
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Project Title 

Prototype System for Massive MIMO in the New 5G Spectrum Band 

Project Goals 

The goal of this project is to build a complete and flexible experimental testbed for 5G 

massive multiple-input multiple-output system working at 30GHz band, including inves-

tigation and implementation of the overall system architecture, radio frequency subsys-

tem, and soft-defined radio based baseband subsystem. To achieve this, we propose tight 

collaboration between Lund University and Sony Mobile Communications AB in Lund 

and bring in experts in both wireless communication and electronics systems. Experi-

mental testbed sits in a unique position for developing and maturating new wireless tech-

nologies. The developed prototype system will provide Lund University powerful tool to 

explore new research areas. It can also be used as basis platform for product development 

and verification at Sony Mobile. This collaborative project ensures that the core compe-

tence is developed and kept at both academia and industry and contributes to Sweden’s 

continuation as a leading country in the area of mobile communication for 5G evolution.  

 

Svensk projektsammanfattning 

Projektets mål är att bygga en komplett och flexibel testbädd för massiv-MIMO-baserad 
5G vid 30 GHz bärfrekvens. Detta inkluderar undersökning och implementering av den 
övergripande systemarkitekturen, front-end-systemet som arbetar vid radiofrekvens och 
det mjukvarudefinierade sub-systemet för basbandsprocessning. För att på detta sätt 
undersöka massiv MIMO vid högre frekvenser föreslår vi ett nära samarbete, mellan 
Institutionen för elektro- och informationsteknik vid Lunds universitet och Sony Mobile 
Communications AB i Lund, där vi samlar experter inom både trådlös kommunikation 
och elektronikkonstruktion. Experimentella testbäddar ger unika möjligheter att 
utveckla och optimera nya trådlösa kommunikationstekniker. Det utvecklade 
prototypsystemet kommer att ge Lunds universitet ett kraftfullt verktyg för att öppna 
upp nya forskningsområden. Systemet kan också användas som en plattform för 
produktutveckling och verifiering hos Sony Mobile. Detta samarbetsprojekt garanterar 
att kärnkompetens utvecklas och behålls inom akademi och industri i Sverige så att den 
ledande positionen inom mobil kommunikation för 5G vidmakthålls och utvecklas. 

 

Coordinator: Lund University  

Name of project leader: Liang Liu 

E-mail of project leader: liang.liu@eit.lth.se    

Telephone number: 0462224652, 0737795909 

Other project partners: Sony Mobile Communication AB 

Total project cost: 4 252 000 SEK  

Total applied amount: 2 122 000 SEK 


