντελά παγίδευσης ανάλογα µε το µέγεθος των  

σωµατιδίων στόχων 

 

 
Στην προηγούµενη παράγραφο δόθηκε µια απλή ερµηνεία της δηµιουργίας 

της οπτικής παγίδας µε βάση απλές αρχές της γεωµετρικής οπτικής. Αυτό έγινε 

διότι µε αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται η καλύτερη κατανόηση των βασικών 

αρχών της οπτικής παγίδας. Στην πραγµατικότητα το ποια θα είναι η θεωρητική 

προσέγγιση για την περιγραφή της οπτικής παγίδας εξαρτάται από το µέγεθος 

του σωµατιδίου στόχου. Αν οι διαστάσεις των υπό παγίδευση σωµατιδίων είναι 

πολύ µεγαλύτερες του µήκους κύµατος του φωτός τότε µιλάµε για σωµάτιδια 

Μie, ενώ στην περίπτωση που οι διαστάσεις των σωµατιδίων είναι της τάξης ή 

και µικρότερες του µήκους κύµατος της ακτινοβολίας παγίδευσης, µιλάµε για 

σωµατίδια Rayleigh. Στις επόµενες δύο παραγράφους παρουσιάζονται βασικά 

χαρακτηριστικά των δύο αυτών κατηγοριών σωµατιδίων καθώς και οι λόγοι για 

τους οποίους επιβάλλεται διαφορετική θεωρητική προσέγγιση για την καθεµιά 

από αυτές. 

 

 

2.3.1 Σωµατίδια Mie  
 

 

Τα αντικείµενα των οποίων το µέγεθος είναι πολύ µεγαλύτερο από το µήκος 

κύµατος τού φωτός ονοµάζονται σωµατίδια Mie. Σε τέτοιου είδους σωµατίδια.  

µπορεί κανείς να σκεφθεί µε όρους απλής απορρόφησης ή ανάκλασης. Όλο το 

κυµατικό µέτωπο  προσπίπτει στο στόχο και µπορεί να µεταφέρει σ’αυτό όλη 

του την ορµή (π.χ  για ένα µαύρο στόχο έχουµε πλήρη απορρόφηση). Για  

τέλεια ανακλαστικούς στόχους (π.χ λεύκου χρώµατος) η µεταφορά ορµής είναι 

διπλάσια. Για στόχους άλλων χρωµάτων η µεταφορά ορµής από το προσπίπτον 

φως είναι  ανάµεσα στο 1 και στο 2 της απόλυτης τιµής της αρχικής ορµής του 

φωτός, αυτό έχει ως συνέπεια την εισαγωγή ενός αδιάστατου παράγοντα Q στις 

σχέσεις  
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Αυτό όµως που έχει µεγαλύτερη σηµασία στην περίπτωσή µας και 

υποδηλώνεται έµµεσα παραπάνω είναι ότι λόγω του µεγάλου µεγέθους των 

θεωρούµενων σωµατιδίων ως προς το µήκος κύµατος της προσπίπτουσας σε 

αυτά ακτινοβολίας, κατά την αλληλεπίδρασή της µέ το σωµάτιο, µπορεί κανείς 

να αγνοήσει τα κυµατικά χαρακτηριστικά του φωτός. Το γεγονός αυτό 

ουσιαστικά σηµαίνει ότι µπορεί  να ερµηνευθεί θεωρητικά το φαινόµενο µε 

αρχές γεωµετρικής οπτικής, δηλαδή µε απλούς όρους ανάκλασης και διάθλασης 

των οπτικών ακτίνων που συνιστούν την εισερχόµενη δέσµη φωτός. Στην 

παράγραφο 2.4 παρουσιάζεται αναλυτικά ένα θεωρητικό µοντέλο για τη  

περιγραφή της οπτικής παγίδευσης σωµατιδίων Μie. 

 

 

2.3.2 Σωµατίδια  Rayleigh 

  
 

Στην περίπτωση που το µέγεθος των  αντικειµένων είναι πολύ µικρότερο του 

µήκους κυµατος της προσπίπτουσας ακτινοβολίας µιλάµε για σωµάτια 

Rayleigh. Σωµατίδια αυτού του είδους αλληλεπιδρούν µε το φως ως ηλεκτρικά 

δίπολα. Η βασική τους διαφορά από τα σωµατίδια Mie έγκειται στο γεγονός ότι 

δεν έχουµε απορρόφηση ή ανάκλαση του φωτός αλλά σκέδαση της 

προσπίπτουσας ακτινοβολίας. Η σκέδαση είναι αυτή που καθορίζει τη 

µεταβολή της ορµής του προσπίπτοντος φωτός και άρα τις επαγόµενες στο 

σωµατίδιο δυνάµεις. Η ποσοτικοποίηση των παραπάνω απαιτεί τη χρήση της 

ηλεκτροµαγνητικής θεωρίας και είναι µια αρκετά περίπλοκη διαδικασία. Στην 

παράγραφο 2.7 παρουσιάζεται ένα θεωρητικό αριθµητικό µοντέλο, βασισµένο 

στην ηλεκτροµαγνητική θεωρία, για την περιγραφή της οπτικής παγίδευσης 

σωµατιδίων Rayleigh. 

 



 

2.4 Αναλυτική περιγραφή της οπτικής παγίδευσης µε το 

µοντέλο των οπτικών ακτίνων (Ray Optics Model) [27] 

 

 
Για µια πιο αναλυτική µελέτη της παγίδας µε το µοντέλο των οπτικών 

ακτίνων στα  πλαίσια της γεωµετρικής οπτικής θεωρούµε ότι η δέσµη του laser 

αποτελείται από µια συλλογή οπτικών ακτίνων µε κατάλληλη ένταση, 

διεύθυνση, πόλωση και οι οποίες διαδίδονται σε ευθείες γραµµές µέσα σε ένα 

οπτικά οµοιόµορφο µέσο. Η κάθε ακτίνα λοιπόν έχει τα χαρακτηριστικά ενός 

επιπέδου κύµατος στο όριο του µήκους κύµατος να τείνει στο µηδέν. Με άλλα 

λόγια µια οπτική ακτίνα η οποία αλλάζει διεύθυνση όταν ανακλάται, διαθλάται, 

και η οποία αλλάζει κατάσταση πόλωσης όταν προσπίπτει σε διεπιφάνειες 

εξακολουθεί να περιγράφεται από τις εξισώσεις Fresnel [28] όπως και ένα 

ηλεκτροµαγνητικό κύµα, αλλά η υπόθεση λ→0 υποδηλώνει ότι µια οπτική 

ακτίνα δεν παρουσιάζει συµβολή και περίθλαση τα δύο βασικά χαρακτηριστικά 

κάθε κύµατος.  

Η περιγραφή της εγκάρσιας οπτικής παγίδας µοναδικής δέσµης (single 

beam gradient optical trap) µε οπτικές ακτίνες παρουσιάζεται στο σχήµα 2.3. 

Η παγίδα αποτελείται από µια παράλληλη δέσµη µε αυθαίρετη πόλωση και 

οµογενή εγκάρσια χωρική κατανοµή έντασης (mode)� η οποία εισέρχεται σε 

αντικειµενικό φακό µεγάλου αριθµητικού διαφράγµατος ΝΑ (numerical 

aperture) της οποίας κάθε οπτική ακτίνα που τη συνιστά, εστιάζεται σε ένα 

αδιάστατο εστιακό σηµείο f. Η µέγιστη γωνία σύγκλισης από ένα τέτοιο 

αντικειµενικό φακό µε ΝΑ=1.25 όπως στη συγκεκριµένη περίπτωση είναι 

περίπου . Ο υπολογισµός της συνολικά εφαρµοζόµενης δύναµης στη 

σφαίρα από την διαθλώµενη οπτική δέσµη συνίσταται στην άθροιση  των 

συνεισφορών στη δύναµη από όλες τις εισερχόµενες οπτικές ακτίνες για κάθε 

δυνατή ακτίνα r από τον οπτικό άξονα και για κάθε γωνία β σε σχέση µε τον 

άξονα Υ (σχήµα 2.3). Το γεγονός ότι αγνοείται το πεπερασµένο µέγεθος εστίας 

στο οποίο µπορεί να συγκεντρωθεί µια οποιαδήποτε πραγµατική δέσµη είναι 

max 70� �
�

                                                 
�  Στην πραγµατικότητα οπτική παγίδευση µπορεί να επιτευχθεί µε διάφορες κατανοµές φωτός [29]-
[32]. 



µια αρκετά ικανοποιητική προσέγγιση στην περίπτωση που η διάµετρος του 

σφαιριδίου είναι πολύ µεγαλύτερη του µήκους κύµατος του φωτός της δέσµης.  

Aς υποθέσουµε λοιπόν µια ακτίνα  µε ισχύ Ρ να προσπίπτει σε µια 

διηλεκτρική σφαίρα σχηµατίζοντας γωνία θ µε  την κάθετο στην επιφάνεια της 

σφαίρας. Η φέρουσα από την οπτική ακτινά ορµή ανά µονάδα χρόνου είναι  

(σχήµα 2.3). Η συνολική δύναµη στη σφαίρα από την συγκεκριµένη 

ακτίνα είναι το άθροισµα των συνεισφορών της οπτικής ισχύος PR της 

ανακλώµενης  ακτίνας και του άπειρου αριθµού, ολοένα µικρότερης οπτικής 

ισχύος PT

1 /n P c

2,PT2R, PT2R2.., εξερχόµενων ακτίνων που προκύπτουν  από τις 

πολλαπλές ανακλάσεις της αρχικά εισερχόµενης, µέσα στη σφαίρα, ακτίνας. Οι 

ποσότητες R, Τ δεν είναι τίποτε άλλο από τους συντελεστές ανάκλασης και 

διάθλασης Fresnel για γωνία πρόσπτωσης θ. Οι συντελεστές αυτοί 

εµπεριέχουν  και όλη την πληροφορία για την πόλωση του εισερχόµενου στη 

σφαίρα φωτός και εποµένως οι σχέσεις που προκύπτουν από την ανάλυση αυτή 

έχουν µια γενικότερη ισχύ αφού τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της δέσµης laser 

λαµβάνονται υπ’όψη κάθε φορά. Η συνολική δύναµη λοιπόν που δρά στο 

σφαιρίδιο και η οποία εφαρµόζεται στο κέντρο της σφαίρας Ο, µπορεί να 

αναλυθεί σε δύο συνιστώσες την FZ και την FY [33], [34]. Όπως φαίνεται και 

στο σχήµα 2.4  οι ακτίνες από  τις   πολλαπλές   σκεδάσεις   του   φωτός   µέσα  

στη σφαίρα 

 

δ
σ
τ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήµα 2.3 Α. Εισερχόµενη δέσµη οπτικών ακτίνων σε
ιηλεκτρική σφαίρα. Η εστίαση της πάνω στον άξονα Z της 
φαίρας. Β. Η γεωµετρία µιας οπτικής ακτίνας η οποία δίνει τελικά
ις δυνάµεις Fg, Fs της παγίδευσης.  



       σχηµατίζουν γωνίες   ως  προς   την   αρχική  διεύθυνση   της   

προσπίπτουσας  

ακτίνας αντίστοιχα , α, α+β,….α+nβ. Η συνολική δύναµη στην 

διεύθυνση Z είναι η συνολική µεταβολή στην ορµή του εισερχόµενου φωτός 

ανά µονάδα χρόνου λόγω των σκεδαζόµενων αυτών ακτίνων. Έτσι  
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όπου  είναι η προσπίπτουσα ορµή ανά µονάδα χρόνου στην Ζ 

κατεύθυνση. Οµοίως στην Υ διεύθυνση όπου η αρχική ροή της ορµής είναι 

µηδενική έχουµε  
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Μπορεί κανείς να αθροίσει κανείς όλες τις συνεισφορές από τις 

σκεδαζόµενες ακτίνες θεωρώντας την συνολική δύναµη στο µιγαδικό επίπεδο 

[4], [5], ως tot Z YF F iF� � .Έτσι 
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Το άθροισµα σε όλα τα n  είναι µια απλή γεωµετρική σειρά και έτσι 

προκύπτει  

τελικά 
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αν τώρα η (2.9)  γραφεί στη µορφή tot Z YF F iF� � προκύπτουν οι 

σχέσεις (2.6), (2.7) οι οποίες µπορούν να γραφούν τελικά ως 
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διάθλα αντίστοιχα ι παραπάν

 

 συνιστώσα µ

 

σης . Ο ω σχέσεις είναι το αποτέλεσµα της 

συνάθροισης όλων των σκεδαζόµενων ακτίνων και κατά συνέπεια είναι 

ακριβής. Επίσης στη σχέση (2.6) µετονοµάσαµε  τη συνιστώσα FZ της 

συνολικής δύναµης στην κατεύθυνση της αρχικά εισερχόµενης ακτίνας ως 

συνιστώσα σκέδασης FS (scattering force component). Οµοίως στη σχέση 

(2.7) µετονοµάσαµε την συνιστώσα της συνολικής δύναµης FY στην 

κατεύθυνση κάθετη στην αρχικά εισερχόµενη ακτίνας σε  βαθ ίδας 

Fg (gradient force component). Οι οπτικές δέσµες οι οποίες  χρησιµοποιούνται 

στις διατάξεις οπτικής παγίδας όπως εδώ έχουν πολύπλοκη µορφή και λόγω της 

ισχυρής εστίασης που υφίστανται από τον αντικειµενικό του µικροσκοπίου. 

Όπως έχει ήδη προαναφερθεί η συνισταµένες των δυνάµεων που εφαρµόζονται 

στη σφαίρα λόγω αυτής της περιπλοκότητας στην µορφή των δεσµών αυτών, 

δεν είναι παρά το αποτέλεσµα των συναθροίσεων όλων αυτών των συνιστωσών 

των δυνάµεων που οφείλονται σε κάθε οπτική ακτίνα ξεχωριστά οι οποίες 

συνθέτουν την αρχική δέσµη. Στο σχήµα 2.3 παρουσιάζεται η πορεία µιας 

τέτοιας ακτίνας, συνιστώσα της ισχυρά συγκλίνουσας οπτικής δέσµης, καθώς 

και οι προκαλούµενες από αυτήν, δυνάµεις  στη σφαίρα FS, Fg. 
Σχήµα 2.4 Γεωµετρία για τον υπολογισµό της δύναµης 
λόγω σκέδασης µιας εισερχόµενης οπτικής ακτίνας. 



Η συνιστώσα Fg µπορεί να αποδειχθεί ότι είναι µια συντηρητική δύναµη. 

Αυ

 και για τη συνολική δύναµη Fg όλης της δέσµης η οποία έχ

ερθ αναγωγ

οπτική ακτίνα στο σύνολο της δέσµης ορίζουµε την Fg ως συντ

σ

όν οι συνιστώσες 

σκ

 

τό προκύπτει από το γεγονός ότι η Fg η δύναµη βαθµίδας που προκαλείται 

από µια οπτική ακτίνα στη σφαίρα µπορεί να γραφεί αποκλειστικά σαν 

συνάρτηση του ρ, της ακτινικής δηλαδή απόστασης της οπτικής ακτίνας από το 

σωµατίδιο. Αυτό επίσης σηµαίνει ότι το συνολικό έργο της Fg σε µια κλειστή 

διαδροµή το οποίο µπορεί να γραφεί ως το ολοκλήρωµα Fg(ρ)dρ είναι µηδέν. 

Αφού όµως η δύναµη βαθµίδας µιας ακτίνας είναι συντηρητική το ίδιο θα 

συµβαίνει  όπως ει 

ήδη αναφ ή από την 

απλή ηρητική 

δύναµη το ίδιο καλά και στα πλαίσια της γεωµετρικής οπτικής και στη περιοχή 

Rayleigh. Αντίθετα τώρα η δύναµη σκέδασης FS είναι πάντα µία µη 

συντηρητική δύναµη σε οποιαδήποτε περιοχή ισχύος και το έργο της εξαρτάται 

από την εκάστοτε διαδροµή. Οι δύο παραπάνω διαφορετικοί ορισµοί των 

συνιστωσών βαθµίδας και σκέδασης της δύναµης για οπτικές δέσµες 

πολύπλοκης µορφής, συµβάλλουν στο να περιγραφεί η οπτική παγίδα µε τον 

ίδιο τρόπο και στη περιοχή ισχύος της γεωµετρικής οπτικής και στην 

αντίστοιχη περιοχή Rayleigh. 

