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ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 

Σχεδίαση επιταχυντή ψηφιακού φίλτρου εικόνας µε τη γλώσσα VHDL 
 
Με το θέµα αυτό γίνεται εµβάθυνση σε θέµατα ψηφιακής επεξεργασίας σήµατος, 
επεξεργασίας εικόνας και ψηφιακής σχεδίασης. Απευθύνεται σε φοιτητές που έχουν το 
απαραίτητο υπόβαθρο ή είναι διατεθειµένοι να το αναπληρώσουν µε σοβαρή µελέτη. 
Οι επιταχυντές (accelerators) είναι ενσωµατωµένα συστήµατα «µοναδικού σκοπού» 
(single purpose processors) που σχεδιάζονται ώστε να επιταχύνουν υπολογιστικές 
διαδικασίες µε µεγάλο υπολογιστικό φόρτο. Τυπικές τέτοιες διαδικασίες συνδέονται µε 
την ψηφιακή επεξεργασια σήµατος (DSP), όπου ο µεγάλος όγκος πολλαπλασιασµών και 
αθροίσεων (multiply-accumulate ή MAC) δηµιουργεί την απαίτηση για ειδικούς 
επεξεργαστές. Ειδικότερα, η επεξεργασία video δηµιουργεί την απαίτηση για διδιάστατα 
φίλτρα, όπου η επεξεργασία επιτελείται σε τρέχοντα παράθυρα µεγέθους MxN. Στους 
επιταχυντές, η τυπική ακολουθιακή διαδικασία αριθµητικών πράξεων µέσα στο 
παράθυρο, παραλληλίζεται µε τη χρήση πολλών πόρων υλισµικού, µε τη µορφή λογικών 
στοιχείων, που έχουν αναπτυχθεί πάνω στο πυρίτιο και είναι διαθέσιµοι πάνω στο τσιπ. 
Σ’ αυτή την πτυχιακή εργασία, ο/η φοιτητής/τρια θα υλοποιήσει σε γλώσσα VHDL ένα 
τρέχον παράθυρο δύο διαστάσεων, για την αποθήκευση των εικονοστοιχείων που 
εισέρχονται σε έναν αγωγό (pipeline) επεξεργασίας εικόνας. Ο παράθυρο θα πρέπει να 
αποθηκεύει όλα τα pixels που ανήκουν σε Μ γραµµές και Ν στήλες. Θα πρέπει να είναι 
παραµετροποιήσιµο, δηλαδή το µέγεθός του να επανακαθορίζεται αυτόµατα, µε βάση τις 
παραµέτρους Μ και Ν του χρήστη. 
Στη συνέχεια, το παράθυρο θα συνδυαστεί µε µια αριθµητική µονάδα που θα επιτελεί 
παράλληλα όλες τις απαραίτητες πράξεις (πολλαπλασιασµούς, προσθέσεις κλπ), µε 
σκοπό την υλοποίηση απλού γκαουσιανού φίλτρου θορύβου.  
H επαλήθευση της σχεδίασης θα γίνει σε προσοµοίωση, µε κατάλληλο εργαλείο 
προσοµοίωσης VHDL, της επιλογής του φοιτητή (ModelSim, Simulink κλπ). 
Η σχεδίαση θα προορίζεται για διάταξη FPGA, η οποία θα διαθέτει τους απαραίτητους 
πόρους, µε τη µορφή λογικών στοιχείων. 
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Αριθµός φοιτητών:    ένας 



∆ιαδικασία παρακολούθησης της προόδου, την οποία ο φοιτητής αποδέχεται µε την 

αίτησή του να εκπονήσει την πτυχιακή εργασία: 

1. Η προτεινόµενη εργασία θα πρέπει να έχει υλοποιηθεί µέχρι το τέλος Απριλίου 2016. 

Ο φοιτητής πρέπει να επιδείξει αποτελέσµατα µέσα στους πρώτους δύο µήνες από τον 

ανάληψη του θέµατος.  

2. Με βάση τα παραπάνω, ο επιβλέπων κρίνει την πρόοδο και αποφασίζει για την 

συνέχεια της εργασίας. Αν ο επιβλέπων κρίνει στο τέλος του διµήνου ότι δεν υπάρχει η 

αναµενόµενη πρόοδος, ενώ δεν συντρέχουν αντικειµενικοί λόγοι ακαδηµαϊκής φύσεως, 

το θέµα αφαιρείται χωρίς άλλη προειδοποίηση και ανατίθεται εκ νέου, σε άλλον 

σπουδαστή.  

 

Απαραίτητες γνώσεις και προαπαιτούµενα µαθήµατα: 

1. Προηγµένα Ψηφιακά Συστήµατα 

2. Αρχιτεκτονική Υπολογιστών 

3. Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας 

 

Εξοπλισµός: Ο βασικός εξοπλισµός θα διατεθεί από τον Τοµέα ή θα αφορά σε ελεύθερο 

λογισµικό. 

 

Επικοινωνία:   I. Καλόµοιρος, Αναπλ. Καθηγητής (ikalom@teiser.gr) 

 

     


