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IIT Hyderabad takes early lead in 6G extreme Massive MIMO technology 

 

Highlights: 

• IITH takes an early lead in 6G research by showcasing key developments in the use of extreme massive MIMO 
technology 

• This is a 3-fold improvement over the state-of-the-art 5G massive MIMO technology 

• Spectrum is a scarce natural resource. The extreme massive MIMO technology developed by IITH showcased 
possibilities of a 3-fold increase in 5G spectrum utilization  

• MEITY and DOT have supported the R&D over the last 10-years 

 
Hyderabad, May 02, 2022: Indian Institute of Technology Hyderabad (IITH) today announced a 
demonstration of the Extreme Massive MIMO (Multiple-Input Multiple-Output) , a key technology that is 
being considered for 5G-advanced and 6G deployments. “Using multiple antennas at the base station, 
massive MIMO increases the coverage and capacity of cellular networks. This technology has become 
mainstream and is now an integral part of 5G.  Extreme massive MIMO refers to next-generation 
technology that uses very large antenna arrays. IITH developed an experimental research prototype with 
the aim to discover achievable performance limits. The first set of pilots conducted using 192 antennas 
and 48 radio frequency chains showed that up to 24-36 users could be served in the same spectrum. This 
is a 3-fold improvement over the state-of-the-art 5G massive MIMO technology, designed to support 12 
simultaneous users. For cellular operators and users, this technology offers immense benefits; cell phone 
users will experience high-quality voice and video delivery in crowded areas like airports, malls, railway 
stations, etc.; cellular operators will be able to offer broadband wireless internet in rural households, 
dynamic steering of the cell site beams to reduce coverage holes in urban as well as rural areas”, said Prof 
Kiran Kuchi, Dean (R&D). 
 
Prof Sai Dhiraj, the Lead Researcher for the project, said, “The research team at IITH continues to extend 
the boundaries of this technology. The ongoing investigations include new deployment topologies for 
indoor applications and outdoor cell sites. We are excited about this discovery and the possibilities offered 
by this new technology”. 
 
Congratulating the IITH team for this noteworthy work, Prof B S Murty, Director, IITH, said, “Spectrum 
is a scarce natural resource. In countries like India, with a large population and limited wireline 
infrastructure, the demand for spectrum will continue to be very high. I am delighted that India takes an 
early lead in 6G research by showcasing the possibility of deploying next-generation networks using the 
extreme Massive MIMO technology developed by IITH. I also thank DOT and MEITY for the sustained R&D 
support over the years”. 
 
Expressing delight for this momentous milestone, Shri K Rajaraman, Secretary DOT, said, "IIT Hyderabad 
has been leading from the front in IP development. Their work on NB-IoT and other areas as part of the 5G 
testbed has been remarkable. We in the Department of Telecommunications are delighted to hear of the 
development of the Extreme Massive MIMO heralding even greater efficiency in the use of spectrum. I am 
sure that the IITH research team will play a significant role in the Government of India's 5G advanced and 
6G efforts”. 
 
The researcher can be reached via our public relations cell at pro@iith.ac.in for any further queries on the 
subject matter. 

---------------- 

mailto:pro@iith.ac.in
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About IIT Hyderabad 
Indian Institute of Technology Hyderabad (IITH) is one of the eight new IITs established by the Government of India 
in 2008. In a short span of 14 years, the institute has become a top-ranker. Currently, it has 260+ full-time faculty, 
~3,900 students, nearly 200+ state-of-the-art laboratories, and five research and entrepreneurship centers. The 
institute has a strong research focus with approx Rs 575+ crore of sanctioned research funding, with PhD scholars 
accounting for about 30% of total student strength. IITH has to its credit more than 7200+ research publications, 
210+ patent disclosures, 1600+ sponsored/consultancy projects, and about 100+ startups.  
To know more, please visit: https://www.iith.ac.in/  

----------------------------------------------------- 
Follow us on Twitter: https://twitter.com/IITHyderabad    
Follow us on Facebook: https://www.facebook.com/iithyderabad/   
Follow us on Instagram: https://www.instagram.com/iithyderabad/   
Follow us on LinkedIn: https://www.linkedin.com/school/iithyderabad/   
Follow us on YouTube: https://www.youtube.com/c/IITHyderabadofficial   
You can view all press releases/ notes from IIT Hyderabad at: https://pcr.iith.ac.in/pressrelease.html  
-------------------------------------------------- 
Please direct all media queries to: 
Ms Mitalee Agrawal | Public Relations Officer, IIT Hyderabad | Cell: 8331036099 | Email: pro@iith.ac.in 
------------------------------------------------- 
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आई.आई.टी. हदैराबाद 6G एक्सट्रीम मसैसव MIMO तकनीक में अग्रगण्य 

