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 Streszczenie 
 

 Pierwotnym tematem niniejszej pracy magisterskiej było mapowanie pól 

biomagnetycznych. Pola takie generowane są przez organizmy żywe i nierozerwalnie są one 

związane z procesami życiowymi, w tym m.in. z oddychaniem, krążeniem, trawieniem, 

myśleniem itp. W organizmie człowieka niemal każdy organ cechuje się aktywnością 

magnetyczną, z czego najsilniejsze pole magnetycznego generuje ludzkie serce. Dlatego też to 

właśnie ten organ stał się modelowym układem dla prowadzonych badań. 

Na potrzeby realizacji pracy zaadoptowano układ magnetometru optycznego powstały 

podczas realizacji pracy licencjackiej autorki. Wspomniany magnetometr wykorzystywał 

światło o rotującej polaryzacji liniowej, która, gdy zsynchronizowana z precesją Larmora 

momentów magnetycznych w zewnętrznym polu magnetycznym, pozwala na wytworzenie  

w ośrodku dynamicznej (precesującej wokół pola) anizotropii optycznej. Amplituda tej 

anizotropii jest tym silniejsza, im bliższe sobie są częstości rotacji światła i precesji anizotropii. 

W ten sposób obserwacja amplitudy modulacji skręcenia płaszczyzny polaryzacji dodatkowej 

wiązki światła o początkowo statycznej polaryzacji pozwala na pomiar pola magnetycznego. 

W oparciu o technikę rotującej polaryzacji skonstruowano sondę do pomiarów pola 

magnetycznego. W sondzie znajdował się zarówno ośrodek magnetooptycznie czynny (pary 

rubidu), jak również szereg pasywnych elementów optycznych (lustro, płytka fazowa, 

polaryzator) i fotodiody, pozwalające na monitorowanie parametrów wiązki pompującej  

o rotującej polaryzacji oraz próbkującej, której polaryzacja jest modulowana przez zmianę 

własności optycznych ośrodka. Same wiązki światła przygotowywane były poza sensorem (na 

stole optycznym) i doprowadzane do sensora przy pomocy światłowodów zachowujących 

polaryzację. Jak się okazało, z uwagi na właściwości światłowodów zachowujących 

polaryzację, rozwiązanie to nie było optymalne i to właśnie ono, w połączeniu z brakiem 

pełnego ekranowania magnetycznego badanego obszaru (szum magnetyczny), było źródłem 

największych problemów pomiarowych w projekcie. 

Ważnym elementem realizacji pracy była obserwacja sygnałów magnetycznych 

generowanych w kontrolowanych warunkach doświadczalnych. W tym celu stworzono fantom 

składający się z 8 odcinków drutu, które przez sekwencyjne przepuszczanie przez nie prądu  

o regulowanym natężeniu pozwalały imitować przepływ prądów jonowych w sercu. Przy 

pomocy skonstruowanej sondy zarejestrowane zostały zarówno rezonanse magnetooptyczne od 
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stałego pola magnetycznego generowanego przy pomocy cewek, jak również stworzono mapy 

pola generowanego przez fantom. W celu przeprowadzenia weryfikacji otrzymanych wyników, 

wysymulowano mapy generowane przez określone rozkłady prądów w fantomie. Mapy te 

zostały następnie skonfrontowane z wynikami doświadczalnymi. 

Uzyskane wyniki otworzyły drogę dla pomiarów biomagnetycznych serca. Niestety,  

z uwagi na problemy wspomniane powyżej, nie udało się zarejestrować wystarczająco 

przekonujących sygnałów magnetycznych generowanych przez ludzkie serce. Mimo swojego 

negatywnego wydźwięku, badania te pozwoliły jednak na sformułowanie pewnych wniosków, 

które mają być w przyszłości wykorzystane do budowy nowego sensora (integracja laserów  

z sondą) oraz zaimplementowania technik ograniczenia szumu magnetycznego (gradiometria). 

Niniejsza praca zorganizowana jest w następujący sposób. W pierwszej jej części 

opisano teoretyczne podstawy magnetometrii optycznej, magnetokardiografii oraz samej 

fizjologii serca. W drugiej części pracy zademonstrowano układ eksperymentalny, za pomocą 

którego prowadzono badania. Praca magnetometru została dokładnie przeanalizowana, co 

pozwoliło na jego optymalizację. Dzięki temu mógł on zostać wykorzystany do detekcji  

i mapowania słabych pól. Następnie pokrótce omówiono model teoretyczny wykorzystywany 

do obliczania map rozkładów pola. W rozdziale 4 opisano uzyskane przy pomocy sensora 

wyniki, w tym mapy pól generowanych przez fantom. Wyniki doświadczalne uzupełnione 

zostały danymi symulacyjnymi. Pozwoliło to na ich pełniejszą analizę. Pracę kończy 

podsumowanie zawierające najważniejsze wnioski oraz sugestie na przyszłość.  
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Wstęp 

 

Zagadnienie generacji pól magnetycznych przez organizmy żywe oraz opracowywanie 

technik ich detekcji jest od dłuższego czasu jednym z ważnych kierunków badań naukowców, 

badających biofizyczne aspekty życia. Pomiar pól biomagnetycznych może bowiem dostarczyć 

ważnych informacji o funkcjonowaniu organizmu czy określonych jego organów, jak również 

wiedzy o ich kondycji. Ważną cechą detekcji pól biomagnetycznych jest bezinwazyjność  

i bezpieczeństwo tego podejścia, przy jednoczesnej możliwości spojrzenia w głąb organizmu. 

Stanowi to istotną różnicę w stosunku do innych metod diagnostyki medycznej, takich jak 

elektrokardiografia (ekranowanie elektryczne wnętrza serca), obrazowanie magnetyczne 

(ultrasilne pole magnetyczne) czy emisyjna tomografia pozytonowa (używanie materiałów 

promieniotwórczych). Dlatego też wśród osób związanych ze środowiskiem medycznym rodzi 

się coraz większa chęć wykorzystania pomiarów pól biomagnetycznych celem wcześniejszego 

i dokładniejszego rozpoznawania schorzeń, ich profilaktyki oraz finalnego wyleczenia.  

Szczególną cechą pól biomagnetycznych jest ich bardzo mała wartość. Przykładowo 

serce tuż nad klatką piersiową wytwarza pole o indukcji od 1 do 1000 pT, podczas gdy mózg 

tuż przy czaszce wytwarza pole od 0,01 do 1 pT. W naturalny sposób implikuje to konieczność 

użycia najbardziej czułych mierników pola magnetycznego. Z drugiej zaś strony 

charakterystyka czasowa sygnałów biomagnetycznych implikuje konieczność wykorzystania 

technik, których pasmo dochodzi do kilkuset hertzów.  

Najdokładniejszymi znanymi obecnie czujnikami pola magnetycznego są 

magnetometry optyczne [1]. Urządzenia te działają na zasadzie pomiarów parametrów światła 

przechodzącego przez tzw. ośrodek magnetooptycznie czynny. W takim przypadku 

właściwości optyczne ośrodka zależą od pola magnetycznego, co wpływa na zmianę 

parametrów przechodzącego przez niego światła (np. jego natężenia lub polaryzacji). Pomiar 

tych parametrów może zatem dostarczyć informacji ilościowych o polu magnetycznym. 

Najczęściej wykorzystywanym w magnetometrach optycznych ośrodkiem są pary 

metali alkalicznych. Z uwagi na swoją unikalną budowę i tylko jeden elektron na powłoce 

walencyjnej, układy takie posiadają stosunkowo prostą strukturę energetyczną, przy 

jednoczesnej silnej absorpcji światła. Umożliwia to prowadzenie efektywnego pompowania 

optycznego [2], które pozwala na wytwarzanie bardzo silnej anizotropii optycznej takich 

ośrodków i otwiera możliwość prowadzenia precyzyjnych pomiarów magnetycznych. 
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Od szeregu już lat, w Zakładzie Fotoniki IF UJ prowadzone są badania nad nowymi 

technikami pomiarów pola magnetycznego. Wiele z tych technik wykorzystuje nieliniową 

magnetorotację, tj. zjawisko polegające na skręceniu liniowej polaryzacji światła w funkcji 

zewnętrznego pola magnetycznego. Pewną trudnością w zastosowaniu tego zjawiska do 

pomiarów pola magnetycznego jest problem ciągłego pompowania optycznego atomów i ich 

ewolucji w zewnętrznym polu magnetycznym. To właśnie konkurencja tych dwóch zjawisk 

sprawia, że typowo sygnały rotacji polaryzacji obserwowane są w polach wiele rzędów 

wielkości słabszych od pola magnetycznego Ziemi, podczas gdy w silniejszych polach nie jest 

obserwowane skręcenie płaszczyzny polaryzacji. Aby wyeliminować ten problem stosuje się 

techniki pompowania synchronicznego, w których poprzez modulację pompowania można 

uzgodnić ze sobą proces pompowania optycznego i precesję. W tym właśnie kontekście 

wykorzystuje się światło modulowane amplitudowo (AM) [3] i częstotliwościowo (FM) [4].  

