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معرفی و بررسی کاربرد باریکه ساختاریافته چرخان
در سیستمهای جراحی لیزری (کد)303

چکیده
1و2

سیدمحمدعلی حسینی صابر

احسان احدی اخالقی0و*3
0

احد صابر

مقدمه :با روند روبهرشد فنآوریهای نوری تقاضای استفاده از ابزارهای نوری در پزشکی افزایش چشمگیری
یافته است .یکی از کاربردهای فوتونیک در پزشکی ارائه سیستمهای جراحی مبتنی بر لیزر بهخصوص در
جراحیهای گوش ،حلق و بینی است که از باریکههای لیزری به عنوان جایگزین چاقوی جراحی استفاده
میشود .به طور معمول در این سیستمها باریکه نوری لیزر  CO2بهوسیله یک سیستم مینیاتوری تلسکوپی بر
روی منطقه تحت جراحی ،کانونی میشود .با این حال ،در سیستمهای رایج مورد استفاده ،بخش زیادی از
انرژی ورودی به سیستم به علت بازتاب ،از سیستم خارج و اتالف میشود .این امر بازدهی سیستم را کاهش
میدهد ،بهعالوه باریکه برگشتی میتواند به لیزر آسیب برساند.
روش بررسی :در این مقاله ،روش جدیدی برای افزایش بازدهی میکروابزارهای جراحی گوش ،حلق و بینی
براساس استفاده از باریکههای چرخان معرفی شده است .از آنجا که توان باریکههای چرخان میتواند از مرکز
به شعاعهای بزرگتر منتقل شود ،میتوان از آن برای افزایش بازدهی سیستم و جلوگیری از آسیب به لیزر استفاده
کرد .طراحی و بهینهسازی میکروابزار تلسکوپی ،توسط نرم افزار زیمکس و انتشار باریکه چرخان توسط نرمافزار
متلب انجام شده است.

نویسندگان مسئول :احسان احدی اخالقی
پست الکترونیک:
شماره تماس:

akhlaghi@iasbs.ac.ir
۳۹5-۰۰9۹۹۳۹۳

نتیجهگیری :با مقایسه نتایج به دست آمده از شبیهسازی ،باریکه چرخان به عنوان باریکه مناسب برای استفاده
در سیستمهای میکروابزار جراحی معرفی شده است .روش ارائه شده گام مهمی در افزایش کاربردهای
باریکههای ساختاریافته در جراحیهای لیزری است
واژههای کلیدی :جراحی لیزری  ،CO2جراحی گوش و حلق و بینی ،میکروابزار جراحی لیزری ،باریکه
چرخان ،باریکه ساختاریافته
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یافتـهها :نتایج شبیهسازیها نشان میدهد که با استفاده از باریکه ساختاریافته مناسب ،بازدهی سیستم به بیش از
 94درصد افزایش مییابد .همچنین به دلیل افزایش عمق کانونی ،حساسیت سیستم به عدم انطباق عمق به میزان
قابل توجهی کاهش مییابد .مزیت دیگر استفاده از باریکه چرخان افزایش بیشینه شدت به میزان  43درصد تا 70
درصد برای فواصل کاری مختلف است که به عبارت دیگر تیغ جراحی تیزتری فراهم میشود .همچنین با تغییر
بار توپولوژیک باریکه چرخان ،دستگاه انعطاف کافی برای تغییر پارامترهای جراحی لیزری را خواهد داشت
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 .1مقـدمه