 

मखु्य सवशषेताएं: 

• Extreme massive MIMO तकनीक के उपयोग में प्रमुख सवकासों को प्रदर्शित करके 6G अनुसंधान में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान 

हैदराबाद ने शुरुआती नेतृत्व गकया है। 

• यह 5G massive MIMO तकनीक से 3  िुणा बेहतर है | 

• स्पेक्ट्रम एक दरु्िभ प्राकृसतक संसाधन है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद द्वारा सवकससत Extreme massive MIMO तकनीक न े

5G स्पेक्ट्रम उपयोग में 3  िुणा वृसि की संभावनाओं को प्रदर्शित ककया | 

• सपछर् े10 वषों से MEITY और DOT  न ेअनुसंधान एवं सवकास का समर्िन ककया | 

 

हैदराबाद, मई 02, 2022: भारतीय प्रौद्योसगकी संस्र्ान हदैराबाद (आई. आई. टी. एच.) न ेआज Extreme massive MIMO 

(MIMO- Multiple-Input Multiple-Output) तकनीक के प्रदशिन की घोषणा की, यह  एक मुख्य तकनीक ह ैजो गक 5G-advanced 

और 6G के पररगनयोजन के गिए महत्वपूणण मानी जाएिी। "मोबाइि टावर पर अनेक एंटीना का उपयोग करके massive MIMO 

बडे पैमाने पर सेरु्र्र नेटवकि  की कवरेज और क्षमता को बढाता ह।ै यह तकनीक बहुत गवशेष बन गई ह ैऔर अब 5G का असभन्न अंग 

ह।ै Extreme massive MIMO अगर्ी पीढी की तकनीक को संदर्भित करता ह ैजो बहुत बडे एंटीना सरणी का उपयोग करता है। 

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद ने प्राप्त करने योग्य प्रदशिन सीमाओं की खोज के उद्देश्य से एक प्रयोगात्मक अनुसंधान प्रोटोटाइप 

सवकससत ककया। 192 एंटीना और 48 रेसियो आवृगियो ंका उपयोग करके ककए गए प्रयोि ने कदखाया कक एक ही स्पेक्ट्रम में 24-36 

उपयोगकतािओं तक सेवा दी जा सकती ह।ै यह अत्याधुसनक 5G Massive MIMO तकनीक, जो  गक 12 उपयोिकताणओ ंको एक 

साथ जुड़ने की क्षमता देता है,  से 3  िुणा बेहतर ह,ै । दूरसंचार कंपगनयां और उपयोगकतािओं के सर्ए, यह तकनीक अत्यसधक र्ाभ 

प्रदान करती ह;ै मोबाइि फ़ोन उपयोगकतािओं को हवाई अड्डों, मॉर्, रेर्वे स्टेशनों आकद जैसे भीड-भाड वारे् क्षेत्रों में उच्च गुणवत्ता 

वार्ी आवाज और वीसियो सिर्ीवरी का अनुभव होगा; दूरसंचार कंपगनयां ग्रामीण घरो ंमें भी ब्रॉडबैंड वायरिेस इंटरनेट जैसी 

सुगवधाएं दें  पायेिी, मोबाइि टावसण पर dynamic beam steering तकगनकी का प्रयोि करके शहरी और साथ ही ग्रामीण के्षत्ो ं

में कवरेज को और बेहतर गकया जा सकेिा ", प्रो. ककरण कुची, अध्यक्ष (आर एंि िी) न ेकहा। 

 

प्रोजेक्ट के र्ीि ररसचिर प्रो. साई धीरज न ेकहा, "आई. आई. टी. एच. में शोध दर् इस तकनीक की सीमाओं का सवस्तार करता रहेिा 

। चर् रहे अने्वषण में इनिोर अनुप्रयोगों और बाहरी सेर् साइटों के सर्ए नई पररसनयोजन टोपोर्ॉजी शासमर् हैं। हम इस खोज और 

इस नई तकनीक द्वारा पेश की जाने वार्ी संभावनाओं को रे्कर उत्सासहत हैं।" 

 

इस उल्र्खेनीय कायि के सर्ए आई.आई.टी.एच. टीम को बधाई दते ेहुए, आई.आई.टी.एच. के सनदशेक, प्रोफेसर बी एस मरू्ति न ेकहा, 

“स्पेक्ट्रम एक दरु्िभ प्राकृसतक संसाधन है। बडी आबादी और सीसमत वायरर्ाइन इंफ्रास्ट्रक्चर वारे् भारत जैसे देशों में स्पेक्ट्रम की मांग 