O ile wykorzystanie pompowania synchronicznego powoduje wielokrotne poszerzenie zakresu 

pomiarowego, aż do pól magnetycznych porównywalnych z polem Ziemi, tak istotnych  

w wielu zastosowaniach, o tyle prowadzi ono również do pewnego zmniejszenia czułości [3].  

W ostatnim czasie w Zakładzie Fotoniki opracowano metodę pompowania 

synchronicznego, w której udało się wykorzystać światło o polaryzacji liniowej, która to 

polaryzacja wiruje względem kierunku propagacji światła. Pozwala to na pomiar pól 

silniejszych, otwierając znacząco zakres dynamiczny pomiarów, przy jednoczesnej niezbyt 

znaczącej utracie czułości. To właśnie te cechy sprawiły, że w niniejszej pracy zdecydowano 

się na wybranie tej techniki do badań nad biomagnetyzmem. Celem badań był nieinwazyjny 

pomiar pola magnetycznego wytwarzanego przez ludzkie serce w całym cyklu jego 

fizjologicznej pracy. Dzięki poznaniu jak pracuje ten jeden z najważniejszych organów, 

możliwe może okazać się wcześniejsze wykrywanie ewentualnych patologii jego 

funkcjonowania i ich skuteczniejsze wyleczenie.  
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1. Biomagnetyzm serca i techniki jego badań 
 

Przedmiotem zainteresowań niniejszej pracy jest pole magnetyczne wytwarzane przez 

ludzkie serce. Choć jest to najsilniejsze pole magnetyczne generowane przez nasz organizm, 

jego wartość nad klatką piersiową wynosi zaledwie 1 – 1000 pT (amplituda pola 

magnetycznego zależy od odległości od serca oraz cyklu skurczu). Oznacza to, że jest to pole 

co najmniej 10 tys. razy mniejsze od pola magnetycznego Ziemi czy około dziesięciokrotnie 

mniejsze od pola magnetycznego generowanego przez trakcję tramwajową z odległości 1 km. 

Implikuje to zatem konieczność nawet częściowego kontrolowania zewnętrznych pól 

magnetycznych. Można tego dokonać budując specjalne osłony magnetyczne wykonane  

z materiału o wysokiej przenikalności magnetycznej (np. mumetalu). Redukcja szumu 

środowiskowego znacząco zwiększa prawdopodobieństwo detekcji słabych pól 

magnetycznych.  

W celu lepszego zrozumienia badań przedstawionych w niniejszej pracy, poniżej 

omówiono pokrótce anatomię i fizjologię mięśnia sercowego wraz z opisem podstawowej 

metody diagnostyki tego organu (elektrokardiografii). Podanie takiego szerszego kontekstu 

badań nad sercem pozwala na lepsze zrozumienie prezentowanych zagadnień. 

1.1. Elektrofizjologiczny aspekt serca 

 

1.1.1. Anatomia i fizjologia mięśnia sercowego 

 

Mięsień sercowy położony jest w śródpiersiu dolnym środkowym, w worku 

osierdziowym. Składa się ono z dwóch przedsionków i dwóch komór, oddzielonych od siebie 

przegrodą międzyprzedsionkową oraz przegrodą międzykomorową. Obok budującej serce 

mięśniówki właściwej, której zadaniem jest pompowanie krwi w układzie krwionośnym, 

istnieje w nim również tzw. układ bodźcotwórczo – przewodzący (Rys. 1) [5]. Układ ten 

odpowiedzialny jest za autonomiczną pracę tego mięśnia, gdyż jego komórki posiadają 

zdolność do powolnej spoczynkowej depolaryzacji, wykazując tym samym podstawowy rytm 

elektryczny. W konsekwencji skurcz i rozkurcz mięśnia jest efektem samoistnego pobudzania 

się serca.  
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Podstawową strukturą układu bodźcotwórczo – przewodzącego („rozrusznikiem”) jest 

węzeł zatokowo – przedsionkowy. W ciągu minuty generuje on od 60 do 100 pobudzeń. Impuls 

elektryczny wychodzący z rozrusznika przechodzi przez tzw. szlaki międzywęzłowe, 

umiejscowione pomiędzy węzłem zatokowo – przedsionkowym a węzłem przedsionkowo – 

komorowym. Szlaki te obejmują: wiązkę Bachmanna, Wenckebacha, Thorela oraz IV wiązkę 

odpowiednio do prawej i lewej komory serca. W prawym przedsionku, przy przegrodzie 

międzyprzedsionkowej, znajduje się następny element układu przewodzącego – węzeł 

przedsionkowo – komorowy. Stąd sygnał idzie przez pęczek Hisa, dzieląc się na prawą i lewą 

jego odnogę. Lewa odnoga pęczka Hisa rozwidla się następnie na trzy wiązki (przednią, tylną 

i środkową), a całość układu bodźcotwórczo – przewodzącego serca zakończona jest włóknami 

Purkiniego, które mają bezpośredni kontakt z komórkami mięśnia sercowego [6].  

 

Rysunek 1. Schemat budowy serca wraz z układem bodźcotwórczo – przewodzącym [7]. 

 Serce pracuje w sekwencjach następujących kolejno po sobie. Sekwencje te są krótkie 

(trwają ułamki sekund) i składają się na pełen cykl skurcz – rozkurcz serca [6]. Jako pierwszy 

pojawia się skurcz przedsionków (0,15 s), kolejno impuls pobudza do skurczu komory (0,3 s), 

a następnie można zaobserwować pauzę, zwaną również ciszą elektryczną serca (0,4 s).  

Z uwagi na różne ciśnienia panujące pomiędzy przedsionkami i komorami, w okresie ciszy 

krew przelewa się pomiędzy przedsionkami i komorami. W dalszej kolejności występuje skurcz 
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przedsionków, podczas którego komory wypełniają się krwią, a zaraz potem skurcz 

izowolumetryczny komór (następuje wzrost napięcia mięśniówki bez zmiany długości włókien 

mięśniowych). Na tym etapie zamykają się zastawki przedsionkowo – komorowe,  otwierają 

zastawki tętnicze, a komory zaczynają kurczyć się izotonicznie, tzn. skraca się długość ich 

włókien mięśniowych, przy zachowanym stałym ich napięciu. Dzięki temu krew 

wypompowywana jest do wszystkich komórek ludzkiego ciała, a komory przechodzą do stanu 

protodiastolicznego (przedrozkurczowego). Na koniec zastawki tętnicze zamykają się, a krew 

znowu zaczyna zapełniać komory i cały mechanizm się powtarza (Rys. 2).  

 

Rysunek 2. Cykl pracy serca: A – stan spoczynkowy (krew przepływa z przedsionków do 

komór na zasadzie różnicy ciśnień), B – skurcz przedsionków, C – skurcz izowolumetryczny 

komór, D – skurcz izotoniczny komór, E - rozkurcz [8]. 

 

1.1.2. Podstawy elektrokardiografii 

 

W roku 1924 Willem Einthoven otrzymał Nagrodę Nobla za wynalezienie 

elektrokardiografii i opisanie podstawowych zaburzeń kardiologicznych. Od tego 

historycznego wydarzenia elektrokardiografy są coraz bardziej zaawansowane, jednak metoda 

diagnostyczna pozostaje bez zmian.  

Elektrokardiografia jest metodą obrazowania zmiany potencjału elektrycznego, 

indukowanego przez ludzkie serce [6]. Za pomocą elektrokardiogramu można określić 

wielkość i kierunek zmian tego potencjału w czasie. Różnice potencjałów, które są 

sumarycznymi zmianami napięcia elektrycznego generowanego przez serce, mierzy się na 

powierzchni ludzkiego ciała z wykorzystaniem galwanometru, będącego najważniejszą częścią 

elektrokardiografu. Elektrody znajdujące się w dwóch określonych miejscach na powierzchni 
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ciała połączone z galwanometrem składają się na obwód elektryczny, który nazywany jest 

odprowadzeniem.  

Standardowy zapis elektrokardiograficzny (EKG) pochodzi z 12 odprowadzeń (Rys. 3):  

3 odprowadzeń kończynowych dwubiegunowych (Einthovena: I, II, III), 3 odprowadzeń 

kończynowych jednobiegunowych (Goldberga: aVR, aVL, aVF) oraz 6 odprowadzeń 

przedsercowych jednobiegunowych (Wilsona: V1, V2, V3, V4, V5, V6). W odprowadzeniach 

dwubiegunowych elektrody umieszczane są w punktach o różnych potencjałach i rejestrowane 

jest napięcie pomiędzy nimi, natomiast w odprowadzeniach jednobiegunowych badany jest 

bezwzględny potencjał w miejscu umieszczenia konkretnej elektrody [6].  

 

Rysunek 3. Schemat rozmieszczeń elektrod na pacjencie w badaniu EKG. Kolory zostały 

zachowane jak dla elektrod używanych przez pracowników służby zdrowia. 

Zapis elektrokardiogramu (Rys. 4) pozwala wykryć wiele nieprawidłowości  

w funkcjonowaniu mięśnia sercowego, jednak nie daje w pełni satysfakcjonującego obrazu 

patologii. Częstokroć zmiany, które zaczynają zachodzić w funkcjonowaniu serca, są 

początkowo niewielkie i niepozorne. Nie da się ich uchwycić gołym okiem, wykonując 
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rutynowe badanie EKG. Niestety w przypadku poważniejszych schorzeń zawsze konieczna jest 

bardziej wnikliwa diagnostyka z zastosowaniem innych metod badawczych. Jedną z najbardziej 

obiecujących jest opisana poniżej magnetokardiografia. 