.Working distance
.Depth of focus
3 .Spot diameter
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Vortex beams
Spiral phase plate
6. Computer generated holograms
7. Spatial light modulator
8. q-plated
9. Zemax
10. Angular spectrum
5.
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امروزه دستگاههای جراحی لیزری کاربردهای وسیعی در دنیای
پزشکی دارند .این دستگاهها مزیتهای فراوانی از جمله :دقت باال
برای جراحیهای حساس ،سرعت باالی جراحی ،غیرتماسی بودن
ابزار جراحی با سطح بافت و غشاء مورد جراحی و درنتیجه کاهش
عوارض جراحی ایجاد کردهاند .در این میان ،میکروابزارهای جراحی
لیزری ( )MMSبیش از چهار دهه برای جراحیهای گوش و حلق و
بینی مورد استفاده قرار گرفته است] .[0،2،0،4،5در این دستگاهها از
دو قطعه اپتیکی ،به عنوان یک سیستم تلسکوپی ،برای تمرکز باریکه
لیزر  CO2بر روی بافت بدن استفاده میشود که در دو نوع عبوری و
بازتابی طراحی و پیادهسازی میشوند .ثابت شده است که نوع بازتابی
سیستم میکروابزارها دارای لکه کانونی مناسبتر و نتایج دقیقتری در
مقایسه با نوع عبوری است و بهطور گستردهای در سیستمهای جراحی
تجاری استفاده میشود] [6در این نوع از سیستمهای تلسکوپی ،از
دو آینه برای تمرکز باریکه نوری استفاده میشود .تغییر فاصله بین
آینهها ،امکان کنترل نقطه کانونی را با حساسیت باال فراهم میکند و
باعث میشود محدوده فاصله کاری )WD( 0بزرگی در اختیار باشد.
این خصوصیت به جراح کمک میکند تا از میکروابزار قابل کنترل و
کوچکتری برای دسترسی مناسب به ناحیههای دور از دسترس مانند
گلو و گوش میانی استفاده کند .عالوه بر این ،پارامترهای عمق
کانونی )DOF( 2و قطر نقطه کانونی )SD( 0دو کمیت تعیینکننده
برای بهبود قابلیت کنترل و کیفیت برش جراحی هستند .افزایش
 DOFقابلیت کنترلپذیری سیستم و دقت برش را افزایش میدهد و
کاهش  SDباعث ایجاد یک چاقوی تیزتر برای جراحی شده و
کیفیت جراحی را بهبود میبخشد.
با این حال ،در  MMSبازتابی ،به علت خروج بخشی از نور از
روزنه موجود در یکی از آینهها ،تمام انرژی ورودی لیزر به منطقه مورد
نظر در نقطه کانونی منتقل نمیشود و بخش اعظمی از انرژی باریکه
اتالف میگردد .همچنین باریکه خروجی به سمت لیزر بازتابیافته و
با ورود به کاواک لیزر و افزایش درجه حرارت داخل آن ،میتواند به
آینههای کاواک لیزر آسیب برساند .برای رفع این مشکل ،میتوان از
باریکههای ساختاریافته به عنوان جایگزین مناسب برای باریکه ورودی

