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Opinia o rozprawie doktorskiej „Metody spektroskopowe w tomografii optycznej" 
mgr Szymona Tamborskiego 

Rozprawa doktorska mgr Szymona Tamborskiego z Wydziału Fizyki, Astronomii 

i Infom1atyki Stosowanej Uniwersy1etu Mikołaja Kopernika w Toruniu dotyczy możliwości 

i rozwoju zastosowania metod tomografii optycznej OCT do ilościowych pomiarów 

spektroskopowych badanych próbek i ich struktury. Przedłożona do recenzji rozprawa dobrze 

wpisuje się w realizowane z dużymi sukcesami od wielu lat badania prowadzone na Wydziale 

Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK w Toruniu, dotyczące zarówno 

opracov.ywania i rozwijania nowoczesnych metod tomografii optycznej jak i ich możliv.ych 

zastosowań w nauce, diagnostyce medycznej i technicznej. 

Badania w zakresie zastosowania analizy spektroskopowej z wykorzystaniem metod 

tomografii optycznej są rozwijane w wielu laboratoriach naukowych na świecie i trwają od wielu 

lat. Tematyce tej poświęcono wiele publikacji zarówno w zakresie badań podstawowych jak 

i możliwości aplikacyjnych. Badania te są jednak trudne i wielowątkowe. Wiele k-westii jest 

ciągle niezbyt dokładnie poznane, często stosuje się zbyt daleko idące założenia upraszczające, 

a interpretacja sygnału wstecznego OCT nastręcza wiele problemów ze wzglądu na szum 

plamkowy. Z tego powodu w rozprawie podjęto również wiele wątków, które czynią ją 

stosunkowo obszerną w porównaniu do innych rozpraw doktorskich. 

Praca ma charakte~ eksperymentalno-teoretyczny. Doktorant zbudował układ pomiarowy 

OCT i przeprowadził na nim szereg doświadczeń na modelowych próbkach, w warunkach 

o kontrolowanych parametrach. Z drugiej strony zaproponował nowe metody pomiarowe analizy 

spektroskopowej OCT i przedstaW1ł ich teoretyczne podstawy. 

Praca napisana jest na 142 stronach tekstu bez dodatku A. Dodatek ten jest jednak istotny, 

gdyż przedstawia on aktywność naukową dok'i:oranta. Całość pracy zawarto w 4 rozdziałach oraz 

nienumerowanym podsumowaniu pracy, bibliografii i wspomnianym wyżej dodatku A. 

Biografia zawiera 156 pozycji cytowanych w przedłożonej rozprawie. Oprócz podsumowania 

całości pracy, każdy z czterech rozdziałów kończy się również podsumowaniem rozdziału . 

Pierwszy rozdział „Wstęp" jest rozdziałem stosunkowo obszernym i napisany jest na 

45 stronach. W rozdziale tym doktorant przedstawia podstawy teoretyczne i właściwości 

spektroskopowe tkanek i ich oddział)-'\vanie z falą świetlną, opisuje metody spektroskopowe 

w dziedzinie mikroskopii optycznej , charakteryzuje wykorzystywane w późniejszej części pracy 

techniki tomografii optycznej OC oraz przedstawia zarys teorii sygnału interferencyjnego 

w tomografii OCT. Z jednej strony rozdział ten ma charakter częściowo dydaktyczny, z drugiej 



strony przedstawia jednak tło, ważne do rozważań w dalszych częściach rozprawy. Autor 

przedstawia tutaj przewagę tomografii OCT nad klasycznymi metodami analizy spektro

skopowej w dziedzinie obrazowania optycznego, związaną głównie z koniecznością 

przestrzennego rozdzielenia informacji spektroskopowej. Ważną częścią tego rozdziału jest 

rozpatrzenie założenia o stosowalności prawa Lamberta-Beera w ramach spektroskopowej 

tomografii optycznej. Doktorant zwraca tutaj uwagę na założenia jakie powinny być spełnione 

aby prawo to można było stosować. Pisze on, że w wielu publikacjach dotyczących tego 

zagadnienia nie przeprowadza się pogłębionej dyskusji ograniczeń stosowalności wymienionego 

prawa. 

