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Pressmeddelande 
Kista, 17 november, 2022 

 
Sivers Semiconductors äntrar nya framväxande 
radarmarknader 

Sivers Semiconductors AB (”Sivers”) meddelar idag att dess affärsområde Sivers Wireless’ 
nära samarbete med det kanadensiska start-up bolaget aiRadar, har resulterat i en 
revolutionerande portfölj av sofistikerade radarprodukter. Genom att utgå från Sivers’ 
unika RFIC och antennteknologi, erbjuder nu aiRadar ett helt nytt recept för utveckling av 
mycket avancerade radarprodukter lämpade för en rad relevanta applikationer och 
vertikaler. 

Givet utvecklingen inom kommersiell säkerhet, fordonssäkerhet och självkörande fordon, finns det 
ett behov att finna sensorlösningar som sänker energianvändningen och minskar storleken på 
sofistikerade radarsystem. Konflikten i Ukraina har även satt fokus på militära applikationer, som 
inkluderar avancerad radarfunktionalitet. 

Sivers Semiconductors’ kund, aiRadar, har under flera år jobbat med att skapa förutsättningar för 
nya sätt att utveckla ekonomiskt gynnsamma och prisvärda lösningar för avancerade radarsystem, 
baserade på en gemensam hårdvaruplattform, gemensamma gränssnitt och liten sk, ”footprint” 
med stöd för multipla applikationer, multipla moder och multipla uppdrag. 

Dessa nya produkter kombinerar den senaste RF-teknologin med avancerade radaregenskaper 
som interferometri, kognitiv radarförmåga samt rörlig målidentifikation, bland mycket annat. Allt 
detta kan göras genom att använda Sivers mer eller mindre standardprodukter. 

”Det är härligt att se hur återanvändning av våra standardprodukter kan öppna dörrar mot nya 
vertikaler, där användandet av befintliga och mogna produkter nu tillämpas i helt nya och 
väsensskilda applikationer. För många år sedan var vi aktiva inom eko-systemet för radar och nu 
kan vi erbjuda produkter inom området och dessutom tillföra innovation och unika värden till en 
väldigt intressant produktplattform. Denna plattform kan förändra sättet våra gemensamma 
kunder kommer att utveckla framtida högpresterande radar produkter på”, säger Anders Storm vd 
och koncernchef för Sivers Semiconductors. 

Baserat på Sivers teknologi för avancerad elektronisk styrbara antenner, erbjuder nu aiRadar en 
portfölj av produkter som förenklar den komplexa och mycket tidskrävande insatsen att realisera 
ett avancerat radarsystem, som möter de utmanande kraven på prestanda, funktionalitet, storlek, 
vikt och kostnad. 

För att veta mer, vänligen ta del av Sivers Insight-artikeln  “It has never been easier to develop 
compact, sophisticated radars with low size, weight, power and cost”, https://www.sivers-
semiconductors.com/insights/it-has-never-been-easier-to-develop-compact-sophisticated-radars-
with-low-size-weight-power-and-cost/ 
För en tekniskt mer detaljerad beskrivning, vänligen se Microwave Journal Cover Feature för 
September månad: https://www.microwavejournal.com/articles/38807-advanced-multi-mode-multi-
mission-software-defined-mmwave-radar-for-low-size-weight-power-and-cost 
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För ytterligare information vänligen kontakta: 
Anders Storm, koncernchef för Sivers Semiconductors 
E-post: anders.storm@sivers-semiconductors.com 
Telefon: +46 (0)70 262 63 90 

Sivers Semiconductors AB är ett ledande och internationellt erkänt teknikbolag som levererar integrerade kretsar (IC:er) och 
moduler genom sina två affärsområden Wireless och Photonics. Wireless utvecklar millimetervågsprodukter för avancerade 

5G-system för data- och telekommunikationsnät och satellitkommunikation. Portföljen inkluderar RF-transceivers, 

strålformande front end -IC:er, integrerade millimetervågsantenner, repeaters och mjukvarualgoritmer för optimal RF-
millimetervågsprestanda. Photonics utvecklar och tillverkar halvledarbaserade optiska produkter för optiska fibernätverk, 

sensorer och optisk fiberkommunikation (Li-Fi). Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm under SIVE. Huvudkontoret ligger i 

Kista, Sverige. För mer information: http://www.sivers-semiconductors.com 

aiRadar, Inc. is a leading and internationally recognized technology company that develops state of the art software defined 

multi-mode mmWave radars and technology for commercial and military use. The product portfolio includes a series of ultra-

small modular interferometric radars to service both research and application specific markets in land, sea and air domains. 
aiRadar’s software ecosystem encompasses a radar programing language (aiRPL) with an integrated software development 

environment (IDE)., a radar command and control processor (aiRPU) and radar processors for real and synthetic aperture 

radars. aiRadar, inc. is in Vancouver, BC, Canada.                                                                                                            
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