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2Praca badawcza – czym się zajmuję?

Optyczne metody pomiarowe: światło nośnikiem informacji
Szereg zalet:
• bezinwazyjność i bezkontaktowość
• możliwość automatyzacji
• uniwersalność
• wysoka dokładność (wyznaczana przez długość fali)
• analiza danych w pełnym polu pomiarowym

Obraz prążkowyPolowa optyczna metoda pomiaru Wynik pomiaru

• Interferometria

• Oświetlenie strukturalne

• Techniki mory

• Holografia

• Rozkład współczynnika 
załamania

• Kształt
• Przemieszczenia/odkształcenia
• Amplituda i faza drgań
• Front falowy

Oświetlenie 
strukturalne

Interferometria 

Interferometria plamkowa 



3Obraz prążkowy – co to takiego?

Faza – kształt prążków



4Obraz prążkowy – co to takiego?

Faza – kształt prążków



5Wybrane innowacyjne rozwiązania

Bardzo dokładne badania elementów optycznych 
[wdrożenie interferometr D7 firmy Difrotec]

Biopsja optyczna do badania biologicznych 
obiektów rozpraszających

Mikroskopia fazowa do badania biologicznych 
obiektów przezroczystych

Mikroskopia bez użycia soczewek



6D7 Difrotec: dokładne testowanie elementów optycznych



7D7 Difrotec: wybrane aplikacje



8Biopsja optyczna do badania obiektów rozpraszających

Obraz prążkowy wygenerowany 
w mikroskopie fazowym

Owocna współpraca z prof. Tomaszem 
Tkaczykiem z Rice University, Houston, USA
Badania komórek raka szyjki macicy metodą 
mikroskopii z oświetleniem strukturalnym.
Wolumetryczne optyczne sekcjonowanie.

(a) obraz bez oświetlenia strukturalnego 
(b) obraz z oświetleniem strukturalnym (prążkowy)



9Mikroskopia fazowa do badania obiektów przezroczystych

Cel: obliczenie rozkładu fazy obrazu prążkowego
Potrzebujemy: Koherentne promieniowanie + wiązkę obiektową i referencyjną

Obiekty fazowe (przezroczyste)            załamują światło

Komórki raka prostaty widziane 
w klasycznym mikroskopie

Obraz prążkowy wygenerowany 
w mikroskopie fazowym

Rozkład fazy

Owocna współpraca z grupą badawczą
prof. Vicente Mico z Uniwersytetu w Walencji



10Mikroskopia fazowa – przykłady zastosowań



11Mikroskopia bez użycia soczewek
Układ Kreuzera Układ Ozcana



Dziękuję za uwagę!