گاوسی استفاده کرد ،تا با انتقال بخش مرکزی انرژی باریکه نوری به
شعاعهای بزرگتر ،از اتالف انرژی تا حد زیادی جلوگیری شود.
در دهههای اخیر ،دانشمندان به شکلدهی باریکههای نوری و
کنترل توزیع فاز و شدت آنها توجه زیادی داشتهاند .یک دسته از
معروفترین باریکههای ساختاریافته ،باریکههای چرخان 4هستند.
باریکه چرخان با بار توپولوژیکی ثابت ،تکانه زاویهای مداری
( )OAMدارد و به دلیل تکینگی فاز در محور انتشار باریکه ،توزیع
شدت آن حلقوی است].[7
تاکنون کاربردهای متعددی برای باریکههای چرخان در
انبرکهای نوری ،ارتباطات نوری ،محاسبات کوانتومی و
میکروسکوپی ارائه شده است ] [8،9،03،00،02،00همچنین
روشهای مختلفی برای تولید باریکه چرخان مانند استفاده از صفحه
فازی مارپیچی ،)SPP( 5تمامنگارهای کامپیوتری،)CGH( 6
تلفیقگر فضایی نور )SLM( 7و صفحات توپولوژیکی 8وجود دارد
] .[04،05،06،07در این میان SPP ،قطعه کریستالی مارپیچ شکلی
است که به طور خاص برای طول موج و بار توپولوژیکی مشخصی
تولید میشود] [04این قطعه اپتیکی بدون ایجاد پراش و انحراف ،فاز
چرخان را بر روی باریکه عبوری سوار میکند.
در این مقاله ،یک طراحی ساده از  MMSمعرفیشده که در آن
پارامترهای ساختار سیستم با نرمافزار زیمکس 9برای فاصله کاری
 233میلیمتر تا  433میلیمتر محاسبه و مقادیر بهینه انتخاب
شدهاند .پارامترهای عمق کانونی ،قطر نقطه کانونی ،بازدهی سیستم و
بیشینه شدت به عنوان مشخصههای کارکرد سیستم و معیارهای
تعیینکننده برای بهبود قابلیت کنترل و کیفیت جراحی تعریف شده و
با شبیهسازی انتشار امواج نوری براساس الگوریتم طیفزاویهای 03در
نرمافزار متلب تعیین شدهاند .بهبود این پارامترها یک باریکه بهینهتر
برای جراحی فراهم میکند که معادل با یک چاقوی تیزتر برای
جراحی است .این مشخصهها برای باریکههای ورودی گاوسی
(معمول) و باریکههای چرخان محاسبه و تعیین شده است .با مقایسه
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نتایج به دست آمده ،باریکه چرخان به عنوان باریکه مناسب برای
استفاده در سیستمهای  MMSمعرفی شده است.
بیان مسئله
میکروابزارهای تجاری موجود برای جراحیهای گوش و حلق و بینی
ا
عموما دارای  WDاز  233تا  433میلیمتر از صفحه خروجی،
هستند] .[6, 18, 19بر این اساس ،یک  MMSبه روش معمول
طراحیشده و پارامترهای آن با استفاده از نرمافزار زیمکس بهینه
شدهاست (شکل .)0

برای توصیف کارکرد سیستم ،پارامترهای متعددی به عنوان
معیارهای تعیینکننده کیفیت برش جراحی در نظر گرفته شده است.
بازدهی سیستم ) (SEنسبت توان خروجی به توان ورودی کل
سیستم ،و بیشینه شدت بههنجارشده ( )NPIمقدار شدت بیشینه در
نقطه کانونی نسبت به شدت بیشینه باریکه ورودی تعریف شده است.
قطر نقطه کانونی ( )SDفاصله بین دو نقطه در صفحه عمود بر
9

راستای انتشار است که شدت در آن نقاط برابر با شدت بیشینه
است .عمق کانون ( )DOFنیز فاصله بین دو مقطع عمود بر راستای
9

انتشار در نظر گرفته شده که شدت بیشینه در آنها برابر  ۹شدت

سیستم شبیهسازیشده شامل دو آینه کروی محدب ( )M1و
مقعر ( )M2عمود بر محور نوری (محور  )zاست .باریکه گاوسی
لیزر  CO2با کمر باریکه  2میلیمتر (قطر  4میلیمتر) وارد MMS
شده و پس از انعکاس از  M1واگرا میشود .در نهایت ،بخشی از
باریکه بازتابشده از  M2بر روی منطقه هدف کانونی شده و بخش
دیگر از حفره  M2عبور کرده و به سطح خروجی لیزر برمیگردد.
پارامترهای سیستم طراحیشده در (جدول  )0ارائه شده است .فاصله
آینهها برای فاصلههای کاری  233و  433میلیمتر به ترتیب  87.7و
 75.8میلیمتر است.
جدول  :۱ویژگیهای نقطه متمرکز توسط میکروابزار طراحیشده.