  

1.2. Magnetokardiografia 

 

Magnetokardiografia (MKG) jest techniką pomiaru pól magnetycznych wytwarzanych 

przez ludzkie serce za pomocą niezwykle czułych urządzeń. Pierwsze pomiary 

magnetokardiograficzne przeprowadzili w 1962 roku Gerhard Baule i Richard McFee [9], 

używając dwóch dużych cewek umieszczonych nad klatką piersiową. Sygnały pochodzące od 

serca były rzeczywiście widoczne, ale niestety bardzo zaszumione (Rys. 5). Autorzy 

podejrzewali, ze powodem tak wysokiego poziomu szumu była długość kabla, którym był 

połączony badany pacjent z aparaturą. Kolejnym przełomowym osiągnięciem były badania 

Davida Cohena [10], który wykorzystał magnetycznie ekranowany pokój, aby zmniejszyć 

poziom szumów środowiskowych. Zastosował on również mniejszą cewkę z lepszą 

elektroniką. Zebrane sygnały pochodzące od serca były o wiele mniej zaszumione, co 

umożliwiło sporządzenie mapy rozkładu pola magnetycznego.  

Rysunek 4. Fragment prawidłowego zapisu EKG rytmu zatokowego [6]. 
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Rysunek 5. Pierwszy oryginalny zarejestrowany przez Baula i McFee magnetokardiogram 

wraz z elektrokardiogramem [9]. 

Punktem zwrotnym w historii magnetokardiografii było opracowanie bardzo czułego 

magnetometru zwanego SQUID (ang. superconducting quantum interference device – 

nadprzewodzący interferometr kwantowy) przez Jamesa Zimmermana [11]. Wykorzystanie 

tego detektora w ekranowanym pomieszczeniu Cohena pozwoliło na obserwacje sygnału MKG 

równie wyraźnego jak tego podczas rutynowo wykonywanego elektrokardiogramu [12]. 

Pomiar ten uznać można za początek magnetokardiografii, a nawet szerzej, za początek badań 

nad szeroko pojętym biomagnetyzmem.  

Pomimo swojej już 50-letniej historii magnetokardiografia jest wciąż bardzo niedojrzałą 

metodą diagnostyczną zaburzeń kardiologicznych. Problem ten wiąże się z natężeniem 

generowanych sygnałów biomagnetycznych. W ostatnim 15-leciu jednak, z uwagi na szybki 

rozwój wysokoczułych metod magnetometrii optycznej, magnetokardiografia zaczęła się 

rozwijać bardziej dynamicznie. Wielu lekarzy oraz osób obcujących na co dzień  

z zagadnieniem wczesnej detekcji zaburzeń kardiologicznych u pacjentów, zaczyna coraz 

bardziej doceniać możliwości, jakie niesie ze sobą wprowadzenie do powszechnego użytku 

magnetokardiografów. Technika detekcji pola magnetycznego wytwarzanego przez ludzkie 

serce mogłaby m.in. pozwolić na diagnozę konkretnych stanów patologicznych i zaburzeń 

pracy serca [13]. Jak się okazuje, mające do tej pory monopol na rynku elektrokardiografy, nie 

dają tak dokładnego obrazu zaburzeń w organizmie ludzkim, jaki mogłyby dać 

magnetokardiografy, szczególnie w przypadku stanów niedokrwiennych. Mogłaby ona również 

pozwolić na nieinwazyjne pomiary kardiologiczne płodu, a także osób z poparzoną klatką 

piersiową [1, 13].  
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W badaniach nad polem magnetycznym ludzkiego serca, najpowszechniej są wciąż 

wykorzystywane magnetometry nadprzewodzące (SQUID), które przetwarzają analizowany 

strumień magnetyczny na napięcie elektryczne [14]. W tego typu układach pacjent musi 

znajdować się w pozycji leżącej, urządzenie pomiarowe powinno być umieszczone jak najbliżej 

klatki piersiowej pacjenta, a całe pomieszczenie, w którym odbywało się badanie, jak najlepiej 

ekranowane magnetycznie, by wyeliminować pola zewnętrzne. Rejestrowany jest rozkład 

przestrzenny składowej pola magnetycznego prostopadłej do klatki piersiowej pacjenta, w 9 – 

36 punktach na klatce piersiowej oraz plecach, z których później składana jest mapa przepływu 

pola magnetycznego w czasie. Uzyskiwany jest tym sposobem magnetokardiogram, który jest 

zawsze odnoszony do jednego z dwubiegunowych odprowadzeń elektrokardiogramu, 

rejestrowanego w tym samym czasie. Taki magnetokardiogram zawiera również wszystkie 

charakterystyczne dla elektrokardiogramu załamki jak P, Q, R, S, T, U [13, 14]. 

Dzięki magnetometrom typu SQUID można uzyskać czułość na poziomie 1 
fT

√Hz
. Tak 

wysoka czułość jest jednak okupiona koniecznością zastosowania dodatkowych elementów,  

w tym koniecznością chłodzenia złącza mierzącego strumień pola magnetycznego do 

temperatur ciekłego helu. Sprawia to, że aparatura związana z tego typu magnetometrami jest 

skomplikowana, nie może być miniaturyzowania, a jej koszty utrzymania są wysokie. 

Z powyższych powodów, a także szukając doskonalszego rozwiązania 

technologicznego, zaczęto brać pod uwagę wykorzystanie magnetometrii optycznej  

w pomiarach magnetokardiograficznych. Rekordową czułość pomiaru z użyciem 

magnetometrów optycznych zarejestrowano na poziomie attotesli w paśmie jednohertzowym 

(160 
aT

√Hz
.) [1]. Obok tego, urządzenia te mogą być miniaturyzowane, a ich cena i koszty 

użytkowania są niewielkie. Otwiera to duże możliwości wykorzystania magnetometrów 

optycznych w medycynie.  

1.3. Magnetometry optyczne 
 

Najczulszymi dostępnymi urządzeniami, używanymi do pomiarów pola magnetycznego 

są obecnie magnetometry optyczne. Wykorzystują one zmiany fizycznych właściwości światła, 

które przechodzi przez ośrodek magnetooptycznie czynny. W wielu przypadkach zmiana 

indukowana w tego typu układach zależy monotonicznie od amplitudy pola magnetycznego, co 

stwarza możliwość wykorzystania ich w ilościowych pomiarach pola magnetycznego. 
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Jako przykład zjawiska wykorzystywanego w magnetometrach optycznych można 

rozważyć zjawisko nieliniowej magnetorotacji. W zjawisku tym polaryzacja liniowo 

spolaryzowanego światła, będącego złożeniem dwóch ortogonalnie  spolaryzowanych 

składowych kołowych (prawo- i lewoskrętnej), ulega skręceniu na skutek przejścia przez 

ośrodek wykazujący dwójłomność kołową. W magnetorotacji dwójłomność ta została 

wyindukowana optycznie i zmodyfikowana (obrócona) przy pomocy pola magnetycznego. 

Zjawisko to jest najczęściej obserwowalne w parach pierwiastków metali alkalicznych i jest 

ono związane z pompowaniem optycznym. Poniżej omówione są kwantowe podstawy tego 

zjawiska [1, 2].  

W stanie równowagi termodynamicznej uporządkowanie spinów atomów w gazach jest 

przypadkowe. Ponieważ polaryzacja spinowa atomów ośrodka determinuje jego własności 

optyczne, w takim przypadku ośrodek nie wykazuje anizotropii optycznej. Oświetlenie ośrodka 

odpowiednio spolaryzowanym światłem i jego absorpcja w atomach powoduje 

uporządkowanie przestrzenne spinów, które zwane jest polaryzacją atomową. Prowadzi to do 

powstania anizotropii optycznej ośrodka. W przypadku zjawiska nieliniowej magnetorotacji 

absorbowane jest światło spolaryzowane liniowo, co prowadzi do wytworzenia anizotropii, 

której oś optyczna zorientowana jest wzdłuż kierunku polaryzacji światła. 

Spolaryzowanie ośrodka sprawia, że spiny wielu atomów zorientowane są wzdłuż tej 

samej osi. Ponieważ ze spinem związany jest moment magnetyczny molekuły, wprowadzenie 

tak przygotowanego układu do pola magnetycznego powoduje, że spiny zaczynają precesować 

z częstością proporcjonalną do pola magnetycznego (precesja Larmora). Zmienia się zatem 

przestrzenna orientacja polaryzacji atomowej ośrodka, a z nią również orientacja osi anizotropii 

optycznej ośrodka. 

