
Resumo 

 

Nos dias de hoje, alguns do avanços na medicina devem-se a colaborações com 

Engenheiros, Químicos, Físicos entre outros. Senão vejamos, como seria possível 

projectar um simples bisturi sem a ajuda de um Engenheiro Mecânico que simule e 

projecte o objecto em vários softwares desenvolvidos por um Engenheiro Informático? 

O trabalho aqui apresentado visa o estudo de uma microantena baseada em 

microtecnologia com potencial para ser usada em implantes biomédicos. O uso da forca 

de Lorenz permite que campos magnéticos sejam detectados a baixas frequências, 

possibilitando a realização de uma antena que opera a baixas frequências. 

A antena, fabricada num processo SOI (silicon on insulator), não ocupa mais do que 

6mm2, e funciona perto de 1KHz. Durante o trabalho foi efectuada a caracterização 

electromecânica do microdispositivo, sendo que o objectivo principal foi o projecto e 

construção de um circuito para leitura das variações de capacidade. 

Os parágrafos seguintes apresentam um resumo sobre cada capítulo da dissertação. 

Capitulo 1 – Introdução. Neste capítulo introdutório, o leitor adquire os conceitos mais 

importantes apresentados na dissertação. 

Capitulo 2 – Objectivo. Aqui pode compreender-se o principal propósito da dissertação. 

Fala-se também sobre o princípio básico de funcionamento do sistema e tecnologias 

utilizadas. 

Capitulo 3 – O Estado da Arte. O estudo do estado da arte destina-se a documentar o 

que esta a ser feito actualmente sobre este tópico. 

Capitulo 4 – Resultados Preliminares. Alguns testes iniciais e seus resultados são 

enunciados nesta secção. 

Capitulo 5 – Caracterização Electromecânica. Toda a caracterização electromecânica 

mais relevante do MEMS esta documentada no presente capítulo. 

Capitulo 6 – Caracterização Electromagnética. No presente capítulo descreve-se 

grande parte da caracterização electromagnética do sistema. 

Capitulo 7 – Circuito de Leitura e Testes. O circuito de leitura e testes do 

microdispositivo e o passo mais importante da dissertação. Uma boa análise do sistema 

passa por se conseguir um bom circuito de leitura. 



Capitulo 8 – Analise dos Resultados. O circuito de leitura e extremamente importante 

portanto este capítulo engloba todos os seus resultados. 

Capitulo 9 – Conclusão. Finalmente, e apresentado ao leitor uma conclusão de todo o 

trabalho realizado, focando quais os objectivos alcançados e propondo futuras ideias. 

 

 

Abstract 

 

Nowadays, some of the advances in medicine are due to collaborations with Engineers, 

Chemists, Physicians or others. Otherwise, how would be possible to design a simple 

scalpel without the help of a Mechanical Engineer who simulates and designs the object 

in several software tools developed by a Computer Engineer? 

This thesis aims the study of a microantenna based on microtechnology with potential 

for being used in biomedical implants. The Lorenz force allows magnetic fields to be 

detected at low frequencies allowing the construction of an antenna that operates at low 

frequency. 

The antenna, manufactured in a SOI process (silicon-on-insulator), does not occupy 

more than 6mm2, and operates around 1KHz. During the work, the characterization of 

the electromechanical microdevice was carried out, although the main objective was the 

design and construction of a circuit for reading the capacity variations. 

The following paragraphs are a summary of each chapter of the dissertation. 

Chapter 1 – Introduction. In this introductory chapter, the reader acquires the most 

important concepts presented in this thesis Chapter 2 – Objective. This chapter 

discusses the main purpose of the dissertation. There is also a reference about the 

basic principle of operation of the system and used technologies. 

Chapter 3 – The State of the Art. The study of the state of the art is indented to 

document what is currently being done on this subject. 

Chapter 4 – Preliminary Results. Some preliminary tests and results are listed in this 

section. 

Chapter 5 – Electromechanical Characterization. All relevant electromechanical 

characterization of the MEMS is documented in this chapter. 



Chapter 6 – Electromagnetic Characterization. This chapter describes the relevant 

electromagnetic characterization of the system. 

Chapter 7 – Reading Circuit and Tests. The reading circuit and testing of the 

microdevice are presented. A good analysis of the system is performed in order to 

achieve a good readout circuit. 

Chapter 8 – Results Analysis. The reading circuit is extremely important so in this 

chapter is included all of its results. 

Chapter 9 – Conclusion. Finally, the conclusions of the entire work are drawn, focusing 

achieved output and providing future ideas. 