جدول  :۲ویژگیهای نقطه کانونی شده توسط  MMSطراحی شده.
)WD (mm
)SE (%
NPI
)DOF (mm
( ) ( SD
)

 ۹۳۳میلیمتر
1221
4.921
322
119

 5۳۳میلیمتر
1.21
1.12.
92.
222

پایین بودن بازدهی سیستم برای باریکه ورودی گاوسی به دلیل
بازتاب بخش قابل توجهی از باریکه از  M1به خروجی لیزر از طریق
حفره  M2است که عالوه بر کاهش  SEسیستم ،با افزایش دمای
درون کاواک میتواند به آینههای کاواک لیزر آسیب بزند .اگرچه
استفاده از آینه محدب با شعاع انحنای کوچکتر میتواند  SEرا به
میزان کمی افزایش دهد ،اما باعث ایجاد مشکالت دیگری خواهد
شد .انحراف کروی بیشتر باریکه ،افزایش  SDو کاهش دامنه
جابجایی آینهها در تنظیم  WDبخشی از این مشکالت هستند.
عالوه بر این ،تولید آینههای کروی با شعاع انحنای کوچکتر (به
نسبت قطر آینه) دشوارتر و هزینهبر خواهد بود.
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پارامترهای سیستم
شعاع انحنا
شعاع خارجی
آینه M1
شعاع داخلی
شعاع انحنا
شعاع خارجی
آینه M2
شعاع داخلی
کمینه
فاصله آینهها
بیشینه

مقدار ()mm
۹1.۳۳
۹.۳۳
۳
9۹۰.۹۷
۰۳.۳۳
۹.۳۳
۷۹.۷۰
1۷.۶۹

بیشینه مطلق است.
در سیستمهای جراحی لیزری معمول از باریکه گاوسی به عنوان
باریکه ورودی استفاده میشود .مشخصات باریکه کانونی شبیهسازی
شده (جدول  )2برای فواصل کاری بین  233تا  433میلیمتر ،نشان
میدهد که  SEبرای باریکه ورودی گاوسی از  %62تا  %66و
 NPIسیستم از  479.6تا  056.7تغییر میکند DOF .و SD
سیستم نیز به ترتیب از  0.3تا  9.7میلیمتر و از  009تا 223
میکرومتر متغیر است.
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روش پیشنهادی برای حل این مشکالت ،استفاده از باریکه
ساختاریافتهای است که میتواند تمرکز انرژی را از مرکز باریکه به
سمت شعاعهای بزرگتر منتقل کند .به این منظور باریکه چرخان
(گردابی) به عنوان باریکه مورد استفاده در سیستم در نظر گرفته شده و
انتشار آن با استفاده از روش طیفزاویهای تحت نرمافزار متلب
شبیهسازی شده است.
برای ارتقا سیستم  MMSو کاهش اتالف شدت ،سیستم جدیدی
طراحی شده که در آن از باریکه چرخان به عنوان جایگزین باریکه
گاوسی ورودی استفاده شده است .باریکههای چرخان حامل تکانه
زاویهای مداری ( )OAMهستند که توزیع فاز آنها به شکل
است .زاویه سمتی و بار توپولوژیک باریکه است .این شکل
فازی باعث ایجاد تکینگی فاز در مرکز باریکه شده و بنابراین یک
باریکه حلقهای شکل ایجاد میشود که انرژی مرکزی به شعاعهای
بزرگتر منتقل شده است( .شکل  )2توزیع شدت یک باریکه چرخان
با بار توپولوژیکی  4 ،2و  7را در مقایسه با باریکه گاوسی نمایش
میدهد .هرچه مقدار بار توپولوژیک بیشتر باشد ،شعاع توزیع
شدت حلقهای نیز بیشتر است .این امر باعث میشود که بتوانیم
شعاع حلقه باریکه را طوری تنظیم کنیم که کل باریکه منعکس شده
از  M1به  M2برسد .تغییر شکل باریکه ورودی میتواند توسط یک
صفحه فاز مارپیچ ( )SPPانجام شود.

