
 

 

 

Towards Future Over-The-Air Characterization of 5G Antenna 
Systems 

Mål för projektet 
Att utvärdera nya lovande teknologier och koncept för testning av basstationer och stora gruppantenner över 
luftkommunikations-gränssnittet från ett systemperspektiv. Därmed bidra till att på sikt stärka den svenska 
industrins globala ställning inom telekom genom att lokalt generera ny kunskap, patent och produkter inom 
detta område. 

 

Svensk projektsammanfattning 
Projektet har som sitt huvudsakliga mål att främja nya industriella affärsmöjligheter för den svenska 
telekombranschen genom att bedriva relevant forskning inom standardiserad testning av antennlösningar och 
hårdvara vid Avdelningen för Antennsystem på Chalmers. Projektet syftar till att identifiera de befintliga 
kunskapsluckorna med stöd av svenska telekomaktörer som Ericsson AB. Projektet har också som mål att i 
den efterföljande projekten skapa en fullgod OTA (over-the-air) test platform som kan samla flera svenska 
aktörer till att sammarbeta mot gemensamma mål till ömsesidig nytta.  

Projektidén är att analysera olika OTA testteknik för basstaionsgruppantenner med fokus på deras 
implementering i dagens 4G basstationer men med utblick mot framtida 5G telekommunikationstekniker och 
speciellt stora antennarrayer (”Massive MIMO”) och millemetervågor. Detta hoppas vi kommer att bana 
vägen för nya smarta elektronikprodukter och tjänster som kräver hög dataöverföringskapacitet och 
tillförlitlighet som är kärnan i det framtida uppkopplade samhället. Fördelarna med Massive MIMO tekniken 
kan endast kvantifieras eller karakteriseras i OTA mätuppställning som efterliknar väldefinierade 
vågutbredningsmiljöer. Två exempel är ”RIMP, i.e., Rich Isotropic Multipath” och ”RLOS, i.e., Random-
Line-Of-Sight.” Med utgångspunkten  i den nuvarande trådlösa tekniken och med utblick mot teknik som kan 
vara tillgänglig "runt hörnet", föreslår vi att både numeriskt och experimentellt undersöka potentiella ”OTA” 
testmetoder och prestandamått för att säkerställa tillfredställande prestada hos trådlösa nätverk från ett 
systemperspektiv. 

Resultaten av projektet kommer på sikt att bidra till utvecklingen av nya standarder för 4G trådlösa 
kommunikationssystem och utrustning, och såsmåningon för 5G också. De föreslagna metoderna kommer att 
möjliggöra en tillförlitlig testning av avancerade antennsystem för 4G och 5G telekomutrustning. Dessutom 
kommer resultaten av projektet att bidra till en mycket mer systematisk metod för design och optimering av 
utrustning för trådlösa kommunikationsnätverk. Detta kommer i sin tur att leda till en väsentlig förbättring av 
dagens tjänster och produkter inom telekomsektorn och samhället i övrigt. 
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