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DARE!! Instruments lanceert nieuwe
veldsterkte sensor
RadiSense 10 bereikt nieuwe doorbraak in
nauwkeurigheid
Woerden – 5 september 2017
Op de EMC Europe te Angers (Frankrijk) introduceert DARE!!
Instruments, de uitvinder van de laser-gevoede veldsterkte sensor,
een nieuwe telg in de lijn van veldsterkte sensoren. Anders dan
eerdere sensoren, heeft deze versie geen drie maar zes assen.
Hierdoor wordt een doorbraak in de nauwkeurigheid van veldsterkte
sensoren bereikt. Daarnaast wordt de bandbreedte zowel in de lage
als in de hoge band uitgebreid. Het is ook het eerste bolvormige
instrument dat de lage band vanaf 9 kHz afdekt. De combinatie van
kleine afmeting, bolvorm, zes assen en laservoeding maakt dit de
meest nauwkeurige commercieel verkrijgbare EMC-veldsterktesensor
ter wereld. Daarnaast levert de sensor ook metingen met een zeer
hoge snelheid. Met dit nieuwe instrument zal DARE!! Instruments haar
positie op de markt van veldsterkte sensoren verder versterken.
Historie
Al in 1999 heeft DARE!! Instruments als eerste een EMC-sensor met laservoeding geïntroduceerd. Tegelijkertijd wist het bedrijf de afmetingen van
dergelijke sensoren aanzienlijk te reduceren waardoor de nauwkeurigheid
van de metingen enorm is toegenomen. Met de introductie van de
RadiSense 6 werd de eerste bol-vormige sensor een feit. De uitdaging met
bol-vormige senoren bleef echter de lage band onder 10 MHz. Met de

RadiSense 10 komt DARE!! Instruments nu met de oplossing voor deze
uitdaging.
Grote Bandbreedte
De introductie van de RadiSense 10 maakt het nu mogelijk een bol-vormige
sensor te combineren met een lage band vanaf 9 kHz. Tegelijkertijd is de
hoge band opgetrokken van 6 GHz naar 12 GHz. Hiermee is de nieuwe
sensor naast reguliere EMC-testen ook geschikt voor veel militaire en
automotive toepassingen.
Uitstekende isotropie
De isotropie is de mate waarin een sensor ongevoelig is voor de
positionering in het veld. Dit is belangrijk omdat het bij EMCimmuniteitsmetingen niet duidelijk is op welke wijze het veld de sensor
bereikt. Niet alleen kan een EM-veld horizontaal of verticaal gepolariseerd
zijn, ook zijn er altijd reflecties en kan de sensor onder veel verschillende
hoeken in het veld gelegd worden. Al deze parameters mogen het resultaat
van de meting vanzelfsprekend niet, of althans zo min mogelijk,
beïnvloeden. Door de bolvorm en de zes assen weet DARE!! Instruments
de beste isotropie te bereiken.
Unieke nauwkeurigheid
Met de RadiSense 10 wordt met 47 mm, de kleinst op de markt verkrijgbare
afmetingen en hoogste isotropie, een unieke nauwkeurigheid behaald.
Hierdoor kan deze sensor ook nauwkeurige metingen in kleine anechoische
kamers of TEM- en GTEM-cellen uitvoeren. Hiermee is de RadiSense 10
de enige laser-gevoede bol-sensor met een dergelijk grote bandbreedte en
nauwkeurigheid.
Hoge meetsnelheid
De RadiSense 10 is in staat om 1.000 isotropische metingen per seconde
uit te voeren. Intern worden hiervoor zelfs meer dan 48.000 metingen per
seconde uitgevoerd. Hierdoor is de sensor geschikt voor snelle EMCmetingen inclusief metingen in reverberation of mode-stir kamers.
Groei
DARE!!, die dit jaar haar 25-jarig jubileum viert, heeft over de afgelopen
periode een sterke groei doorgemaakt en zich een vaste plaats op de markt
voor EMC-meetinstrumenten veroverd. Op dit moment biedt DARE!!
werkgelegenheid aan 55 medewerkers.
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Dhr. Edwin vom Hofe, Sales Manager. Telefoon gedurende werkuren: 0348
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