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RESUMO

DISPOSITIVO DE IMAGEM DE TERAHERTZ DE CAMPO PRÓXIMO

A invenção refere-se a um sensor para um sistema de imagem 
terahertz, compreendendo uma matriz de recetores de radiação 
terahertz (18); e uma matriz de emissores de radiação 
terahertz (10) que tem o mesmo passo que a matriz recetora,
esta disposta entre a matriz 
(12) situada no campo próximo 
de tal forma que cada emissor 
da área de análise quanto de 
recetora.

recetora e uma area de analise 
dos emissores, e é configurada 
emite uma onda na direção tanto 
um respetivo recetor da matriz
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DESCRIÇÃO

DISPOSITIVO DE IMAGEM DE TERAHERTZ DE CAMPO PRÓXIMO

Campo técnico

A invenção refere-se a técnicas de imagem de proximidade, 
usando em particular sondas terahertz para serem colocadas 
em contacto com um objeto a ser analisado.

Estado da arte

A faixa de ondas terahertz (THz) está entre as ondas 
milimétricas e a radiação visível. É entendido que a faixa 
de ondas terahertz se estende em frequência de cerca de 300 
GHz a alguns THz. Neste domínio, as ondas têm propriedades 
tanto no domínio da radiofrequência e tanto no domínio ótico 
- em particular, podem ser transmitidas e recebidas por 
antenas e focadas por sistemas óticos como lentes de silício.

As ondas THz têm a propriedade de atravessar por certos 
objetos sem a nocividade dos raios X. Em imagens médicas, 
elas são usadas, por exemplo, para detetar tecido 
cancerígeno, uma vez que esse tecido possui propriedades de 
absorção e reflexão diferentes dos tecidos saudáveis no 
domínio de THz.

O artigo ["Use of a handheld terahertz pulsed ímagíng device 
to differentiate benígn and malígnant breast tissue", 
Maarten R. Grootendorst et al. , Vol. 8, No. 6, 1 Jun 2017, 
Blomédlcal Optlcs Express 2932] descreve uma sonda portátil 
projetada para ser movida sobre a pele de um paciente e 
analisá-la por reflexão de ondas, semelhante a uma sonda 
ecográfica.
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As ondas THz são implementadas na sonda por meio de impulsos 
de laser de fentossegundos gerados fora da sonda e guiados 
através de fibras óticas para um transmissor/recetor 
fotocondutor colocado dentro da sonda. Os impulsos 
resultantes de 0,1 a 1,8 THz são então guiados por um espelho 
oscilante entre o transmissor/recetor e uma janela de quartzo 
presente na extremidade da sonda, para varrimento passo a 
passo 26 pixels, numa área de 15 x 2 mm a uma frequência de 
4 Hz. Em cada etapa do varrimento, os impulsos de THz 
refletidos são reenviados pelo pixel correspondente ao 
recetor.

Essa sonda portátil usa tecnologias óticas complexas e caras. 
Além disso, o passo de pixel de cerca de 0,6 mm fornece uma 
resolução relativamente baixa. Essa resolução depende da 
precisão do mecanismo de ativação do espelho e do comprimento 
de onda relativamente longo das ondas THz. O passo de pixel 
de 0,6 mm corresponde aproximadamente ao limite de difração 
de Abbe no ar para a frequência mais baixa dos impulsos 
usados, aqui 0,1 THz e um comprimento de onda de 1,2 mm.

Tal sistema requer, portanto, equipamento pesado e caro para 
implementar um sensor de imagem de apenas 15 x 2 mm, sendo 
a essência do volume absorvida pelo equipamento para produzir 
os feixes de laser necessários.

Recentemente, recetores e transmissores THz foram realizados 
com sucesso usando tecnologias de semicondutores, que são 
totalmente exploráveis por circuitos eletrónicos integrados 
nos mesmos chips.

Os recetores THz são assim agrupados numa matriz num chip 
semicondutor para formar um sensor de imagem compacto. Por 
exemplo, o artigo [ "A 1 k-Píxel Vídeo Camera for 0.7-1.1 
Terahertz Imaging Applications in 65-nm CMOS", Richard Al 
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Hadi, Hani Sherry, et al. , IEEE Journal of Solid-State 
Circuits, VOL. 47, NO. 12, December 2012] descreve um sensor 
de imagem formados por recetores THz produzidos inteiramente 
em tecnologia CMOS de 65 nm. Os recetores são capazes de 
processar sinais em frequências superiores à frequência de 
operação dos transístores através do uso de elementos 
passivos e de configurações onde os transístores são menos 
limitados em frequência (conexões de fonte comum).