Στο σηµείο αυτό είναι χρήσιµο να δοθεί µια αίσθη η για τα µεγέθη των 

δυνάµεων τις οποίες περιγράψαµε µαθηµατικά καθώς και µια αίσθηση για τη 

σχετική µεταξύ τους διαφορά. Μπορούν να υπολογιστούν λοιπ

εί αποτελείται από τέτοιες ακτίνες. Με αυτή την 

έδασης FS και Fg , µε βάση τις (2.10), (2.11) και το µέτρο της συνολικής 

δύναµης � �
1

2 2 2F F F� �  συναρτήσει της γωνίας πρόσπτωσης θ. Οι 

 

mag S g

)12.2(1

c
Q�

PnF

συνιστώσες αυτές της δύναµης µπορούν πάντα να γραφούν ως 

Ένα τυπικό παράδειγµα 

πολωµένης ακτίνας η οποία 

n=1.2. Η δύναµη µιας τέτοιας ακτίνας είναι ο µέσος όρος των δυνάµεων για 

ακ

ενός τέτοιου υπολογισµού είναι αυτό µιας κυκλικά 

προσπίπτει στη σφαίρα µε ενεργό δείκτη διάθλασης 

τίνες κάθετα και παράλληλα πολωµένες ως προς το επίπεδο πρόσπτωσης, για 

τις οποίες µπορούµε να πούµε ότι συνιστούν ισοβαρώς την αρχική κυκλικά 

πολωµένη ακτίνα. Αυτό επιτυγχάνεται µε την θεώρηση  µέσων τιµών  για   τους  



συντελεστές R, T των εξισώσεων Freshnel. O ενεργός δείκτης διάθλασης (δ.δ) 

ορίζεται ως ο λόγος του δ.δ του σωµατιδίου n2 ως προς τον αντίστοιχο του 

διαλυτικού  µέσου n1, δηλαδή  2 1n n n� . Για   σφαιρίδια   πολυστυρενίου   στο 

νερό όπως στην περίπτωση µας 1.6 /1.33n � =1.2. Στο σχήµα 2.5 

παρουσιάζονται τα σχετικά µεγέθη των , ,S g magF F F  συναρτήσει της γωνίας 

θ πρόσπτωσης εκφρασµένες παράγοντες  µε τους αδιάστατους , ,S g mag  Q Q Q ,

όπου � �
1

2 2 2
mag S gQ Q Q� � όπου 1n P c  είνα ορµής µιας ακτίνας  στον 

καθρέπτη. Από την µελέτη του διαγράµµατος στο σχήµα 2.5 παρ ι 

ι η ροή της 

ατηρείται ότ

για n=1.2 η µέγιστη τιµή για τη δύναµη βαθµίδας είναι ~ 0.5 για 

µενες ακτίνες µε � �

maxgQ

γωνίες 070 . εισερχό
τιµή 

g

για 

ής το

τη

Παράλληλα στον Πίνακα Ι παρουσιάζεται 

η επίδραση της ενεργού τιµ υ δ.δ στην 

τιµη του maxgQ για την εκάστοτε ς 

γωνίας � , παρουσιάζεται επίσης και η ma

το

x

 SQ  

 το 

για την µή

Παρατηρείται 

ίδια τι  � maxg .      

ότι SQ

 ελά

 αυξ

ττωση

άνει παρ

αύξηση του n  σε βάρος του που υφίσταται  αυ αί

οπτική παγίδα εξ τις  περιπτώσεις που έχουµε µεγάλο n. 

 

 

 

 

 µε 

τό σηµ

άλλ

νει 

ηλη 

ότι η maxgQ

 

 Πίνακας Ι. Η επίδραση του σχετικού δείκτη διάθλασης
n στις µέγιστες των τιµών των παραγόντων Qgmax και Qs που
εµφανίζονται για γωνίες πρόσπτωσης θgmax. 

τιµή 
Σχήµα 2.5 

ασθενεί σ

 



2.5 ∆υνάµεις οπτικής παγίδευσης στον οπτικό άξονα [27] 

Στη ν 

την οπτική παγίδα σταθερή στον οπτικό άξονα της δέσµης laser τον οποίο κατά 

σά

κ ια π ι  ία

ντικειµενικού (rear aperture) σε απόσταση  r από τον 

οπ

 
ν παράγραφο αυτή θα παρουσιαστούν οι δυνάµεις οι οποίες καθιστού

µβαση θεωρούµε τον z άξονα. Ας θεωρήσουµε λοιπόν ότι η δέσµη του laser  

εστιάζεται στον z άξονα σε µικρή απόσταση πάνω από το κέντρο Ο της 

σφαίρας (σχήµα 2.3). Η συνολική δύναµη στη σφαίρα για µια αξονικά 

συµµετρική, επίπεδα πολωµένη εισερχόµενη οπτική δέσµη, όπως 

παρουσιάστηκε και στην προηγούµενη παράγραφο εξαρτάται από την  πόλωση. 

Υποθέτουµε αι εδώ γ  απλότητα ου προκύπτε από την συµµετρ  που 

αποκτά η ανάλυση µας ότι έχουµε µια κυκλικά πολωµένη δέσµη και κατά 

συνέπεια µπορούµε να θεωρήσουµε και πάλι ότι η φερόµενη ισχύς της δέσµης 

µοιράζεται σε δύο κάθετες µεταξύ τους συνιστώσες πόλωσης. Με βάση το 

σχήµα 2.3 και τη γεωµετρία του µπορεί να υπολογιστούν οι συνιστώσες των 

δυνάµεων  που προκαλούνται από µία οπτική ακτίνα και στην συνέχεια µε 

ολοκλήρωση σε όλες τις προσπίπτουσες ακτίνες να βρεθούν οι συνισταµένες 

των δυνάµεων αυτών. 

Έστω µια οπτική ακτίνα λοιπόν (σχήµα 2.3), η οποία εισέρχεται στο πίσω 

επίπεδο εισόδου του α

τικό άξονα και σε επίπεδο εισόδου σε γωνία β ώς προς το επίπεδο ΟΥ. Με τη 

βοήθεια της γεωµετρίας µπορεί να υπολογιστεί η γωνία πρόσπτωσης θ πάνω 

στη σφαίρα µε βάση τη σχέσης sin sinR S� �� , όπου R  η ακτίνα της σφαίρας 

που για απλότητα µπορούµε να τη θεωρήσουµε µονάδα αφού οι δυνάµεις είναι 

ανεξάρτητες του µεγέθους της όρια ισχύος της γεωµετρικής 

οπτικής. Γνωρίζοντας τώρα την γωνία πρόσπτωσης θ υπολογίζονται οι δυνάµεις 

Fg, FS από τις σχέσεις (2.10) και (2.11), έχοντας λάβει υπ’όψη και τις υποθέσεις 

για την πόλωση της δέσµης. Λόγω της συµµετρίας του προβλήµατος όχι µόνο η 

συνιστώσα FS αλλά και η Fg εφαρµόζονται στην διεύθυνση του οπτικού άξονα  

και εποµένως και η συνολική δύναµη η οποία προκαλείται από την διάδοση της 

ακτίνας στη σφαίρα. Στη περίπτωση που το εστιακό σηµείο της δέσµης είναι 

πάνω από το κέντρο της σφαίρας και εποµένως το S είναι αρνητικό, η 

συνισταµένη δύναµη αποτελείται από µια αρνητική συνιστώσα  της Fg,  

singZ gF F �� �   και µια θετική συνιστώσα σκέδασης cosSZ SF F ��  όπως  

 σφαίρας στα 



 

 

 
 

 

φαίν α 2.3. Στην  περίπτωση που το εστιακό σηµείο 

είναι κάτω από το κέντρο της σφαίρας η συνιστώσα σκέδασης διατηρεί το 

πρόσηµ

ι 0

 

εται και στο σχήµ

ης σφαίρας. 

Σχήµα 2.6. Τιµές των παραγόντων Qs, Qg και Qt που
εµφανίζονται σε µια σφαίρα µε σχετικό δεικτή διάθλασης n=1.2 από
δέσµη µε οµοιόµορφη κατανοµή έντασης που εστιάζεται κατά
µήκος του Z άξονα σε αποστάσεις +s πάνω και  -s κάτω από το
κέντρο τ

 

 

ο της ενώ αντίθετα η συνιστώσα βαθµίδας αλλάζει πρόσηµο τείνωντας 

και πάλι να ωθήσει την σφαίρα προς την εστία της δέσµης. Όταν τώρα το 

αριθµητικό διάφραγµα του αντικειµενικού είναι πολύ µεγάλο κάτι που 

συµβαίνει στην περίπτωση µας ΝΑ=1.25, η µέγιστη γωνία σύγκλισης της 

δέσµης είνα  περίπου φmax≈ 70  και τότε όπως παρουσιάζεται και στο σχήµα 

2.5 και έχει προαναφερθεί, έχει υπολογισθεί ότι το σχετικό µέγεθος του 

maxgQ είναι µεγαλύτερο του SQ  και εποµένως η FgΖ δρά ως δύναµη επαναφοράς 

και είναι αυτή η οποία συγκρατεί τη σφαίρα στην παγίδα. Τα παραπάνω 

ονίζονται παραστατικά το σχήµα 2.6 όπουαπεικ  σ

ς

 εµφανίζονται τα Qg, QS, Qtot 

συναρτήσει των µικρών µετατοπίσεων S. Η παγίδευση επιτυγχάνεται ελαφρά 

πάνω από το κέντρο της σφαίρας όπου η συνιστώσα βαθµίδας της συνολική  

δύναµης εξουδετερώνει την αποσταθεροποιητική συνιστώσα σκέδασης. 



Μακριά πό την ισορροπία  βλέπουµε ότι  τα  µέγιστα της  δύναµης  

επαναφοράς  αλλά  και  της  

 

α  

υνιστώσας σκέδασης βρίσκονται στα όρια της σφαίρας. Αυτό είναι 

απόρρο

 

 

 

σ

ια του γεγονότος ότι µεγάλος αριθµός των οπτικών ακτίνων που 

προσπίπτουν στη σφαίρα έχουν τις βέλτιστες γωνίες πρόσπτωσης (~ 700) και 

µεγάλες γωνίες σύγκλισης φ. Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα µεγάλη συνεισφορά 

στις  δυνάµεις βαθµίδας sinFg �  και παράλληλα πολύ µικρότερη συνεισφορά 

στις δυνάµεις σκέδασης F

 

cosS � . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. Περιγραφή της οπτικής παγίδας µε το Ηλεκτροµαγνητικό   

    

Όταν τώρα το µέγεθος των υπό παγίδευση σωµατιδίων γίνει συγκρίσιµο µε 

το

a

 ά τ

6 

      Μοντέλο 

 

 µήκος κύµατος της  προσπίπτουσας ακτινοβολίας τότε βρισκόµαστε όπως 

έχει ήδη αναφερθεί στην περιοχή Rayleigh. Στην περιοχή αυτή το µοντέλο των 

οπτικών ακτίνων παύει να δίνει µια ακριβή περιγραφή στην οπτική παγίδα αφού 

αγνοεί τα κυµατικά χαρακτηριστικά του φωτός.. Στην περίπτωση αυτή θα 

πρέπει να αναπτυχθεί ένα ηλεκτροµαγνητικό µοντέλο για των υπολογισµό των 

επαγόµενων από το φως δυνάµεων. Η δηµιουργία ενός τέτοιου µοντέλου 

αποτελεί ένα αρκετά περίπλοκο πρόβληµα, το οποίο δεν επιδέχεται αναλυτικής 

λύσης. Πρόκειται για ένα καθαρά υπολογιστικό πρόβληµα και ο βαθµός στον 

οποίο θα προσεγγίζουν τα αποτελέσµατα του την πραγµατικότητα εναπόκεινται 

στην εκλογή των κατάλληλων παραµέτρων και συνθηκών. Ας θεωρήσουµε και 

πάλι την περίπτωση που µια εστιασµένη δέσµη φωτός προσπίπτει σε µία 

σφαίρα, στην παράγραφο αυτή θα παρουσιαστεί η θεώρηση για την  περιγραφή 

αυτού του προβλήµατος που αναπτύχθηκε από τους J.B Barton, D.R. 

Alexander, nd S. A. Schaub [35]. Πρόκειται για ένα γενικό µοντέλο το οποίο 

επιτρέπει τον προσδιορισµό της κατανοµής του ηλεκτροµαγνητικού πεδίου 

εντός και εκτός (στην περιοχή κοντά στην επιφάνεια ) της σφαίρας και µε βάση 

τα αποτελέσµατα αυτά µπορούν να υπολογιστούν και οι επαγόµενες δυνάµεις 

στην σφαίρα. Οι κατανοµές του ηλεκτροµαγνητικού πεδίου εντός και εκτός 

σφαίρας ως αποτέλεσµα µιας ισχυρά εστιαζόµενης δέσµης φωτός 

προσπίπτουσας σε ένα σφαιρικό σωµ τιο εξαρτάται από τις ιδιότητες αυ ής της 

δέσµης (µήκος κύµατος, κατανοµή ισχύος, βαθµό εστίασης), και από τις 

ιδιότητες του σωµατιδίου (διάµετρος, µιγαδικός δείκτης διάθλασης) καθώς και 

από τη σχετική θέση της σφαίρας ως προς την εστία της δέσµης του φωτός. 

Όλες οι παραπάνω παράµετροι είναι αυτές που συνιστούν την πολυπλοκότητα 

του προβλήµατος, ενώ η γενικότητα του µοντέλου που θα παρουσιαστεί εδώ 

έγκειται στο γεγονός ότι δίνει αποτελέσµατα που εξαρτώνται από τις παραπάνω 



παραµέτρους κάθε φορά και εποµένως έχει ισχύς για πληθώρα περιπτώσεων 

ανάλογα µε τις εκάστοτε ιδιαίτερες συνθήκες του προβλήµατος. 

 

2.6.1 Μαθηµατική περιγραφή Ηλεκτροµαγνητικού µοντέλου 

εστιασµένης δέσµης laser προσπίπτουσας σε σφαιρικό 

σωµατίδιο 

 

Ας θεωρήσουµε λοιπόν µια  τυχαία κατανοµή ηλεκτροµαγνητικού πεδίου η 

οποία διαδίδεται σε ένα ισοτροπικό, γραµµικό, µη µαγνητικό, µη αγώγιµο 

οµογενές µέσο και  η οποία προσπίπτει σε µία γραµµική, ισοτροπική, µη 

µαγνητική, µε πεπερασµένη ηλεκτρική αγωγιµότητα σφαίρα ακτίνας α. Για την 

µαθηµατική περιγραφή του προβλήµατος έχει επιλεχθεί κατάλληλο σφαιρικό 

σύστηµα συντεταγµένων (σχήµα  2.7) ενώ η χρονική µεταβολή όλων των ΗΜ 

πεδίων είναι της µορφής exp(-iωt) και έχει απαλοιφεί από τις επόµενες 

µαθηµατικές εκφράσεις. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η τακτική πο

είναι η ακόλουθ

πεδίο και στη συ

αντίστοιχες για τ

την εφαρµογή τ

σφαίρας. Η γενι

άθροισµα δύο 
Σχήµα 2.7  Γεωµετρία τυχαίας ηλεκτροµαγνητικής 
   δέσµης προσπίπτουσας σε σφαιρκό σωµατίδιο 

υ ακολουθείται για την επίλυση του θεωρούµενου προβλήµατος 

η, αρχικά προκύπτει η γενική λύση για το ηλεκτροµαγνητικό 

νέχεια από τις γενικές σχέσεις για το ΗΜ πεδίο προκύπτουν οι 

ο προσπίπτον, εσωτερικό και σκεδαζόµενο ηλεκτρικά πεδία µε 

ων κατάλληλων συνοριακών συνθηκών στην επιφάνεια της 

κή λύση για το ΗΜ πεδίο προκύπτει εκφράζοντας το πεδίο ως 

συνιστωσών: µιας ηλεκτρικής συνιστώσας πεδίου (που 



προσδιορίζεται µε δείκτη e) κι η οποία θεωρείται ότι έχει µηδενική συνιστώσα 

ακτινικού µαγνητικού πεδίου (eΗr=0) και µια µαγνητική συνιστώσα πεδίου (µε 

δείκτη m) για την οποία αντίστοιχα θεωρείται ότι έχει µηδενική ακτινική 

ηλεκτρική συνιστώσα (mΕr=0). Το πλεονέκτηµα του διαχωρισµού αυτού είναι 

ότι η κάθε συνιστώσα µπορεί να περιγραφεί πλήρως από µια συνάρτηση ενός 

βαθµωτού δυναµικού Π. To βαθµωτό δυναµικό που αντιστοιχεί στο ηλεκτρικό 

πεδίο συµβολίζεται µε eΠ ενώ το αντίστοιχο για τη µαγνητική συνιστώσα του 

συνολικού πεδίου µε mΠ. Με βάση τα παραπάνω οι συνιστώσες του ηλεκτρικού 

και του µαγνητικού πεδίου γράφονται ως εξής  

 

� �2
2

2

e
e

r
r

E k r
r

� �

� �

�

�                                              (2.13) 

 

� � � �2
1

sin

e mIIr rkE
r r r�

� �

� � � �

� �
� � ��

                            (2.14) 

 

 
� � � �2

1
sin

e mIIr rkE
r r r�

� � �

� � � �

� �
� � �

                         (2.15) 

� �2
2

2

m
m

r
r

H
r

� �

� �

�

k r �                                                     (2.16) 

� � � �21
sin

e mI r rkH
r r�

� � �

� � � �
� � �

� �r�
                             (2.17) 

� � � �2
1

sin

e mI r rkH
r r r�

� �

� � � �

� �
� � ��

                           (2.18) 

 

όπου στις εξισώσεις (2.13)-(2.18),  I
ok ��k i , , και II

ok i� k ok k ��  όπου 

ok �� c , και µιγαδική διηλεκτρική σταθερά 4i � � �� �� �

�

 και σ η 

ηλεκτρική αγωγιµότητα. Τα δυναµικά ,  και τα δύο µαζί ικανοποιούν 

την εξίσωση Helmholtz  

e
�

m

2 2 0k� � � � �                                             (2.19) 



το ότι οι παραπάνω συνιστώσες του ηλεκτροµαγνητικού πεδίου ικανοποιούν τις 

εξισώσεις Maxwell µπορεί να διαπιστωθεί µε απλή επαλήθευση. Με βάση τις 

σχέσεις (2.13) εως (2.19) θα αναζητηθούν λύσεις που αντιστοιχούν σε τυχαία 

προσπίπτουσα αρχική δέσµη, µε αυθαίρετη κατανοµή του ηλεκτροµαγνητικού 

πεδίου. Αυτό ουσιαστικά σηµαίνει ότι οι λύσεις της εξίσωσης Helmholtz (2.19)  

για τα δυναµικά  θα  πρέπει να αναζητηθούν στην γενικότερη δυνατή µορφή 

χωρισµού των µεταβλητών δηλαδη  
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όπου  και � lmA � lmB είναι αυθαίρετες σταθερές, ενώ ,  είναι οι 