W rozdziale drugim zatytułowanym „Spektroskopia OCT w oparciu o krótkoczasową 

transformację Fouriera" doktorant zajmuje się opisem metody analizy spektroskopowej sygnału 

OCT, opartej na krótko czasowej transformacji Fouriera (STFT). STFT jest optymalną metodą, 

pow zechnie stosowaną do wielu zastosowań, między innymi do badań in v,vo takich jak poziom 

uti nowania krni Metoda ta posiada jednak '-'i,,,le ograniczeń, '-')'wołanych słabością sygnału 

pochodzącego z rozproszenia wstecznego i jego zaburzenia szumem plamkowym. W rozdziale 

tym zaproponowano metodę różnicową, która uwzględniała realizację pomiaru referencyjnego, 

kióry to pomiar przypominał klasyczny pomiar spektrofotometryczny. Takie podejście 

umożliwiło wyznaczenie w półczynnika absorpcji w zerokim zakresie od 700 do 875 

nanometrów. Zakres ten jest o tyle ważny i interesujący, gdyż prawo Lamberta-Beera dobrze 

opisuje zachodzącą w nim absorpcję, i z tego powodu widmo absorbancji może być 

wykorzystane do ilościowego wyznaczenia wartości współczynnika absorpcji . Doktorant opisuje 

w tym rozdziale między innym interesujące wyniki pomiarów zależności całkowitej absorbancji 

w funkcji prędkości przepływu chromoforu. Wartość zmierzonej całkowitej absorbancji rośnie 

logarytmicznie w funkcji prędkości przepływu. Autor podkreśla tutaj, że otrzymane wyniki 

wskazują na to, że ilościowa analiza spektroskopowa OCT podczas obrazowania przy użyciu 

skupionej wiązki wymaga dokładnego rachunku gęstości energii użytej wiązki z punktu 

\vtdzerua właśc1wośc1 spektroskopowych chromoforów występujących w ob1ekc1e. 

Rozdział trzeci zatytułowany „Spektroskopia z wykorzystaniem spektralno-czasowej 

tomografii OCT (STdOCS)" przedstawia metodę spektralną OCT alternatywną do metody 

przedstawionej w rozdziale drugim. Metoda przedstawiona tutaj stanowi nowe podejście do 

pomiarów spektroskopowych OCT i jest oparta na spektralno-czasowej opiycznej tomografii 

koherencyjnej STdOCT do obserwacji w czasie zmian fazy sygnału interferencyjnego. 

Możliwości wykorzystania metody STdOCT do badań spektroskopowych jak na razie nie 

zostały wyraźnie przedstawione. W rozdziale tym została opisana również analogia pomiędzy 

metodą STdOCS a spektroskopią fourierm.vską w bliskiej podczerwieni. 

W ramach weryfikacji działania tej metody skonstruowano układ doświadczalny STdOCS 

oraz przeprowadzono szereg doświadczeń pozwalających na uzyskanie widm absorpcji na 

rozpraszających i absorbujących obiektach modelowych. Jako obiekty modelowe stosowano 

tutaj przepływowe układy kapilarne, podobne do układów przed~tawionych w rozdziale drugim 

Uzyskane widmo absorbancji porównano z widmem, które otrzymano przy użyciu 

spektrofotometru. Pokazano, stosunkowo dobrą zgodność porównywanych widm w zakresie 
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długości fali 750-900nm. Aby uniknąć ograniczeń powyżej wymtemonego układu STdOCS 

zaproponowano i zrealizowano optyczny układ otwarty, będący połączeniem interferometru 

Macha-Zehndera ze spektrometrem wyposażonym w detektor dwuwymiarowy. Taka realizacja 

spektrometru pozwala na zapis długosci fali wzdłuż jednego wymiar matrycy a odpowiednich 

interwałów czasowych prze unięć fazy w drugim wymiarze matrycy. Na rysunku 3.11 pokazano 

geometnę mierzonego obiektu modelowego oraz otrzymane wyniki pomiarowe. 

Jak napisano w rozprawie „Pozostaje otwartym pytanie o użyteczność obu metod 

w obrazowaniu obiektów biologicznych". Pytanie jest dosyć zasadne, gdyż rzeczywiste obiekty 

biologiczne różnią si9 w sposób bardzo \vyraźny od stosowanych tutaj kapilarnych obiektów 

modelowych. Należy oczekiwać, że zgodnie ze słowami doktoranta badania takie będą 

kontynuO\, ane i badania prowadzone będą na wybranych obiektach biologicznych. 