Também foi possível projetar transmissores THz integráveis 
na tecnologia de semicondutores, especialmente CMOS. Uma 
dificuldade para os transmissores era produzir sinais em THz 
com frequência superior à frequência de operação dos 
transístores. Essa dificuldade foi superada com o uso dos 
chamados osciladores harmónicos. Tal oscilador funciona numa 
frequência compatível com a tecnologia e produz harmónicos 
exploráveis que podem ser utilizados na faixa de THz. A 
patente US 9083324 revela tal oscilador.

Mais informações sobre os recetores e os transmissores THz 
integráveis podem ser encontradas na tese de Hani Sherry e 
Richard Al Hadi apresentada na Universidade de Wuppertal em 
2013 .

Apesar da comprovada viabilidade de integração de 
componentes THz em chips semicondutores, não foi possível 
propor sensores de reflexão compactos que pudessem, por 
exemplo, substituir o descrito no artigo acima mencionado da 
Biomedical Optics Express.

A Patente US 9.464.933 descreve um gerador de imagens THz de 
campo próximo incluindo uma série de sensores. Cada sensor 
compreende uma linha de transmissão acoplada entre um 
oscilador e um circuito detetor. O oscilador gera um campo 
que é modificado pela proximidade de um objeto a ser 
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analisado. A modificação é traduzida por variações de 
impedância na linha de transmissão, medidas pelo circuito de 
deteção.

Resumo

Um sensor para um sistema de imagem terahertz de campo 
próximo é geralmente fornecido, compreendendo uma matriz de 
recetores de radiação terahertz; e uma matriz de 
transmissores de radiação terahertz com o mesmo passo que a 
matriz de recetores, localizada entre a matriz de recetores 
e uma zona de análise localizada no campo próximo dos 
transmissores e configurada de modo que cada transmissor 
emita uma onda em direção à zona de análise e um respetivo 
recetor do conjunto de recetores.

0 sensor pode ainda compreender um primeiro substrato plano 
de material semicondutor transparente à radiação terahertz, 
tendo uma face ativa na qual os recetores são realizados em 
tecnologia de semicondutor; e um segundo substrato plano 
feito de material semicondutor transparente à radiação 
terahertz, tendo uma face ativa na qual os transmissores são 
realizados em tecnologia de semicondutores.

0 sensor pode ainda compreender um circuito de controle 
configurado para ativar em sequência de cada transmissor com 
o seu respetivo recetor.

A face ativa do segundo substrato pode estar voltada para a 
zona de análise e uma face traseira do segundo substrato 
pode estar voltada para o primeiro substrato.

A face ativa do primeiro substrato pode estar voltada para 
fora do segundo substrato e uma face traseira do primeiro 
substrato pode estar voltada para o segundo substrato.
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0 primeiro e o segundo substratos podem ser separados um do 
outro por uma camada com um índice de retração menor do que 
os substratos.

0 passo das matrizes pode ser pelo menos metade do 
comprimento de onda da radiação dentro dos substratos e cada 
substrato pode ter uma espessura de no máximo metade do 
comprimento de onda da radiação dentro do substrato.

Os recetores e transmissores podem ter uma configuração 
hexagonal e ser dispostos em matrizes de favo de mel.

Cada recetor e transmissor pode compreender uma antena anelar 
formada num nível de metal da face ativa, sendo a 
circunferência média da antena de pelo menos metade do 
comprimento de onda da radiação terahertz dentro do 
substrato; e um anel de proteção envolvendo a antena na 
periferia do recetor ou transmissor, formado por padrões de 
metal empilhados em vários níveis de metal.

0 anel de proteção pode compreender padrões de metal 
estruturados para formar uma cavidade que aloja pistas 
condutoras e componentes eletrónicos para operar os 
recetores e transmissores.