Kierunek spinów pompowanych przy pomocy światła oraz tych precesujących pod 

wpływem pola magnetycznego jest różny. Stąd też wytworzona w ośrodku wypadkowa 

polaryzacja jest dynamiczną równowagą pomiędzy procesami pompowania optycznego oraz 

precesji spinowej. Dla słabych pól prowadzi to do efektywnego przekręcenia osi anizotropii 

optycznej, a co za tym idzie do skręcenia płaszczyzny polaryzacji światła, przechodzącego 

przez ośrodek. Należy jednak pamiętać, że do powstania wypadkowej anizotropii optycznej 

dochodzić może w takim przypadku tylko dla niezbyt silnych pól. Dla silnych pól precesja 

spinowa jest tak szybka, że w ośrodku istnieją atomy o wszystkich możliwych polaryzacjach 

wokół osi wyznaczonych przez pole magnetyczne, co sprawia, że polaryzacja ośrodka, a za nią 
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dwójłomność ośrodka, uśrednia się do zera. Właśnie problem uśredniania polaryzacji  

w ośrodku odpowiedzialny jest za to, że zakres dynamiczny wielu magnetometrów optycznych 

ograniczony jest tylko do bardzo słabych pól. 

 

 

Rysunek 6. Składowa synfazowa sygnału rotacji polaryzacji dla zeropolowego rezonansu. 

Z powodu niedoskonałości rozwiązania, w którym pomiary pola magnetycznego 

prowadzone były przy pomocy ciągłej (niemodulowanej) wiązki pompującej, zaczęto 

prowadzić pomiary z jej amplitudową modulacją, ponieważ włączanie światła pompującego co 

jakiś czas, może spowodować synchroniczne budowanie się polaryzacji [3]. Dochodzi do tego  

w sytuacji, gdy częstość modulacji natężenia światła i częstość precesji spinów są ze sobą 

zsynchronizowane. W szczególności, gdy spełniony jest warunek Ω𝑚=2Ω𝐿, gdzie Ω𝑚 jest 

częstością modulacji, zaś Ω𝐿 częstością Larmora, może dojść do wytworzenia makroskopowej, 

dynamicznie rotującej względem pola magnetyzacji polaryzacji ośrodka. Czynnik dwa pojawia 

się na skutek symetrii w układzie; anizotropia wytwarzana światłem liniowo spolaryzowanym 

przechodzi nierozróżnialnie w siebie po obrocie o kąt 180⁰. Dlatego nawet gdy precesja 

spinowa odbywa się na częstości Ω𝐿 to modulacja własności optycznych odbywa się na 

częstości 2Ω𝐿.  

Rysunek 7 przedstawia synfazową (mierzoną w fazie zgodnej z sygnałem modulacji) 

składową sygnału rotacji polaryzacji. Położenie rezonansu i przesunięcie składowej synfazowej 

z osią odciętych składowej synfazowej w 2Ω𝐿 umożliwia pomiar pola magnetycznego 
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𝐵 =
ℏ

2𝑔𝜇𝐵
Ω𝑚,       (1) 

gdzie g – czynnik żyromagnetyczny (Landégo).  

 

Rysunek 7. Składowa synfazowa sygnału rotacji polaryzacji dla Ωm=2ΩL. 

Ogromną zaletą rozwiązania ze światłem modulowanym natężeniowo jest możliwość 

pomiaru dużo silniejszych pól magnetycznych. W wielu przypadkach zakres dynamiczny pracy 

magnetometrów pracujących ze światłem modulowanym, jest 1 000 000 razy większy od tego 

osiąganego przy pomocy światła niemodulowanego. Jednakże pewną wadą tego rozwiązania 

jest fakt, że atomy oddziałują ze światłem tylko przez krótki okres czasu (większość czasu 

światło jest wyłączone). Sprawia to, że mniejszy jest stopień polaryzacji ośrodka niż  

w przypadku światła niemodulowanego, a w konsekwencji niższa jest czułość pracujących  

w silniejszych polach magnetometrów. Z tego też powodu, w ramach pracy licencjackiej 

autorki, zaproponowane zostało nowe rozwiązanie. Wykorzystano w nim światło o polaryzacji 

liniowej rotującej względem kierunku propagacji światła. W przypadku rotującej polaryzacji 

wiązka pompująca cały czas wiruje wraz ze spinami atomów rubidu, dzięki czemu pompuje 

ona ośrodek w sposób ciągły, a polaryzacja nowospolaryzowanych spinów jest taka sama jak 

polaryzacja spinów wytworzonych wcześniej (przy założeniu, że częstość precesji spinowej  

i polaryzacji są takie same). W ten sposób całkowita polaryzacja ośrodka jest wyższa niż  

w przypadku wiązki o modulowanym natężeniu, ale zakres dynamiczny pozostaje wciąż bardzo 

duży. 
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Drugą istotną różnicą w porównaniu z techniką wykorzystującą modulację amplitudową 

jest pozycja rezonansu. O ile poprzednio rezonans obserwowany był dla Ωm=2ΩL, tym razem 

jego pozycja przypada na Ωm=ΩL. Sytuacja ta została zobrazowana na Rys. 8. 

 

Rysunek 8. Składowa synfazowa sygnału rotacji polaryzacji dla Ωm=ΩL. 

Z powyższego opisu bezsprzecznie wynika, że wymyślone i zaimplementowane  

w ramach niniejszej pracy rozwiązanie z wykorzystaniem rotującej polaryzacji jest najlepszym 

sposobem przygotowania ośrodka pomiarowego w badaniach nad biomagnetyzmem. Dzięki 

nieprzerwanemu pompowaniu ośrodka wszystkie spiny będą wirować ze zgodna fazą, co 

bezpośrednio przełoży się na jakość uzyskanego sygnału i czułość magnetometru. 
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2. Część doświadczalna 

 

2.1. Układ eksperymentalny 

 

Opisane w niniejszej pracy badania prowadzono w laboratorium Zakładu Fotoniki IF 

UJ. W skonstruowanym układzie szereg elementów, w tym laser półprzewodnikowy oraz liczne 

elementy optyczne (soczewki, polaryzatory), optoelektroniczne (laser, modulatory 

akustooptyczne, detektory) oraz optomechaniczne (precyzyjne uchwyty na optykę), które były 

wykorzystywane podczas pomiarów, przymocowano do stołu optycznego. Światło, 

przygotowane pod względem długości fali, natężenia i polaryzacji, sprzęgane było następnie 

do światłowodu i doprowadzane do sensora, którym były pary izotopu 87Rb, umieszczone  

w specjalnym pojemniku szklanym. Ściany tego pojemnika pokryte zostały warstwą ochronną, 

która sprawia, że podczas odbić od powierzchni pojemnika atomy nie traciły polaryzacji (nie 

depolaryzowały się). Zmiany polaryzacji światła powstałe po przejściu przez komórkę, 

rejestrowane były przy pomocy dwóch fotodiod. Odpowiednia obróbka sygnałów 

elektrycznych, w tym m.in. wykorzystanie wzmacniacza fazoczułego, pozwoliła na precyzyjną 

rejestrację sygnałów magnetorotacyjnych, co następnie pozwalało na określenie indukcji pola 

magnetycznego, w którym znajdowała się komórka rubidowa. 

 

Rysunek 9. Schemat układu pomiarowego. 
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Rysunek 9 przedstawia schemat układu pomiarowego, wykorzystywanego  

w omawianych badaniach. Laser diodowy (Toptica DL pro) dostrojony był do przejścia F = 2 

→ F' = 1, gdzie F i F’ są całkowitymi momentami pędu nadsubtelnego stanu podstawowego  

i wzbudzonego linii D1 
87Rb (795 nm). W przeprowadzanym eksperymencie bardzo istotne 

było, aby wykorzystywane światło laserowe miało długość fali precyzyjnie dostrojoną do 

odpowiedniego przejścia atomowego 87Rb. Dlatego też używany laser był laserem  

z rozłożonym sprzężeniem zwrotnym, dzięki czemu kontrola długości fali była możliwa  

w szerokim zakresie za pomocą zmiany temperatury lub prądu diody, bez konieczności 

montażu dodatkowych elementów, jak np. siatka dyfrakcyjna (co jest konieczne w przypadku 

laserów z zewnętrzną wnęką rezonansową). Laser posiadał dedykowany sterownik, 

pozwalający na dokładną kontrolę wspomnianych wyżej parametrów. 

Emitowana z lasera wiązka światła rozdzielana była na wiązkę pompującą oraz wiązkę 

próbkującą. Obydwie wiązki ostatecznie trafiały do komórki wypełnionej parami rubidu, która 

dodatkowo znajdowała się w środku potrójnego półotwartego ekranu magnetycznego. 

Umożliwiało to częściową redukcję szumu magnetycznego. Wiązki światła laserowego, zanim 

trafiły do komórki z rubidem, przechodziły przez układ soczewek, polaryzatorów i kostek 

światłodzielących. Ich celem było odpowiednie przygotowanie parametrów wiązki, w tym 

ustalenie ich natężenia i stanu polaryzacji. Następnie pierwsza z wiązek (wiązka próbkująca) 

kierowana był do sprzęgacza światłowodowego i po wprowadzeniu jej do światłowodu 

utrzymującego polaryzację, doprowadzana w okolice komórki z parami rubidu. Wiązka 

próbkująca, po przejściu przez komórkę trafiała bezpośrednio na polarymetr i detektory, skąd 

przechodziła przez wzmacniacz fazoczuły (model SR844 RF Lock – In Amplifier), sterowany 

przez komputer. Wszelkie zmiany w układzie mogły być na bieżąco obserwowane na 

podpiętym do układu oscyloskopie. Sam pomiar polegał na przestrajaniu w określonym 

zakresie częstotliwości generatora sterującego rotacją polaryzacji i rejestracji punkt po punkcie 

amplitudy sygnału odbieranej ze wzmacniacza. Uzyskiwano wtedy charakterystyki, na 

podstawie których możliwe było określenie pozycji rezonansu, jego szerokości, czy też 

wyznaczenie czułości magnetometru. Rejestrowany sygnał był odbierany przez specjalnie 

stworzony program napisany w środowisku LabVIEW, dzięki któremu można było zapisać 

jego charakterystykę i później dokładnie odczytać części składowe rejestrowanych sygnałów. 

