
 
 

 

 

 

 

 

 

Projektreferat 

Projekttitel 

SmartBowtie: PCB/LTCC/Silicon Based UWB mm-Wave Smart Capped Bowtie Array for 5G 

Communication Systems  

Mål för projektet 

The goal is to fully develop smart CapBowtie technology, generate and characterize 

prototypes for industry to further integrate and industrialize it in mm-Wave 5G systems. 

Sammanfattning 

Krav på hög dataöverföringshastighet över trådlösa system ökar varje år. Smart millimeter-

wave (mm-Wave) trådlösa system är oundvikliga för hög datahastighet kommunikation som i 

mer än 10-Gbps dataöverföringskapacitet i 5G (femte generationen) kommunikationssystem 

och andra framtida smarta system. Bland alla typer av antenner, endast PCB/LTCC/silikon 

baserade gruppantenner kan erbjuda helt integrerade smarta och billiga gruppantenner för 

mm-Wave system. Har dock numera state-of-the-art PCB/LTCC/silikon baserade mm-Wave 

gruppantenner begränsats av smal/ett-band prestanda. Denna ansökan föreslår en ny 

patenterad UWB (ultra-wideband) PCB/LTCC/silikon baserat antenn - smarta utjämnade 

bowtie gruppantenn baserat på resultaten av förstudieprojekt 2016-03935 för att täcka 

planerade 5G mm-Wave band: 20-52 GHz, V-band (57- 66 GHz), E- band (71-86 GHz), W-

bandet (92-115 GHz) och D-bandet (130-175 GHz). Flera unika funktioner kommer att 

aktiveras av denna teknik: Smart mm-Wave flera styrbar stråle MIMO array med UWB 

frekvensområde, låg förlust med hög verkningsgrad och låg kostnad PCB/LTCC/silikon 

baserad tillverkning. Projektets slutliga mål är att ha en fullständig utveckling av den nya 

UWB mm-Wave utjämnade Bowtie gruppantennteknologi, inklusive design, simulering, 

optimering, tillverkning och verifiering mätning och karaktärisering. Flera prototyper av 

smarta capBowtie gruppantenner kommer att göras och mätas för olika tillämpningar, och 

flera nya patent väntas. Projektresultaten kommer att ge en stabil grund, med antenn 

prototyper, för ytterligare integration, industrialisering och kommersialisering av denna 

teknik i de 5G mm-Wave system och andra smarta system. 
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