συναρτήσεις Ricatti-Bessel και Y  οι σφαιρικές αρµονικές.  Στον παρόν 

πρόβληµα όπως έχει προαναφερθεί έχει γίνει ο διαχωρισµός στο ΗΜ πεδίο σε 

προσπίπτον, σκεδαζόµενο και εσωτερικό κάτι που εποµένως συµβαίνει και στα 

αντίστοιχα βαθµωτά δυναµικά και έτσι µε το δείκτη i συµβολίζουµε το 

δυναµικό για το προσπίπτον πεδίο, µε το δείκτη w για το εσωτερικό πεδίο και 

µε s για το σκεδαζόµενο πεδίο. Έτσι για το προσπίπτον πεδίο έχουµε 
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όπου οι δείκτες ext και int στις προηγούµενες και στις ακόλουθες σχέσεις 

αναφέρονται στις εξωτερικές και εσωτερικές ιδιότητες της σφαίρας αντίστοιχα, 

ενώ οι συναρτήσεις χl έχουν εξαιρεθεί αφού δεν είναι πεπερασµένες στην αρχή 

των αξόνων και το πεδίο πρέπει να περιγράφεται παντού συµπεριλαµβανοµένης 

και της αρχής . Για το σκεδαζόµενο πεδίο έχουµε 
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όπου  είναι οι συναρτήσεις που επιλέχθηκαν διότι για µεγάλα r 

αντιστοιχούν σε σφαιρικά κύµατα που αποκλίνουν, κατάλληλα για την 

περιγραφή του σκεδαζόµενου πεδίου. Για το εσωτερικό πεδίο έχουµε 

αντίστοιχα  
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όπου ξανά οι συναρτήσεις χl έχουν εξαιρεθεί για τους ίδιους λόγους όπως 

προηγούµενα. Αντικατάσταση των σχέσεων (2.20)-(2.26) στις (2.13)-(2.19) 

προκύπτουν οι σχέσεις για το προσπίπτων, σκεδαζόµενο και το εσωτερικό ΗΜ 

πεδίο. Για απλότητα παρακάτω παρουσιάζονται µόνο οι σχέσεις για τα 

ηλεκτρικά πεδία και θα πρέπει να σηµειωθεί ότι οι όροι που αντιστοιχούν στο 

l=0 έχουν απαλοιφεί αφού 00 0Y �� � �  και εποµένως δεν έχουν συνεισφορά 

στις απειροσειρές. Έτσι για το προσπίπτον πεδίο έχουµε  

� � � � � �( )
2

1

1 1 ,
l

i
r lm l ext

l m l
E l l A k r Y

r
�

�

� ��

lm � �� �� �� �� �          (2.27) 

1 l Y� � �

 

 

  
 
 
 
 
 

( )

1
' ( ) li

ext lm l ext
l m l

E k A k r
r�

�

� ��

� ��
�

� �
( , )II lmY � �� �
l Y� �

           ( )ext lm l extimk B k r�
�

� �� �
                             (2.28) 
( )

1

1 ' ( )
s

lmi
ext lm l ext

l m l
E imk A k r

r�
�

� ��

� ��
�

� �
( , )
( )

sin
II lm
ext lm l ext

Y
k B k r

� �
�

�

�
� �

�
                              



 
 
 
 
 
Ενώ για το εσωτερικό ηλεκτρικό πεδίο προκύπτει  ότι  
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Οι συντελεστές που περιγράφουν το σκεδαζόµενο πεδίο, αlm και blm, και οι 

συντελεστές που περιγράφουν το εσωτερικό πεδίο  clm και dlm µπορούν να 

εκφραστούν συναρτήσει των αντιστοίχων συντελεστών Αlm και Βlm του πεδίου 

που προσπίπτει στη σφαίρα. Αυτό γίνεται µε την εφαρµογή των συνοριακών 

συνθηκών για τα πεδία στην επιφάνεια της σφαίρας, που απαιτούν τη συνέχεια των 

εφαπτοµενικών συνιστωσών του ηλεκτρικού και του µαγνητικού πεδίου. 

Εποµένως αν είναι γνωστοί οι συντελεστές για Αlm και Βlm το προσπίπτον πεδίο µε 

τη χρήση αριθµητικών λύσεων των παραπάνω εξισώσεων µπορούν να 

προσδιοριστούν και το σκεδαζόµενο και το εσωτερικό πεδίο και στη συνέχεια µε 

χρήση των πινάκων τανυσµού του Maxwell οι δυνάµεις που εφαρµόζονται στη 

σφαίρα. Είναι πλέον φανερό και το πλεονέκτηµα του υπό ανάλυση µοντέλου ότι 



για διαφορετικές κατανοµές προσπίπτοντως πεδίου και άρα διαφορετικά Αlm και 

Βlm παίρνουµε λύσεις  επιτυγχάνοντας έτσι τη γενικότητα του. 

Με την εφαρµογή των συνοριακών συνθηκών τελικά προκύπτουν οι ζητούµενοι 

συντελεστές:  
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όπου n  ο σχετικός µιγαδικός δείκτης διάθλασης ο οποίος  ορίζεται ως 
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Αφού έχουν εκφρασθεί οι συντελεστές που προσδιορίζουν το εσωτερικό και το 

σκεδαζόµενο πεδίο συναρτήσει των αντιστοίχων του πεδίου που προσπίπτει, το 

τελευταίο βήµα είναι ο καθορισµός των συντελεστών αυτών, Αlm και Βlm. Αυτό 

µπορεί να γίνει για κάθε φυσική προσπίπτουσα κατανοµή ΗΜ πεδίου της οποίας 

οι ακτινικές συνιστώσες του ηλεκτρικού και του µαγνητικού πεδίου είναι γνωστές 

πάνω στην σφαιρική επιφάνεια (ακτίνας α) στην οποία η κατανοµή αυτή 

προσπίπτει. Αν υποτεθεί λοιπόν ότι η κατανοµή  είναι γνωστή, η ( ) ( , , )i
rE � � �



συνάρτηση αυτή  των θ και φ µπορεί να αναπτυχθεί µόνο σε σειρά των σφαιρικών 

αρµονικών  
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τελικά προκύπτουν για τα Αlm και Βlm  
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Συµπερασµατικά µε αυτόν το µοντέλο υπολογίζονται τα εσωτερικά και 

εξωτερικά ΗΜ πεδία στη σφαίρα για µια αυθαίρετη προσπίπτουσα δέσµη. Αφού 

υπολογιστούν τα Αlm και Βlm στη συνέχεια µε βάση  τις σχέσεις (2.33)-(2.36) 

προσδιορίζουµε το σκεδαζόµενο και το εσωτερικό πεδίο και απο εκεί όπως έχει 

ήδη αναφερθεί τις δυνάµεις στη σφαίρα οι οποίες θα καθορίσουν και την οπτική 

παγίδευση η όχι της σφαίρα. 

 

 

2.6.2 Εφαρµογή του µοντέλου για εστιασµένες γκαουσιανές  

         δέσµες 
 

Το µοντέλο που παρουσιάστηκε παραπάνω έχει πρακτικό ενδιαφέρον όταν 

γίνει εφαρµογή του για µια ισχυρά εστιαζόµενη προσπίπτουσα γκαουσιανή 

δέσµη  αφού τέτοια είναι η µορφή της δέσµης laser όταν προσπίπτει στο υπό 

παγίδευση σφαιρίδιο. Το κατά πόσο τα αριθµητικά αποτελέσµατα που 



προκύπτουν από το µοντέλο  προσεγγίζουν τις πραγµατικές συνθήκες που 

επικρατούν στο πείραµα εξαρτάται σε πολύ µεγάλο βαθµό στο κατά πόσο είναι 

ακριβής η µαθηµατική περιγραφή της προσπίπτουσας δέσµης. Έχουν 

παρουσιαστεί διάφορες τέτοιες µαθηµατικές περιγραφές για προσπίπτουσα 

γκαουσιανή δέσµη και οι οποίες δίνουν ικανοποιητικά αποτελέσµατα όταν το 

ελάχιστο άνοιγµα της δέσµης είναι (beam waist radius) είναι πολύ 

µεγαλύτερο από το µήκος κύµατος της προσπίπτουσας ακτινοβολίας (λ). Για 

ισχυρά εστιασµένες όµως δέσµες όπως στην περίπτωση µας, όπου η 

εισερχόµενη στον αντικειµενικό του µικροσκοπίου δέσµη υφίσταται ισχυρή 

εστίαση, η ελάχιστη διάµετρος της γκαουσιανής δέσµης είναι της τάξης του 

µήκους κύµατος του φωτός. Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα η απλή µαθηµατική 

περιγραφή της γκαουσιανής δέσµης ή η αντίστοιχη πρώτης τάξης διόρθωση της 

να µην  περιγράφουν ικανοποιητικά τις εξισώσεις του Maxwell µε  τις συνθήκες 

του θεωρούµενου προβλήµατος και εποµένως τα αριθµητικά αποτελέσµατα του 

µοντέλου είναι λιγότερο ακριβή. Στην παράγραφο αυτή χρησιµοποιείται η 

µαθηµατική περιγραφή µε διορθώσεις πέµπτης τάξης της γκαουσιανής δέσµης 

ενός µοντέλου που αναπτύχθηκε από το Davis [36]. Οι διορθώσεις αυτές είναι 

µε βάση τις δυνάµεις της παραµέτρου 
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s
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� �kw �  που εµφανίζεται στις 

µαθηµατικές σχέσεις για τις συνιστώσες των πεδίων. Η εισαγωγή των πέµπτης 

τάξης διορθώσεων της γκαουσιανής δέσµης στο υπό θεώρηση µοντέλο δίνει µια 

αρκετά ακριβή µαθηµατική περιγραφή µιας καλά εστιασµένης γκαουσιανής 

δέσµης και εποµένως µπορεί να δώσει στη συνέχεια σωστά αριθµητικά 

αποτελέσµατα για την περιγραφή της οπτικής παγίδευσης µε το 

ηλεκτροµαγνητικό µοντέλο. H δέσµη θεωρείται ότι διαδίδεται στην +z 

διεύθυνση σε ένα µη µαγνητικό (µ=1), µη αγώγιµο (σ=0) διηλεκτρικό µέσο. Η 

χρονική εξάρτηση της µορφής  που έχουν οι συνιστώσες των πεδίων 

παραλείπεται αφού απλοποιείται από τις ακόλουθες εξισώσεις. Για τις συνθήκες 

λοιπόν αυτές οι εξισώσεις του Maxwell µπορούν να γραφούν όπως παρακάτω 
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όπου 2k c� � � �� � το µέτρο του κυµατανύσµατος µέσα στο µέσο. Οι 

επιθυµητές λύσεις προκύπτουν για τη βαθµίδα Lorentz αν προσδιοριστεί το 

διανυσµατικό δυναµικό Α το οποίο να αποτελεί και λύση της εξίσωσης 

Helmholtz  
2 2 0A k A� � �                                               (2.46) 

και να δίνει συνιστώσες του ηλεκτρικού και του µαγνητικού πεδίου που να 

ικανοποιούν τις παραπάνω εξισώσεις Μaxwell  µε τις δεδοµένες συνοριακές 

συνθήκες [37]. Από τις λύσεις των εξισώσεων προκύπτουν πολύπλοκες αλλά 

αρκετά ακριβής µαθηµατικές σχέσεις για τις συνιστώσες του ηλεκτρικού και 

του µαγνητικού πεδίου και από τις  οποίες  προκύπτει ότι το πλάτος του 

ηλεκτρικού πεδίου στην αρχή των αξόνων δηλαδή στη θέση της ελάχιστης 

διαµέτρου της δέσµης µπορεί να συνδεθεί µε την ισχύ P της δέσµης µέσω της 

σχέσης  
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Η εισαγωγή των πεµπτης τάξης διορθωµένων συνιστωσών στις εξισώσεις 

του Maxwell µε ταυτόχρονο υπολογισµό του σχετικού σφάλµατος (δηλ. της επί 

τοις εκατό απόκλισης του µέτρου του αριστερού σκέλους των εξισώσεων από 

το µηδέν ως προς το k E  για τις εξισώσεις που δίνουν τις συνιστώσες του 

ηλεκτρικού πεδίου και ως προς k H �  για τις εξισώσεις που δίνουν τις 

συνιστώσες του µαγνητικού πεδίου. Οι υπολογισµοί αυτοί δείχνουν αρκετά 

ορθοτερη περιγραφή για τις ηλεκτροµαγνητικές συνιστώσες και εποµένως 

αρκετά καλύτερη περιγραφή των δυνάµεων της οπτικής παγίδας, σε σχέση µε 

τις απλές µαθηµατικές περιγραφές της προσπίπτουσας δέσµης. Από τα 

παραπάνω γίνεται φανερό  ότι  οι ολοένα και µεγαλύτερης τάξης διορθώσεις 



στο µαθηµατικό προφίλ της δέσµης θα δίνουν ολοένα και ακριβέστερα 

αποτελέσµατα. 

 

 

2.7  Σύγκριτική παρουσίαση των  µοντέλων των οπτικών     

       ακτίνων και του αντίστοιχου ηλεκτροµαγνητικού  

 

 

Όπως φάνηκε και στις δύο προηγούµενες παραγράφους η θεωρητική 

περιγραφή των δυνάµεων οι οποίες καθιστούν δυνατή την οπτική παγίδευση 

των µικροσκοπικών σωµατιδίων είναι ένα ιδιαίτερα πολύπλοκο πρόβληµα το 

οποίο δε χρίζει µονοσήµαντης ερµηνείας. Πιο συγκεκριµένα παρουσιάστηκαν 

δύο διαφορετικά µοντέλα για την περιγραφή των οπτικών δυνάµεων 

παγίδευσης, το πρώτο βασισµένο στη θεώρηση της προσπίπτουσας οπτικής 

δέσµης σαν ένα σύνολο από οπτικές ακτίνες και κατά συνέπεια  έχουµε 

ερµηνεία των δυνάµεων µε βάση τη γεωµετρική οπτική, η οποία αγνοεί εντελώς 

τα κυµατικά χαρακτηριστικά του φωτός. Από την άλλη πάλι η προσπάθεια 

ερµηνείας της οπτικής παγίδας µε την ηλεκτροµαγνητική θεωρία η οποία δίνει 

και την σωστή περιγραφή των φαινοµένων  παρουσιάζει διάφορα προβλήµατα 

όπως η µη ακριβή  περιγραφή της προσπίπτουσας δέσµης και η µη ύπαρξη 

αναλυτικής λύσης. Σε κάθε περίπτωση όµως τα µοντέλα αυτά δίνουν 

ικανοποιητική περιγραφή της παγίδας σε συγκεκριµένες περιοχές ισχύος τους. 

Οι W.H. Wright και G.J. Sonek [38]  1993 δηµοσίευσαν µελέτη τους η οποία 

συγκρίνει τα µοντέλα που παρουσιάστηκαν στις προηγούµενες παραγράφους µε 

πειραµατικά δεδοµένα και δίνουν έτσι τις περιοχές βέλτιστης ισχύος για καθένα 

από αυτά. Οι υπολογισµοί έγιναν για σφαιρίδια διαµέτρου 1µm, 10µm και για 

γωνία σύγκλισης 600, τυπική για αντικειµενικούς φακούς υψηλής τιµής  

αριθµητικού διαφράγµατος, ενώ το µήκος κύµατος της δέσµης laser ήταν 

1.06µm και το w0=0.44. Οι δυνάµεις παγίδευσης  υπολογίστηκαν µε βάση την 

αδιάστατη παράµετρο Q (trapping efficiency) από την έκφραση F nQP c�  

(2.12)�. Tα πειραµατικά δεδοµένα παρουσιάζονται στον πίνακα 2. O 

πειραµατικός προσδιορισµός της παραµέτορυ Q της  παγίδευσης γίνεται µε τον 
                                                 
� Οι δυνάµεις και µε το ηλεκτροµαγνητικό µοντέλο µπορούν ξανά να εκφραστούν σε αυτή τη µορφή. 



εξής  τρόπο, το παγιδευµένο σωµατίδιο οδηγείται πολύ κοντά στο πάνω µέρος 

του θαλάµου  παγίδευσης για την ελαχιστοποίηση των σφαιρικών εκτροπών. 

Στη συνέχεια η ένταση της προσπίπτουσας δέσµης ελαττώνεται  ολοένα και 

περισσότερο εώς ότου παρατηρείται η έξοδος του σφαιριδίου από την παγίδα η 

γνώση της ισχύος P και της αξονικής συνιστώσας της δύναµης F τη στιγµή της 

εξόδου καθορίζουν την τιµή του Q από τη σχέση (2.12). Το µοντέλο των 

οπτικών ακτίνων για διάµετρο σφαιριδίων 10µm προβλέπει για την παράµετρο 

Q = - 0.14   δηλαδή  ελαφρά  µεγαλύτερη  τιµή    της   αντίστοιχης  πειραµατικά 

 παρατηρούµενης (Πίνακας ΙΙ). Πρέπει επίσης να σηµειωθεί ότι η θεωρητική 

αυτή πρόβλεψη του µοντέλου των οπτικών ακτίνων είναι ανεξάρτητη της 

διαµέτρου της σφαίρας, όπως εχεί  ήδη προαναφερθεί και στην παράγραφο 2.3 . 