बहुत ज्यादा बनी रहगेी। मुझ ेखुशी ह ैकक भारत, आई.आई.टी.एच. द्वारा सवकससत Extreme massive MIMO तकनीक का उपयोग 

करके अगर्ी पीढी के नेटवकि  को तैनात करने की संभावना का प्रदशिन करके 6G अनुसंधान में शुरुआती बढत रे् रहा ह।ै मैं वषों से 

सनरंतर अनुसंधान एव ंसवकास समर्िन के सर्ए DOT और MEITY को भी धन्यवाद देता ह।ं“ 
 

इस अहम उपलब्धि के सर्ए खशुी व्यक्त करत ेहुए, DOT ससचव, श्री के राजारमन न ेकहा, "आई.आई.टी. हदैराबाद IP और पेटेंट 

सवकास में आग ेबढ रहा ह।ै NB-IoT और अन्य क्षेत्रों में 5G परीक्षण के सहस्से के रूप में उनका काम उल्रे्खनीय रहा है। स्पेक्ट्रम के 

उपयोग में और भी असधक दक्षता की शुरुआत करने वारे् Extreme massive MIMO के सवकास के बारे में सुनकर दरूसंचार सवभाग 

हषोत्सासहत ह।ै मुझे यकीन है कक आई.आई.टी.एच. अनुसंधान दर् भारत सरकार के 5G-advanced और 6G प्रयासों में महत्वपूणि 

भूसमका सनभाएगा।“ 
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इस गवषय पर गकसी भी प्रश्न के गिए शोधकताण हमारे जनसंपकण  गवभाि से pro@iith.ac.in पर संपकि  कर सकते हैं। 

---------------- 

About IIT Hyderabad 

भारतीय प्रौद्योसगकी संस्र्ान हैदराबाद (आई.आई.टी.एच.) 2008 में भारत सरकार द्वारा स्र्ासपत आठ नए आईआईटी में से एक है। 14 वषों की 

छोटी अवसध में, आई.आई.टी.एच. एक शीषि-कोरट संस्र्ान बन गया है। वतिमान में, इसमें 260+ पूणिकासर्क संकाय, ~ 3,900 छात्र, र्गभग 200+ 

अत्याधुसनक प्रयोगशार्ाएं और पांच अनुसंधान और उद्यसमता कें द्र हैं। संस्र्ान का र्गभग 575+ करोड रुपय ेकी स्वीकृत शोध सनसध के सार् एक 

मजबूत अनुसंधान फोकस है | सजसमें पीएचिी सवद्वानों का कुर् छात्र संख्या का र्गभग 30% सहस्सा है। आईआईटीएच के पास 7200+ से असधक 

शोध प्रकाशन, 210+ पेटेंट प्रकटीकरण, 1600+ प्रायोसजत/परामशि पररयोजनाएं और र्गभग 100+ स्टाटिअप हैं। 

असधक जानन ेके सर्ए, कृपया वबेसाइट देखें: https://www.iith.ac.in/  

----------------------------------------------------- 

हमें सववटर पर फॉर्ो करें: https://twitter.com/IITHyderabad    

हमें फेसबकु पर फॉर्ो करें: https://www.facebook.com/iithyderabad/   

हमें इंस्टाग्राम पर फॉर्ो करें: https://www.instagram.com/iithyderabad/   

लर्कं्िइन पर हमें फॉर्ो करें: https://www.linkedin.com/school/iithyderabad/   

हमें यटू्यबू पर फॉर्ो करें: https://www.youtube.com/c/IITHyderabadofficial   

आप आईआईटी हदैराबाद की सभी प्रसे सवज्ञसप्तया/ंनोट यहा ंदेख सकत ेहैं: https://pcr.iith.ac.in/pressrelease.html  

-------------------------------------------------- 

कृपया सभी मीसिया प्रश्नों को यहा ंसनदेसशत करें: 

श्रीमती समतार्ी अग्रवार् | जनसंपकि  असधकारी, आईआईटी हैदराबाद | सेर्: 8331036099 | ईमेर्: pro@iith.ac.in 

------------------------------------------------- 
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6జి లో ఐఐటి హైదరాబాద్ సరికొత్త ఆవిష్క రణ 

 

ప్రరంచవా్య రతంగా 5జి త్రాా తి త్రం టెక్నా లజి అయిన 6జి రంగంలో భారీఎత్తతన రరిశోధనలు 

జరుగుత్తన్నా యి. ఐఐటి, హైదరాబాద్, ఇప్పు డు ఈ టెక్నా లజిలో సరికొత్త ఆవిష్క రణ చేసంది. 