Breve descrição dos desenhos

As formas de realização serão expostas na seguinte descrição 
não limitativa, em relação aos desenhos anexos, entre os 
quais:

A Figura 1 é uma vista esquemática em seção transversal 
parcial de uma forma de realização de um sensor de imagem 
terahertz de campo próximo compacto;
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A Figura 2 representa uma vista superior de uma forma de 
realização de pixels hexagonais realizada numa tecnologia de 
semicondutor; e

A Figura 3 representa uma vista em seção transversal de um 
exemplo de uma configuração dos pixels da figura 2.

Descrição das formas de realização

A seguir, é fornecido para combinar um conjunto de recetores 
de terahertz e um conjunto de transmissores de terahertz, 
cada um dos quais pode ser realizado num chip semicondutor, 
num dispositivo de imagem compacto para ser aplicado contra 
um objeto a ser analisado. Os transmissores e recetores são 
usados em modo de campo próximo, ou seja, a uma distância 
suficientemente curta, menor que o comprimento de onda, para 
explorar o acoplamento magnético entre os elementos.

A Figura 1 mostra esquematicamente uma forma de realização 
de dispositivo de imagem usando este princípio. Um substrato 
Tx transparente para ondas de terahertz compreende uma série 
de transmissores de terahertz 10. O substrato é projetado 
para ser aplicado contra uma área de análise 12, por exemplo, 
a pele. 0 substrato Tx pode estar em contacto direto com a 
superfície 12 ou mantido a uma determinada distância usando 
um elemento de suporte 14.

Nesta forma de realização, a matriz de pixels transmissores 
10 está localizada numa face frontal do substrato Tx, que é 
voltada para a zona 12. A espessura do substrato é geralmente 
escolhida para ser no máximo metade do comprimento de onda 
da radiação dentro do substrato, que limita reflexões 
internas suscetíveis de perturbar pixels vizinhos.
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Os pixels transmissores nesta configuração emitem ondas de 
ambos os lados do substrato. Assim, cada transmissor 
apresenta, para cada face do substrato, um lóbulo 
caracterizando a potência de emissão em função do ângulo. 0 
lóbulo frontal é menor que o lóbulo traseiro com esta 
configuração, o que significa que o transmissor é mais 
eficiente através da face posterior (o transmissor é 
normalmente projetado para ser usado através da face 
posterior).

Os transmissores também possuem lóbulos que definem os 
limites do campo próximo. Um lóbulo de potência define um 
fator entre 0 e 1, enquanto um lóbulo de campo próximo define 
o limite espacial da operação de campo próximo. A Figura 1 
mostra um exemplo de lóbulos de campo próximo NF. Esses 
lóbulos de campo próximo são aproximadamente simétricos em 
relação ao plano do dispositivo de imagem e têm uma amplitude 
da ordem de um comprimento de onda no ar. A sua forma exata, 
que pode ser determinada por simulações complexas, depende 
da configuração das antenas e dos elementos vizinhos.

Acontece que a natureza dos elementos no campo próximo de um 
transmissor terahertz pode afetar as caracteristicas da 
onda, principalmente através do oscilador do transmissor. 
Dependendo das circunstâncias, o oscilador pode estar 
sujeito a uma mudança na impedância, fase, frequência ou 
amplitude. Essas alterações são refletidas uniformemente na 
onda emitida de ambos os lados do substrato. Dependendo da 
frequência, certas alterações ou a ultrapassagem de 
determinados limiares podem formar uma assinatura 
caracteristica de materiais ou propriedades pesquisadas na 
área analisada, por exemplo, tecido cancerígeno na pele, que 
pode ser discriminado por uma proporção de água mais 
importante.
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0 dispositivo de imagens da Figura 1 foi projetado para usar 
essa propriedade de campo próximo. A distância entre o 
substrato Tx e a área de medição 12 é escolhida de modo que 
a área de medição 12 intercete os lóbulos de campo próximo 
NF na face frontal do substrato Tx. A distância pode ser 
escolhida de modo que a área de superfície dos lóbulos na 
interseção com a zona 12 seja no máximo igual à área de 
superfície dos pixels transmissores. Isso garante a melhor 
cobertura de deteção.

Um objeto 16 com propriedades especiais é mostrado na zona 
de análise em contacto com os lóbulos de campo próximo do 
segundo e terceiro transmissores. 0 objeto 16 afeta a onda 
emitida por esses transmissores, que é representada por 
lóbulos pontilhados.