W stworzonym programie można też było dowolnie sterować zakresem pomiarowym oraz 

liczbą zbieranych punktów.  
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Druga z wiązek, zanim wprowadzana została do światłowodu, przechodziła jeszcze 

przez zaprojektowany na potrzeby tego eksperymentu układ optyczny, wytwarzający liniową 

polaryzację rotującą. W celu uzyskania wyżej wymienionej rotującej polaryzacji został 

skonstruowany specjalny układ (Rys. 10) opierający się o zastosowanie interferometru  oraz 

specjalnego autorskiego sterownika Rotpol [15]. Światło liniowo spolaryzowane wychodzące 

z lasera trafiało najpierw na płytkę półfalową, a następnie na polaryzacyjny dzielnik wiązki, 

gdzie rozszczepiało się na dwie wiązki o prostopadłych liniowych polaryzacjach (płytka 

półfalowa regulowała moc kierowaną na każdy kanał). W każdym z ramion interferometru 

światło przechodziło przez modulatory akustooptyczne (AOM), zasilane sinusoidalnym 

napięciem o stałej amplitudzie i częstotliwości ok. 80 MHz. AOM powodowało ugięcie 

przechodzącej przez niego wiązki światła i przesunięcie jej o częstotliwość sygnału sterującego 

modulatorem. Następnie występującym elementem układu była przesłona, która służyła do 

wyodrębnienia ugiętej wiązki światła. Tak przygotowane wiązki łączyły się  

z powrotem precyzyjnie w polaryzacyjnym dzielniku wiązki, skąd trafiały do światłowodu 

utrzymującego polaryzację. Uzyskana wiązka światła padała finalnie, po przejściu przez 

światłowód, na płytkę ćwierćfalową, umieszczoną już w samej sondzie, która była ustawiona 

pod kątem 45⁰ do obu polaryzacji. Powodowało to przesunięcie fazy o 90⁰ pomiędzy 

składowymi spolaryzowanymi równolegle względem osi płytki i finalnie uzyskanie polaryzacji 

kołowej, odpowiednio prawo– i lewoskrętnej.  

 

Rysunek 10. Układ wytwarzający rotującą polaryzację. 

Sterownik Rotpol służył do wytwarzania sygnałów sterujących AOM, tak, aby na jeden 

z nich podawane było napięcie zmienne o częstotliwość 80 MHz + Δf, natomiast na drugi sygnał 

o częstości 80 MHz i regulowanej fazie. Dzięki wykorzystaniu wspólnego generatora różnica 
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częstotliwości sygnałów zasilających AOM była równa dokładnie Δf. Z uwagi na istniejącą 

różnicę częstości obu wiązek, różnica faz między wiązkami stale rośnie. Dlatego też 

konsekwencją nałożenia na siebie fal o przeciwnych skrętnościach, ale o takich samych 

natężeniach, było powstanie światła o liniowej polaryzacji rotującej. Aby ustabilizować rotację 

polaryzacji, sterownik Rotpol dodatkowo wyposażony był w układ stabilizacji fazy, dzięki 

któremu niwelowane były wszelkie fluktuacje, występujące np. na skutek zmian temperatury 

czy też drgań i ruchów powietrza w interferometrze. Zabieg ten był kluczowy z uwagi na 

działanie magnetometru (minimalizacja szumu). 

Na potrzeby prowadzonego eksperymentu zaprojektowano specjalny fantom, dzięki 

któremu możliwe było imitowanie przebiegów prądów jonowych o dowolnej amplitudzie  

i czasie trwania. Składał się on z dwóch płytek, przez które przeprowadzono 8 sekwencji 

miedzianych drutów uniwersalnych (Rys. 11), zasilanych z 8 – kanałowego źródła prądowego. 

Dzięki temu na każdy kanał można było podawać prądy o różnych natężeniach oraz ustalać 

różny czas trwania przebiegu impulsu. Symulowanie takich sytuacji było uwzględnieniem 

położenia jednego drutu lub ich całej sekwencji względem orientacji sensora oraz konkretnych 

wartości natężeń prądów, zadawanych na każdy z kawałków przewodu.  

  

Rysunek 11. Fantom wytwarzający zasymulowane prądy jonowe (po lewej) umieszczony  

w potrójnym ekranie magnetycznym (po prawej). 
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Na potrzeby eksperymentu fantom został umieszczony na specjalnej drewnianej 

podstawce z oznaczonymi punktami pomiarowymi, dzięki czemu możliwe było precyzyjne  

i powtarzalne przesuwanie ich względem magnetometru umieszczonego nad nimi. W ten 

sposób mierzono indukcję pola magnetycznego w różnej odległości od fantomu tworząc 

finalnie mapę rozkładu tego pola.  

 

2.1.1. Optymalizacja pracy magnetometru 

 

Kluczowym z punktu widzenia prowadzonych badań było zapewnienie optymalnej 

pracy magnetometru. Osiąga się to przez dobranie odpowiednich i stabilnych warunków pracy, 

w tym uzyskanie światła o określonej długości fali czy polaryzacji. Stabilność długości fali 

światła była monitorowana na bieżąco za pomocą lambdametru (model WS Ultimate 

Wavelength Meter firmy HighFinesse Laser and Electronics Systems), który dawał 

rozdzielczość 2 MHz. Ponieważ wartość ta jest znacząco mniejsza od szerokości 

dopplerowskiej obserwowanych przejść, to rozdzielczość 2 MHz była wystarczająca dla 

prowadzenia pomiarów. 

Dla efektywności sprzężenia światła do światłowodu istotne jest odpowiednie 

przekrycie profilu wiązki z kształtem modu podstawowego światłowodu zachowującego 

polaryzację. Odpowiednio duże przekrycie obu profili pozwala na bardzo wysoką efektywność 

sprzężenia światła do światłowodu.  

Światłowody jednomodowe, a takim był wykorzystywany w eksperymencie 

światłowód zachowujący polaryzację, cechują się dopplerowskim modem podstawowym. 

Oznacza to, że dla efektywnego sprzęgania światła do światłowodu konieczne jest 

wykorzystywanie światła o takim właśnie profilu spektralnym. Dlatego też w kolejnym kroku 

zbadano profil wiązki laserowej wchodzącej do światłowodów. Wykorzystano do tego celu 

profilomierz firmy Thorlabs (model BC106-VIS). Jak pokazano na Rys. 12, profil ten nie był 

profilem idealnie gaussowskim, a cechował się pewną asymetrią. Dlatego też, efektywność 

sprzęgania nie była w przypadku wiązki próbkującej (prezentowany przypadek), szczególnie 

wysoka (kilka procent). Jeśli chodzi o wiązkę pompującą (profil wiązki nie został zamieszczony 

w pracy), to cechowała się ona dużo większą symetrią. Z tego też powodu efektywność 

sprzężenia była znacząco wyższa (ponad 50%).  
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Rysunek 12. Profil wiązki laserowej po wyjściu z lasera. 

Zasada działania światłowodów zachowujących polaryzację opiera się na 

wyindukowaniu w nich anizotropii liniowej (generowanej najczęściej przez naprężenia 

powstałe na skutek wprowadzonych do struktury światłowodu intruzji wykonanych z innego 

typu szkła). Inne współczynniki załamania dla każdej z polaryzacji sprawiają, że możliwość 

konwersji pomiędzy dwiema polaryzacjami liniowymi (wzdłuż i prostopadle do osi optycznej) 

jest niewielka. Kluczowym jednak jest, aby polaryzacja sprzęganego światła zorientowana była 

wzdłuż tej anizotropii. Nieidealne wstrzelenie światła sprawia, że na skutek różnej drogi 

optycznej pokonywanej przez promień wzdłuż każdej ze składowych, polaryzacja liniowa 

zamienia się na polaryzację eliptyczną. Co więcej, taki przypadek sprawia, że układ staje się 

dużo bardziej czuły na wszelkiego rodzaju drgania mechaniczne, którym podlega światłowód.  

W celu uniknięcia wymienionych wyżej problemów zbadano polaryzację przed każdym 

ze światłowodów. Na Rys. 13 zaprezentowano stan polaryzacji światła próbkującego po 

wyjściu ze światłowodu. Jak widać polaryzacja światła wychodzącego ze światłowodu była 

liniowa i niemal idealnie pionowa ze 100% stopniem polaryzacji. Podobne pomiary 

przeprowadzono dla polaryzacji wiązki pompującej, gdzie niezależnie badano polaryzację 

każdej ze składowych przechodzących przez określone ramię interferometru. Również w tym 
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przypadku stwierdzono, że polaryzacje wiązek przechodzących przez światłowód były  

z dobrym przybliżeniem zorientowane wzdłuż i prostopadle do osi optycznej. Miało to 

gwarantować odpowiednią polaryzację liniową po złożeniu. 