Όταν τώρα η διάµετρος του παγιδευµένου σφαιριδίου γίνει 1µm η πειραµατική 

τιµή του Q= -0.012 µία τάξη µεγέθους µικρότερη από την προβλεπόµενη του 

µοντέλου   των   οπτικών   ακτίνων   πράγµα   που   υποδηλώνει   ξεκάθαρα  την  

Sphere 

Diameter 

(µm) 

Power 

(µW) 

Force 

(N) 

Παράγοντας 

(Q) 

1 100 5.6x10-15 -0.012±0.001 

10 560 3.0x10-13 -0.12  ±0.014 

Πίνακας ΙΙ. Μετρούµενη τιµή του παράγοντα Q της παγίδευσης 
συναρτήσει των σφαιριδίων.της διαµέτρου 

 

 

 

 

 

 

 

 

ακαταλληλότητα του µοντέλου αυτού στην περιοχή αυτή. Από την άλλη το 

ηλεκτροµαγνητικό µοντέλο προβλέπει Q= -0.022, τιµή που προσεγγίζει 



ικανοποιητικά την παρατηρούµενη πειραµατικά. Η παρατηρούµενη απόκλιση 

ανάµεσα στις δύο αυτές τιµές οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι η µαθηµατική 

αναπαράσταση της έντασης της προσπίπτουσας δέσµης δεν είναι ακριβής λύση 

των εξισώσεων Maxwell, καθώς επίσης και στην ύπαρξη σφαιρικών εκτροπών. 

Το ηλεκτροµαγνητικό µοντέλο µπορεί να χρησιµοποιηθεί και για να δειχθεί η 

εξάρτηση της παραµέτρου Q από τη διάµετρο r των σφαιριδίων και η οποία 

όπως παρουσιάζεται και στο σχήµα 2.8  είναι 3r�  για το εύρος διαµέτρων από 

10nm – 100nm. H εξάρτηση αυτής της µορφής στην περιοχή αυτή, τη λεγόµενη  

Rayleigh, εκφράζεται µαθηµατικά [3] από τη σχέση 
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όπου α η πολωσιµότητα του σφαιριδίου 0m n n� ο σχετικός δείκτης  

διάθλασης και δη, ο λόγος του δείκτη διάθλασης n του σωµατιδίου ως προς τον 

αντίστοιχο n0 του διαλύτη. Στο άλλο άκρο για πολύ µεγάλες διαµέτρους το 

µοντέλο των οπτικών ακτίνων προβλέπει γραµµική εξάρτηση του Q µε τη 

διάµετρο δηλαδή r� .  

 

 



 

 
Σχήµα 2.8 Μέγιστη τιµή του παράγοντα παγίδευσης Q

συναρτήσει του µεγέθους του σωµατιδίου. Φαίνονται οι περιοχές
ισχύος του µοντέλου των οπτικών ακτίνων και του αντίστοιχου
ηλεκτροµαγνητικού. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Από τα παραπάνω και µε βάση και το σχήµα 2.8 προκύπτει ότι το 

ηλεκτροµαγνητικό µοντέλο περιγράφει αρκετά  ικανοποιητικά την παγίδα για 

τις µικρές διαµέτρους σφαιριδίων κάτω του  1µm  ενώ το αντίστοιχο των 

οπτικών ακτίνων περιγράφει µε ακρίβεια την περιοχή των µεγάλων διαµέτρων, 

µεγαλύτερων των 10µm. Στην ενδιάµεση περιοχή (1µm-10µm) αν και ο 

παράγοντας απόκλισης από το µοντέλο των οπτικών ακτίνων είναι µονάχα ~2 

δεν υπάρχει ένα ακριβές θεωρητικό µοντέλο για την περιγραφή των δυνάµεων 

και η πρόβλεψη για το Q γίνεται µε πολυωνυµική προσέγγιση στα πειραµατικά 

δεδοµένα. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

 

 

Αλληλεπίδραση ακτινοβολίας µε 
βιολογικό υλικό και το φαινόµενο του 

φθορισµού 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1  Βασικές διεργασίες αλληλεπίδρασης ακτινοβολίας µε 

βιολογικό υλικό 

Κατά την πρόσπτωση µιας δέσµης φωτός όπως αυτή του laser σε βιολογικό 

υλικό (π.χ κύτταρα, ιστός), παρατηρείται έντονη αλληλεπίδραση της 

ακτινοβολίας µε το υλικό αυτό. Πιο συγκεκριµένα, ένα µέρος της ακτινοβολίας 

θα απορροφηθεί από το υλικό. Ένα άλλο µέρος της, αν το υλικό έχει 

µακροσκοπικές διαστάσεις, θα ανακλαστεί. Το µεγαλύτερο ποσοστό της 

προσπίπτουσας ακτινοβολίας συνήθως σκεδάζεται [39] (σκέδαση Μie, 

Rayleigh) µιας και τα βιολογικά κύτταρα αποτελούν ένα έντονα σκεδαστικό 

µέσο. Μπορεί ακόµα το φως του laser να επάγει διάφορα άλλα φωτοχηµικά 

φαινόµενα στο υλικό ενώ για µεγάλες εντάσεις µπορεί ακόµα να προκαλέσει 

και τη φωτοχηµική αποδόµησή (ablation) του. H απορρόφηση της 

 



ακτινοβολίας, προκαλεί τη διέγερση των µορίων του υλικού. Τα µόρια κατά την 

αποδιέγερση τους, όταν αυτή γίνεται µε µη ακτινοβολιτικό τρόπο, µπορούν να 

προκαλέσουν θέρµανση του υλικού. Στην περίπτωση ακτινοβολιτικής 

αποδιέγερσης συνήθως εκπέµπονται φθορισµού. Για τα φαινόµενα της 

σκέδασης και του φθορισµού  θα αναφερθούµε αναλυτικότερα σε κατοπινές 

παραγράφους. 

 

3.2   Παράµετροι που καθορίζουν τις διεργασίες  

            αλληλεπίδρασης 
 

Τα διάφορα φαινόµενα τα οποία παρουσιάστηκαν στην προηγούµενη 

παράγραφο εξαρτώνται από ένα σχετικά µεγάλο αριθµό παραµέτρων. Το µήκος 

κύµατος της προσπίπτουσας ακτινοβολίας είναι ενας τέτοιος παράγοντας ο 

οποίος καθορίζει κυρίως το βαθµό απορρόφησης του φωτός από το βιολογικό 

υλικό. Για την απορρόφηση και τις παραµέτρους από τις οποίες αυτή 

επηρεάζεται θα αναφερθούµε αναλυτικότερα παρακάτω. Η ένταση της δέσµης 

laser καθώς και ο χρόνος έκθεσης στην ακτινοβολία παίζουν επίσης ουσιαστικό 

ρόλο αφού καθορίζουν το συνολικό ποσό ενέργειας το οποίο δέχεται το υλικό. 

Τέλος όπως είναι φυσικό το ποιες διεργασίες θα είναι κυρίαρχες κατά την 

αλληλεπίδραση του µε το φως, εξαρτάται από το ίδιο το υλικό. 

 

3.3 Απορρόφηση και ο νόµος Beer-Lambert 
 

Ο ποσοτικός υπολογισµός της διαδικασίας της απορρόφησης  αποτελεί 

γενικά ένα δύσκολο πρόβληµα. Ειδικότερα όταν πρόκειται για βιολογικά µόρια 

οι παράγοντες που υπεισέρχονται και επηρεάζουν την απορρόφηση είναι ακόµα 

δυσκολότερο  να εκτιµηθούν. Για την περιγραφή της απορρόφησης σε 

βιολογικό υλικό χρησιµοποιείται ο νόµος των Beer-Lambert  ο οποίος 

εκφράζεται µαθηµατικά από τη σχέση  

0 exp( )I I� �kx                                               (3.1) 

όπου όλη η πληροφορία για την διαδικασία της απορρόφησης συνοψίζεται στην 

παράµετρο k που αποτελεί το λεγόµενο συντελεστή απορρόφησης. Το I0 είναι η 

αρχική ένταση της εισερχόµενης ακτινοβολίας και x το πάχος του ιστού. 



Σύµφωνα  λοιπόν µε τον νόµο των Beer-Lambert, η έντασης της 

προσπίπτουσας στο υλικό ακτινοβολίας µειώνεται εκθετικά κατά τη διάδοση 

της στο µέσο. Όσο µεγαλύτερη είναι η απορρόφηση από τα βιολογικά µόρια 

τόσο µικρότερο το βάθος διείσδυσης της δέσµης laser σε αυτά. 

Στο σχήµα 3.1  παρουσιάζονται τα διαγράµµατα απορρόφησης για µερικά 

από τα βασικά συστατικά στοιχεία των βιολογικών κυττάρων όπως είναι οι 

πρωτεϊνες και φυσικά το νερό. 
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Σχήµα 3.1 ∆ιάγραµµα απορρόφησης βιοµορίων (πρωτεϊνες, νερό) 

 Στο παραπάνω σχήµα φαίνεται ότι τα µέγιστα της απορρόφησης για τους 

ρωµατικούς δακτυλίους των πρωτεϊνών (κολλαγόνο, ελαστίνη) εντοπίζονται 

την υπεριώδη περιοχή του ηλεκτροµαγνητικού φάσµατος. Παρουσιάζεται 

πίσης το φάσµα απορρόφησης του νερού, όπου φαίνεται ότι στην περιοχή του 

ρατού και του κοντινού υπέρυθρου  απορροφά ελάχιστα. Όµως για µήκη 

ύµατος µεγαλύτερα από 1400nm  η απορρόφηση από το νερό αυξάνει 

ραµατικά και κυριαρχεί στην περιοχή εώς το µακρινό  υπέρυθρο.  

 

.4  Εκλογή µήκους κύµατος ακτινοβολίας για οπτικές λαβίδες 

 και  µικροδέσµες 

 
Η εκλογή του µήκους κύµατος της προσπίπτουσας ακτινοβολίας είτε για 

 δηµιουργία µιας οπτικής παγίδας είτε για τη χρήση µιας µικροδέσµης (δηλ. 



µιας δεύτερης δέσµης laser) ως οπτικό εργαλείο εξαρτάται από την ιδιαίτερη 

σκοπιµότητα που έχει η εκάστοτε οπτική δέσµη. Έτσι για τις οπτικές λαβίδες 

που είναι επιθυµητή όσο το δυνατό µικρότερη αλληλεπίδραση του φωτός µε το 

υπό παγίδευση σωµατίδιο, τα µήκη κύµατος που επιλέγονται είναι τέτοια ώστε 

να ελαχιστοποιούν την απορρόφηση και οι εντάσεις της ακτινοβολίας  είναι 

σχετικά χαµηλές. Αν πρόκειται για βιολογικά κύτταρα κατάλληλα µήκη  

µύµατος είναι αυτά στο κοντινό υπέρυθρο ώστε να µην υπάρχει σοβαρή 

απορρόφηση από το νερό που θα προκαλούσε έντονα θερµικά κυρίως 

φαινόµενα.  

Από την άλλη πλευρά για την χρήση της ακτινοβολίας του laser ως 

µικροδέσµη,  επιδιώκεται η πρόκληση διαφόρων φωτοχηµικών φαινοµένων  ή 

το σπάσιµο δεσµών, ή ακόµα και η κοπή του υλικού κ..α . Στην περίπτωση αυτή 

επιλέγονται παλµικά laser στο υπεριώδες ώστε οι εντάσεις της ακτινοβολίας να 

είναι µεγάλες και να µεγιστοποιείται η απορρόφηση από το βιολογικό δείγµα.  

 

3.5  Η διαδικασία της σκέδασης  

 
Στη περίπτωση όµως που  δεν υπάρχει συντονισµός του µήκους κύµατος της 

προσπίπτουσας ακτινοβολίας και των διαθέσιµων µοριακών καταστάσεων του 

βιολογικού υλικού  µιλάµε για σκέδαση του φωτός. Ο µηχανισµός αυτός 

αλληλεπίδρασης του φωτός µε βιολογικό υλικό είναι και ο πιο συνηθισµένος. 

Θεωρούµε ότι η αλληλεπίδραση του φωτός µε τα µόρια, στην περίπτωση της 

σκέδασης, γίνεται µε την διέγερση του µορίου σε µια ιδεατή κατάσταση 

(virtual state)  µε πολύ µικρό χρόνο ζωής, της τάξεως των fs, και στην 

συνέχεια εκποµπή του φωτονίου διέγερσης από το µόριο. Επειδή ακριβώς ο 

χρόνος ζωής στις ιδεατές αυτές καταστάσεις είναι πολύ µικρός, το µόριο δεν 

προλαβαίνει να περιστραφεί ή να  ταλαντωθεί και έτσι η γωνιακή κατανοµή  

των επακόλουθων  εκπεµπόµενων  κβάντων αποδιέγερσης  καθορίζεται κυρίως 

από την αντίστοιχη κατανοµή του προσπίπτοντος φωτός [39]. Η σκέδαση είναι 

λοιπόν ο βασικός µηχανισµός που καθορίζει την µεταβολή της ορµής της 

προσπίπτουσας ακτινοβολίας. Εποµένως οι επαγόµενες από το φως δυνάµεις 

στα σωµατίδια καθορίζονται κυρίως από τον µηχανισµό της σκέδασης. Είναι 

τελικά αυτή η διαδικασία αλληλεπίδρασης η οποία θα καθορίσει την οπτική 



παγίδευση στην περίπτωση των σωµατιδίων Rayleigh. Στην περίπτωση των 

σωµατιδίων  Mie η σκέδαση λόγω των µακροσκοπικών, ως προς το µήκος  

 

 

κύµατος του προσπίπτοντος φωτός, διαστάσεων τους χαρακτηρίζεται ως 

ανάκλαση. Ουσιαστικά το φως οπισθοσκεδάζεται και ο κυρίαρχος µηχανισµός 

οπτικής παγίδευσης στην περίπτωση αυτή, είναι η διάθλαση του φωτός. 

 

3.6  Το φαινόµενο του φθορισµού 

 
O φθορισµός είναι ο συνήθης  ακτινοβολιτικός τρόπος αποδιέγερσης ενός 

µορίου. Ο µηχανισµός αυτός απεικονίζεται παραστατικά στο σχήµα 3.2 [40]. Η 

προσπίπτουσα  ακτινοβολία προκαλεί τη διέγερση του µορίου από µια απλή 

κατάσταση S0 (singlet) σε µία επίσης απλή διεγερµένη S1. Η διέγερση λόγω της  

 

 

Σχήµα 3.1 Η διαδικασία του φθορισµου φαµατοσκοπικά, κάτω δεξία 

απεικόνιση φάσµατος απορρόφησης και φθορισµού. 



 

ρχικής απορρόφησης, γίνεται σε µία διεγερµένη δονητική κατάσταση του 

ορίου. Η συνήθης  τώρα διαδικασία είναι το µόριο να αποδιεγείρεται 

των µορίων κ  της 

απορρόφησης. Αν δη ορίζει προς 

ι

 του φαινοµένου στη 

βιολογία. Πιο συγκεκριµένα ο φθορισµός διαφόρων χρωστικών που 

χρησιµοποιούνται ως δείκτες  πρωτεϊνών, δίνει πληροφορία για την χωρική 
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διαδοχικά στη θεµελιώδη δονητική στάθµη. Τούτο συµβαίνει πολύ γρήγορα 

αφού ο χρόνος ζωής των καταστάσεων αυτών είναι της τάξεως των µερικών 

picosecond. Η αποδιεγέρσεις αυτές γίνονται µε µη ακτινοβολιτικό τρόπο και 

έχουν ώς συνέπεια τη θέρµανση του υλικού. Η θεµελιώδη δονητική έχει χρόνο 

ζωής της τάξεως των nanosecond, τρεις τάξεις µεγέθους µεγαλύτερο του 

αντίστοιχου των διεγερµένων. Το µόριο κατά κάποιο τρόπο µπορούµε να πούµε 

ότι ηρεµεί αρχικά σε αυτήν την κατάσταση. Στην συνέχεια όταν από τη 

θεµελιώδη δονητική και πρώτη διεγερµένη ηλεκτρονιακή κατάσταση, το µόριο 

του υλικού αποδιεγερθεί µε την εκποµπή ενός φωτονίου λέµε ότι το µόριο 

φθορίζει. Ο φθορισµός λοιπόν, είναι ένας ακτινοβολιτικός τρόπος αποδιέγερσης 

το ορατό (µετατόπιση Stokes). Αυτό συµβαίνει γιατί όπως προαναφέρθηκε, 

κατά το φθορισµό ένα µέρος της ενέργειας της αρχικής διέγερσης αποδίδεται µε 

θερµικό τρόπο στο µόριο κα  έτσι το εκπεµπόµενο στην συνέχεια φωτόνιο έχει 

µικρότερη συχνότητα (µεγαλύτερο µήκος κύµατος). Στην πραγµατικότητα 

µπορεί και η στάθµη από όπου γίνεται η διέγερση να είναι και η ίδια, µία 

διεγερµένη από µια συλλογή δονητικών καταστάσεων. . Αυτό σηµαίνει ότι η 

απορρόφηση µπορεί να γίνει από ένα σύνολο καταστάσεων και στη συνέχεια 

και η αποδιέγερση σε ένα άλλο επίσης σύνολο. Έτσι στη πράξη µιλάµε για 

φάσµα απορρόφησης και φθορισµού (σχήµα 3.2).  

Ο φθορισµός γενικότερα είναι ένα αρκετά πιο πολύπλοκο φαινόµενο από 

την απλοϊκή εικόνα που του προσδόθηκε παραπάνω και παρουσιάζει µεγάλο 

επιστηµονικό ενδιαφέρον διότι επιτρέπει τη φασµατοσκοπική µελέτη των 

διαφόρων µορίων. Μεγάλη είναι και η χρησιµότητα

αι µάλιστα σε µεγαλύτερα µήκη κύµατος από αυτά

λαδή το µόριο απορροφά στο υπεριώδες θα φθ
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τανοµή τους µέσα στο κύτταρο. Αυτό αποτελεί ένα σπουδαίο βιολογικό 

εργαλείο στην µελέτη των κυττάρων και από εκει πηγάζει και το πειραµατικό 

µας ενδιαφέρον και στη συγκεκριµένη εργασία. Η δυνατότητα της δηµιουργίας 

µιας οπτικής παγίδας µε παράλληλη χρήση της και για φασµατοσκοπικές 

µελέτες φθορισµού είναι µια αρ ετ  ενδιαφέρουσα προοπτι ή από βιολογική 

σκοπιά. 

