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Streszczenie 
Tomografia optyczna OCT jest metodą optycznego obrazowania trójwymiarowego, która 

wykorzystuje niską spójność czasową światła w celu bramkowania przestrzennego sygnału 

świetlnego. Analiza spektroskopowa OCT ma na celu analizę kształtu widma w zależności od 

głębokości. Otwiera to możliwości zdobycia informacji o obecności w obiekcie chromoforów, co 

może być wykorzystane w badaniach funkcjonalnych żywych obiektów. 

Głównym celem pracy było zbadanie możliwości analizy spektroskopowej OCT w zakresie 

ilościowych pomiarów w oparciu o świetlny sygnał odbiciowy i rozproszeniowy. W tym celu 

zbudowano układy eksperymentalne OCT i przeprowadzono doświadczenia na modelowych 

obiektach w ściśle kontrolowanych warunkach. Posłużono się w tym celu zaproponowaną metodą 

różnicową, która przewiduje wykonanie pomiaru referencyjnego. Umożliwiło to ograniczenie 

wpływu możliwych niekontrolowanych modulacji widma światła na uzyskiwane widmo absorpcji. 

Postawiono również pytanie o stosowalność prawa Lamberta-Beera w pomiarach OCT. 

Przedstawiono wyniki dwuwumiarowego obrazowania spektroskopowego w postaci map stężenia 

barwnika. Pokazano również, że możliwy był dokładny pomiar w oparciu o sygnał rozproszeniowy 

współczynnika absorpcji w szerokim zakresie spektralnym (175 nm). Zbadano również możliwy 

wpływ dynamiki obrazowanego ośrodka na wynik analizy spektroskopowej. 

Ponadto opracowano nową metodę analizy spektroskopowej OCT. Działa ona w oparciu o 

schemat pomiarowy spektralno-czasowej tomografii OCT. Akwizycja dwuwymiarowego 

interferogramu zapewnia dostęp do dwuwymiarowej przestrzeni położeń i prędkości, w której 

zrzutowane zostają obwiednie spektralne odpowiadające różnym punktom na osi obiektu. Zostały 

przedstawione dwa warianty techniki różniące się sposobem rejestracji dwuwymiarowych 

interferogramów – jeden przewiduje detekcję w czasie (przy użyciu klasycznego spektrometru z 

kamera linijkową), a drugi w przestrzeni (spektrometr wyposażony w detektor dwuwymiarowy). 

Została zaproponowana również nowa metoda kalibracji spektrometru OCT. Przewiduje on 

konieczność pomiaru bezwzględnej wartości tylko jednej wielkości fizycznej, którą jest zakres 

obrazowania OCT. W celu wyznaczenia jej z możliwie dużą precyzją występuje konieczność 

linearyzacji fazy prążków interferencyjnych. Metoda zapewnia dokładność na poziomie 0,3 nm, co 

jest wartością wystarczająca, aby nie wprowadzać ograniczeń na efektywną rozdzielczość spektralną 

analizy spektroskopowej. Procedura może być z łatwością przeprowadzona w zdecydowanej 

większości układów OCT i nie wymaga użycia dodatkowych źródeł światła. 
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