Niestety w dalszej części realizacji projektu okazało się, że istnieje efekt, który nie był 

wzmiankowany przez producenta światłowodu (firma Nufern). Okazało się bowiem, że na 

skutek dryfów termicznych światłowodu zmienia się orientacja osi optycznej światłowodu.  

W konsekwencji prowadzi to do zmiany stanu polaryzacji światła z liniowej na eliptyczną. Ma 

to bardzo negatywny wpływ na jakość obserwowanych rezonansów magnetorotacyjnych, 

wprowadzając m.in. ich pionowe przesunięcie (offset). Zmienia się również faza 

obserwowanych rezonansów. Ma to kluczowe znaczenie dla pomiarów magnetometrycznych, 

gdyż w przypadku ustalenia częstotliwości rotacji polaryzacji w rezonansie (Ωm=ΩL) powoduje 

zmiany identyczne do tych wywoływanych zmianą pola magnetycznego. To właśnie ten 

problem sprawił, że nie można było z pełnym sukcesem zastosować tego podejścia do 

pomiarów pola magnetycznego, a w konsekwencji zaobserwować przekonujących sygnałów 

MKG serca. Sygnały te nie był powtarzalne. Choć istnieje kilka pomysłów rozwiązania tego 

problemu w przyszłości, to w ramach niniejszej pracy nie udało się go rozwiązać. 

 

 

Rysunek 13. Polaryzacja wiązki próbkującej po wyjściu ze światłowodu, mierzona za pomocą 

analizatora stanu polaryzacji firmy Schäfter + Kirchhoff (model SK010PA).  
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Kolejno ustawiano różne moce wiązki pompującej oraz próbkującej i rejestrowano  

w funkcji częstotliwości rotacji polaryzacji światła sygnał magnetorotacyjny (Rys. 14). 

Wykorzystanie detekcji fazoczułej sprawia, że obserwowane są dwie krzywe – składowa 

synfazowa z sygnałem modulującym obrót polaryzacji oraz składowa kwadraturowa. Pierwsza 

z nich ma kształt absorpcyjny, tj. jej maksimum przypada dokładnie na częstości precesji 

spinów (częstości Larmora), podczas gdy druga składowa ma kształt dyspersyjny o szerokości 

danej odwrotnością czasu, w jakim atomy wracają do równowagi termodynamicznej po 

wyłączeniu światła. Szerokości obu krzywych (całkowita szerokość w połowie wysokości dla 

sygnału w fazie i szerokość pik – pik sygnału w kwadraturze) w obu przypadkach są takie same, 

gdyż w istocie oba sygnały to składowe tego samego rezonansu. Amplituda sygnału zależy od 

mocy wiązek laserowych. Im mniejsze natężenie światła, tym mniejsza amplituda rezonansu, 

ale z kolei zbyt duże natężenie powoduje również spadek amplitudy oraz poszerzenie się 

rezonansu (proces tzw. poszerzenia mocą). Sprawia to, że istnieje optymalna wartość natężenia 

światła. Amplituda zależy także od takich czynników jak temperatura w komórce z parami 

atomów rubidu (koncentracja atomów rubidu) oraz dostrojenie długość fali lasera.  
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Rysunek 14. Rezonans magnetorotacyjny obserwowany w eksperymencie. 

Czułość magnetometru determinowana jest przez szum pomiarowy oraz nachylenie 

krzywej rezonansowej w pobliżu rezonansu. Nachylenie dA/df częstotliwości rezonansowej fR 

może być wyznaczone jako stosunek amplitudy rezonansu AR do jego szerokości ΔfR. Ponieważ 

w centralnej części sygnału w kwadraturze istnieje liniowa zależność pomiędzy amplitudą 
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sygnału a położeniem na skali częstości, to szum napięciowy rejestrowanego sygnału 𝛿AR 

przekłada się liniowo na szum w dziedzinie częstotliwości ΔfR, a stąd na szum magnetyczny 

𝛿B. Stąd też otrzymujemy: 

𝛿𝐵 =
1

𝑘

𝑑𝑓

𝑑𝐴
𝛿𝐴𝑅,     (2) 

gdzie k – stała proporcjonalności (dla 87Rb wynosi ona 7 
kHz

μT
). 

W niniejszym układzie obliczono czułość magnetometru uwzględniając nachylenie 

krzywej rezonansowej dA/df oraz RMS obliczony po wykreśleniu residuum dla składowej 

kwadraturowej. Dodatkowo należało uwzględnić czynnik czasu, gdyż szum pomiarowy skaluje 

się jak pierwiastek z czasu jego trwania. Stąd finalnie uzyskano czułość 44,34  
𝐩𝐓

√𝐇𝐳
.  

Warto w tym miejscu zwrócić uwagę, że raportowana czułość jest blisko 

pięćdziesięciokrotnie gorsza od czułości, która wzmiankowana była w pracy licencjackiej 

autorki (0,9  
pT

√Hz
). Pomiędzy obiema wartościami istnieje jednak zasadnicza różnica. Wartość 

zaprezentowana w pracy licencjackiej jest wartością wynikającą z limitu kwantowego (szum 

śrutowy fotonów) w pomiarach. Oznacza to, że nie bierze ona pod uwagę magnetycznych 

szumów środowiskowych w układzie. Szumy takie jednak mają znaczący wpływ na 

prowadzone pomiary, prowadząc m.in. do „przesterowania” magnetometru, tj. zmiany sygnału 

magnetorotacji pod wpływem niekontrolowanych pól. O ile sam szum magnetyczny nie ma 

charakteru fundamentalnego, o tyle powoduje on utratę czułości dostępnej w pomiarach. 

Ograniczenie wpływu tego szumu, czy to przez zastosowanie technik gradiometrycznych, gdzie 

dwa magnetometry umieszczone w pewnej odległości od źródła rejestrują podobne sygnału tła, 

dzięki czemu odjęcie odczytów powoduje ograniczenie szumu środowiskowego, czy to przez 

lepsze ekranowanie układu. Niestety na to drugie rozwiązanie nie pozwala infrastruktura 

istniejąca w grupie. W przyszłości może to jednak ulec zmianie, gdyż wystąpiono o grant 

inwestycyjny na budowę pokoju ekranowanego magnetycznie. 

 Finalnie ustalono, że optymalnymi mocami dla wiązki pompującej oraz próbkującej jest 

150 µW. Komórkę wygrzewano do 45⁰C, natomiast pole wiodące przy komórce wynosiło  

30 µT.  
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3. Teoretyczny model obliczeń generacji prądów ze źródeł rozciągłych 

 

 Celem lepszego zrozumienia rozkładów pola magnetycznego generowanego przez 

fantom przeprowadzono symulacje rozkładów pola. Wyznaczony teoretycznie kształt 

rozkładów pola magnetycznego uzyskiwany był przy użyciu obliczeń zaimplementowanych  

w programie Wolfram Mathematica 11.1.1. Obliczenia prowadzono na podstawie prawa Biota 

– Savarta dla prądu płynącego w bardzo krótkim i nieskończenie cienkim przewodniku: 

𝑑�⃗� =
𝜇0𝜇𝑟

4𝜋
𝐼

𝑑𝑙 ×𝑟 

𝑟3 ,     (3) 

gdzie 𝜇0  – przenikalność magnetyczna próżni, 𝜇𝑟  – względna przenikalność magnetyczna 

ośrodka, I – natężenie prądu, 𝑑𝑙  – nieskończenie krótki wektor o kierunku przewodnika  

i zwrocie zgodnym z natężeniem prądu, zaczepiony w środku przewodnika, 𝑟  – wektor 

wodzący.  

W przypadku pomiarów prowadzonych w ramach niniejszej pracy, istotnym jest tylko 

jedna składowa pola magnetycznego Bz. Dzieje się tak dlatego, że pomiary prowadzone są  

w obecności pola zewnętrznego wytwarzanego przy pomocy cewek wzdłuż kierunku 

propagacji światła z. Pole to jest wielokrotnie większe (znacznie ponad 10 razy) od pola 

magnetycznego generowanego przez fantom czy serce. W takim przypadku pola poprzeczne są 

tylko niewielką poprawką do całkowitej amplitudy pola: 

√(𝐵𝑧 + ∆𝐵𝑧)2 + ∆𝐵𝑥
2 + ∆𝐵𝑦

2 ≈ 𝐵𝑧 + ∆𝐵𝑧 +
∆𝐵𝑥

2

2𝐵𝑧
+

∆𝐵𝑦
2

2𝐵𝑧
,   (4) 

gdzie 𝐵𝑧 jest polem zewnętrznym, zaś ∆𝐵𝑥, ∆𝐵𝑦 oraz ∆𝐵𝑧 są małymi zmianami w kierunku x, 

y i z. Z tego też powodu w rozważaniach uwzględniana jest tylko składowa z słabego pola: 

𝑑𝐵𝑧 =
𝜇0𝜇𝑟

4𝜋
𝐼

𝑑𝑙𝑥𝑟𝑦−𝑑𝑙𝑦𝑟𝑥

(𝑟𝑥2+𝑟𝑦2+𝑟𝑧2)
3
2

,      (5) 

gdzie 𝑑𝑙𝑥  – nieskończenie krótki wersor w kierunku x, 𝑑𝑙𝑦  – nieskończenie krótki wersor  

w kierunku y, rx – odległość przewodnika od sensora w kierunku x, ry – odległość przewodnika 

od sensora w kierunku y,  rz – odległość przewodnika od sensora w kierunku z.  