As ondas emitidas na parte traseira pelos transmissores 10 
são recebidas pelos respetivos recetores de terahertz 18 
dispostos numa matriz com o mesmo tom que a matriz de 
transmissores. A matriz de recetores 18 pode ser formada na 
face frontal de um substrato Rx com as mesmas caracteristicas 
do substrato Tx. A distância entre a matriz de recetores e 
a matriz de transmissores é tal que os transmissores e 
recetores são acoplados no modo de campo próximo, se possível 
de tal forma que cada transmissor 10 seja acoplado a um 
recetor respetivo 18 único. Com esta configuração, cada 
recetor 18 mede e reproduz as propriedades da onda emitida 
pelo seu respetivo transmissor 10, incluindo eventuais 
alterações.

Na prática, se a superfície analisada 12 for sólida, todos 
os transmissores serão mais ou menos perturbados no modo de 
campo próximo. O sistema de imagem pode ser configurado 
genericamente para gerar uma imagem da área analisada, 
mostrando os valores de fase, frequência e amplitude das 
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ondas em cores falsas, ou para gerar três imagens separadas 
em escala de cinza para cada um desses parâmetros. Os 
parâmetros podem ser combinados numa única variável com 
coeficientes de ponderação para enfatizar as propriedades 
características.

No exemplo da Figura 1, os lóbulos de campo próximo NF têm 
propriedades bastante boas, pois não excedem a largura de um 
pixel. Em tal situação, é suficiente definir as distâncias 
de modo que a área de medição 12 intercete as porções mais 
largas dos lóbulos frontais e os recetores 18 estejam 
localizados nas porções mais largas dos lóbulos traseiros, 
o que corresponde aproximadamente ao que é mostrado. Isso 
fornece a melhor sensibilidade. Também é desejável que os 
lóbulos traseiros passem através da maior espessura possível 
do substrato, o que é conseguido colocando os substratos 
costas com costas. No entanto, a presença entre os substratos 
de uma camada com índice de refração inferior ao dos 
substratos (ar, vácuo ou outros) é benéfica, pois permite 
que os substratos permaneçam independentes quanto às 
restrições de espessura que limitam as reflexões internas.

Além disso, no exemplo da Figura 1, não há possibilidade de 
diafonia entre recetores, porque o lóbulo traseiro de um 
transmissor nunca se sobrepõe a vários pixels do recetor. 
Também não há possibilidade de diafonia entre transmissores, 
porque o lóbulo frontal não passa de um pixel do transmissor 
para outro. É possível com esta configuração usar todos os 
transmissores e recetores simultaneamente como um "obturador 
global".

Em geral, especialmente quando se pretende reduzir o passo 
dos pixels, cada lóbulo traseiro pode se espalhar por vários 
pixels do recetor, dependendo da distância entre os 
transmissores e os recetores. Para os lóbulos frontais, a 
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face frontal pode sempre ser aproximada o mais próximo 
desejado da zona de análise 12 para limitar a área útil dos 
lóbulos à superfície dos pixels.

Para evitar problemas de diafonia numa situação geral, cada 
transmissor pode ser ativado em sequência com seu respetivo 
recetor. Assim, mesmo que vários recetores vizinhos vejam um 
lóbulo transmissor ativado, apenas o recetor designado é 
ativado para realizar a medição.

Uma sequência pode ser criada onde vários transmissores ao 
mesmo tempo são ativados de acordo com um padrão em que cada 
transmissor ativado não interfere com os recetores 
associados aos outros transmissores ativados.

Na Figura 1, cada substrato inclui um circuito de controlo, 
20 para os transmissores e 22 para os recetores, para gerir 
a matriz, em particular as sequências de ativação de pixel. 
A ativação de um pixel transmissor inclui, entre outras 
coisas, ligar um oscilador local do pixel ou conectar o pixel 
a um sinal de oscilador compartilhado. A ativação de um pixel 
recetor inclui, em particular, realizar uma medição.

Uma vez que os pixels do transmissor e do recetor são 
controlados em sincronismo, os sinais necessários para 
sincronização podem ser transmitidos entre os circuitos 20 
e 22 através de um link 24 guiado no elemento de suporte 14.

