
Terahertzavbildning
Terahertzstrålning (även THz-strålning och T-ray)  kategoriseras som den elektromagnetiska strålning vars våglängd ligger mellan den 
hos mikrovågor och infrarött ljus. Uppskattningsvis varierar våglängden mellan 3mm-10μm, vilket motsvaras av frekvensintervallet 
100GHz-30THz .

Terahertzstrålning passerar nästan opåverkat genom icke-metalliska och opolära ämnen så som papper, plast, tyg, trä och keramik. [2, 
s 9] Metaller reflekterar och vatten absorberar däremot stora delar av strålningen vilket öppnar upp för tillämpningar med avseende på 
avbildning. Strålningens låga energi, och därav dess icke joniserande egenskaper, skapar dessutom förhoppningar om ett effektivt och 
ofarligt alternativ till röntgenstrålning. Men på grund av människokroppens höga vattenhalt begränsas djupet som terahertzstrålning 
kan tränga ner i huden till några millimeter.

Vad är terahertz?

Teknik

Framställning av THz-strål-
ning
Terahertz-strålning kan framstäl-
las på flera olika sätt. En av de 
mest utvecklade och pålitliga käl-
lorna är en så kallad OPTL (op-
ticaly pumped terahertz laser).  I 
en OPTL placeras en specifik gas i 
en behållare under lågt tryck och 
belyses med en laser. Vad som då 
sker bygger på att molekylerna i 
gasen har bestämda rotationstill-
stånd i varje exiterat tillstånd, se 
figur 1. [6]
Om en molekyl träffas av en foton 
vars energi är den samma som en-
ergiskillnaden mellan ett rotation-
stillstånd i molekylens grundtill-
stånd och ett rotationstillstånd i 
exiterat tillstånd  kommer moleky-
len exiteras till detta tillstånd. Det 
uppstår då en stor mängdskillnad 
av molekyler mellan det rotation-
stillstånd de exiterats till och rota-
tionstillståndet strax under.
Populationsinversion mellan de 
två rotationstillstånden leder till 
att molekylerna deexiteras till det 
undre rotationstillståndet och vi 
får laserverkan, se figur 2. [7] Fo-
tonerna som emmiteras har en 

energi vilken är densamma som 
energiskillnaden mellan  de två ro-
tationstillstånden. Väljer man en 
gas med egenskapen att energiskill-
naden mellan de två rotationstill-
stånden är samma som energin hos 
en foton i terahertzintervallet har 
man skapat en terahertzlaser. [6]

Detektion
Liksom för framställningen av 
T-rays förekommer flertalet möj-
ligheter för detektion. En vanlig 
indelning är inkoherent respektive 
koherent detektion.

Inkoherent detektion innebär reg-
istrering av intensiteten. Tekniken 
bygger på någon form av värmede-
tektor vars viktigaste beståndsdelar 
är ett material som absorberar tera-
hertzstrålning och en termometer 
som mäter temperaturförändrin-
gen. Detta tar i regel lång tid eft-
ersom materialet måste absorbera 
tillräckliga mängder energi innan 
man kan få ett användbart resultat.

Koherent detektion innebär mät-
ning av amplitud och fas hos strål-
ning. Efter att ett prov blivit belyst 
med terahertzstrålning registreras 
den transmitterade strålningen av 
en detektor. Beroende på tjockle-
ken, brytningsindex och absorp-
tionen i olika delar av provet kom-

mer olika amplituder och faser 
registreras. Fasvariationen kan i sin 
tur tolkas som en variation av tera-
hertzpulsens ankomsttid. Genom 
att jämföra amplituderna och faser-
na var för sig kan två olika bilder 
skapas; en utifrån amplitudvari-
ation och en utifrån fasvariation. 
En teknik som bygger på detta är 
så kallad Electro-Optic (EO) sam-
pling. [2, s 5-6] Tyvärr begränsas 
bildernas upplösning av strålnin-
gens långa väglängd och kommer 
därför aldrig kunna mäta sig med 
kvalitén hos optiskt tagna bilder.

Ett samlingsnamn för en viss typ av 
generation och koherent detektion 
av terahertzstrålning är Terahertz 
time-domain spectroscopy (THz-
TDS). [2, s 6] Tekniken bygger på 
att terahertzpulsen mäts både med 
och utan prov. Utifrån resultatet 
kan absorption och brytningsindex 
för provet bestämmas.