 

5జికి Massive MIMO  అనే టెకా్న లజి వెన్నా ముక లాంటిది. సె్ప క్టక రమ్ సామర్థ్య ా న్నా  ఈ 

మాసివ్ మిమొ మూడాంతలు పాంచుతాంది. ఎక్ క్టరరమ్ మాసివ్ మిమొ అనే టెకా్న లజి 

మాసివ్ మిమొ తరా్థ్ తి తరాం. ఈ ఎక్ క్టరరమ్ మాసివ్ మిమొ టెకా్న లజి దా్వ ర్థ్ 5జి కన్నా  

మూడాంతలు సామర్థ్య ా న్నా  పాంచాలన్న ప్రరాంచవా్య రతాంగా తీప్ర ప్రయతా్న లు చేస్తతన్నా రు.  

 

ఐఐటి హైదర్థ్బాద్ లో ప్ొఫెసర్ కిరణ్ కూచి రరా వేక్షణలో గత రది సాంరతస ర్థ్లుగా ఈ 

టెకా్న లజిన్న అభిరృది ి చేస్తతన్నా రు. దీన్నకి కాంప్ద ఎలక్టక్నరన్నక్స  మాంప్తితా  శాఖ, 

టెలికమాూ న్నకషన్సస  శాఖ న్నధులు సమకూర్చి , సహకర్చాంచాయి.  

 

ఈ కొతత ఆవిషక రణ ప్ాధానా్న న్నా  ప్ొఫెసర్ కిరణ్ కూచి ఇల విరర్చాంచారు: 

ఐఐటి హైదర్థ్బాద్ కా్న ాంరస్ లో 192 యాంటెన్నా లు వ్యడ ఒక  ఎక్ క్టరరమ్ మాసివ్ మిమొ బేస్ 

స్ట రషన్స న్న ఏర్థ్ె టుచేశాము. ఈ బేస్ స్ట రషన్స దా్వ ర్థ్ ప్రస్తతతాం ఉన్ా  5జి నెట్ రర్క  కన్నా  

కెాసిటి  మూడాంతలు ఎక్కక ర ఉాంటుాందన్న న్నరూపాంచాము. ఈ టెకా్న లజి దా్వ ర్థ్ హై 

కా్న లిటి ఆడయో, వీడయోలన్న ొాందచుి . రదీగీా ఉాండే ఎయిర్ పోరురలు, మాల్సస , రైల్వా  

స్ట రషన్ను రాంటి చోట్ు న్నరాంతరాంగా ఇాంట్ర్ నెట్ సదుాయన్నా  అాందిాంచరచుి . ఆరరేట్రుు 

ఈ సర్చకొతత టెకా్న లజి దా్వ ర్థ్ ప్గామీణ ప్ాాంత్నలోు  కూడా ప్బాడ్ బాా ాండ్ వైర్ లెస్ ఇాంట్ర్ నెట్ 

సర్వా స్తన్న ఇరా గలుగుత్నరు.  

 

ఈ టెకా్న లజి లీడ్ ర్వస్పరి ర్ ప్ొఫెసర్ సాయి ధీరజ్ ఇల అన్నా రు: 

ఐఐటి హైదర్థ్బాద్ రర్చశోధన్న బృాందాం 6జి టెకా్న లజి సర్చహదీులిా  విసతర్చస్తత  వెళుతాంది. 

ఈ రోజు ప్రకటిాంచిన్ రర్చశోధన్న ఫలిత్నలు ఆరాంభాం మాప్తమే. దీన్నకి సాంబాంధాంచిన్ 

మరెన్నా  ఆవిషక రణలు మున్నముాందు ర్థ్బోతన్నా యి.  

 

ఐఐటి హైదర్థ్బాద్ డైరక రర్ ప్ొఫెసర్ బి ఎస్ మూర్చత రర్చశోధన్న బృాంద్వన్నకి అభిన్ాందన్లు 

తెలుపుతూ ఇల అన్నా రు: 

సె్ప క్టక రాం అనేది రర్చమితమైన్ రన్రు. అధక జన్నభా ఉన్ా  భారతదేశాంలో రర్చమితమైన్ వైర్ 

లెస్ సదుాయల రలన్ సె్ప క్టక రాం డమాాండు చాల ఎక్కక ర. ఎక్ క్టరరమ్ మాసివ్ మిమొ 

టెకా్న లజి దా్వ ర్థ్ భారతదేశాం 6జి రర్చశోధన్లోు  ముాందాంజ వేసిాంది. మాక్క సహక్నర్థ్న్నా  
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అాందిాంచిన్ కాంప్ద ఎలక్టక్నరన్నక్స  మాంప్తితా  శాఖ, టెలికమాూ న్నకషన్సస  శాఖలక్క మా 

ధన్ా వ్యద్వలు. 

