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Tema / Titulo

Instanciação e aceleração de componentes para Redes 5G

Contexto

O desenvolvimento e investigação em redes 5G e de próxima geração beneficia de um conjunto de iniciativas, consórcios e entidades que 
especificam, desenvolvem e disponibilizam componentes que podem ser usados como ponto de partida e/ou integrados para construir redes 5G. A 
título de exemplo destaca-se a , a  e a  (Figura 1). No entanto, a generalidade Open Networking Fundation O-RAN Alliance OpenAirInterface Alliance
das implementações atuais de componentes para redes 5G baseia-se na sua execução virtualizada em software. Esta abordagem possui inúmeras 
vantagens ao nível da flexibilidade, tempo de desenvolvimento, validação e produção. No entanto, para camadas inferiores da pilha protocolar 5G 
também possui enormes problemas ao nível da eficiência de execução, desempenho e consumo energético. Por outro lado, a sua execução em 
hardware especializado, implementado sobre dispositivos reconfiguráveis (FPGAs ou PSoCs) possui a vantagem de conseguir conciliar a 
flexibilidade, o desempenho e a eficiência computacional.

Objetivos do Projeto

No contexto deste trabalho de dissertação pretende-se em primeiro lugar instanciar um conjunto de componentes abertos que permitam a construção 
de uma rede 5G. De seguida deverão ser identificados os componentes cuja execução em hardware especializado, baseado em FPGA ou PSoC, 
resulte em ganhos de desempenho e eficiência. Posteriormente deverá ser selecionado o subconjunto de componentes com vista à sua 
implementação em hardware suportada pela placa de aceleração Xilinx T1 (Figura 2) inserida num servidor, onde executará, em software, a restante 
pilha protocolar 5G.

Aspetos Inovadores

5G small cells
O-RAN architecture
Open Air Interface (OAI)
HW acceleration for PHY
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Atividades

Estudo dos conceitos base sobre redes 5G.
Avaliação das várias plataformas abertas disponíveis para implementação de redes 5G e seleção das soluções a adotar no âmbito deste 
projeto.
Instanciação, integração e teste dos componentes necessários para implementação de uma rede 5G.
Seleção do(s) componente(s) a acelerar em hardware e realização da respetiva implementação baseada na placa Xilinx T1.
Integração e teste conjunto dos componentes, incluindo a verificação integral da rede e interoperabilidade com equipamento terminal para 
avaliação de desempenho.
Escrita de documentação.

Competências Chave Requeridas

Conhecimentos de programação de SW e lógica programavél
Noções básicas de redes 5G
Vontade de aprender
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