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Περίληψη: Τα νευρωνικά δίκτυα αιχμών θεωρούνται ως τα νευρωνικά δίκτυα τρίτης γενιάς
[1].  Εμπνεύστηκαν  από  τον  ανθρώπινο  εγκέφαλο  ο  οποίος  μπορεί  να  πραγματοποιήσει
πολύπλοκες εργασίες σε πραγματικό χρόνο έχοντας πάνω από 100 εκατομμύρια νευρώνες και
πάνω από 100 δισεκατομμύρια συνάψεις, καταναλώνοντας μόλις 20W ενέργειας. Αυτό έδωσε
ώθηση στην  ανάπτυξη  του αντικειμένου των  νευρομορφικών υπολογισμών (Neuromorphic
Computing) και την υλοποίηση κατάλληλου υλικού [2] ώστε να αυξηθεί η επεξεργαστική ισχύς
και  να  μειωθεί  η  κατανάλωση  ενέργειας. Οι  διατάξεις  FPGA  επιτυγχάνουν  σημαντική
επιτάχυνση στην υλοποίηση νευρωνικών δικτύων αιχμών  [3,4].  Στα  πλαίσια της  παρούσας
διδακτορικής διατριβής θα διερευνηθεί η υλοποίηση νευρωνικών δικτύων αιχμών πάνω σε
διατάξεις  FPGA  για  την  αναγνώριση  και  τη  διάκριση  σωματιδίων  καθώς  επίσης  και  της
κινητικής  τους  ενέργειας  για  το  περιβάλλον  της  Σελήνης.  Θα  μελετηθεί  η  αναγνώριση
σωματιδίων  γάμμα,  ηλεκτρονίων,  νετρονίων,  φορτισμένων  ιόντων  και  σωματιδίων  που
προκύπτουν από την αλληλεπίδραση με το έδαφος της Σελήνης. Για το λόγο αυτό προτείνεται
να  χρησιμοποιηθούν  radiation  hardened  FPGA (NanoXplore  [5])  και  μικροεπεξεργαστές
(Gaisler GR716  [6]) για τις ανάγκες της διάταξης που θα υλοποιηθεί. Επίσης, θα αναπτυχθεί
εξομοιωτής  της  ροής  δεδομένων  για  τον  έλεγχο  της  διάταξης.  Για  την  υλοποίηση  του
νευρωνικού δικτύου αιχμών, θα πραγματοποιηθεί μελέτη των μοντέλων των νευρώνων [7–9],
της τοπολογίας του δικτύου που θα σχεδιαστεί, καθώς και των αλγορίθμων εκπαίδευσης του
δικτύου [10,11].
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