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1. Κβαντικοί Υπολογιστές: Προσοµοιώσεις θορύβου σε κυκλώµατα. 

Ο φοιτητής θα µελετήσει καταρχήν µια εκτεταµένη βιβλιογραφία για να σχηµατίσει µια 

εικόνα για το αντικείµενο των κβαντικών υπολογιστών και κατόπιν, θα µελετήσει ένα 

συγκεκριµένο πρόβληµα µε την χρήση προσοµοιωτή. Το θέµα είναι από τα πιο σηµαντικά 

στην διεθνή βιβλιογραφία και υπάρχει η δυνατότητα παραγωγής δηµοσιεύσιµων 

αποτελεσµάτων. 

2. Σχεδίαση υβριδικών κυκλωµάτων SET-CMOS 

Το θέµα αφορά την σχεδίαση βασικών κυκλωµάτων νέας τεχνολογίας, µε χρήση 

νανοδιατάξεων τρανζίστορ ενός ηλεκτρόνιου (SETs). Ο/Οι φοιτητής/ές, χρησιµοποιώντας 

συγκεκριµένο πρόγραµµα σχεδίασης θα µελετήσουν την λειτουργία και τις επιδόσεις νέας 

γενιάς νανοκυκλωµάτων υβριδικής δοµής SET_CMOS. Υπάρχει εκτεταµένη σχετική 

βιβλιογραφία και µεγάλη πιθανότητα ορισµένα αποτελέσµατα να είναι δηµοσιεύσιµα. 

3. Μελέτη κυκλωµάτων υλοποιηµένων µε MOSFET τεχνολογίας τουλάχιστον 32 nm 

Ο φοιτητής θα χρησιµοποιήσει ένα πρόγραµµα (simulator) µελέτης της συµπεριφοράς 

διατάξεων MOSFET τεχνολογίας τουλάχιστον 32 nm και θα σχεδιάσει ένα κύκλωµα λογικής 

ή µνήµης (λ.χ. ένας αθροιστής ή µία SRAM) για να το µελετήσει µε προσοµοίωση και να 

εξάγει τα χαρακτηριστικά λειτουργίας. Έτσι θα µπορέσει να καταδείξει την επίδραση των 

ιδιοτήτων των συγκεκριµένων MOSFET στην απόδοση των κυκλωµάτων.  

4. Προσοµοιώσεις ψηφιακών συστηµάτων µε χρήση VHDL.  

Ο/οι φοιτητής/ές θα κληθεί/ούν να χρησιµοποιήσει/ουν την γλώσσα VHDL για την σχεδίαση 

και µελέτη ψηφιακών συστηµάτων. Θα µελετηθούν κυκλώµατα λογικής ή/και µνήµης είτε 

µεµονωµένα είτε διασυνδεδεµένα µεταξύ τους. Θα προηγηθεί η εκµάθηση των 

περιβαλλόντων προσοµοίωσης και της γλώσσας, και κατόπιν η προσοµοίωση και µελέτη 

ενσωµατωµένων συστηµάτων που αναφέρονται στην βιβλιογραφία. Αν η µελέτη επεκταθεί 

και στην µεθοδολογία σχεδίασης ενσωµατωµένων συστηµάτων και αναλυθούν παράµετροι 

προς βελτιστοποίηση,  τα αποτελέσµατα δύνανται να είναι δηµοσιεύσιµα. 

5. Πολυπύρηνοι επεξεργαστές: Μελέτη λειτουργίας µε VHDL.  

Η εργασία αποτελείται από δύο µέρη: α) Μια εκτεταµένη βιβλιογραφική αναζήτηση για την 

τεχνολογία των πολυπύρηνων επεξεργαστών και µια αναλυτική παρουσίαση της εξέλιξής της 

έως σήµερα και β) Μια προσοµοίωση της λειτουργίας τέτοιων επεξεργαστών µε χρήση της 

γλώσσας VHDL. Θα προηγηθεί η εκµάθηση περιβαλλόντων προσοµοίωσης και της γλώσσας. 

 

Εκδήλωση ενδιαφέροντος µε σύντοµη αίτηση όπου θα αναφέρονται το θέµα (τα θέµατα) για 

το(α) οποίο(α) ενδιαφέρεστε µε σειρά προτεραιότητας µαζί µε σύντοµο βιογραφικό σηµείωµα 

καθώς και αναλυτική βαθµολογία έως 11 Νοεµβρίου 2016. Η αίτηση να σταλεί µε email στη 

διεύθυνση nkonofao@csd.auth.gr  

 

Θεσσαλονίκη, 27 Σεπτεµβρίου 2016  
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