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Naast de grote radarinstallaties in schepen en vliegvelden, hebben we tegenwoordig 
radarsensoren die nauwelijks meer kosten dan de alom bekende PIR sensoren. PIR sensoren 
(passief infrarood) kennen we allemaal in veel toepassingen waar er dankbaar gebruik van 
wordt gemaakt. Denk maar aan aanwezigheidsdetectie voor beveiligingsinstallaties en voor 
het aan- en uitschakelen van het licht. Voor aanwezigheidsdetectie kan ook een eenvoudige 
radarsensor worden gebruikt, maar is dat zinvol?

Radarsensoren: 
goedkope detectie  
met meerwaarde
Van eenvoudig tot zeer complex
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INDEL BENELUX Figuur 1 toont een vergelijking van 
de voor- en nadelen van PIR- en 
radarsensoren. Een van de belang-

rijkste voordelen van radar ten opzichte 
van PIR-sensoren is de mogelijkheid 
om de sensor compleet onzichtbaar 
weg te werken. Radarsensoren worden 
geplaatst in kunststof behuizingen, 
achter glas en zelfs achter marmer, 

graniet of andere steensoorten. Andere 
voordelen zijn de grote afstand die met 
radar overbrugd kan worden in combi-
natie met verschillende kijkhoeken. 
Met radar kan niet alleen de aanwezig-
heid van een persoon, voertuig of 
object worden bepaald, maar ook de 
snelheid ervan ten opzichte van de 
radarsensor en of het object zich naar 

de sensor toe beweegt of er vanaf.
De voordelen die het toepassen van ra-
darsensoren bieden zijn onder andere:
•  Metingen over zeer grote afstanden; 
•  Goede radiale detectie;
•  Nauwkeurige snelheidsdetectie;
•  Richtingdetectie;
•  Objectbepaling (auto, mens, konijn);
•  Onzichtbaar te monteren.

Toepassing van een radarsensor is ech-
ter niet eenvoudig en om radarsenso-
ren meer toegankelijk te maken voor 
een grote diversiteit aan toepassingen 
is de Zwitserse firma RFbeam zo’n ze-
ven jaar geleden begonnen met het 
ontwikkelen van een reeks eenvoudig 
toe te passen radarsensoren. Deze sen-
soren moesten zijn toegespitst op ver-
schillende toepassingsgebieden.
Als basisverdeling kan gedacht worden 
aan:
•  Toegangscontrole; 
•  Aanwezigheidsdetectie;

RFbeam 24 GHz radar PIR
Maximale afstand 1000 m 25 m
Radiale beweging goed matig 
Tangentiële beweging matig goed
Snelheidsgebied > 1000 km/u 10 km/u
Aanpassing veldpatroon matig goed
Detectie stationaire objecten moeilijk niet mogelijk
Omgevingsinvloeden regen warmte
Prijs medium laag
Ontwerpvrijheid sensor kan worden verborgen matig

Figuur 1. Voor- en nadelen van PIR- en radarsensoren.

Figuur 2. Bepalen van aanwezigheid van personen, voertuigen of objecten. Figuur 3. Bepalen van snelheid en bewegingsrichting van objecten.
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Sensoren

•  Aansturing verlichting;
•  Snelheidsmeting;
•  Afstandsmeting.
Om commercieel interessante produc-
ten te kunnen ontwikkelen zijn ver-
schillende radarsensoren ontwikkeld, 
van heel simpele aanwezigheidsdetec-
toren tot uiterst nauwkeurige senso-
ren voor het bepalen van koers, snel-
heid en afstand van vliegtuigen. Voor 
die verschillende functies ontwikkelde 
RFbeam de volgende groepen senso-
ren: low complexity (LC) sensoren, me-
dium complexity sensoren (MC) en 
voor heel specifieke complexe toepas-
singen high complexity sensoren (HC).

In figuur 5 zijn verschillende sensoren 
uit de bovengenoemde groepen opge-
nomen met daarbij de meest specifie-
ke eigenschappen. De performance die 
in het overzicht wordt genoemd is 
slechts een indicatie omdat deze in 
grote mate afhankelijk is van de aan-
sturing van de sensoren en de verwer-
king van de informatie die door de sen-
soren wordt afgegeven. Zo is er met de 
K-HC1 een applicatie gebouwd waar-
mee onder andere datacommunicatie 
wordt gerealiseerd over een afstand 
van 50 km. Het aangegeven bereik van 
1000 m voor de K-HC1 is dus betrekke-
lijk conservatief gekozen.

Het radarprincipe
Radar komt van het Engelse Radio De-
tection And Ranging. Het basisprincipe 

van de RFbeam radarsensor is dat er 
met een RF-antenne een hoge (radio) 
frequentie van 24 GHz wordt uitgezon-
den en eenzelfde RF-antenne wordt ge-
bruikt om gereflecteerde signalen op 
te vangen. Als het RF-signaal wordt ge-
reflecteerd door een statisch object 
dan is de frequentie van het terugont-
vangen signaal (detection) gelijk aan 
de uitgangsfrequentie. Wanneer het 
object echter beweegt dan vindt er een 
verschuiving van de frequentie plaats, 
het bekende Dopplereffect. Door deze 
(Doppler) verschuiving als uitgangs-
punt te nemen kan op heel eenvoudige 
wijze een bewegingsdetector worden 
gerealiseerd.

