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Terahercų (THz) dažnių ruožas tarp 100 GHz ir
10 THz yra intensyviai naudojamas vaizdinimui
saugumo [1], medicinos [2] ir kokybės kontrolės [3]
taikymuose. Dažniausiai tokiems taikymams yra
naudojama Rentgeno spinduliuotė, kuri dėl fotono
didelės energijos yra jonizuojanti ir pavojinga sveikatai.
Dėl to yra reikalingi novatoriški sveikatai nepavojingi
sprendimai, kurie leistų aptikti objektus, pagamintus iš
mažo tankio medžiagų tokių kaip tekstilė, plastikai,
popierius ir kt. Tokiems taikymams siūlome naudoti
THz spinduliuotę, galinčią prasiskverbti per šviesai
nelaidžias medžiagas, kurios gali būti skaidrios
Rentgeno spinduliams.
Šiame darbe mes parodome THz spinduliuotės
taikymą paslėptų medvilniniame audinyje objektų,
pagamintų iš mažo ir didelio tankio medžiagų,
vaizdinimui.
THz vaizdinimo eksperimento stendas sudarytas iš
grandininio dažnio daugiklio THz šaltinio, didelio
tankio polietileno (HDPE) lęšių, keleto neašinių
parabolinių veidrodžių, elektroniškai valdomų X-Y ašių
ir titano mikro-bolometrinis [4] arba InGaAs peteliškės
formos diodo THz detektorius. Bandiniai buvo
patalpinti į fokusuojančio veidrodžio židinį pralaidumo
matavimui. Prasiskverbusi per bandinį spinduliuotė
buvo registruojama THz detektoriumi, kurio išėjimo
signalas buvo stiprinamas sinchroniniu stiprintuvu.
Plieninė geležtė, poodinė adata ir nitrilinės pirštinės
gabalėlis buvo pasirinkti kaip bandiniai, kurie buvo
įvynioti į medvilninį audinį su skirtingu sluoksnių
skaičiumi. Terahercų vaizdai buvo užrašyti 100 GHz,
300 GHz ir 600 GHz dažniuose pralaidumo
geometrijoje.
Teraherciniame vaizde galima išskirti paslėptų
objektų kontūrus. Vaizdinimo rezoliucija leidžia išskirti
0,6 mm diametro adatą ir atskiri nitrilinės pirštinės
sluoksnius. Tai leidžia teigti, jog THz vaizdinimas gali
būti naudojamas mažos sugerties objektų aptikimui
medvilniniame audinyje.
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1 pav. Vaizdas, užfiksuotas naudojant 0.6 THz šaltinį,
sudarytas iš plieninės geležtės, adatos ir nitrilinės
pirštinės gabalėlis tarp 6 medvilninio audinio sluoksnių.
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