. Articulated arm

1

برای بررسی معیارهای تعیینکننده کیفیت برش جراحی الزم است
انتشار باریکهها در سیستم  MMSشبیهسازی شود .برای این منظور
روش طیفزاویهای در محیط نرمافزار متلب پیادهسازی شد .اما برای
استفاده بهینه از باریکه چرخان ،نیازمند یافتن مقدار بهینه بار
توپولوژیک هستیم .برای یافتن مقدار بهینه بار توپولوژیک باریکه،
و یژگیهای نقطه متمرکز برای مقادیر مختلف بار توپولوژیک توسط
روش طیفزاویهای در محیط نرمافزار متلب شبیهسازی و محاسبه
شده است .شکلهای ( 4الف)( 4 ،ب)( 4 ،پ) و ( 4ت) به ترتیب
مقادیر  DOF ،NPI ،SEو  SDرا به صورت تابعی از بار
توپولوژیک نشان میدهند .در این شکل محورهای سمت راست و
دایرههای توپر متعلق به فاصله کاری  433میلیمتر و نیز محور سمت
چپ و دایرههای توخالی مربوط به فاصله کاری  233میلیمتر
هستند .با توجه به مقادیر بهدست آمده از (شکل  ،)4مقدار بار
را به عنوان مقدار بهینه ،به علت بیشینهبودن
توپولوژیک
مقدار  SEو نیز  DOFانتخاب میکنیم.
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(شکل  )0طرح کلی از یک سیستم  MMSبراساس استفاده از
باریکه چرخان را نمایش میدهد .برای تولید باریکه چرخان ،یک
 SPPبا بار توپولوژیک به اندازه  033میلیمتر پشت ورودی
سیستم تلسکوپ (آینه  )M2قرار داده شده است .از آنجا که باریکه
لیزر  CO2ورودی ،از طریق بازوهای مفصلی 0و انتشار فضای آزاد
به سیستم  MMSمنتقل میشوند ،قرار دادن  SPPبه فاصله 033

ا
میلیمتر قبل از ورودی  MMSکامال امکانپذیر خواهد بود .اما از
آنجا که باریکه چرخان دارای تکینگی فاز در مرکز باریکه است ،در
نقطه کانونی نیز دارای شدت مرکزی صفر خواهد بود ،که این امر
برای برش جراحی نامطلوب است .برای جلوگیری از این مسئله و
حذف اثر  OAMایجاد شده توسط  SPPاول ،یک صحفه  SPPبا
 ،در خروجی تلسکوپ قرار داده
بار توپولوژیک قرینه
شده است (شکل .)0
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جدول  :۳ویژگیهای ناحیه کانون برای  MMSطراحیشده مبتنی بر
استفاده از باریکه چرخان به عنوان باریکه ورودی در فواصلکاری  ۲22و
 422میلیمتر.
باریکه
)WD (mm
)SE (%
NPI
)DOF (mm
( ) ( SD
)

۹۳۳
9422
۶۷۰.۹
429
9۳۶

چرخان

5۳۳
9.23
۹9۵.9
112.
915
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برای مقایسه نتایج حاصل از انتشار باریکههای گاوسی و
چرخان ،شبیهسازی انتشار این باریکهها در (شکل  )۹نمایش داده
شده است .شکل ( 5الف) و ( 5ب) توزیع شدت در صفحه  xzرا به
ترتیب برای باریکههای گاوسی و چرخان نمایش میدهد .توزیع
(مقاطع عمود بر راستای
و
شدت در صفحههای ،
انتشار) به ترتیب در شکل ( 5پ)( 5 ،ت) و ( 5ث) برای باریکه
گاوسی و شکل ( 5ج)( 5 ،چ) و ( 5ح) برای باریکه چرخان نمایش
است) .مقایسه توزیع شدت
در
داده شدهاند ( تصویر
در صفحه  xyنشان میدهد که با استفاده از باریکه چرخان ،توزیع
فاصله
و لبه داخلی آینه
شدت باریکه از لبه خارجی آینه
گرفته است.