 



 
 
 

 

 

 

 

               Πειραµατικό Μέρος 
 

 

 

 

 

 

 

 

4.1   Σκοπός του πειράµατος 

 
Ο πρωταρχικός στόχος αυτής της εργασίας ήταν το στήσιµο µιας 

πειραµατικής διάταξης για την οπτική παγίδευση σωµατιδίων. Στη συνέχεια και 

αφού είχε αποδειχτεί η δυνατότητα οπτικής παγίδευσης, η διάταξη 

διαµορφώθηκε κατάλληλα για την προσθήκη  και µιας δεύτερης δέσµης laser 

για φασµατοσκοπικές µελέτες φθορισµού, διέγερσης και χειρισµού των 

παγιδευµένων σωµατιδίων. Με άλλα λόγια η βασική πειραµατική επιδίωξη 

ήταν η δηµιουργία µίας συνδυασµένης διάταξης οπτικής λαβίδας και οπτικής 

µικροδέσµης. Με την διάταξη αυτή κατέστει δυνατό να γίνουν µια σειρά από 

οπτικές παγιδέυσεις διαφορων σωµατιδίων, κυρίως σφαιριδίων πολυστυρενίου, 

καθώς και να καταγραφεί το φάσµα φθορισµού σφαιριδίων του ίδιου τύπου, 

εµποτισµένων µε φθορίζουσες χρωστικές. Η επέκταση στο χώρο της οπτικής 

παγίδευσης βιολογικών κυττάρων ήταν το αµέσως επόµενο βήµα, αφού οι 

οπτικές λαβίδες όπως έχει ήδη αναφερθεί, αποτελούν ένα πολύ ευέλικτο 

βιολογικό εργαλείο. Έγινε  µία σειρά από παγιδεύσεις βιολογικών κυττάρων, 



βακτηρίων και υποκυταρρικών οργανιδίων. Παράλληλα δείχθηκε η δυνατότητα 

πολλαπλασιαµού κυττάρων υπό συνθήκες οπτικής παγίδευσης πράγµα που 

υποδηλώνει ότι η τελευταία δεν έχει ουσιαστικές επιπτώσεις στα κύτταρα. 

 

 

4.2   Περιγραφή  πειραµατικής διάταξης οπτικής    

  παγίδευσης 
 

 

Στην παράγραφο αυτή περιγράφεται αναλυτικά η πειραµατική διάταξη  που 

συνιστά την οπτική λαβίδα. Η επιλογή των επιµέρους οπτοηλεκρονικών 

εξαρτηµάτων  είναι καίρια για την δηµιουργία της οπτικής παγίδας. Όλη η 

φυσική, η απαραίτητη για την ύπαρξη της παγίδας εκφράζεται στην επιλογή 

αυτή. Ουσιαστικά η παγίδα συνιστάται από µια δέσµη laser η οποία εισέρχεται 

σε ένα οπτικό µικροσκόπιο και υφίσταται τη µέγιστη δυνατή εστίαση. Η 

πειραµατική δίαταξη απεικονίζεται στο σχήµα  4.1 και αποτελείται από ένα 

οπτικό µικροσκόπιο (Nikon Eclipse ΜΕ 600) εφοδιασµένο µε ένα 

αντικειµενικό φακό µεγένθυνσης x100 oil immersion, αριθµητικό διάφραγµα 

(Numerical Aperture) Ν.Α 1.25 (Εdmund Scientific, DIN Achromatic), στο 

οποίο εισέρχεται και εστιάζεται µια οπτική δέσµη από ένα διοδικό laser που 

εκπέµπει στα 810nm (Vector Technology, Premier Series). Το µήκος κύµατος 

του laser στα 810nm επιλέχθηκε γιατί, όπως παρουσιάστηκε και στην 

παράγραφο 3.4, στην περιοχή αυτή των µήκων κύµατος υπάρχει ένα παράθυρο 

ελαχιστοποίησης της απορρόφησης της ακτινοβολίας από βιολογικό υλικό. 

Έτσι η επιλογή αυτή στο µήκος κύµατος, επιτρέπει στην οπτική παγίδα να 

χρησιµοποιηθεί ως βιολογικό εργαλείο αφού η αλληλεπίδραση της 

ακτινοβολίας του laser  µε τη ύλη δεν έχει ουσιαστικές παρενέργειες στην 

τελευταία. Η δέσµη µε κατάλληλα οπτικά εισέρχεται στο µικροσκόπιο όπως 

φαίνεται στο σχήµα 4.1. Η χρήση ενός µη ανάστροφου µικροσκοπίου, όπως το 

συγκεκριµένο µοντέλο, έκανε απαραίτητη την αποµάκρυνση όλων των οπτικών 

του µικροσκοπίου  και της λάµπας, που χρησιµοποιούνται για τον φωτισµό 

ανάκλασης  (ΕPI illumination) του δείγµατος. Η δέσµη laser εισέρχεται  από 

το πίσω µέρος του µικροσκοπίου (από την θέση που βρίσκονταν η λάµπα ΕPI) 



και διαδίδεται  ώς τον beamsplitter (διαχωριστής δέσµης) του µικροσκοπίου. Ο 

beamsplitter  ανακλά  το φως του laser και το προωθεί στο επίπεδο εισόδου 

του αντικειµενικού φακού. Παράλληλα αφήνει να περάσει µέρος του φωτός που 

προέρχεται από το δείγµα, καθιστώντας έτσι δυνατή την οπτική απεικόνιση του. 

Ο αντικειµενικός εστιάζει το προσπίπτον σε αυτόν φως µε το βέλτιστο δυνατό 

τρόπο (παρ. 4.3) στο επίπεδο του αντικειµένου, επιτυγχάνοντας την οπτική 

παγίδευση του εκάστοτε σωµατιδίου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Η εξέλιξη των πειραµάτων παρακολουθείται οπτικά µε τη χρήση 

µονόχρωµης ψηφιακής κάµερας CCD (SONY XC-75). Η οπτική αναπαραγωγή 

του σήµατος της CCD γίνεται από ηλεκτρονικό υπολογιστή εφοδιασµένο µε 

την απαραίτητη κάρτα (frame grapper) και το κατάλληλο λογισµικό. Η χρήση 

της CCD στα δεδοµένα πειράµατα έγινε για µεγαλύτερη ασφάλεια, διότι η 

παρακολούθηση δια γυµνού οφθαλµού, είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη λόγω των 

ανεξέλεγκτων σκεδάσεων του laser µέσα στο µικροσκόπιο. Σε κάθε όµως 

περίπτωση είναι αναγκαία και η χρήση επιλεγµένων οπτικών φίλτρων στο 

µικροσκόπιο, για το εκάστοτε µήκος κύµατος του laser. Το παραπάνω έχει ως 

αποτέλεσµα να  ελαττώνεται η ένταση του laser που προσπίπτει στη CCD 

Σχήµα 4.1 Πειραµατική διάταξη οπτικής παγίδευσης 
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κάµερα σε ανεκτά για τη συσκευή επίπεδα, ώστε να αποφεύγεται η καταστροφή 

της

 
Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να αναλυθούν λίγο περισσότερο οι λόγοι για 

τους οποίους έγιναν κάποιες επιλογές στο στήσιµο της οπτικής παγίδας. Πιο 

συγκεκριµένα, ο αντικειµενικός του µικροσκοπίου έπιλέχθηκε να έχει το 

µέγιστο δυνατό αριθµητικό διάφραγµα (Ν.Α=1.25) δηµιουργώντας έναν 

τη δυνατή εστίαση της οπτικής δέσ όσο το δυνατό µεγαλύτερη 

τίαση της δέσµης σηµαίνει τη µεγιστοπο  παράγοντα 

. 

 

4.3  Επιλογή αντικειµενικού φακού και η µορφή της οπτικής  

      δέσµης 

ανάστροφο κώνο φωτός γωνιακής εστίασης 67� � , διότι αυτό εξασφαλίζει τη 

µέγισ

0

µης. Η 

ίηση του I�

I� , τιστρόφος γος της 

ίασης της δέσµης wtrap ενώ παράλληλα υποδηλώνει ότι η ισχύς 

της παγίδας είναι ανάλογη της έντασης του laser. Ουσιαστικά η µεγιστοποίηση 

του

ς

. Για έ

 οπ

είναι αν ανάλο

 παραπάνω παράγοντα και άρα και των δυνάµεων βαθµίδας σηµαίνει 

βελτιστοποίηση του βάθους παγίδας (trap depth) της οπτικής λαβίδας Για 

δεδοµένη ισχύ δέσµης η µέγιστη εστίαση η οποία µπορεί να επιτευχθεί 

περιορίζεται από την περίθλαση του φωτό  που δηµιουργείται λόγω ακριβώς 

του ίδιου του φαινοµένου της εστίασής του να ιδανικό φακό εστιακής 

απόστασης f µια οπτικά οµοιόµορφη, παράλληλη δέσµη διαµέτρου D και 

µήκους κύµατος λ0 µπορεί να εστιαστεί δίνοντας ένα wtrap για το οίο ισχύει 

[13] : 
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δυνάµεων βαθµίδας. Ο παράγοντας 

όπως παρουσιάστηκε στο δεύτερο κεφάλαιο (σχέση 2.48) είναι ανάλογος των
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όπου ΝΑ το αριθµητικό διάφραγµα του φακού και n ο δείκτης διάθλασης του 

µέσου όπου γίνεται η εστίαση. Η παραπάνω σχέση γεωµετρικής οπτικής κάνει 

προφανή την απαίτηση για το µέγιστο δυνατό ΝΑ στην επιλογή αντικειµενικού. 

Έτσι για ΝΑ=1.25 και για µήκος κύµατος στο κόκκινο λ0= 632nm έχουµε 

λάχιστη εστιασµένη διάµετρο δέσµης w0=0.17 µm. H παραπάνω τιµή είναι µια 

τυπική τιµή του µεγέθους εστίασης η οποία µπορει να επιτευχθεί. Οι 

αντικειµενικοί  µεγάλου Ν.Α, κατασκευασµένοι µε σύγχρονες προδιαγραφές οι 

οποίες ελαχιστοποιούν τις σφαιρικές και χρωµατικές εκτρο

διαµέτρους εστίασης πολύ κοντά στην παραπάνω τιµή ~1-2 µm. 

Η επιλογή του αντικειµενικού ο οποίος δίνει τη µέγιστη δυνατή εστίαση 

ίναι αναγκαία αλλά όχι και η µοναδική προυπόθεση για ισχυρή παγίδευση. Το 

ητα που ο 

τελ

νότι στην περίπτωση µας, το laser είναι εφοδιασµένο µε οπτικά 

ε

πές δίνουν τελικά 

ε

αν και κατά πόσο θα αξιοποιηθούν οι δυνατότητες εστίασης του αντικειµενικού 

εξαρτάται πλέον από την ίδια την οπτική δέσµη, την ποιότητά της  και τον 

τρόπο µε τον οποίο αυτή προσπίπτει στο φακό. Έτσι η δέσµη θα πρέπει να έχει 

όσο το δυνατό πιο συµµετρικό προφίλ έντασης και να αξιοποιεί όλο το άνοιγµα 

στο πίσω επίπεδο εισόδου του φωτός στο φακό, γεµίζοντάς το. Κατανοµή 

έντασης µε διάµετρο µεγαλύτερης του ανοίγµατος αυτού, σηµαίνει απώλειες 

ισχύος, ενώ µικρότερη από αυτό, ασθενέστερη εστίαση της δέσµης. Μερικές 

φορές προτείνεται επίσης, για βέλτιστη ποιότητα στην παγίδα το εισερχόµενο 

φως να προσπίπτει στον αντικειµενικό µε την ίδια καµπυλότ

ευταίος έχει. Κάτι τέτοιο θεωρήθηκε εξεζητηµένο και δεν χρειάστηκε να 

γίνει στα συγκεκριµένα πειράµατα µιας και η ποιότητα της παγίδας ήταν 

αρκετά καλή. 

Συνήθως και εφόσον η εισερχόµενη στον αντικειµενικό δέσµη έχει διάµµετρο 

µικρότερη του ανοίγµατος του επιπέδου εισόδου του φακού επιβάλλεται η 

µεγένθυνση της οπτικής δέσµης ώστε να  τελευταία να γίνει ίση µε το άνοιγµα 

του φακού. Μια απλή διάταξη  ενός τηλεσκοπίου  δίνει την επιθυµητη 

µεγένθυνση. Το  άνοιγµα στο πίσω επίπεδο εισόδου του διαθέσιµου 

αντικειµενικού φακου ήταν 4.0 mm και δέν  ήταν απαραίτητη η µεγένθυνση 

της εισερχόµενης δέσµης του laser αφού η διάµετρος της ήταν  περίπου 5mm 

µικρό άξονα του ελλειπτικού προφίλ της και 1cm αντίστοιχα στο µεγάλο. 

Πρέπει να αναφερθεί εδώ ότι αυτές είναι οι διαστάσεις της αρχικά εξερχόµενης 

δέσµης από τη συσκευή. Τα διοδικά laser παράγουν έντονα αποκλίνουσες 

δέσµες.   Μολο



παραλληλοποίησης της δέσµης από τον κατασκευαστή του, εξακολουθεί να 

υπάρχει  µη αµελητέα απόκλιση. 

Γίνεται φανερό ότι η διάµετρος  της δέσµης laser που χρησιµοποιήθηκε στα 

πειράµατα υπερκαλείπτει το άνοιγµα εισόδου της στον αντικειµενικό του 

µικροσκοπίου. Το γεγονός αυτό έχει ως αποτέλεσµα σηµαντικές απώλειες 

ισχύος. Γενικότερα υπάρχουν σηµαντικές ενεργειακές απώλειες του διοδικού 

laser και σε άλλα µέρη της διάταξης. Η ανάκλαση στο beamsplitter 

συνεπάγεται µεγάλες ενεργειακές απώλειες επίσης. Σε αντίθεση µε τον 

beamsplitter στο µικροσκόπιο, που παρέµεινε ως είχε από τον κατασκευαστή 

του, τα υπόλοιπα οπτικά καθοδήγησης, έχουν επιλεχθεί για το κοντινό 

υπέρυθρο και η εξασθένηση της δέσµης σ’αυτά είναι πολύ µικρή. Συνολικά  

στους τέσσερις καθρέπτες (ΝΙR, New Focus) που χρησιµοποιήθηκαν οι 

απώλειες ήταν λιγότερες απο 2 mw. Η αρχική ισχύς της δέσµης ήταν ~57mw 

ενώ

Ιδιαίτερα σηµαντική διαδικασία είναι και αυτή της σωστής ευθυγράµµισης 

της δέσµης. Η ευθυγράµµιση του διοδικού laser που χρησιµοποιήθηκε, παρόλο 

που   το µήκος κύµατος του είναι στο υπέρυθρο, διευκολύνθηκε από το γεγόνος 

ότι εξακολουθεί να είναι ορατό. Η ισχνά κόκκινη δέσµη είναι σχετικά εύκολο 

να ευθυγραµµιστεί, διαδικασία που πρέπει να γίνει όσο το δυνατό καλύτερα 

ώστε να ελαχιστοποιηθούν απώλειες ισχύος της δέσµης. Ελαφρά 

απευθυγραµµισµένη δέσµη συνεπάγεται απώλειες ενέργειας κατά την είσοδό 

της στον αντικειµενικό και εξασθένηση ή και αδυναµία παγίδευσης. Η 

 βοήθεια ενός αντικειµενικού 

ικροτερης µεγένθυνσης παρακολουθώντας το φως που εξέρχεται από αυτόν 

άνω σε ένα πέτασµα. Στη συνέχεια οι λεπτοµέριες της διαδικασίας της 

ευθυγράµµισης που θα δώσουν και την βέλτιστη ισχύ και ποιότητα στη παγίδα,  

 η αντίστοιχη τιµή της εξερχόµενης από τον αντικειµενικό δέσµης ήταν 

~10mw. Το υπόλοιπο των απωλειών µοιράζεται στο beamsplitter (~30mw) και 

στο πίσω άνοιγµα εισόδου στον αντικειµενικό (~20mw). 

 

 

4.4   Η διαδικασία της ευθυγράµµισης 

 

 

ευθυγράµµιση µπορεί να γίνει αρχικά µε τη

µ

π



 

 υ ά ό ο  θ ζ

δ  ρ τ η

 κελιού συγκρατούνται µε µικρές ποσότητες 

τιγµιαίας κόλλας αµελητέου πάχους.  Το βάθος λοιπόν του κελιού είναι ίσο µε 

 πάχος των καλυπτρίδων ~200µm. Στο επάνω µέρος του κελιού τέλος 

matching oil ne=1.518) το οποίο 

αρεµβάλεται µεταξύ του αντικειµενικού και του γυαλιού και εξοµαλύνει τη 

δια

 ε

γίνονται µε το φακό της παγίδευσης. Στη διαδικασία αυτή το πέτασµα έχει 

αντικατασταθεί πλέον µε την οθόνη του υπολογιστή όπου παρακολουθείται η 

ανάκλαση της δέσµης σε ένα κοµµάτι γυαλί. Η τελειοποίηση της 

ευθυγράµµισης προϋποθέτει ότι η ανάκλαση της δέσµης στο γυαλί θα γίνεται 

κάθετά σ’α τό. Αυτό ουσιαστικ  σηµαίνει τι στην θόνη α εµφανί εται µία 

φωτεινή κηλίδα που η διάµετρος της θα ελαττώνεται και θα αυξάνεται εντελώς 

συµµετρικά, κατά τη διαδοχική εστίαση και αποεστίαση αντίστοιχα του φακού 

στην επιφάνεια του γυαλιού.  

