
 
 

 
 
 
 

 

 

 

Project title  
Tx Front-end building practices for 5G Massive MIMO systems 
Swedish: Sändarlösningar för 5G Massive MIMO system 

Project goals 
The primary goal of the project is to provide complete and generic recommendations for 
Tx front-end building practices for 5G Massive MIMO systems. This includes 
investigation and implementation of efficient, over the full modulation range, power 
amplifier architectures as well as filters designed on low loss substrates, and combined Tx 
PA front-end module integration. Novel circuit designs resulting from the project can be 
patented through Ericsson AB. The fabricated prototypes can be used as a basis for 
product development at Ericsson AB. Successful adoption of the developed Tx front-end 
building practices for 5G Massive MIMO systems is expected to give Ericsson AB a 
significant technological edge over its competitors, which can lead to greater demand for 
their products, an increased market share, and company growth in terms of jobs and 
higher profits.  

Project summary (Swedish) 
En stor mängd frekvensband för mobil kommunikation har avsatts under de senaste åren. 
De cellulära banden i låga GHz området är nästan fulla och med en ständigt ökande 
efterfrågan på högre datahastigheter i cellulära kommunikationssystem pressas systemen 
till att utnyttja fler och bredare frekvensband som finns tillgängliga vid högre frekvenser. 
Även om det för närvarande inte existerar en cellulär standard för millimetervågs 
frekvenser så pågår betydande industriell verksamhet med modellering av kanal och 
scenarier med inriktning mot framtida cellulära 5G system som syftar till 
konkurrenskraftiga förslag till standardiseringsorganisationer. Den korta våglängden vid 
höga frekvenser har flera konsekvenser när den används i trådlös kommunikation. 
Antennstorleken blir liten eftersom den är relaterad till den elektromagnetiska 
våglängden. Tyvärr ger en liten antenn även upphov till stora länkförluster. Lyckligtvis 
möjliggör den korta våglängden också att en stor uppsättning av antenner, Massive 
MIMO, kan användas för att övervinna länkförlusterna. I framtidens cellulära system 
finns alltså ett behov att stödja en stor uppsättning antenner, vilket innebär många 
effektförstärkare på chip. Detta skulle med traditionell implementationsteknik av sändare 
innebära problem med både verkningsgrad och värmeutveckling. Detta projekt syftar 
därför till att ta fram nya arkitekturer för radiolösningar för sändare (Tx) i kommande 
generations 5G Massive MIMO system. 
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