Os recetores podem ser do tipo homódinas, de estrutura muito 
simples, sem oscilador, mas apenas capazes de fornecer uma 
medição de amplitude. Se for desejado explorar informações 
de fase ou frequência, podem ser usados recetores 
heteródinos. O artigo ["A Fully Integrated 320 GHz Coherent 
Imagíng Transceiver ín 130 nm SíGe BíCMOS", Chen Jíang et 
al., IEEE Journal of Solíd-State Círcuíts, Vol. 51, No. 11, 
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November 2016], bem como a tese acima mencionada de Hani 
Sherry descreve implementações de recetores heteródinos 
terahertz na tecnologia de semicondutores.

Os substratos Rx e Tx com os seus pixels e os circuitos de 
controlo podem ser realizados como chips semicondutores, por 
exemplo na tecnologia CMOS. Técnicas de montagem chip-to- 
chip conhecidas podem ser usadas para montar os dois 
substratos ou chips Rx e Tx com o espaçamento desejado.

De acordo com uma forma de realização, os pixels do 
transmissor e do recetor são hexagonais e dispostos numa 
matriz de favo de mel. Esta configuração hexagonal dos pixels 
é particularmente bem adaptada à estrutura dos transmissores 
e recetores THz considerados. De facto, estes podem ser 
baseados numa antena em anel, como veremos a seguir, e a 
estrutura hexagonal é mais compacta que uma estrutura 
quadrada para conter uma antena em anel. Além disso, como a 
matriz é em favo de mel, ela pode acomodar um número maior 
de pixels para uma determinada distância entre os pixels. 
Essas caracteristicas combinadas permitem obter uma 
resolução significativamente maior para um determinado tom 
do que uma matriz quadrada e maior eficácia das linhas 
oblíquas.

A Figura 2 representa uma vista parcial de cima de uma forma 
de realização de pixels hexagonais numa matriz fabricada 
numa tecnologia de semicondutor, por exemplo, CMOS de 65 nm. 
A matriz de pixels do recetor Rx foi representada. A matriz 
de pixels transmissores é semelhante, pois está sujeita às 
mesmas restrições, definidas pelas dimensões das antenas. Os 
elementos nesta vista são representados substancialmente em 
escala para um gerador de imagens projetado para funcionar 
a cerca de 600 GHz, como exemplo. A frequência de 600 GHz 
corresponde a um comprimento de onda de 0,5 mm no ar. Os 
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pixels são integrados num substrato de silício, onde o 
comprimento de onda diminui por um fator de multiplicação de 
cerca de 0,6, reduzindo o comprimento de onda para cerca de 
0,3 mm no silício. Além disso, é aceitável trabalhar apenas 
com metade do comprimento de onda, ou seja, 0,15 mm, pois 
isso permite que a resolução seja aumentada por um fator de 
2 com uma perda de ganho aceitável. Assim, as antenas dos 
transmissores e recetores são dimensionadas para trabalhar 
neste comprimento de onda. As antenas 50 aqui são anelares, 
o que implica que a sua circunferência média é pelo menos 
igual ao comprimento de onda de trabalho, ou seja, 0,15 mm.

Os anéis são gravados, por exemplo, na última camada metálica 
da tecnologia e possuem largura de 10 pm, ou seja, diâmetro 
externo de 64 pm e diâmetro interno de 54 pm.

Além disso, para evitar a propagação transversal de 
distúrbios elétricos por acoplamento indutivo ou capacitivo 
entre pixels, cada pixel inclui um anel de proteção 
periférico 52, que pode ser circular ou, aqui, hexagonal. A 
antena está centrada numa área predominantemente livre de 
metal com um diâmetro médio aproximadamente igual ao 
comprimento de onda de trabalho (0,15 mm) . Assim, a borda 
interna do anel de proteção está a pelo menos 38 pm de 
distância da borda externa do anel de antena. O anel de 
proteção também tem 30 pm de largura e é estruturado para 
atender a relação metal/vazio recomendada pela tecnologia. 
O pixel tem assim uma largura de 200 pm entre dois lados 
opostos do hexágono, um valor correspondente ao passo ao 
longo de cada um dos três eixos em 0o, 120° e 240°.