 

 

4.5   Προετοιµασία των δειγµάτων 

 
Η προετοιµασία των δειγµάτων µε τα προς παγίδευση σωµατίδια είναι µια 

άλλη σηµαντική διαδικασία που καθορίζει άµεσα την ποιότητα της παγίδευσης. 

Για την εισαγωγή των ειγµάτων στο µικ οσκόπιο ή αν απαραίτητ  η 

κατασκευή ενός ‘κελιού’ που θα περιείχε τα σωµατίδια. Το κελί το οποίο 

χρησιµοποιήθηκε αποτελείται από ένα κλασσικό γυαλάκι µικροσκοπίου 

(microscope slide) πάνω στο οποίο έχουν τοποθετηθεί παράλληλα δύο 

καλυπτρίδες (cover slips) δηµιουργώντας τα τοιχώµατα στήριξης για µία τρίτη 

καλυπτρίδα. Τα τµήµατα του

σ

το

προστίθεται µια σταγόνα λαδίου (index 

π

φορά στο δείκτη διάθλασης, που από κατασκευή, έχει ο φακός από ένα  

κοινό γυαλί. Πριν την προετοιµασία κάθε δείγµατος το διάλυµµα εισάγονταν σε 

µία συσκευή υπερήχων για την αποκόλληση των σωµατιδίων µεταξύ τους και 

την διάλυση των ιζηµάτων. Τέλος για την εισαγωγή του διαλύµατος στο κελί 

χρησιµοποιήθηκαν σύριγγες ινσουλίνης µ  την µικρότερη δυνατή διάµετρο 

βελόνας.  

 

 



 

4.6   Οπτική   παγίδευση   σωµατιδίων   και  πειραµατικές  

       παρατηρήσεις 

 
Μετά την εισαγωγή ενός κελιού, που έχει προετοιµαστεί κατάλληλα όπως 

περιγράφηκε προηγουµένως, στο µικροσκόπιο, αρχίζει η διαδικασία εστίασης 

του αντικειµενικού φακού στο διάλυµµα, για τον εντοπισµό ενός επιθυµητού 

προς παγίδευση στόχου. Οδηγός σε αυτή τη διαδικασία είναι οι ίδιες οι 

ανακλάσεις της δέσµης πάνω στις γυάλινες επιφάνειες του κελιού. Πιο 

συγκεκριµένα, εστιάζοντας, κάποια στιγµή εµφανίζεται η πρώτη εστιασµένη 

φωτεινή κηλίδα στην οθόνη του υπολογιστή, δηλαδή η  ανάκλαση του laser την 

γυάλινη επιφάνεια στο πάνω µέρος του κελιού. Συνεχίζοντας κατά τον ίδιο 

τρόπο την εστίαση του αντικειµενικού στο δείγµα, είναι πλέον µε ευκρίνεια 

θιστά  

εινή κηλίδα πράγµα που σηµαίνει ότι προσεγγίζεται το 

κάτω µέρος του κελιού, η δεύτερη γυάλινη επιφάνεια. Οι δύο αυτές κηλίδες 

απ

ορατά τα διάφορα σωµατίδια. Περεταίρω  εστίαση  µέσα στο δείγµα κα

ορατή µία δεύτερη φωτ

οτελούν δύο σαφή όρια ανάµεσα στα οποία πρέπει να επικεντρωθούν οι 

προσπάθειες για παγίδευση. Στην πραγµατικότητα οι φωτεινές κηλίδες είναι 

διπλές σε κάθε γυαλάκι του κελιού και αυτό γιατί το καθένα από αυτά έχει δύο 

επιφάνειες (µία εισόδου και µία εξόδου) και εποµένως δύο ανακλάσεις κάθε 

φορά. Η καθετότητα όµως των ανακλάσεων αυτών έχει ως αποτέλεσµα την 

εµφάνιση µιας µονής κηλίδας σε κάθε γυαλάκι. Το παραπάνω γεγονός αποτελεί 

και έλεγχο της αρτιότητας της ευθυγράµµισης η οποία έχει προηγηθεί.  Με την 

προηγούµενη φράση επισηµαίνεται το προφανές, ότι  δηλαδή η παγίδευση 

µπορεί να γίνει µόνο µέσα στο χώρο του κελιού όπου υπάρχουν σωµατίδια, 

όµως ο αντικειµενικός µπορεί να εστιαστεί και κάτω από το θαλαµίσκο. Στην 

περίπτωση αυτή και ενώ το επίπεδο παρατήτηρησης είναι έξω από το κελί,  

αυτό που βλέπει κανείς είναι και σωµατίδια µε µεγάλους δακτύλιους 

περίθλασης, που είναι προσκολληµένα στην κάτω επιφάνεια  του θαλαµίσκου,  

τα οποία φυσικά δε γίνεται να παγιδευτούν. Εκτός από την οριοθέτηση του 

κελιού στον άξονα της εστίασης, οι ανακλάσεις επίσης χρησιµοποιούνται και 

ως δείκτες για το που είναι η παγίδα στο επίπεδο παρατήρησης, δηλαδή στην 

οθόνη του υπολογιστή. Έχοντας αποκτήσει την αίσθηση για το που είναι η 



παγίδα στο χώρο το µόνο που αποµένει για την οπτική παγίδευση των 

σωµατιδίων είναι η είσοδος ενός σωµατιδίου σε αυτήν. Το τελευταίο 

επιτυγχάνεται αρκετά εύκολα µε την µετακίνηση της βάσης τοποθέτησης των 

δειγµάτων του µικροσκοπίου (microscope stage), ως προς τον αντικειµενικό. 

Τα σωµατίδια που περνούν κοντά  στην περιοχή της παγίδας ουσιαστικά 

‘πηδούν’  µέσα σ’αυτήν και µπορούν να παραµείνουν εκεί για όσο χρόνο είναι 

επιθυµητό. ολλές ορές µάλιστα σε πυκνά διαλύµµατα δεν χρειάζεται καν να 

µετακινηθεί η βάση του µικροσκοπίου, τα σωµατίδια µόνα τους, εισέρχονται 

στην παγίδα. Στις επόµενες σελίδες παρουσιάζονται φωτογραφίες από τις 

πρώτες οπτικές παγιδεύσεις στις οποίες χρησιµοποιήθηκαν σφαιρίδια 

πολυστυρενίου (PL- Microspheres, Plain White) διαφόρων διαµέτρων. H 

µέση διάµετρος τους ήταν 10.43µm, 4.89µm, 1.95µm, 801nm, 385nm Οι 

φωτογραφίες αποδεικνύουν σταθερή παγίδευση στις τρεις διαστάσεις. Τα 

παγιδευµένα σφαιρίδια µπορο σαν να παραµένουν παγιδευ ένα για όσο 

χρονικό διάστηµα αυτό ήταν επιθυµητό. Ηταν δυνατή η µετακίνηση τους στο 

επίπεδο σε όλο το χώρο του διαλύµατός, πράγµα που αποδεικνύει την ισχύ της 

παγίδας στις x, y διαστάσεις µε την z διάσταση να είναι η κατεύθυνση διάδοσης 

της ακτινοβολίας. Στη z κατεύθυνση η παγίδα ήταν σχετικά ασθενέστερη 

συγκριτικά µε τις κάθετες σ’αυτήν διευθύνσεις, πράγµα που µπορούσε κανείς 

να διαπιστώσει µε την εστίαση µέσα στο δείγµα. Γενικά αναµένεται η ποιότητα 

της παγίδας να ελαττώνεται όσο εστιάζει κανείς βαθύτερα στο διάλυµµα. Αυτό 

συµβαίνει λόγω ης ολοένα και αυ ανόµενης επίδρασης  των φαιρικών 

εκτροπών του φωτός, από τη διάθλαση του στη διεπιφάνεια γυαλιού διαλύτη. 

Το βάθος του κελιού είναι σχετικά µεγάλο και τα σωµατίδια του διαλύµατος, 

πυκνότερα του διαλύτη, κατακάθονται σχετικά γρήγορα στο πυθµένα του. Η 

παγίδα είναι θεωρητικά αδύναµη στην περιοχή αυτή καθιστώντας δύσκολη την 

παγίδευση σωµατιδίων.  Όµως παρά  το µεγάλο βάθος του κελιού µε τις 

σφαιρικές εκτροπές και τις δυναµικές δυσκολίες που εισάγει η εγγενής 

αστιγµατικότητα και  ανοµοιοµορφία  της δέσµης του διοδικού laser, η 

ποιότητα παγίδευσης και στις τρεις διαστάσεις στα δεδοµένα κελιά ήταν αρκετά 

ικανοποιητική ακόµα και στο πυθµένα τους. ∆είχθηκε σταθερή τριών 

διαστάσεων ισχυρή παγίδευση για όλες τις διαµέτρους σφαιριδίων σε όλο τον 

όγκο του κελιού.  
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PL-Microspheres Plain White, 10.43µm 
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αγιδευµένο το σφαιρίδιο που υποδεικνύεται µε το βέλος. 
• Μετατόπιση γειτονικών σφαιριδίων στο x άξονα 



• Mετατόπιση στον y και µε ταυτοχρόνη αποεστίαση στον z άξονα 
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PL-Microspheres, Plain White, 4.89µm 
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• Μετατόπιση σφαιριδίου στον άξονα x 

• Παγι  βέλος 
 
 

 
 
 

• Αποεστίαση στο z άξονα µε παράλληλη µετατόπιση στον x 

 
 
 

 
 

PL Microspheres, Plain White,  1.95µm 
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• Μετατόπιση στον y άξονα 
PL Microspheres, Plain White, 801nm 

 

• Παγιδευµέ σφαιρίδιο υποδεικνύεται από το βέλος 
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4.7   Πρόσθετες Παγιδεύσε
 
 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί προηγούµενα, η δέσµη laser της οπτικής παγίδας δεν 

είνα απαραίτητο να έχει το συγκεκριµένο µήκος κύµατος. Η επιλογή µας για τα 

810nm εξυπηρετεί καθαρά την προοπτική της διεξαγωγής πειραµάτων µε 

βιολ γικό υλικό όπου είναι απαραίτητη η ελαχιστοποίηση της απορρόφησης της 

ακτι οβολίας από την ύλη. Οπτική παγίδευση των παραπάνω σφαιριδίων, όλων 

των µέτρων, επιτεύχθηκε και µε την πράσινη δέσµη του laser ιόντων Αργού 

(Αr  που εκπέµπει στα 514nm.  Με τις υπόλοιπες φασµατικές γραµµές του ίδιου 

lase (501nm,  496nm,  488nm, 476nm, 458nm) έγιναν, επίσης,  επιλεκτικά 

παγι εύσεις των ως άνω σφαιριδίων για να δειχθεί η δυνατότητα παγίδευσης και 

σε αυτά τα µήκη κύµατος. Όλα τα σφαιρίδι  παγιδεύτηκαν οπτικά και µε ένα άλλο 

του οποίου η ισχύς (και εποµένως και της 

παγίδα ήταν αρκετά µικρότερη από αυτήν του laser των 810nm το οποίο τελικά 

πρ

     

 
ις 

ι 

ο

ν

 δια
+)

r 

δ

α

υπέρυθρο διοδικό laser (780nm) 

ς) 

οτιµήθηκε για τα επόµενα πειράµατα. Στην περίπτωση του laser των ιόντων 

Αργού η διάµετρος της δέσµης ήταν µικρότερη του ανοίγµατος στο πίσω επίπεδο 

εισόδου του αντικειµενικού. Έτσι απαιτήθηκε, για την βελτίωση της ποιότητας της 

παγίδας, η µεγένθυση της δέσµης µε την χρήση τηλεσκοπίου (x3). Αντίθετα για το 

διοδικό laser των 780nm δεν χρειάστηκε να γίνει κάτι τέτοιο αφού η διάµµετρος 

του υπερκάλυπτε το άνοιγµα του αντικειµενικού. Τέλος µε τη δέσµη των 810nm 

παγιδεύτηκαν οπτικά και διάφορα άλλα σωµατίδια πολυµερών (PMMA, N-

isopropilamide) διαφόρων διαµέτρων. Θα µπορούσε να πραγµατοποιηθεί ένας 

µεγάλος αριθµός από παγιδεύσεις παρόµοιων τέτοιων σωµατιδίων. Η βασική 

απαίτηση για την οπτική παγίδευση τους είναι ο δείκτης διάθλασής τους (δ.δ)� να 

είναι µεγαλύτερος από τον αντίστοιχο του διαλύτη. Aυτό επιτρέπει και τη χρήση 

διαφόρων ουσιών ως διαλυτικά µέσα [41] αρκεί να ισχύει η παραπάνω συνθήκη. 

Έτσι οπτική παγίδευση σφαιριδίων πολυστυρενίου επιτεύχθηκε και µε τη χρήση 

αιθυλενογλυκόλης (Εthylene glycol) µε δ.δ 1.45 ως διαλύτη. Με όλα επίσης τα 

                                            
� Βλέπε παράγραφο 2.2.1 



παραπάνω µήκη κύµατος ήταν δυνατή η οπτική παγίδευση βιολογικών κυττάρων. 

Τα πειράµατα αυτά παρουσιάζονται αναλυτικότερα στο πέµπτο κεφάλαιο. 

 

 

4.8  Οπτική παγίδευση µε ταυτόχρονη φασµατοσκοπία  

 φθορισµού 

 
Στο δεύτερο µέρος των πειραµάτων η δίαταξη της οπτικής παγίδας 

διαµορφώθηκε κατάλληλα ώστε να υποδεχθεί τελικά και µία δέυτερη δέσµη laser 

για τη συνδυασµένη της χρήση µε την οπτική παγίδα. Βασικός στόχος των 

πειραµάτων αυτών ήταν να δειχθεί ότι η συγκεκριµένη διάταξη µπορεί να 

καταγράψει φάσµα από ένα και µόνο παγιδευµένο σωµατίδιο. Οι προσπάθειες 

επικεντρώθηκαν στην οπτική παγίδευση σφαιριδίων πολυστυρενίου και πάλι, µε 

τη διαφορά όµως ότι πλέον τα σφαιρίδια ήταν εµποτισµένα  µε διάφορες 

χρωστικές. Τα σφαιρίδια που χρησιµοποιήθηκαν ήταν µε µπλε χρωστική (PL 

0µm. Επίσης 

σφαιρίδια  (PL Microspheres, HiDye Red) µέσης διαµέτρου 

820nm, 4.70µm και κίτρινης χρωστικής (PL Microspheres, HiDye Yellow) µε 

αν ρ η

κατάλληλων οπτικών τα οποία φέρνουν τη δέσµη διέγερσης στη διαδροµή της 

Microspheres, HiDye Blue)  µε µέση διάµετρο 399nm, 812nm, 4.7

κόκκινης χρωστικής

τίστοιχη διάµετρο 833nm. Η οπτική διέγε ση των µορίων τ ς χρωστικής στα 

σφαιρίδια  µε κατάλληλο µήκος κύµατος έχει ως αποτέλεσµα την εκποµπή  

φθορισµού. Λόγω του γεγονότος ότι οι καµπύλες απορρόφησης των µορίων της 

εκάστοτε χρωστικής δεν ήταν διαθέσιµες ο έλεγχος για το αν φθορίζει ή όχι η 

χρωστική σε ένα συγκεκριµένο µήκος κύµατος γινόταν µε πειραµατική δοκιµή. 

Παρατηρήθηκε ότι η δέσµη  laser των ιόντων Αργού στα 514nm προκαλούσε το 

φθορισµό όλων των παραπάνω χρωστικών. Αρχικά  µε τη χρήση του διοδικού 

laser επιτεύχθηκε η  οπτική παγίδευση όλων τα παραπάνω σφαιριδίων. Στη 

συνέχεια  επιχειρήθηκε η καταγραφή του φθορισµού. 

 

4.9  Πειραµατική ∆ιαδικασία 
 

Η πειραµατική διάταξη που χρησιµοποιήθηκε απεικονίζεται στο σχήµα 4.2. Η   

διαφορά της νέας διάταξης από αυτής του σχήµατος 4.1 βασίζεται στην προσθήκη  



οπτικής δέσµης που χρησιµοποιείται για την παγίδευση. Στη νέα διάταξη έχει 

επίσης προστεθεί και µία οπτική ίνα η οποία συλλέγει το φως του φθορισµού και 

το µεταφέρει στο φασµατογράφο. Όπως φαίνεται  και  στο σχήµα 4.2  η   ίνα   έχει  

 

 

προσαρµοσθεί στο ύψος των φακών παρατήρησης, προσοφθάλµιων του 

µικροσκοπίου (eyepieces). Η ίνα τοποθετείται σε κατάλληλη απόσταση µπροστά 

σε έναν από τους προσοφθάλµιους φακούς  και συγκεκριµένα στη θέση στην 

οποία εστιάζεται το εξερχόµενο απο το φακό φως. Η οπτική ίνα ευθυγραµµίζεται 

µε τη βοήθεια µικροµετρικών (σχήµα 4.2) ώστε να συλλέγει  όσο το δυνατό 

περισσότερο φως. Το εισερχόµενο φως στην ίνα καθοδηγείται µέχρι τη σχισµή του  

φασµατογράφου. Ο φασµατοφράφος [42] αποτελείται από ένα ολογραφικό 

φράγµα περίθλασης (grating) το οποίο αναλύει το φως στα δίαφορα µήκη 

κύµατος. Το αναλυµένο φως στη συνέχεια  εστιάζεται σε µία συστοιχία 

φωτοδιόδων (diode array) η οποία και συλλέγει το φάσµα του φθορισµού.  Το 

φά µα καταγ κτρονικό 

υπολογιστή και αναπαράγεται στην οθόνη µε τη χρήση του απαραίτητου 

λογισµ

 

 

Σχήµα 4.2 Πειραµατική διάταξη οπτικής παγίδευσης και ταυτόχρονης 
                               φασµατοσκοπίας φθορισµού 

σ ράφεται  µε τη χρήση κατάλληλης κάρτας στον ηλε

ικού.  