 

టెలికమాూ న్నకషన్సస  శాఖ స్పప్కట్ర్చ ర్థ్జార్థ్మన్స ఇల అన్నా రు:  

5జి మర్చయు 6జి రాంగాంలోఐఐటి హైదర్థ్బాద్ భారతదేశాంలోనే అప్గసాయ న్ాంలో ఉాంది. 5జి 

టెస్ర బెడ్ ప్ాజెక్కరలో భాగాంగా హైద్వర్థ్బాద్ ఐఐటి తయరుచేసిన్ NB-IOT చిప్, ఇతర 

టెకా్న లజిలు చెపుె కోదగిన్వి. ఎక్ క్టరరమ్ మాసివ్ మిమొ దా్వ ర్థ్ సాధాంచిన్ ఈ సె్ప క్టక రాం 

సామరయా ాం హర్చషాంచదగిాంది. దేశీయ 5జి అడాా న్సస  మర్చయు 6జి టెకా్న లజిన్న 

పాంొాందిాంచడాంలో ఐఐటి హైదర్థ్బాద్ ర్వస్పరి్చ  బృాందాం కీలకమైన్ ాప్త పోషిస్తతాందన్న న్న 

న్మమ కాం.  

================== 

About IIT Hyderabad 

2008లో భారత ప్రభుతా ాం స్టసాయ పాంచిన్ ఎన్నమిది కొతత IITలలో ఇాండయన్స ఇన్సస్టస్టసిరూా ట్ ఆఫ్ టెక్నా లజీ హైదర్థ్బాద్ (IITH) 

ఒకటి. 14 సాంరతస ర్థ్ల సా లె  రా రధలో, IITH ఒక అప్గప్ేణి సాంసయగా మార్చాంది. ప్రస్తతతాం, ఇది 260+ పూర్చత-సమయ 

అధాా రక్కలు, ~3,900 మాంది విద్వా రుయలు, ద్వద్వపు 200+ అతా్న ధున్నక ప్రయోగశాలలు మర్చయు ఐదు రర్చశోధన్ మర్చయు 

రా రసాయ రక కాంప్ద్వలన్న కలిగి ఉాంది. ఈ సాంసయ స్తమారు రూ. 575+ కోట్ు మాంజూరైన్ రర్చశోధన్న న్నధత బలమైన్ రర్చశోధన్న 

దృషిరన్న కలిగి ఉాంది, మొతతాం విద్వా రుయల బలాంలో 30% PhD సాక లర్స్టలు ఉన్నా రు. IITHలో 7200+ రర్చశోధన్ ప్రచురణలు, 

210+ పేటెాంట్ బహిరగతాం, 1600+ సెా న్స ర్/్కన్స లిరాంగ్ ప్ాజెక్ రస్టలు మర్చయు ద్వద్వపు 100+ స్టసార ర రప్స్టలు ఉన్నా యి. 

మరింత్ తెలుసుకోవడానికి, దయచేస వెబ్సైట్ని సందరిశ ంచండి: https://www.iith.ac.in/  

----------------------------------------------------- 

టిా ట్టర్లో మమమ లా్న  అనుసరించండి: https://twitter.com/IITHyderabad    

Facebookలో మమమ లా్న  అనుసరించండి: https://www.facebook.com/iithyderabad/   

ఇన్్ ట ప్గా ్లో మమమ లా్న  అనుసరించండి: https://www.instagram.com/iithyderabad/   

ల్నంక్ డ్ఇన్లో మమమ లా్న  అనుసరించండి: https://www.linkedin.com/school/iithyderabad/   

YouTubeలో మమమ లా్న  అనుసరించండి: https://www.youtube.com/c/IITHyderabadofficial   

మీరు అనాి  IIT హైదరాబాద్ ప్ెస్ రిలీజ్లు/నోట్లను ఇక్క డ చూడవచ్చు : 

https://pcr.iith.ac.in/pressrelease.html  

-------------------------------------------------- 

దయచేస అనిా  మీడియా ప్రశ్ా లను దీనికి మళ్లంచండి: 

ప్ీమతి మిథాలీ అగరాా ల్ | రబ్లలక్ రిలేష్న్  ఆఫీసర, IIT హైదరాబాద్ | సెల్: 8331036099 | ఇమెయిల్: 

pro@iith.ac.in 
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