A Figura 3 é uma vista em corte transversal dos pixels da 
Figura 2. Os pixels são formados na face ativa de um 
substrato semicondutor 60, aqui feito de silício. As antenas 
50, realizadas no último nível de metal, estão alinhadas com 
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o lado superior do substrato. Este lado superior é 
normalmente coberto com uma camada de passivação, não 
mostrada. Os anéis de proteção 52, como mostrado, podem ser 
estendidos em profundidade usando padrões metálicos 
empilhados em todos os níveis metálicos da tecnologia, sete 
em CMOS de 65 nm, interligados por vias. As vias podem ser 
dispostas em torno de cada pixel num tom que aperfeiçoa a 
função de triagem.

Para limitar as reflexões internas, como mencionado 
anteriormente, a espessura do substrato 60 é de 0,15 mm.

Conforme mostrado para uma parede de um dos anéis de 
proteção, os padrões de metal podem ser estruturados para 
formar uma cavidade 62. A cavidade 62 pode acomodar vias 
condutoras e componentes eletrónicos para controlar os 
pixels. De facto, a largura de dois anéis de proteção 
adjacentes é da ordem de 60 pm, o que, na tecnologia de 65 
nm, fornece espaço suficiente para acomodar a maioria dos 
condutores e componentes eletrónicos necessários para 
explorar localmente os pixels. Esta configuração reduz ao 
mínimo os condutores metálicos nas áreas vazias ao redor das 
antenas, o que perturbaria as propriedades óticas.
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REIVINDICAÇÕES

1. Sensor para um sistema de imagem terahertz de campo próximo,
que compreende:

• uma matriz de transmissores de radiação terahertz (10) 
configurados de modo que os transmissores interajam com 
um objeto a ser analisado (12) por efeito de campo 
próximo;

em que cada transmissor é configurado para emitir um campo de 
duas faces da matriz; e o sensor compreende ainda:

• uma matriz recetora (18) disposta no lado oposto da matriz 
transmissora do objeto a ser analisado (12), incluindo um 
recetor de radiação terahertz oposto a cada transmissor, 
localizado no campo próximo do transmissor.

2. Sensor, de acordo com a reivindicação 1, que compreende:

• um primeiro substrato plano (Rx) de material semicondutor 
transparente à radiação terahertz, tendo uma face ativa 
na qual os recetores (18) são realizados em tecnologia de 
semicondutores; e

• um segundo substrato plano (Tx) distinto do primeiro 
substrato, feito de material semicondutor transparente à 
radiação terahertz, possuindo uma face ativa na qual os 
transmissores (10) são realizados em tecnologia de 
semicondutores.

3. Sensor, de acordo com a reivindicação 1, que compreende um 
circuito de controlo (20, 22) configurado para ativar em
sequência cada transmissor com seu respetivo recetor.

4. Sensor, de acordo com a reivindicação 2, em que a face ativa 
do segundo substrato (Tx) está voltada para o objeto a ser 
analisado (12), e uma face posterior do segundo substrato está 
voltada para o primeiro substrato (Rx).
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5. Sensor, de acordo com a reivindicação 4, em que a face ativa
do primeiro substrato (Rx) está voltada para fora do segundo
substrato (Tx) e uma face traseira do primeiro substrato está
voltada para o segundo substrato.

6. Sensor, de acordo com a reivindicação 5, em que o primeiro 
e o segundo substratos são separados um do outro por uma camada 
com um índice de refração menor do que os substratos.

7. Sensor, de acordo com a reivindicação 2, em que o passo das 
matrizes é pelo menos metade do comprimento de onda da radiação 
dentro dos substratos e cada substrato tem uma espessura de no 
máximo metade do comprimento de onda da radiação dentro do 
substrato.

8. Sensor, de acordo com a reivindicação 7, em que os recetores 
e transmissores têm uma configuração hexagonal e estão 
dispostos em matrizes de favo de mel.

9. Sensor, de acordo com a reivindicação 8, em que cada recetor 
e transmissor compreende:

• uma antena anelar (50) formada num nível de metal da face 
ativa, sendo a circunferência média da antena pelo menos 
metade do comprimento de onda da radiação terahertz dentro 
do substrato; e

• um anel de proteção (52) envolvendo a antena na periferia 
do recetor ou transmissor, formado por padrões de metal 
empilhados através de vários níveis de metal.

10. Sensor, de acordo com a reivindicação 8, em que o anel de 
proteção (52) compreende padrões metálicos estruturados para 
formar uma cavidade (62) que abriga vias condutoras e 
componentes eletrónicos para operar os recetores e 
transmissores.
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