
 
 

 

 

 

 

 

 

Projekttitel 

On-chip Ultra-wideband Smart Antenna Array at mm-Wave with New Capped Bowtie for 5G 

Communication System and Future Smart Systems 

Mål för projektet 

The goal is to design, fabricate and verify a new on-chip connected capped Bowtie 4×4 array 

antenna over 40 – 160 GHz for 5G system as a preparation for the full proposal in March 

2017. 

Svensk projektsammanfattning 

Krav på dataöverföringskapacitet över trådlösa system ökar varje år. Siktar på mer än 10 

Gbps dataöverföringskapacitet trådlöst i kommande 5G kommunikationssystem och även 

mycket mer dataöverföringskapacitet i framtiden artificiell intelligens (AI) systemet, virtuell 

verklighet (VR) systemet och sjukvården system, är ultra-wideband (UWB) millimeter-wave 

(MMW) antennsystem oundvikliga. Emellertid har state-of-art MMW gruppantenner I 

Chipform begränsats av den smala bandbredden. Denna ansökan föreslår en ny UWB 

chipform antenn - den anslutna utjämnade Bowtie gruppantenn över 40 - 160 GHz för att 

täcka alla planerade MMW band: V-bandet (57-66 GHz), E-bandet (71-86 GHz), W-bandet 

(120GHz) och 140 GHz-bandet. Sådan UWB täckning (40-160GHz) kan erbjuda först en 

gemensam hårdvaruplattform för alla 5G MMW system så kostnaden för 5G systemets 

hårdvara layout kan minskas betydligt, och för det andra en plattform för framtida smarta 

system (t.ex. VR, AI) där mycket högre dataöverföringskapacitet än 5G krävs och därför UWB 

(t.ex. 40-160 GHz) är ett måste. Flera unika funktioner kommer att aktiveras av denna teknik: 

monolitisk on-chip MMW smarta massiv MIMO array, hög effektivitet, UWB täckning, breda 

svep täckning, kompakt storlek och låg kostnad wafer-skala tillverkning. I denna kortperiod 

(4 månader) förstudieprojekt, kommer vi utföra kontrollen konstruktion, tillverkning och 

mätning av en 4 x 4 ansluten utjämnade Bowtie antenn som arbetar över 40-160 GHz, för 

fullständiga förslag Mars 2017. Den anslutna CapBowtie array arkitektur har en stor 

potential att ta itu med nästan alla kritiska tekniska utmaningar i MMW smarta MIMO 

antennsystem i 5G systemet och framtida smarta system (t ex VR-system, AI-system). 

   

Koordinator: Dept. of Signals and Systems, Chalmers University of Technology. 

Namn på projektledare: Jian Yang 

E-post projektledare:  jian.yang@chalmers.se Telefonnummer: 0733678841 

Andra projektparter:  Gapwaves AB, LEAX Arkivator Telcom AB 

Total projektkostnad: 797 000 kr 

Totalt sökt belopp: 397 000 kr 

 

  