T-ray substance retection
Traditionell detektion av gömda 
objekt, exempelvis röntgen vid fly-
gplatser, har problem med att de-
tektera annat än mycket täta objekt. 
Detta är ett problem då mindre täta 
objekt (t.ex. keramiska och biolo-
giska material) lätt kan förbises. 
THz-strålning har inte detta prob-
lem och kan dessutom ge obser-
vatören spektroskopisk data för att 
underlätta igenkänning av exem-
pelvis narkotika eller sprängäm-
nen. [5, s 23-24]

Terahertztomografi
I vissa material är det svårt att un-
dersöka huruvida det finns defekter 
eller ej med vanliga medel, ex-
empelvis röntgen och ultraljud. 
Terahertztomografi är dock 
känslig för ändringar i bryt-
ningsindex och absorptionskoef-
ficient och kan till skillnad från 
ovan nämnda metoder undersö-
ka material med låg densitet och 
låg absorption. [2, s 267-269]

Medicinska användning-
sområden
På grund av egenskaperna hos ter-
ahertz avbildning är de medicinska 
användningsområdena begränsade 
till hud- och tandundersökningar. 
[1]

Ett sådant användningsområde är 
undersökning av brännskador. Då 
brännskador orsakar vätskeansam-
lingar i det skadade området kan 
terahertztomografi potentiellt an-

vändas till att undersöka utsträck-
ningen av skadorna. [2, s 292]

Terahertz som cancerdetek-
tor
Kroppens höga vattenhalt gör att 
terahertz vågor bara kan penetrera 
ett hundratal μm av kroppens yta 
och är därmed bäst anpassad att 
undersöka cancerformer i huden. 
En form av hudcancer heter basal-
cellscancer som vanligtvis, till skill-
nad från malignt melanom, inte 
sprider sig till andra delar av krop-
pen.
Vid en operation av basalcellscan-
cer brukar man avlägsna den bit 

av huden som cancertumören sit-
ter på och undersöka denna med 
mikroskop. Finns det cancerceller i 
hudbiten fortsätter man att ta bort 
bitar tills inga cancerceller syns 
längre. Med hjälp av Terahertz pul-
ser kan man undersöka huden och 
få en uppfattning av cancertumö-
rens storlek och hur djupt den går 
in i kroppen. De cancersmittade 
cellerna reflekterar mer terahertz 
vågor än de friska vilket medför att 
man kan ta reda på var gränserna 
går. [2, s 288-294] Denna metod 
används främst på preparat från 
huden men på senare tid har man 
lyckats undersöka huden direkt, 
alltså på levande celler [1].

På samma sätt kan Terahertz vågor 
användas vid operation av bröst-
cancer för att undersöka var grän-
serna mellan tumören och de friska 
cellerna går. [2, s 288-294]

Emaljundersökning
Experiment har utförts på preparat 
av tänder där man har sätt att det 
går att urskilja preparat med tidigt 
stadie av karies och friska tänder. 
Den friska delarna av en tand visar 
sig reflektera mer Terahertz vågor 
än de delarna som är urkalkade 
pga karies. [3]

Användningsområden

TPI imaga 1000 är världens första 
komersiella 3D terahertz-avbildn-
ingssystem för olika material.
Den kan användas bl.a. inom 
medicinska områden för exempel-
vis undersökning av preparat av 
hudceller för att ta reda på om det 
finns basalcellscancer i dessa. Den 
kan också användas för att kolla på 
uttorkning av huden och kariesde-
tektion i tänder. [4]

WG Body 
Passive Tera-
hertz Scan-
ner används 
främst i olika 
säkerhetsom-
råden där den 
används för 
att skanna 

av människor. Skannern är passiv 
vilket betyder att den läser av de 
terahertzvågor som alla material 
skickar ut och därmed kan man ta 
reda på om personer har dolda ob-
jekt på sig. [10]
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Figur 2. En foton träffar en molekyl i dess grundtillstånd (1). 
Molekylen exiteras från ett rotationstillstånd i grundtillståndet 
till ett rotationstillstånd i exiterat tillstånd (2).  Populationsinver-
sion mellan två rotationstillstånden leder till att molekylen deex-
iteras och emiterar en foton vars energi är lika med energiskill-
naden mellan de två rotationstillstånden (3).
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Bilden ovan är tagen av en pas-
siv terahertzkamera och illus-
trerar hur gömda objekt, i detta 
fall en keramisk kniv, kan de-
tekteras. [9]

Cancer från matstrupen på en häst: vänster; 
riktig bild: mitt; THz-bild; höger: THz-bild 
med speciell lins. Metastaserna (märkta med 
cirklar) syns tydligt som svarta regioner i THz-
bilderna. [8]

Figur 1. Molekylens exiterade till-
stånd beror av hur molekylens 
beståndsdelar vibrerar gentemot 
varandra (1). I varje exiterat till-
stånd har molekylen olika rota-
tionstillstånd vilka beror av hur 
molekylens beståndsdelar vibrerar 
rotationellt gentemot varandra (2).
[6]

Bilden till vänster visar en 
chokladkaka avbildad med av-
seende på amplitud (a) och fas 
(b). De mörkare fläckarna är 
mandlar.
(a) Mörka partier motsvaras av 
en liten registrerad amplitud. 
Eftersom amplituden påverkas 
av absorption blir delar med 
samma absorption, ex. texten 
och dess omgivning, svåra att 
särskilja.
(b) Mörka partier motsvaras 
av av en senare ankomsttid 
(dvs. fas). Fasen är beroende av 
framförallt tjockleken hos ett 
prov p.g.a. längre optisk väg-
skillnad. Eftersom texten är 
tunnare än resten av choklad-
kakan kan texten lätt urskiljas. 
[2, s 263]
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