Podczas wykonywania obliczeń dla uproszczenia przyjęto, ze źródło prądu umieszczone 

jest w płaszczyźnie wyznaczonej przez z = 0. Dodatkowo tak zorientowano układ 
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współrzędnych, że elementarny przewodnik prostoliniowy z prądem zorientowany jest wzdłuż 

kierunku y. 

 Zapisana formuła zakładała zmiany takich parametrów jak natężenie prądu dla 

pojedynczego drutu oraz rozmiar wysymulowanego pola, poprzez określenie wartości x i y 

budowanej mapy. Obliczając wartość pola dla poszczególnych parametrów w odległości 5 cm 

od płaszczyzny, odpowiadający najmniejszej możliwej odległości pomiędzy opisanym w części 

poświęconej układowi pomiarowemu fantomem i sensorem pola magnetycznego. 

Po uwzględnieniu wartości zadawanego prądu oraz określeniu parametrów źródła pola  

i jego położenia względem sensora, możliwe było wykonanie obliczeń dla wielu punktów  

w przestrzeni, tworząc przestrzenną mapę rozkładu pola magnetycznego.  
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4. Wyniki doświadczalne i symulacje 
 

4.1. Wpływ pola magnetycznego na obserwowane rezonanse 

magnetorotacyjne 

 

Na Rys. 15 przedstawiono dwa sygnały magnetorotacyjne, zarejestrowane w funkcji 

częstości rotacji polaryzacji światła, zmierzone dla dwóch przypadków. W pierwszym 

przypadku do sensora przyłożone było tylko wiodące pole magnetyczne generowane przy 

pomocy cewek pola umieszczonych wokół sensora (30 µT). Pomimo, że pod sensorem 

umieszczony był opisany powyżej fantom, pole magnetyczne w pierwszym przypadku nie było 

przez niego wytwarzane. Włączenie prądu w fantomie spowodowało przesuniecie pozycji 

rezonansu (Rys. 15).  

 

Rysunek 15. Rezonanse magnetooptyczne dla wiodącego pola magnetycznego o indukcji pola 

30 µT generowanej przy pomocy cewek wiodących w sytuacji gdy fantom umieszczony pod 

czujnikiem był wyłączony (przebieg niebieski) oraz gdy był on włączony (przebieg żółty). 

Analizując przebiegi przedstawione na wykresie widać wyraźnie, że istnieje różnica  

w położeniach rezonansu, która, zgodnie z równaniem (1), skanuje się liniowo z polem 

magnetycznym. Na podstawie przeprowadzonych pomiarów stwierdzono, że rezonans 

przesunął się o ok. 400 Hz, co odpowiada zmianie pola magnetycznego o 0,03 µT.  

Obok przesunięcia pozycji rezonansów, na wykresie widać również spadek amplitudy 

sygnału i jego lekką deformację. Efekt ten wynika z jednej strony z niejednorodności 

wytwarzanego przez fantom pola magnetycznego (niejednorodności powodują poszerzenie  

i zdefazowanie rezonansu), z drugiej zaś ze zmiany warunków propagacji światła związanej  

z dryfem własności światłowodów doprowadzających do sensora światło. 
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4.2. Mapa pola magnetycznego dla niezmiennego w czasie pola 

generowanego w jednym miejscu 
 

Pierwsze pomiary pól magnetycznych przy pomocy magnetometru z rotującą 

polaryzacją otworzyły możliwość badania rozkładów pól magnetycznych. Jako pierwszy 

wykonano pomiar rozkładu pola magnetycznego, jakie generowane było przez prąd płynący 

tylko w jednym kanale fantomu. W pomiarach wybrano kanał 4. z uwagi na jego centralną 

lokalizację pod sensorem. Natężenie prądu płynącego przez kanał ustalono na 50 mA  

i rejestrowano rezonanse magnetorotacyjne w funkcji częstości rotacji polaryzacji. W oparciu 

o te pomiary oraz dopasowania rezonansu lorentzowskiego do danych pomiarowych ustalano 

natężenie pola magnetycznego w określonym punkcie przestrzeni. Tego typu pomiary 

powtórzono dla 81 punktów pomiarowych, składających się na mapę 9x9, gdzie punkty 

pomiarowe były od siebie oddalone o 2 cm w pionie oraz o 2 cm w poziomie. Z uwagi na czas 

trwania pojedynczego pomiaru (ok. 3 minut) całość mapy rejestrowana była w czasie wielu 

godzin. 

 

Rysunek 16. Mapa pola magnetycznego (µG) dla włączonego jednego przewodu (kanału nr 4) 

i przepuszczeniu przez niego prądu o natężeniu 50 mA. 

Rysunek 16 pokazuje zarejestrowaną mapę pola magnetycznego nad fantomem.  

Zarejestrowany rozkład jest zgodny z symulacjami (Rys. 17) dla takich samych wartości prądu 

oraz ulokowania kanału względem sensora (na wykresie drut ułożony był pionowo, tj. wzdłuż 
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osi y na skali mapy, w centralnym położeniu x, jednak w eksperymencie środek rozkładu jest 

nieco przesunięty ze względu na ułożenie sensora względem centrum mapy). Pewne odstępstwa 

są jednak widoczne. Objawiają się one jako postrzępienie mapy doświadczalnej i nieco większe 

wartości rejestrowanych pól. Z jednej strony różnica wynika z dużo mniejszych kroków dla 

symulacji teoretycznej, gdyż nie zakłada ona punktów pomiarowych co 2 cm, które w wynikach 

eksperymentu powodowały „strzępienie się” i asymetrię rozkładu wartości. Z drugiej strony 

nie jest precyzyjnie znana odległość pomiędzy fantomem a komórką, co, z uwagi na charakter 

generowanego pola, może prowadzić do przekłamań. W końcu w komórkach  

z antyrelaksacyjnym pokryciem ścian dochodzi do swobodnego ruchu atomów w całej 

objętości, co sprawia, że próbkują one pole magnetyczne w całej objętości efektywnie je 

uśredniając. Choć teoretycznie sprawdzono, że proces ten nie ma bardzo istotnego wpływu na 

rejestrowane mapy (średniowano rozkłady symulowane po objętości), jego rola nie może być 

jednak całkowicie pominięta.  

 

Rysunek 17. Wysymulowany rozkład pola magnetycznego dla zadanych parametrów 

pomiarowych. 

Warto w tym miejscu również zaznaczyć, że pola, które generuje fantom są blisko 10-

krotnie większe od tych jakie pochodzą od serca. Z tego też powodu możliwe było wyraźne 

obserwowanie zmian zachodzących w rozkładach pola magnetycznego pod wpływem 

zadawanych różnych wartości przepływającego przez fantom prądu.  

 



28 Mapa pola magnetycznego imitującego serce w całym cyklu jego pracy 

 

Irena Rodzoń, Mapowanie pól biomagnetycznych 

4.3. Mapa pola magnetycznego imitującego serce w całym cyklu jego 

pracy 
 

Kolejnym przeprowadzonym pomiarem był pomiar z włączeniem wszystkich  

8 kanałów i wykonaniem mapy pola magnetycznego dla różnych natężeń prądów w każdym  

z kanałów. Z uwagi na planowane badania nad biomagnetyzmem, starano się wygenerować 

sygnały na podobieństwo przebiegów elektrokardiograficznych (Rys. 18). W pomiarach 

generowano statyczne rozkłady prądów w poszczególnych sekwencjach, dla których mierzono 

mapy. Następnie pomiary te powtarzano dla nieco przesuniętych przebiegów, co miało 

imitować propagację impulsu jonowego przez układ bodźcotwórczo – przewodzący w sercu.  

 

Rysunek 18. Imitacja impulsu EKG (na czerwono) przy pomocy fantomu składającego się  

z 8 liniowych przewodników z prądem. Kolorem pomarańczowym narysowano  

8 miedzianych drutów, przez które przepływa prąd, natomiast na niebiesko zaznaczone są 

schematycznie wartości prądu, jakie zadawano na każdy z kanałów (kolejno: 0 mA, 20 mA,  

0 mA, 50 mA, -30 mA, 35 mA, 0 mA, 10mA). 

Aby zebrać dane o polu magnetycznym dla każdej z 8 określonych sekwencji przepływu 

prądu przez fantom, wykreślono mapę 5x5 (25 punktów pomiarowych), gdzie w każdym  

z określonych punktów mierzony był rezonans magnetorotacyjny dla każdego z 8 stanów 

przepływu prądu. Uzyskane mapy przedstawiono na Rys. 20. 
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Rysunek 19. Zrzut ekranu z programu LabVIEW, dzięki któremu możliwa była rejestracja 

rezonansów magnetooptycznych oraz równoczesne zadawanie wartości płynącego prądu 

przez fantom. 

