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ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 

Σχεδίαση και υλοποίηση ελεγκτή VGA σε διάταξη FPGA 
 

Οι διατάξεις FPGA χρησιµοποιούνται ευρύτατα στην πρωτοτυποποίηση ψηφιακών 
συστηµάτων, όπως επεξεργαστές, συστήµατα σε τσιπ, επιταχυντές ψηφιακής 
επεξεργασίας σήµατος, τηλεπικοινωνιακά κυκλώµατα κλπ. Οι κατασκευαστές παράγουν 
διατάξεις που έχουν αυξηµένη πυκνότητα ολοκλήρωσης και ενδείκνυνται για µεγάλο 
εύρος εφαρµογών. Επίσης, είναι συχνά εφοδιασµένες µε βαθµίδες ψηφιακής 
επεξεργασίας σήµατος, που διευκολύνουν εφαρµογές επεξεργασίας εικόνας και ήχου. 

Στην εργασία αυτή ο/η φοιτητής/τρια θα ασχοληθεί µε τη διασύνδεση VGA ανάµεσα 
σε ένα ψηφιακό σύστηµα επεξεργασίας εικόνας που υλοποιείται σε διάταξη FPGA και 
µια οθόνη VGA. Θα κατανοήσει τα απαραίτητα σήµατα που πρέπει να αποσταλούν προς 
τη διεπαφή Ψηφιακού σήµατος σε Αναλογικό (DAC) που βρίσκεται ανάµεσα στο 
ψηφιακό σύστηµα και στην οθόνη. Στη συνέχεια, θα σχεδιάσει ένα ψηφιακό σύστηµα 
ελέγχου, σε γλώσσα VHDL, που θα αποστέλλει απλά σήµατα σε µια οθόνη VGA για να 
ελέγχει τα χρώµατα ή να προβάλλει χαρακτήρες. Τέλος, θα σχεδιάσει ένα ψηφιακό 
σύστηµα, που θα διαβάζει τον πίνακα µιας εικόνας από µια µνήµη ROM και θα 
αποστέλλει την εικόνα για προβολή στην οθόνη VGA. Για την υλοποίηση του ελεγκτή, 
µπορεί να χρησιµοποιηθεί το αναπτυξιακό σύστηµα DE2, του εργαστηρίου Ψηφιακών 
Συστηµάτων ή οποιαδήποτε διάταξη FPGA που περικλείει τον κατάλληλο DAC. 

Το παραπάνω σύστηµα µπορεί να αποτελέσει µια σχεδίαση αναφοράς, που θα 
χρησιµοποιηθεί στη συνέχεια από άλλους φοιτητές για τις ψηφιακές σχεδιάσεις, όταν 
αυτές απαιτούν και µια διασύνδεση µε monitor VGA. 

Η εργασία θα εκπονηθεί στο εργαστήριο Ψηφιακών Συστηµάτων του Τοµέα και 
απαιτεί προσωπική παρουσία στο χώρο του εργαστηρίου. 
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∆ιαδικασία παρακολούθησης της προόδου, την οποία ο φοιτητής αποδέχεται µε την 

αίτησή του να εκπονήσει την πτυχιακή εργασία: 

 

1. Ο φοιτητής πρέπει να έχει πραγµατικό ενδιαφέρον να ασχοληθεί µε τις εφαρµογές 

Ψηφιακή Σχεδίασης µε σύγχρονα εργαλεία και να µελετήσει ώστε να καλύψει τα κενά 

άµεσα, χωρίς καµία καθυστέρηση.  

2. Η προτεινόµενη εργασία θα πρέπει να έχει υλοποιηθεί µέχρι το τέλος Οκτωβρίου 2017. 

Ο φοιτητής πρέπει να επιδείξει συγκεκριµένα αποτελέσµατα µέσα στους πρώτους δύο 

µήνες από τον ανάληψη του θέµατος.  

3. Με βάση τα παραπάνω 1 και 2 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 (απαραίτητο) 

2. Προγραµµατισµός Συστηµάτων Πραγµατικού Χρόνου (επιθυµητό) 

3. Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας 

 

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

λογισµικό. Μικρό µέρος του εξοπλισµού µπορεί να προµηθευτεί ο φοιτητής, αν 

χρειάζεται, µε δικά του µέσα. 
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