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RF 
Technology 
Days
VNA-technologie 
voor verrassende applicaties 

Nieuwe componenten, technieken en materi-

alen hebben er voor gezorgd dat er binnen de 

wereld van de HF-technologie weer veel gebeurd 

is. Wat dat allemaal is, kunt u op 18 en 19 april 

aanstaande in respectievelijk Veenendaal en 

Mechelen te weten komen door het bezoeken 

van de RF Technology Days 2018. Twee dagen om 

weer helemaal bijgepraat te worden, om collega’s 

te ontmoeten of om rond te struinen op de ken-

nismarkt die tegelijkertijd gehouden wordt.

Op 18 en 19 april zullen weer de RF Technology days in Nederland 
en België gehouden worden. De dag in Nederland op de 18e is de 
meest uitgebreide dag met een programma met 20 verschillende 
lezingen. De eerste spreker van de dag is Andrew Webb van het 
Leiden Universiteit Medisch Centrum. Hij laat vernieuwingen in 
MRI systemen zien, waardoor men betere medische behandelingen 
kan uitvoeren. Door verbeteringen in supergeleidend materiaal zijn 
magneten op een menselijke schaal mogelijk gemaakt, die tussen de 
7 en 11,7 Tesla functioneren. Dat correspondeert met frequenties 
tussen de 300 en 500 MHz. 
De tweede plenaire lezing van Raymond Schouten van de TU Delft 
gaat over de doorbraak van quantum computers met HF-technologie. 
Sinds de jaren tachtig werd het concept van de snellere quantum 
computers al beschreven. Na vele jaren van wetenschappelijk onder-
zoek kwam er een doorbraak in 2017 door een prototype van IBM. 

 seminarnieuws     

Dat heeft gezorgd voor een race om het eer-
ste werkend exemplaar te maken.
De laatste plenaire lezing van de dag is van 
Faisal Mubarak van VSL. Hij zal het gaan 
hebben over meetsysteem voor appara-
tuur op nanoschaal. Mubarak gaat in op de 
Vector Network Analyzer. De huidige gene-
ratie VNA’s hebben zich ontwikkeld tot de 
hoeksteen van de meettechnologie in de HF 
en microgolfindustrie. Mubarak zal het gaan 
hebben over reflectie- en transmissiemetin-
gen in planaire circuits en componenten en 
over internationale richtlijnen en normen 
voor vectormeetonzekerheid en verificatie-
methoden.

Antennetechnologie
Naast de drie plenaire lezingen is er een 
groot aantal parallelle lezingen. Deze kun-
nen we niet allemaal de revue laten passe-
ren, maar een paar willen we er voor u uit-
lichten. Als eerste zijn dat de lezingen van 
TOP-electronics en Acal BFi over anten-
netechnologie. Antennes zijn vaak het 
ondergeschoven kindje in menige draadloze 
applicatie. Toch is dat niet slim, omdat hier 
veel winst in te behalen is. Aan de zender-
kant schelen enkele dB’s heel veel in het 
energiegebruik terwijl aan de ontvangerkant 
een goede antenne de overbruggen afstand 
en daarmee de betrouwbaarheid vergroot. 
In feite zouden we weer veel meer gebruik 
moeten maken van meerelements antennes 
zoals vroeger voor TV-ontvangst, maar het 
lijkt wel of we dat een beetje vergeten zijn. 
Nu zijn het voornamelijk rondstralers in 
de vorm van een stukje draad, een spoortje 
op de print o.i.d. In alle gevallen moet de 
antenne het liefst in de behuizing zitten en 
niet meer zichtbaar zijn.
Losse draadloze producten, gekoppelde sen-
sornetwerken en de ontwikkeling van het 
Internet of Things vragen om deskundigheid 
van antennes. Roger Denker van MegiQ 
spreekt namens TOP-electronics over de 
implementatie van antennes. Een ontwik-
kelaar zal met aandacht voor de toepassing 
en de omgeving de karakteristieken van de 
antenne bewust mee moeten nemen, want 
hoe zit het met de impedantie en voldoet het 
stralingspatroon aan de gestelde criteria? De 
presentatie van Roger Denker legt de focus 
op vroege prototype ontwikkelingen voor 
IoT en 4G, waarbij gekeken wordt naar het 
beheersen van de HF karakteristieken. VNA’s 
en antennemeetsystemen zijn van essentieel 
belang om tot een goede antenne te komen 
(afbeelding 1). Elders in deze uitgave van 
e-totaal in de rubriek Uitgelicht treft u meer 
informatie aan over de meetsystemen voor 
antennes waarover Roger Denkers het gaat 
hebben in zijn lezing.

Onverwachte toepassingen
Rohde & Schwarz, bekend van hun test- 
en meetapparatuur, heeft van haar kennis 
gebruik gemaakt voor verrassende toepas-
singen. Door gebruik te maken van geavan-
ceerde netwerk analyzer technologieën in 
het 70...80 GHz frequentiebereik, is een 
volgende generatie beveiligingsscanner ont-
wikkeld, die de snelheid en betrouwbaar-
heid verhoogt bij het scannen van personen 
tijdens veiligheidscontroles op vliegvelden, 
concertzalen, ambassades, enz. Deze scan-
ner werkt op basis van radartechnologie 
met een array aan ontvangers om hiermee 
uit de gereflecteerde radarsignalen te kun-
nen detecteren of de persoon die zich in de 
scanner bevindt vreemde objecten bij zich 
heeft (afbeelding 2). De scanner maakt dus 

Afbeelding 3. VNA-technologie wordt ook gebruikt 
voor het bepalen van de prestaties en stralingspatro-
nen van antenne radomes en bumpers bij automotive 
radartoepassingen.

Afbeelding 1. Om het stralingspatroon van een 
antenne te kunnen meten, is niet meer een speciale 
ruimte nodig.

Afbeelding 2. Meerdere ontvangers en VNA-
technologie worden ingezet voor het verkrijgen van 
een goed reflectiebeeld van de persoon in de scanner.

geen totaalbeeld van de persoon en ook zijn er geen intieme 
details zichtbaar. Hij kijkt uitsluitend of hij afwijkingen ziet 
ten opzichte van dat wat normaal zou zijn. Slimme software 
en technologie gebaseerd op die uit een Vector Network 
Analyzer wordt gebruikt om deze klus te klaren. 
Deze zelfde technologie wordt nu ook toegepast om de pres-
taties en stralingspatronen te testen van antenne radomes en 
bumpers bij automotive radartoepassingen (afbeelding 3).
Ben Maarleveld van Rohde & Schwarz Nederland zal in deze 
presentatie u een inkijk geven hoe hier microgolftechnologie 
in combinatie met VNA-technologie geïmplementeerd zijn 
voor de detectie van verschillende gevaarlijke objecten van 
metaal, keramisch materiaal, plastic, enz.

Tot slot
Zoals al aangegeven, zijn er twee dagen gereserveerd voor 
de RF Technology Days. In Nederland is dat op 18 april in 
De Basiliek, Wiltonstraat 56, Veenendaal. In België is dat  
19 april 2018 Lamot, Haverwerf, Mechelen. Beide dagen 
zijn gratis te bezoeken, mits u zich van te voren aanmeldt via 
de site van het evenement. Hier treft u ook de programma’s 
aan en de bedrijven die deze dagen mogelijk maken.              •
                               
Voor meer informatie zie www.etotaal.nl/achtergrond. 
Artikel “RF Technology Days”.

www.rftechnologydays.com