De functies die men met radarsenso-
ren kan realiseren zijn in hoge mate af-
hankelijk van de technieken die men 
gebruikt bij het verwerken van de in-
formatie die van de radarsensoren 
komt. De in figuur 6 in rood aangege-
ven verschilfrequentie neemt toe naar-
mate het object sneller naar (of van) 
het object beweegt. Met een klein 
beetje meer inspanning kan van deze 
beweging ook de snelheid worden be-
paald en indien gewenst de richting 
van het object ten opzichte van de ra-
darsensor.

Afhankelijk van de gewenste functie 
moet er dus worden gekozen voor een 
passende radarsensor en moet worden 
bepaald of met het Dopplereffect het 

gewenste resultaat kan worden gerea-
liseerd.
Voor meer complexe toepassingen kan 
het nodig zijn om een andere techniek 
toe te passen zoals FSK (frequency shift 
keying), FMCW (frequency modulated 
continuous wave) of monopulse.

Voor welke toepassingen de verschil-
lende technieken geschikt zijn wordt in 
het overzicht in figuur 8 weergegeven. 
Een toepassing voor een radarsensor 
kan dus redelijk eenvoudig zijn zoals 
eerder aangegeven maar afhankelijk 
van de gewenste functies ook uiterst 
complex worden. In figuur 9 is aange-
geven hoe de complexiteit oploopt en 
welke ondersteuning RFbeam kan bie-
den.

Voorbeelden
Voor standaard aanwezigheidsdetectie 
en voor het aansturen van verlichting 
zijn voorbeeldapplicaties ontwikkeld. 
De RFA-1(figuur 10) is een voorbeeld 
van een aanwezigheidsdetector waar-
bij men de mogelijkheid heeft om het 
gevoeligheidsniveau van de sensor in 
te stellen en de tijd die de uitgang van 
de sensor actief blijft nadat er een be-
weging is waargenomen.

De ST500 (figuur 11) is ontwikkeld als 
voorbeeld voor het simpel aansturen 
van ledverlichting en wordt gevoed uit 
de (0 … 10V dimbare) driver die wordt 
gebruikt om de led’s aan te sturen. 

Figuur 5. De eigenschappen van de verschillende radarsensoren.

Figuur 4. Verschillende typen radarsensoren: de K-LC6, K-MC1 en K-HC1.
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Door middel van een terugkoppeling 
naar de 0 … 10V (dim-)ingang van de 
driver kan de ST500 de verlichting niet 
alleen in en uitschakelen maar ook 
dimmen. De ST500 is ontwikkeld om 
als voorbeeld te dienen voor toepassin-
gen bij klanten en kan onder andere 
worden voorzien van verschillende K-
LC sensoren met verschillende detec-
tievelden. De mogelijkheid is inge-
bouwd om de volgende instellingen te 
veranderen:
•  De gevoeligheid van de sensor;
•  Het gewenste lichtniveau van de 

lamp; 
•  De ramp-up tijd om het gewenste 

lichtniveau te bereiken;
•  De tijd dat de lamp ingeschakeld 

blijft;
•  De ramp-down tijd bij uitschakelen 

van de lamp.

Figuur 12 toont een schematische voor-
stelling van de functie van de ST500 
zoals deze in een dimbare ledverlich-
ting kan worden toegepast.

Omdat radarsensoren gevoelig kunnen 
zijn voor fluorescentielicht is er in de 
software van de ST500 een (software) 
module ingebouwd die interferentie 
onderdrukt. Daarnaast kan een ener-
giezuinige puls-mode worden geselec-
teerd waarbij de sensor slechts perio-
diek geactiveerd wordt en zodoende 
een minimaal energieverbruik heeft.

Evaluatiekits
Naast concrete voorbeelden heeft RF-
beam ook evaluatiekits ontwikkeld 
waarmee eenvoudige tot zeer com-
plexe ontwikkelingen gedaan kunnen 
worden. Afhankelijk van de specifieke 

kennis van de ontwikkelaars kunnen zij 
zelf ontwikkelen - en als deze kennis 
ontbreekt, biedt RFbeam de mogelijk-
heid om complete ontwikkelingen te 
doen.
De meeste klanten willen echter het 
liefst zelf hun ontwikkelingen doen en 
daarop anticiperend werkt RFbeam 
momenteel aan voorgeprogrammeer-
de microcomputers die gebruikt kun-
nen worden als basis voor nieuwe ont-
wikkelingen.
Enkele projecten die hierbij op stapel 
staan zijn:
•  8-bit Atmel micro met geïntegreerde 

FFT Dopplerfunctie voor K-LCx 
transceivers;

•  8-bit Atmel micro met geïntegreerde 
FSK functie voor K-LCx transceivers;

•  Arm micro met geïntegreerde high 
performance FSK en FMCW functie 
voor M-LCx transceivers.

Daarnaast wordt continu gewerkt aan 
de verbetering van de radarsensoren 
en is er een upgrade gaande van de be-
schreven ST500 naar ST501, met FFT-
functie, waardoor deze ledaansturing 
ook buiten gebruikt kan worden en 
niet reageert op bewegingen van bo-
men, loslopende honden of rondsprin-
gende konijnen.

Dus…
Radarsensoren zijn veelzijdig, betrouw-
baar, geheel onzichtbaar als dat moet, 
hoeven niet duur te zijn en met goede 
technische ondersteuning eenvoudig 
toepasbaar in vele applicaties.   n
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Figuur 6. Het Dopplereffect.

Figuur 10. De aanwezigheidsdetector RFA1.

Figuur 11. De ST500 is ontwikkeld voor het aansturen van  
ledverlichting.

Figuur 12. De ST500 toegepast in een dimbare ledverlichting.

Figuur 7. Snelheid en richting.

Figuur 8. De toepassingen van verschillende technieken. Figuur 9. Toenemende complexiteit.