Czwarty rozdział zatytułowany „Metoda kalibracji spektrometru SOCT" dotyczy procedury 

kalibracji, która może być przepro" adzona w każdym układzie SOCT, opartym na 

int Iii rometrz Michelsona, a l1:óra nie "ymaga modyfikacji urządzenia czy uży\vania 

dodatkowych źródeł światła. W kła ycznych układach SOCT służących do obrazowania struktur 

wybranego obiektu kalibracja spektrometru będącego częścią urządzenia nie jest bowiem 

konieczna. Jednakże kalibracja spektrometru może okazać się bardzo użyteczna lub wręcz 

konieczna , wielu innych za to o vaniach qocT Doktorant podaje tutaj takie za tosowania, 

którymi mogą być badania prędkości przepływu, czy badania dwójłomności optycznej obiektów, 

wykorzystując dwa stany polaryzacji wiązki przy użyciu niezależnych spektrometrów. 

Do przeprowadzenia procedury kalibracji użyto w pracy zwierciadła referencyjnego 

zamontowanego na przetworniku piezoelektrycznym o całkowitym zakresie ruchu wynoszącym 

60µm. Otrzymana w pomiarach dokładność kalibracji wynosiła około 0.3nm, co jest wartością 

wystarczającą w wielu zastosowaniach SOCT, gdzie kalibracja spektrometru jest niezbędna. 

Doktorant w swojej rozprawie wykazał się szeroką wiedzą i umiejętnościami zarówno 

w zakresie zagadnień teoretycznych dotyczących spektrometrii i różnych wariantów tomografii 

optycznej jak i doświadczeniem w realizacji pomiarów w tym zakresie. Zaprezentowane 

w rozprawie rozwiązania dotyczące metod spektroskopowych, realizowanych za pomocą technik 

tomografii optycznej są oryginalne i nowatorskie. Rozprawa jest napisana czytelnym językiem, 

zaprezentowane rysunki są opisane praVvidłowo oraz szczegółowo. 

Mam jednak uwagi dotyczące interpunkcji oraz poprawności niektórych uzytych w tekście 

sformułowań. Po wzorach matematycznych, których jest w pracy prawie 90 nigdzie nie używano 

znaków interpunkcyjnych, co powodowało, że długość zdań w niektórych częściach pracy 

przekraczała pół strony. Zamiast określenia „przestrzennej dystrybucji" (str. 47) współczynnika 

załamania lub ,jednorodnej dystrybucji barwnika" (str. 85), poprawniej byłoby użyć 

pr::estr::emzego ro::kludu lub jednorodnego ro:::kladu barwnika. Sformułowanie „dokładność 

ograniczona do poziomu precyzji z jaką jest znany współczynnik załamania'' (str. 53) nie jest 

poprawne. Zdanie ,.Fakt ten nie musi źródłem trudności, gdyż w częstych sytuacjach wymagana 

jest precyzja w jednej tylko przestrzeni" (str. 61) nie jest całkowicie zrozumiałe. Dziwne wydają 

się sformułowania „światło akceptowane przez aperturę soczewki obrazującej" (str. 73), 

„rozpraszanie dokonuje się na detalach obrazowanych obiektów" (str. 76), ,,kształt zależy od 
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detali struk.1ury obiektu" (str. 76). Wygląda jakby korzystano tutaj z tłumaczenia 

komputerowego. 

Doldorant jest współautorem w 5 publikacjach z listy filadelfijskiej Uedna praca jest 

ak'tualnie w druku), gdzie występuje jako pierwszy autor w 1 pracy. Równocześnie jest 

współautorem w 8 artykułach, które ukazały się w materiałach konferencji międzynarodowych 

(7 artykułów w materiałach SPIE) oraz brał czynny udział w 14 konferencjach naukowych 

w postaci wygłoszenia referatu ustnego lub prezentacji plakatu. Należy tutaj podkreślić, że brał 

on udział w 8 krajowych i międzynarodO\vych projektach badawczych. 

Podsumowując stwierdzam, że przedstawiona mi do recenzji rozprawa doktorska prezentuje 

\vysoki poziom naukowy i świadcz) o dużych umiejętnościach i dojrzałości naukowej 

dok1oranta. Mogę zatem stwierdzić z całym przekonaniem, że spełnia ona z nadmiarem 

wszystkie warunki określone w art. 13 ust. 1 Ustawy z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach 

naukowych 1 tytule naukowym ora= o stopmach 1 tytule w =akre<;ie s::tuki i wnioskować do Rady 

Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwers)'1etu Mikołaja Kopernika 

w Toruniu o dopuszczenie dok1oranta do dalszych etapów przewodu doktorskiego. 
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