Η δέσµη  διέγερσης, που όπως προαναφέρθηκε στην προκειµένη περίπτωση 

είναι η φασµατική γραµµή στα 514nm του laser ιόντων Αργού, ακολουθεί την ίδια 

πορεία µε αυτή της δέσµης παγίδευσης. Οι δύο δέσµες δεν αλληλεπιδρούν µεταξύ 

τους αφού η διαφορά στη συχνότητα τους είναι µεγάλη. Η δέσµη της διέγερσης  



ανακλάται και αυτή από τον beamsplitter και στη συνέχεια εστιάζεται από τον 

αντικειµενικό του µικροσκοπίου στο σωµατίδιο.  

Εστιάζοντας µε τον αντικειµενικό, σε µία από τις γυάλινες επιφάνειες του 

κελιού που περιέχει το διάλυµµα, αυτό που παρατηρεί κανείς είναι δύο 

εστιασµένες ανακλάσεις προερχόµενες από τις δύο δέσµες. Οι δύο αυτές φωτεινές 

κηλίδες βρίσκονται εν γένει σε διαφορετικά σηµεία στο επίπεδο. Ο πειραµατικός 

στόχος είναι η καταγραφή φάσµατος φθορισµού µόνο από το παγιδευµένο 

σω

ε την αντίστοιχη της παγίδας. Η 

ευθ

Όπως αναφέρθηκε και στην παράγραφο 4.8, τα σφαιρίδια όλων των 

διαφορετικών διαµέτρων ήταν δυνατό να παγιδευτούν. Ο φθορισµός τους 

µπορούσε να παρατηρηθεί οπτικά µέσω της CCD κάµερας από την οθόνη του 

ηλεκτρονικού υπολογιστή. Πιο συγκεκριµένα, µε την χρήση κατάλληλων φίλτρων 

που κόβουν τα µήκη κύµατος των δύο laser και µειώνοντας το φωτισµό της 

λάµπας µικροσκοπίου, το δείγµα αποµονωνόταν από εξωγενείς πηγές φωτισµού. 

µατίδιο. Αυτό που έχει επιτευχθεί µε την είσοδο της δέσµης διέγερσης στο 

µικροσκόπιο είναι η εστίαση της και εποµένως ο περιορισµός της επαγόµενης 

διέγερσης µόνο στο χώρο της εστίας της. Μόνο όταν ένα σωµατίδιο βρεθεί στην 

εστία αυτή µπορεί να απορροφήσει και τελικά να αποδώσει φθορισµό. Για να 

προέρχεται όµως ο φθορισµός αυτός από ένα παγιδευµένο σφαιρίδιο πρέπει η 

εστία της δέσµης διέγερσης να συµπέσει χωρικά µ

υγράµµιση αυτή των δύο δεσµών µεταξύ τους αποτελεί µια αρκετά δύσκολη 

διαδικασία.  

Μετά την ολοκλήρωση της ευθυγράµµισης, τo παγιδευµένο σωµατίδιο 

απορροφά, διεγείρεται και στην συνέχεια φθορίζει. Αν θεωρήσουµε ότι ο 

φθορισµός αποδίδεται από το σφαιρίδιο στο χώρο ισοτροπικά, η µέγιστη 

ποσότητα του φωτός φθορισµού που µπορεί να συλλεχθεί αντιστοιχεί σε µια 

στερεά γωνία που αντιστοιχεί στο αριθµητικό διάφραγµα του αντικειµενικού.  Το 

εισερχόµενο στον αντικειµενικό, φως  φθορισµού ακολουθεί την πορεία που του 

επιβάλλει το οπτικό σύστηµα του µικροσκοπίου και συλλέγεται από την οπτική 

ίνα για να καταγραφεί τελικά µε τη βοήθεια του φασµατογράφου. 

 

4.10   Εκτέλεση πειραµάτων και  παρατηρήσεις 

 



Στην  οθόνη (σχήµα 4.3) µπορούσε κανείς  ξεκάθαρα να δει, µία λευκή κηλίδα που 

 σφαιρίδιο. 
 

 

 

αντιστοιχούσε στο φως του φθορισµού από το παγιδευµένο
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Σχήµα 4.3  Παγιδευµένο σφαιρίδιο να 
κηλίδες φθορισµού, όπως αυτή του σχήµατος 4.3, ήταν ορατές 

τύπους και τα µεγέθη σφαιριδίων. Η καταγραφή φάσµατος 

 ήταν εφικτή µόνο από τα σφαιρίδια διαµέτρων 4.70µm. Στα 

 4.5 παρουσιάζονται τα αντίστοιχα φάσµατα. Η ένταση του 

θορισµού είναι ασθενής όπως φαίνεται και από τα γραφήµατα 

ς αυτό δεν αποτελεί έκπληξη, αφενός γιατί το σήµα του 

εται µόνο από ένα σφαιρίδιο και αφετέρου διότι µόνο ένα µικρό 

αντιστοιχεί στο Ν.Α του φακού (στερεάς γωνίας ~0.44π), του 

ς συλλέγεται. Επιπλέον υπάρχουν σηµαντικές απώλειες κατά τη 

ός µέσα στο µικροσκόπιο�. Κατά την είσοδο στην οπτική ίνα 

ου φωτός γιατί συλλέγεται µόνο από τον ένα προσοφθάλµιο, ενώ 

ν ίνα συνεπάγεται απώλειες. Τέλος µέρος του φωτός χάνεται και 

 του στη σχισµή του φασµατογράφου. Στα φάσµατα φθορισµού 

 και 4.5 µπορεί κανείς να δει σήµα και από τα δύο laser που 

 (της παγίδευσης 810nm και της διέγερσης 514nm). Μέρος της 

 τις δέσµες, λόγω της µεγάλης έντασης, διαπερνά τα φίλτρα που 

.  

               
ύ δεν έχουν ληφθεί υπ’όψη οι φασµατικές αποκρίσεις των διαφόρων οπτικών 



 

 

 

Πιο συγεκριµένα  χρησιµοποιήθηκe ένα φίλτρο που κόβει ακτινοβολία µε 

µήκη κύµατος µικρότερα των 530nm (Long Pass Filter 530nm), οπότε εξασθενεί 

σηµαντικά και τη δέσµη των 514nm. Το δεύτερο φίλτρο που χρησιµοποιήθηκε 

κόβει όλα τα µήκη κύµατος µεγαλύτερα των 730nm (Short Pass Filter 730nm), 

οπότε εξασθενεί και τη δέσµη του διοδικού laser της παγίδευσης που εκπέµπει στα 

810nm . H  ύπαρξη των φίλτρων αυτών έχει επίσης ως αποτέλεσµα να κόβεται και 

µέρος του σήµατος του φθορισµού. Έτσι στο σχήµα 4.4 δεν εµφανίζεται το σήµα 

φθορισµού µετά τα  730nm, κάτι που διαπιστώνεται µε την απότοµη πτώση της 

καµπύλης στην περιοχή αυτή. Στο σχήµα 4.5 δεν εµφανίζεται το µέρος του 

σήµατος φθορισµού κάτω των 530nm λόγω της ύπαρξης του αντίστοιχου φίλτρου. 

Παρά τις δυναµικές  δυσκολίες  στη συλλογή του σήµατος φθορισµού επιτεύχθηκε 

η καταγραφή φάσµατος φθορισµού από ένα µόνο παγιδευµένο σωµατίδιο. 

∆είχθηκε επίσης η δυνατότητα της συγκεκριµένης διάταξης να λειτουργήσει 

συνδυαστικά µε παράλληλη χρήση οπτικής λαβίδας και  οπτικής µικροδέσµης.  
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Σχήµα 4.4 Φάσµα φθορισµού µπλε σφαιριδίων 
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Σχήµα 4.5 Φάσµα φθορισµού κόκκινων  σφαιριδίων   
 
 



  
 

4.11 Καταστροφή Σφαιριδίων πολυστυρενίου 
 
 

Στο µέρος αυτό των πειραµάτων παρατηρήθηκε η καταστροφή λευκών 

σφαιριδίων πολυστυρενίου κατά την έκθεση τους σε µεγάλες εντάσεις (~20mW) 

της δέσµης των 514nm του Ar+. Για τα πειράµατα αυτά  χρησιµοποιήθηκαν 

σφαιρίδια πολυστυρενίου διαµέτρου 4.89µm. Η οπτική λαβίδα επιλεκτικά 

χρησιµοποιόυνταν για να παγιδέψει κάποιο από τα εν λόγω σφαιρίδια ενώ στη 

συνέχεια η δέσµη διέγερσης προσέπιπτε στο παγιδευµένο σωµατίδιο µε µεγάλη 

ένταση. Μερικές δεκάδες mW είναι αρκετά για να καταστρέψουν το σφαιρίδιο. 

Παράλληλα µε τη φωτοαποδόµηση γινόταν και η καταγραφή του φάσµατος 

εκποµπής προερχόµενο από το καταστρεφόµενο σφαιρίδιο. Στο σχήµα 4.6 

απεικονίζεται το καταγραφόµενο φάσµα σε διαδοχικές χρονικές στιγµές. Μετά 

από µία διαδοχική ενίσχυση στο σήµα του φάσµατος παρατηρείται η παύση του µε 

την πλήρη καταστροφή του σφαιριδίου. Πρέπει να σηµειωθεί εδώ ότι το ίδιο 

φάσµα καταγράφονταν και στις περιπτώσεις καταστροφής από το laser,  των 

σφαιριδίων µε τις οργανικές χρωστικές. Το σήµα της καταστροφής κυριαρχούσε 

του φάσµατος φθορισµού των χρωστικών. Το γεγονός αυτό σηµαίνει ότι το 

συγκεκριµένο φάσµα πορέρχεται από την καταστροφή του πολυστυρενίου και 

µόνο, και είναι χαρακτηριστικό του υλικού αυτού.  
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Σχήµα 4.6 Φάσµα εκποµπής σφαιριδίων πολυστυρενίου
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          Bιολογικές Εφαρµογές 
 

 

 

 

 

 

5.1  Οπτική παγίδευση βιολογικών σωµατιδίων 

 
Στο τελευταίο αυτό µέρος των πειραµάτων η διάταξη της οπτικής λαβίδας 

χρησιµοποιήθηκε για την οπτική παγίδευση βιολογικών κυττάρων και 

µικροοργανισµών. Όπως έχει ήδη  αναφερθεί οι οπτικές λαβίδες αποτελούν ένα  

πολλά υποσχόµενο βιολογικό εργαλείο. Έχοντας λοιπόν επιτυχεί την 

δηµιουργία µιας διάταξης οπτικής παγίδευσης και την σύζευξη της µε µια 

οπτική µικροδέσµη, το επόµενο φυσιολογικό στάδιο των πειραµάτων ήταν η 

επέκταση στο χώρο της βιολογίας. Η πειραµατική διάταξη που 

χρησιµοποιήθηκε για την οπτική παγίδευση των βιολογικών σωµατιδίων δεν 

διέφερε σε τίποτα από αυτή του σχήµατος 4.1.  

Αρχικά επιτέυχθηκε η οπτική παγίδευση διαφόρων βιολογικών κυττάρων 

όπως κύτταρα µαγιάς (yeast cells), διάφορα άλλα κύτταρα εντόµων και 

φυτικών οργανισµών των οποίων το µέγεθος είναι της τάξεως των µερικών µm. 

Το σχήµα των περισσοτέρων από αυτά κυττάρων, είναι ελλειψοειδές, ενώ ο 

πυρήνας τους, είναι ευδιάκριτος µε γυµνό µάτι. Κατέστη δυνατή επίσης και η 

οπτική παγίδευση βακτηρίων (Ecoli) των οποίων οι διαστάσεις είναι µικρότερες 
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από τα βιολογικά κύτταρα, της τάξεως του µm. Φωτογραφίες από τις 

παγιδεύσεις αυτές παρουσιάζονται στις επόµενες σελίδες. Η ποιότητα της 

οπτικής παγίδευσης είναι πάρα πολύ καλή και ουσιαστικά όλα τα βιολογικά 

σωµατίδια παγιδεύονταν πολύ πιο εύκολα από τα σφαιρίδια των αρχικών 

πειραµάτων. Το γεγονός αυτό οφείλεται στο ότι τα βιολογικά σωµατίδια έχουν 

µεγάλη ελαστικότητα στη δοµή τους και το φως ουσιαστικά τα ‘ρουφάει’στην 

παγίδα. Το σχήµα επίσης τους προσαρµόζεται από το φως στις περιοχές 

µεγάλης έντασης ακτινοβολίας, εκεί που η παγίδα είναι πιο ισχυρή. Αυτό 

φαίνεται σε όλες τις  φωτογραφίες αλλά γίνεται πραγµατικά ξεκάθαρο στην 

περίπτωση των Ecoli βακτηρίων. Οι φωτογραφίες  δείχνουν το βακτήριο να 

έχει τυλιχθεί στην περιοχή της εστίας, ενώ δίπλα παρουσιάζεται ένα άλλο 

βακτήριο στις πραγµατικές του διαστάσεις και µε το κανονικό του σχήµα. Η 

προσαρµογή αυτή των σωµατιδίων στο φως κάνει την  ισχύ της παγίδευσης 

πολύ µεγαλύτερη από την αντίστοιχη των σφαιριδίων πολυστυρενίου. 

Συγκεκριµένα η  µετακίνηση των σωµατιδίων µέσα στο δείγµα µπορούσε να 

γίνει µε αρκετά µεγαλύτερη ταχύτητα χωρίς το σωµατίδιο να εξέλθει της 

παγίδας. H οπτική παγίδευση κυττάρων και µε µήκη κύµατος στο ορατό 

(514nm) έχει επίσης την ίδια ποιότητα αλλά πολύ γρήγορα τα κύτταρα 

θερµαίνονται συρρικνώνονται και πεθαίνουν. 

Ένα από τα πιο εντυπωσιακά πειράµατα που πραγµατοποιήθηκαν ήταν η 

παγίδευση οργανιδίων µέσα σε µεγάλα κύτταρα   θηλαστικών�. Τα κύτταρα 

αυτά κατά κανόνα έχουν µέγεθος που ξεπερνά τα 20 µm και µεγάλο όγκο.  Στις 

φωτογραφίες  της σελίδας 79 διακρίνεται ένα µεγάλος αριθµός οργανιδίων 

µέσα στο κύτταρο. Έστίαση µε τον αντικειµενικό σε διαφορετικά επίπεδα µέσα 

στο κύτταρο αποκαλύπτει τη τρισδιάστατη δοµή του καθώς και την ύπαρξη και 

άλλων οργανιδίων. Η παγίδευση ενός τέτοιου υποκυτταρικού οργανιδίου είναι 

µια σχετικά εύκολη διαδικασία αν και αυτή τη φορά η πυκνότητα των 

υπολοίπων οργανιδίων, καθιστά δυσκολότερη τη µετακίνηση του µέσα στο 

κύτταρο. Όχι όµως και ανέφικτη, στις φωτογραφίες παρουσιάζονται µεγάλες 

µετατοπίσεις  ενός οργανιδίου µέσα στον ενδοκυτταρικό χώρο. Η διεξαγωγή 

ενός τέτοιου πειράµατος είναι  πραγµατικά εντυπωσιακή αν αναλογιστεί κανείς 

                                                 
� Τα απεικονιζόµενα κύτταρα είναι hella (ανθρώπινα καρκινικά κύτταρα τραχύλου της µήτρας) 
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ότι ουσιαστικά µετακινεί µε την ακτινοβολία ένα οργανίδιο µέσα σε ένα 

κλειστό κύτταρο.  

        Yeast Cell GFP D1, 810nm Diode 
 
 

 

  

  

 

 

 

 

 
                      

βέλος 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 • Το παγιδευµένο κύτταρο µαγιάς υποδεικνύεται από το 
                   • Μετατόπιση στον άξονα y 
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                     • Μετατόπιση στον x και ταυτόχρονη στον z µε 

αποεστίαση 
 

 

Yeast Cells (~ 5µm), 514nm Ar+ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      • Το παγιδευµένο κύτταρο φαίνεται λευκό               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                       •Μετατόπιση στον y άξονα 
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                   • Μετατόπιση στον x και στον z µε αποεστίαση 
 

       Ecoli Bacterium (~µm), 810nm Diode 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    • Το παγιδευµένο βακτήριο υποδυκνύεται από το βέλος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                 • Μετατόπιση στον x και στον z µε αποεστίαση 
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            • Μετατόπιση στον y και αποεστίαση 

Οπτική παγίδευση υποκυτταρικών σωµατιδίων (~ µm) 
 

 
• Το παγιδευµένο οργανίδιο φαίνεται λευκό στο κέντρο του 

 

 
• Μετατόπιση στον y άξονα µέσα στο κύτταρο 
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• Μετατόπιση στον άξονα µέσα στο κύτταρο 

 
 

5.2 ∆ιαίρεση κυττάρων υπό συνθήκες οπτικής παγίδευσης 
 
 
 

Στην παράγραφο 3.4 αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους γίνονται 

συγκεκριµένες επιλογές στα µήκη κύµατος των δεσµών laser τα οποία 

χρησιµοποιούνται για οπτικές λαβίδες. Συγκεκριµένα αναφέρθηκε ότι για την 

επέκταση της χρήσης της  οπτικής παγίδας στο χώρο των βιολογικών επιστηµών, 

είναι απαραίτητη η ελαχιστοποίηση της αλληλεπίδρασης της ακτινοβολίας 

παγίδευσης µε το εκάστοτε βιολογικό υλικό. Η ύπαρξη ενός ΄παραθύρου’ 

ελαχιστοποίησης της παραπάνω απορρόφησης στο ηλεκτροµαγνητικό φάσµα, 

δικαιολογεί την επιλογή µηκών κύµατος για οπτικές παγιδεύσεις στο κοντινό 

υπέρυθρο. Στην συγκεκριµένη πειραµατική εργασία, δεδοµένου ότι ο στόχος ήταν 

η δηµιουργία µιας οπτικής παγίδας για τη χρήση της ως βιολογικό εργαλείο, η 

επιλογή µήκους κύµατος στο ΝΙR (Near InfaRed) είχε γίνει εξ’αρχής (στα 

810nm).  