Na Rys. 20 przedstawiono zebrane dane, zobrazowane już w formie map pola 

magnetycznego (po lewej stronie) dla konkretnych stanów przepływu prądu przez fantom (po 

prawej stronie). Wartości dla poszczególnych natężeń zachowano jak na Rys. 18, przesuwając 

je na kolejne kanały, zgodnie z propagacją sygnału w czasie. 
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Rysunek 20. Mapy pola magnetycznego zarejestrowane dla zadanych różnych wartości prądu 

płynącego przez fantom, imitujących sygnał EKG. Kolejne wiersze odpowiadają kolejnym  

8 stanom w czasie.  

Jak widać z Rys. 20 na zebranych eksperymentalnie mapach można zaobserwować 

przesuwanie się maksimum pola magnetycznego wraz z przesunięciem się maksymalnego piku 

pochodzącego od największej wartości przepuszczanego przez fantom prądu. Niestety zmiany 

w rozkładzie nie zawsze są jednoznaczne, a szum rejestrowany w pomiarze powoduje 

deformację rejestrowanych przebiegów. Wynika to najprawdopodobniej z niestabilności 

magnetycznego tła podczas wielogodzinnych pomiarów. Choć dryf ten próbowano 

wyeliminować poprzez pomiary referencyjne (bez pola fantomu), to jednak nie udało się go  

w pełni pozbyć. Dodatkowo słaba jakość map uzyskanych eksperymentalnie wynikać może  

z rozdzielczości (są to mapy jedynie 5x5).  

Dla przejrzystego obrazu poniżej zaprezentowano wykonane symulacje (po lewej 

stronie) wraz ze schematycznymi wartościami impulsu dla każdego z 8 stanów przebiegu 

sygnału (po prawej stronie). Wartości dla poszczególnych natężeń zachowano jak na Rys. 18, 

przesuwając je na kolejne kanały, zgodnie z propagacją sygnału w czasie.  
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Rysunek 21. Wysymulowane mapy pola magnetycznego dla konkretnych stanów przebiegu 

impulsu w czasie, zadawanego na kanały fantomu. Kolejne wiersze odpowiadają kolejnym  

8 stanom w czasie.  

 Na przedstawionych wysymulowanych zależnościach wyraźnie widać, że wraz  

z przesuwaniem się największej zadawanej wartości prądu, przesuwa się także 

najintensywniejsza wartość na mapie pola magnetycznego. Niestety pozostałe różnice  

w wartościach prądu płynącego przez kolejne kanały fantomu są niezauważalne na mapie pola 

magnetycznego dla dobranych parametrów.  

 Dalsze prace nad magnetokardiografią być może pozwolą na ulepszenie sensora oraz 

dokładniejszy pomiar rozkładu pola magnetycznego. Wartym wykorzystania wydaje się być 

także ekranowane pomieszczenie, które być może w przyszłości zostanie pozyskane dla 

laboratorium.  
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4.4. Mapa pola magnetycznego dla dynamicznego przebiegu prądu  

 

Kolejnym przeprowadzonym pomiarem był pomiar z włączeniem kolejno po sobie 

wszystkich 8 kanałów i wykonanie mapy pola magnetycznego zmiennego w czasie. Idea ta jest 

o tyle cenna, że w założeniu pozwala na imitację przebiegu impulsu EKG bez konieczności 

rejestrowania statycznych rezonansów i ich przesunięć dla każdego z punktów. W celu prostej 

symulacji na każdy kanał zadano natężenie prądu równe 20 mA oraz ustawiono czas trwania 

impulsu na 10 sekund dla każdego przewodu. Łącznie prąd przechodził przez fantom przez 80 

sekund i tyle też trwał pomiar zmiany amplitudy pola magnetycznego wokół sensora, po 

ustawieniu się dokładnie w rezonansie. W przypadku idealnym takie dobranie parametrów 

pracy powinno pozwalać na liniowe odwzorowanie zmian pola magnetycznego (zmiana 

wartości pola przekładać się powinna na zmianę poziomu rejestrowanego sygnału  

w kwadraturze). 

Rysunek 22 pokazuje jak zmieniało się w czasie pomiaru pole magnetyczne, 

pochodzące od prądu przepływającego przez fantom. Układ kabli tworzy wizualnie w rzucie  

z góry pionową kreskę, którą można zaobserwować na zarejestrowanych mapach. Gdyby 

przyjrzeć się bardzo wnikliwie, można zauważyć, że maksimum pola magnetycznego przesuwa 

się w czasie z „góry do dołu”, co jest dobrym odzwierciedleniem przepływu zadanego prądu 

przez układ. Niestety rozkład ten nie jest idealnie symetryczny, czego można byłoby się 

spodziewać po teoretycznych obrazowaniach. Spowodowane jest to najprawdopodobniej 

wspomnianym wcześniej problemem ze stabilizacją polaryzacji wiązki laserowej  

w światłowodach, co przekłada się na niekontrolowane przesuwanie się rezonansów i tym 

samym uniemożliwia precyzyjny pomiar.  
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Rysunek 22. Mapy pola magnetycznego dla stanu początkowego pomiaru (pierwsza 

kolumna), pośredniego (druga kolumna) oraz końcowego (trzecia kolumna). 

Pomiary te choć wstępne pozwalają sformułować pewne wnioski. W dalszych pracach 

można zdecydowanie próbować włączać sekwencje prądów o różnych natężeniach dla 

poszczególnych kanałów oraz zadawać je  różnym czasem trwania, imitując dowolne przebiegi. 

Takie mapy pola magnetycznego będą szczególnie cenne dla dalszych prac nad 

magnetokardiografią i diagnostyką konkretnych stanów patologicznych. Jednak zanim to się 

stanie należy opracować lepsze rozwiązanie dla samego magnetometru, aby poprawić jego 

czułość oraz wystabilizować wchodzące wiązki laserowe, gdyż ich dryf przekłada się na 

niedoskonałość dynamicznych pomiarów.  
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5. Podsumowanie 

 

Badania prowadzone w ramach niniejszej pracy magisterskiej były kontynuacją 

eksperymentu rozpoczętego podczas licencjatu autorki, w których do pomiarów pól 

magnetycznych wykorzystywany był magnetometr optyczny z rotującą polaryzacją liniową. Po 

zoptymalizowaniu pracy magnetometru uzyskano czułość na poziomie 44,34 
pT

√Hz
, która 

teoretycznie mogłaby pozwolić na rejestrację mapy pola magnetycznego wytwarzanego przez 

ludzkie serce w całym cyklu jego pracy, wymagałoby to jednak uśrednienia prowadzonych 

pomiarów. Dlatego też w pracy ograniczono się do pomiarów przebiegów, generowanych przy 

pomocy fantomu, tak by możliwie najlepiej opanować technikę doświadczalną. Było to o tyle 

ważne, że w trakcie badań uwidoczniły się dwa problemu. Pierwszym był szum związany  

z wykorzystaniem światłowodów utrzymujących polaryzacje, których własności znacząco 

różnią się jednak od sugerowanych przez producenta (dryf czasowy polaryzacji światła). 

Prowadziło to do znaczącej fluktuacji poziomów obserwowanych sygnałów, wprowadzając 

szum. Drugim problemem okazały się być dryfy zewnętrznego pola magnetycznego  

w półotwartym ekranie magnetycznym. Wnikanie niekontrolowanego pola zewnętrznego do 

wnętrza ekranu powodowało przesterowanie magnetometru i pogorszenie możliwości detekcji 

pól.  

Do realizacji tych badań opracowano fantom, pozwalający symulować przebiegi 

prądów jonowych i tym samym rejestrować mapy pola magnetycznego, jaki tego typu prądy 

wytwarzają. Jest to o tyle cenny element eksperymentu, że dzięki niemu możliwe jest 

zmapowanie pola magnetycznego imitującego poszczególne kardiopatologie bez konieczności 

angażowania zasobów ludzkich.  

Zagadnienie pomiaru pól biomagnetycznych jest jeszcze z pewnością dziedziną,  

w której można wiele udoskonalić, aby w przyszłości stworzyć maleńki magnetometr, który 

mógłby być powszechnie wykorzystywany we wszystkich placówkach służby zdrowia, a także 

i przez samych pacjentów w warunkach domowych. Niestety w dobie obecnych rozwiązań ta 

metoda diagnostyczna jest stosunkowo droga, przez co też nie jest wykorzystywany jej 

potencjał w możliwości szybkiej i precyzyjnej diagnostyki. 

Jak pokazano w pracy, wykorzystywany sensor nie jest na chwilę najlepszym 

kandydatem do pomiarów magnetokardiograficznych, z uwagi na dryf obserwowanych 
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sygnałów magnetorotacyjnych. Być może problemy pomiarowe mogłyby być rozwiązane 

poprzez budowę nowej głowicy sensora, czy wymianę światłowodów lub też prowadzenie 

eksperymentu w specjalnie ekranowanym pomieszczeniu, które być może w przyszłości 

znajdzie się w laboratorium Zakładu Fotoniki IF UJ.  
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