(جدول  )0مشخصات باریکه در نزدیکی نقطه کانونی و بازدهی
سیستم را برای باریکه چرخان برای فواصل کاری  233و 433
میلیمتر نمایش میدهد .همانطور که در جدول  0نشان داده شده
است ،استفاده از باریکه چرخان باعث بهبود  SEاز  62.0درصد و
 65.6درصد تا  94.2درصد و  95.0درصد میشود .همچنین
بیشینه شدت بههنجار برای فواصل کاری  233و  433میلیمتر به
ترتیب از  479.6و  056.7به  670.2و  209.0افزایش مییابد.
 DOFنیز برای فواصل کاری  233و  433میلیمتر به ترتیب  60و 72
درصد افزایشیافته و  SDبه ترتیب  00و  06درصد کاهش یافته است.
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(شکل  )6جزئیات رفتار باریکههای بهکار برده شده در ناحیه
کانون را نمایش میدهد .در شکلهای ( 6الف) و ( ۶ب) توزیع
شدت محدوده کانونی به ترتیب برای باریکههای گاوسی و چرخان در
صفحه  xzنمایش داده شده است ،که نشاندهنده افزایش  DOFدر
استفاده از باریکه چرخان نسبت به باریکه گاوسی است .همچنین
شکلهای ( 6پ) ( ۶ت) توزیع شدت در صفحه کانونی را به ترتیب
برای باریکههای گاوسی و چرخان نمایش میدهد .شکلهای ( 6ث)
و ( ۶ج) نیز به ترتیب نمایه شدت در راستای انتشار بر روی محور
اپتیکی و نمایه شدت صحفه کانون را برای هر دو باریکه نمایش
میدهد .مقایسه نتایج نشان میدهد که بیشینه شدت بههنجار شده
برای باریکه چرخان بیشتر از باریکه گاوسی است .همچنین شکل ۶
(ث) نشان میدهد که عمق کانون باریکه چرخان در مقایسه با باریکه
گاوسی به میزان قابل توجهی افزایش یافته است.

مقایسه نتایج حاصل از شبیهسازی برای باریکههای گاوسی و
چرخان ،مشخص میسازد که استفاده از باریکههای چرخان بازدهی
سیستم را به بیش از  94درصد افزایش میدهد .همچنین عمق کانون
به میزان قابل مالحظهای نسبت به باریکه گاوسی افزایش مییابد که
باعث افزایش قابلیت کنترل سیستم از لحاظ تنظیم عمقی دستگاه
میشود .همچنین ،باریکه چرخان نقطه کانونی کوچکتری نسبت به
باریکه گاوسی داشته و بیشینه شدت بههنجار شده آن بسیار بزرگتر
است ،که به معنی دراختیارداشتن چاقوی تیزتر برای جراحی لیزری
است .بنابراین میتوان نتیجهگرفت ،در این سیستم باریکه چرخان
نسبت به باریکههای گاوسی مزایای بسیار بیشتری دارد.
نتیجهگیــری

در این مقاله ،روشی جدید برای بهبود کیفیت میکروابزارهای جراحی
لیزری با استفاده از باریکههای ساختاریافته چرخان معرفی شد و
طراحی جدیدی برای بهکارگیری این باریکه در میکروابزارهای
جراحی ارائه گردید .در این میکروابزار ،از دو صفحه فاز مارپیچ برای
ایجاد و حذف متوالی بار توپولوژیک قبل و بعد از آینهها استفاده شد.
معیارهای تعیینکننده کیفیت برش جراحی تعریف و با شبیهسازی
انتشار باریکهها در سیستمهای طراحیشده بررسی شدند .با توجه به
نتایج شبیهسازی نشان داده شد که بازدهی سیستم به بیش از %94
افزایشیافته و  DOFنیز افزایش قابل مالحظه پیدا میکند .همچنین
استفاده از باریکه چرخان ،قطر نقطه کانونی را کاهش داده و بیشینه
شدت بههنجار و قدرت برش دستگاه را به میزان قابل مالحظهای
افزایش میدهد .با تغییر بار توپولوژیک باریکه چرخان ،دستگاه
انعطاف کافی برای تغییر پارامترهای جراحی لیزری را خواهد داشت.
روش ارائه شده گام مهمی در افزایش کاربردهای باریکههای
ساختاریافته در جراحیهای لیزری است.
] [ Downloaded from icml.ir on 2023-01-09
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