Στην επόµενη σελίδα παρουσιάζεται ένα πείραµα το οποίο εκτός από το να 

αποκαλύπτει µία ακόµα από τις πολλές πειραµατικές δυνατότητες των οπτικών 

λαβίδων, αποτελεί ένδειξη  και για  τη µη αλληλεπίδραση φωτός-βιολογικής ύλης 

µε τα συγκεκριµένα µήκη κύµατος. Συγκεκριµένα η πρώτη φωτογραφία 

παρουσιάζει ένα κύτταρο µαγιάς (yeast cell) το οποίο βρίσκεται λίγο πριν το 

στάδιο της µίτωσης (το τελευταίο στάδιο της διαίρεσης των κυττάρων). Στην 

δεύτερη φωτογραφία έχει επέλθει η οπτική παγίδευση του µε την οπτική λαβίδα 
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στα 810nm. Στην τρίτη φωτογραφία και µετά την πάροδο περιπου δύο ορών, έχει 

σχηµατιστεί καθαρά το θυγατρικό κύτταρο.  

Η δυνατότητα διαίρεσης του κυττάρου υπό καθεστώς οπτικής ‘οµηρείας’ είναι 

µια σοβαρή ένδειξη ότι τελικά δεν υπάρχουν αξιοσηµείωτες επιπτώσεις στο 

κύτταρο από την προσπίπτουσα ακτινοβολία. Σε αντίθετη περίπτωση το κύτταρο 

το πιθανότερο, µετά από δυο και πλέον ώρες οπτικής παγίδευσης να είχε 

καταστραφεί και να µην ήταν δυνατή η διαίρεση του. Οι τυχόν επιπτώσεις που 

µπορεί να προκαλούνται στα κύτταρα από την αλληλεπίδραση τους µε την 

ακτινοβολία εξαρτώνται από πολλούς παράγοντες (φύση του ίδιου του κυττάρου, 

χρόνος εκθεσης, κ.α) και είναι αντικείµενο µελέτης πολλών επιστηµονικών 

οµάδων. 
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∆ιαίρεση παγιδευµένου κυττάρου µαγιάς 

 
 

 
• Η παγίδα φαίνεται λευκή και δίπλα το κύτταρο 

 

 
                                              • Παγίδευση κυττάρου  

 
              • Περίπου δύο ώρες µετά φαίνεται το θυγατρικό κύτταρο  

Καταστροφή κυττάρων µαγιάς µε Αr+514nm 
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•Θάνατος και συρρίκνωση του κυττάρου 
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Συµπεράσµατα και προοπτικές 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στο τελευταίο αυτό µέρος, συνοψίζονται βασικά συµπεράσµατα από την 

εξέλιξη και την ολοκλήρωση της συγκεκριµένης πειραµατικής εργασίας. 

Παρουσιάζονται επίσης οι µελλοντικές ερευνητικές προοπτικές που 

δηµιουργούνται, καθώς και η δυνατότητα εξέλιξης της ίδιας της  διάταξης της 

οπτικής λαβίδας. 

Όπως έχει αναφερθεί και αλλού ο πρωταρχικός στόχος της ερευνητικής 

αυτής προσπάθειας ήταν η δηµιουργία µιας διάταξης οπτικής λαβίδας. Μιας 

οπτικής παγίδας δηλαδή, που η δυνατότητα να ελέγχει την κινητική δυναµική 

µικροσκοπικών σωµατιδίων είναι µοναδική. Ο στόχος αυτός επιτεύχθηκε και το 

αποτέλεσµα ήταν η δηµιουργία ενός αυτόνοµου συστήµατος οπτικής 

παγίδευσης το οποίο απεικονίζεται και στη φωτογραφία επόµενης σελίδας. Το 

σύστηµα αυτό αποτελείται από ένα µικρό διοδικό laser η υπέρυθρη δέσµη του 

οποίου εισέρχεται στο οπτικό µικροσκόπιο της φωτογραφίας. Το µικροσκόπιο 

έχει διαµορφωθεί κατάλληλα για την υποδοχή της οπτικής δέσµης. Η 
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εισερχόµενη στο µικροσκόπιο δέσµη φθάνοντας στον beamsplitter (διαχωριστή 

δέσµης) ανακλάται και είσερχεται στον αντικειµενικό φακό του µικροσκοπίου.  

 

Ο τελευταίος επιλεγµένος ώστε να εστιάζει µε το βέλτιστο τρόπο διαµορφώνει 

το φως της δέσµης σε µία φωτεινή κηλίδα διαµέτρου 1-2 µm. Αυτή ακριβώς η 

µικροσκοπική κηλίδα αποτελεί την οπτική παγίδα. Τη λαβίδα δηλαδή η οποία 

έχει τη µοναδική δυνατότητα να συλλαµβάνει µικροσκοπικά σωµατίδια 

µερικών εκατοντάδων νανοµέτρων εώς και αρκετών µικροµέτρων και να τα 

ακινητοποιεί. Το εντυπωσιακό στη λαβίδα αυτή είναι η απουσία µηχανικής 

επαφής και η ελαχιστοποίηση έτσι, της αλληλεπίδρασης της λαβίδας  µε το υπό 

παγίδευση σωµάτιο. Με την δεδοµένη οπτική λαβίδα κατέστει δυνατή η οπτική 

ακινητοποίηση διαφόρων σωµατιδίων διαφόρων µεγεθών. Πιο συγκεκριµένα 

παγιδεύτηκαν οπτικά σφαιρίδια πολυστυρενίου µε µεγέθη από 385nm (που µε 

σχετική δυσκολία ήταν ορατά, ακόµα και µε την x1000 µεγέθυνση του 

µικροσκοπίου µας) εώς 10µm. Επίσης παγιδεύτηκαν οπτικά και αρκετά άλλα 

σωµατίδια διαφόρων µεγεθών τα οποία ήταν διαθέσιµα. Η ποιότητα και η ισχύς 

της παγίδας ήταν πάρα πολύ καλή και επέτρεπε τον εύκολο χειρισµό των 

οπτικά δέσµιων σωµατιδίων. Η µετατόπιση στις τρεις διαστάσεις, του εκάστοτε 

σωµατιδίου µπορούσε να γίνει είτε µε αντίστοιχη µετακίνηση της βάσης του 

µικροσκοπίου είτε µε τη µεταβολή  του τρόπου πρόσπτωσης της δέσµης laser 

στο µικροσκοπίου. 

Ο επόµενος πειραµατικός στόχος ήταν η προσθήκη και µιας δεύτερης 

οπτικής δέσµης (οπτική µικροδέσµη) στο µικροσκόπιο για τον οπτικό χειρισµό 

των δέσµιων σωµατιδίων. Το ενδιαφέρον µας για αυτήν την πειραµατική 

εξέλιξη, προερχόταν από την προοπτική που δηµιουργούσε µια τέτοια διάταξη 

για τον πλήρη έλεγχο και οπτικό χειρισµό ενός µονάχα σωµατιδίου. Στη 

διάταξη λοιπόν, προστέθηκαν κατάλληλα οπτικά τα οποία έφερναν στο 

µικροσκόπιο και οποιαδήποτε άλλη δέσµη laser ήταν επιθυµητό. Η επιλογή µας 

στα δεδοµένα πειράµατα ήταν η οπτική δέσµη του Ar+ laser στα 514nm. H 

δεύτερη αυτή δέσµη χρησιµοποιήθηκε για τη διεξαγωγή πειραµάτων 

φασµατοσκοπίας φθορισµού.  Στο µέρος αυτό των πειραµάτων 

χρησιµοποιήθηκαν πάλι σφαιρίδια πολυστυρενίου εµποτισµένα µε οργανικές 

χρωστικές αυτή τη φορά. Τα σφαιρίδια πολυστυρενίου (δ.δ 1.57, σφαιρικό 

σχήµα) αποτελούν ένα πολύ καλό µοντέλο για τον έλεγχο των δυνατοτήτων της 
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διάταξης και για το λόγο αυτό χρησιµοποιήθηκαν και σε αυτό το µέρος των 

πειραµάτων. Τα εµποτισµένα σφαιρίδια απορροφούν  την ακτινοβολία από  το 

laser ιόντων Αργού και στη συνέχεια φθορίζουν. Η οπτική δέσµη λόγω της 

εστίασής της από τον αντικειµενικό του µικροσκοπίου, προσπίπτει µόνο στο 

παγιδευµένο σωµατίδιο και εποµένως προκαλεί  φθορισµό µόνο σε αυτό. Ένα 

µέρος του φθορισµού αυτού συλλέγεται από τον αντικειµενικό και εισέρχεται, 

µετά τη διάδοση του µέσα στο µικροσκόπιο, σε µια οπτική ίνα. Η οπτική ίνα 

προωθεί το φως του φθορισµού σε ένα φασµατογράφο και µε τη βοήθεια του 

ηλεκτρονικού υπολογιστή το φάσµα καταγράφεται. Με την εν λόγω διάταξη  

καταγράφηκε φάσµα φθορισµού από σφαιρίδια διαµέτρου ~5µm ενώ αυτά 

παρέµεναν στην οπτική παγίδα.  

Οι διατάξεις οπτικών λαβίδων όπως έχει αναφερθεί και σε προηγούµενα 

κεφάλαια, βασικά προορίζονται ως βιολογικά εργαλεία. Η επέκταση λοιπόν των 

πειραµάτων µε τη δεδοµένη διάταξη για την οπτική παγίδευση βιολογικών 

στόχων ήταν µια φυσιολογική εξέλιξη. Έτσι παγιδεύτηκαν µία σειρά από 

κύτταρα και βακτήρια. Η παγίδευση  υποκυτταρικών  οργανιδίων ήταν επίσης 

επιτυχής, πράγµα που σηµαίνει ότι οι οπτικές λαβίδες και µικροδέσµες µπορούν 

να χειριστούν στόχους ακόµα και µέσα σε ένα κλειστό σωµατίδιο. ∆είχθηκε 

επίσης ότι µε τη θεωρούµενη οπτική λαβίδα, είναι δυνατός ο πολλαπλασιασµός 

των κυττάρων κάτω από συνθήκες παγίδευσης. Το γεγονός αυτό αποτελεί 

ένδειξη ότι η παγίδα δεν επιφέρει ανιχνεύσιµες βλάβες στο κύτταρο. 

Τα πειράµατα που διεξήχθησαν έδωσαν απτά παραδείγµατα των 

δυνατοτήτων και της ισχύος των οπτικών λαβίδων ως βιολογικά εργαλεία. Η 

εξέλιξη του συστήµατος των οπτικών λαβίδων που παρουσιάστηκε στο κείµενο 

αυτό, θα υποδείξει την µελλοντική ερευνητική δραστηριότητα µας. Η σύζευξη 

δε, της οπτικής λαβίδας µε µία µικροδέσµη στην ίδια πειραµατική διάταξη 

ανοίγει νέους πειραµατικούς δρόµους. Πιο συγκεκριµένα, και µε δεδοµένο την 

επιτυχία που είχαν τα πειράµατα παγίδευσης και φασµατοσκοπίας φθορισµού 

στα σφαιρίδια πολυστυρενίου, παρόµοια πειράµατα µπορούν να γίνουν και µε 

κύτταρα. Η καταγραφή και µελέτη χρονικής εξέλιξης του φάσµατος φθορισµού 

ενός µονάχα κυττάρου δίνει πληροφορία για την εξέλιξη π.χ διαφόρων 

πρωτεϊνών µέσα στο κύτταρο. Η εστιασµένη διέγερση που προκαλείται από την 

οπτική µικροδέσµη µπορεί να περιοριστεί σε τµήµατα µόνο του κυττάρου και 

να δώσει και χωρική πληροφορία για την κατανοµή αυτή. Η µελέτη της 
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χωρικής κατανοµής στο κύτταρο, των διαφόρων πρωτεϊνών µε χρωµοφόρες  

ουσίες, παρουσιάζει µεγάλο βιολογικό ενδιαφέρον αφού µπορούν έτσι να 

ερευνηθούν διάφορές ιδιότητες και χαρακτηριστικά των πρωτεϊνων αυτών. 

Παράλληλα η παρακολούθηση της  χρονικής εξέλιξης  του φθορισµού των 

χρωµοφόρων στα κύτταρα θα δώσει επιπρόσθετες πληροφορίες για τους 

µηχανισµούς εξέλιξης των διαφόρων προτειΙνών στα κύτταρα αυτά. Με 

κατάλληλη επιλογή οπτικής µικροδέσµης (παλµικό UV laser) µπορεί να 

µελετηθεί η ακτινοβολιτική καταστροφή κυττάρων που έχουν επιλεγεί 

προηγουµένως, µε την οπτική λαβίδα. Έπισης, µε τέτοιες δέσµες µπορούν να 

γίνουν µελέτες διάχυσης κυττάρων (cell fusion), όπου τα κύτταρα έρχονται σε 

επαφή και η ακτινοβόληση τους µε την µικροδέσµη έχει ως αποτέλεσµα την 

τελική ένωση τους. Μπορούν επίσης να γίνουν πειράµατα κοπής και χειρισµού 

υποκυτταρικών οργανιδίων σε µεγάλα κύτταρα ή µικροοργανισµούς µε 

ταυτόχρονη µελέτη των επαγόµενων συνεπειών σε αυτά.  

Επίσης µε την προσθήκη πιεζοηλεκτρικών αισθητήρων στη διάταξη µπορεί 

να επιτευχθεί ο έλεγχος της κίνησης των παγιδευµένων σωµατιδίων µε µεγάλη 

ακρίβεια, να υπολογιστούν δυνάµεις σε µικροσκοπικό επίπεδο, και να 

προσδιοριστεί µε ακρίβεια η ισχύς της εκάστοτε παγίδευσης.  

Συµπερασµατικά, από τα παραπάνω γίνεται φανερό πως συνδυασµένη 

χρήση οπτικής λαβίδας µε ταυτόχρονη δυνατότητα µετρήσεως  δυνάµεων, µε 

οπτικές µικροδέσµες αποτελεί ένα ισχυρότατο εργαλείο µελέτης του 

µικρόκοσµου. Μια τέτοια διάταξη µπορεί να συµβάλλει αποφασιστικά, στη 

µελέτη της κίνησης και της συµπεριφοράς διαφόρων µικροσωµάτων. Ιδιαίτερα 

στο χώρο της βιολογίας η συµβολή µιας τέτοιας συνδυασµένης  διάταξης 

µπορεί να είναι σπουδαία, αφου  είναι δυνατό να προωθήσει έρευνες και 

δραστηριότητες που διαφορετικά δεν θα µπορούσαν να πραγµατοποιηθούν. 
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Στον επίλογο αυτής της εργασίας θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους αυτούς οι 

οποίοι  βοήθησαν µε οποιοδήποτε τρόπο να πραγµατοποιηθεί µελέτη αυτή. 

Αρχικά θα ήθελα να ευχαριστήσω τον διευθυντή του Ινστιτούτου Ηλεκτρονικής 

∆οµής και Λέϊζερ  του ΙΤΕ κ. Κ. Φωτάκη που µου έδωσε την ευκαιρία να 

συµµετάσχω στην συγκεκριµένη πειραµατική έρευνα  και να αποκτήσω έτσι 

πολύτιµες  εµπειρίες και εφόδια για το µέλλον µου. 

Στη συνέχεια θα ήθελα να απευθύνω ένα µεγάλο ευχαριστώ στον κ. Θ 

Παπάζογλου που είχε την επίβλεψη αυτής της δουλειάς και µε βοήθησε 

αποφασιστικά στα πρώτα αυτά ερευνητικά µου βήµατα, δίνοντας µου  ερυνητικούς 

ρόλους ευθύνης, παρέχοντας µου το δικαίωµα να παίρνω πρωτοβουλίες,, να 

σχεδιάζω και  να δηµιουργώ. 

Θα ήθελα να µεταφέρω τις ευχαριστίες µου, από το Ινστιτούτο Μοριακής 

Βιολογίας του ΙΤΕ, στον διευθυντή κ Γ. Θηραίο,την Ε. Τοπολιόλου  τον κ. Ι. 

Παπαµατθαιάκη, τον κ. Γ. Βρέντζο καθώς επίσης και στην Π. Συντιχάκη, Ν. 

Ταβερναράκη, για την πολύτιµη συνεργασία τους. 

 Θα ήθελα να ευχαριστήσω επίσης, τα παιδιά της ‘γιάφκας’  που στάθηκαν δίπλα 

µου σε δύσκολες ώρες  και µε χαλάρωναν µε τη παρέα τους σε στιγµές πίεσης. 

Ένα µεγάλο ευχαριστώ στο φίλο και χαρισµατικό  συνεργάτη   Γ. Βασιλάκη που 

δούλεψε µαζί µου από την αρχή εώς το τέλος αυτής της δουλειάς, 

αλληλοσυµπληρούµενοι φέραµε σε πέρας την εργασία αυτή.  

Θα ήθελα να κλείσω ευχαριστώντας ιδιαίτερα τον φίλο Γ. Ζαχαράκη  ένα 

πρότυπο συνεργασίας και υποµονής, που αποτέλεσε τον ‘από µηχανής θεό’ των 

προσπαθειών µας.  
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