
 

 
 

 

Projektreferat 

Projekttitel: 122  GHz  radarsensor för tillämpningar inom Internet of  Things och 

autonoma system. 

Mål för projektet 

Analys och definition av ett kompakt 122  GHz  radar system med mikrometer 

upplösning anpassat för IoT och/eller autonoma system.  

Svensk  projektsammanfattning 

Projektansökan föreslår en genomförbarhetsstudie för en kompakt, energieffektiv, 

miniatyriserad radarsensor med hög  upplösning för  122  GHz-frekvensbandet. 

Radar sensorn  är tänkt att tillämpas inom områden såsom  Internet of  Things 

(IoT), autonoma system (t.ex. självkörande maskiner inom jordbruk och 

gruvdrift), detektering av vitala livstecken, avancerad yt analys, och 

rörelseigenkänning. Radarn bör  också vara lämplig för användning som  en bärbar 

sensor  som kan tillämpas t.ex. som en hinderdetektor för  brandmän och 

gruvarbetare. Radar sensorer  som utnyttjar frekvensband över 100 GHz  är särskilt 

användbara i situationer och tillämpningar där det är dålig sikt (t ex dimma, 

mycket damm eller  starkt solsken),  där optiska- och IR-sensorer är opålitliga, och 

för tillämpningar var hög  upplösning behövs. 

Studien kommer att föreslå en radar arkitektur baserad på en kisel germanium 

(SiGe) eller CMOS  radio frontend och en frekvensmodulerad kontinuerlig våg 

(FMCW).  Målet är att radarsystemet skall tas fram i ett större projekt efter 

studien. Radarn kommer att stötta ultra bredband signaler (> 10 GHz)  för hög 

upplösning. Genomförbarhetsstudien kommer att överväga integrationen av en 

kommunikationskanal i radarsystem arkitekturen för att göra den lämplig för 

direkta trådlösa kommunikationslänkar till IoT-nätverk, eller för direkt 

kommunikation mellan radar enheter och andra sensorer. 
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