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Περιγραφή ∆ιπλωµατικής:
Το δοµικό συστατικό κάθε ηλεκτρονικού υπολογιστή είναι το λογικό κύκλωµα (logic
circuit). Κάθε λογικό κύκλωµα µπορεί να περιγραφεί από µια λογική συνάρτηση Boole
(Boolean ή switching function) και πιο συγκεκριµένα απεικονίζει πάντα µια έκφραση της
παραπάνω λογικής συνάρτησης. Οι πιο διαδεδοµένες τέτοιες εκφράσεις µιας λογικής
συνάρτησης είναι οι εκφράσεις «αθροίσµατος αποκλειστικού ή λογικών γινοµένων»
(Exclusive or Sum of Products - ESOP), ενώ τελευταία σηµαντική ανάπτυξη γνωρίζουν
και οι εκφράσεις «αθροίσµατος αποκλειστικού ή σύνθετων όρων» (Exclusive or Sum of
Complex Terms – ESCT), όπου σύνθετοι είναι οι όροι που περιέχουν και άλλες λογικές
πράξεις εκτός από το λογικό AND. Είναι πολύ σηµαντικό οι παραπάνω εκφράσεις να
έχουν όσο το δυνατόν µικρότερο αριθµό όρων, διότι αυτό οδηγεί στην κατασκευή
ολοκληρωµένων κυκλωµάτων µε όσο το δυνατόν µικρότερο µέγεθος, κάτι που
συνεπάγεται ελαχιστοποίηση καταναλισκόµενης ενέργειας, µικρότερες θερµικές
απώλειες, µείωση κόστους κατασκευής και µεγαλύτερες ταχύτητες επεξεργασίας (υπό
ορισµένες προϋποθέσεις).
Στη συγκεκριµένη διπλωµατική εργασία θα διερευνηθούν τρόποι δηµιουργίας
εκφράσεων ESCT για µια λογική συνάρτηση µε όσο το δυνατόν µικρότερο αριθµό όρων.

Προαπαιτούµενα:
•
•

Γνώση λογικής σχεδίασης.
Καλή γνώση C/C++.

Γνώση που θα αποκτηθεί:
• Καλή γνώση άλγεβρας Boole και σχεδίασης λογικών κυκλωµάτων.
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• Πολύ καλή γνώση C/C+.

Χρονοδιάγραµµα ∆ιπλωµατικής:
Φάση 1
Ανάγνωση
βιβλιογραφίας

Φάση 2
∆ηµιουργίαµελέτη
αλγορίθµων

Φάση 3
Υλοποίηση
αλγορίθµων

Φάση 4
Πειραµατικά
αποτελέσµατα

Φάση 5
Συγγραφή
διπλωµατικής
και παρουσίαση
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