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Praktisch

Datum en plaats

Dinsdag 18 november 2014 van 18 tot 21.30 uur. 
Er is een pauze met drank en broodjes.

KU Leuven Kulak, E. Sabbelaan 53 in Kortrijk

Inschrijving

Prijs: 140 euro

Hoe:
Elektronisch via http://puc.kuleuven-kulak.be
De uiterste datum voor inschrijving is maandag
10 november 2014.  

Bespaar tot 50% op de deelnamekosten

Als door de Vlaamse Overheid erkende 
opleidingsinstelling aanvaarden wij betalingen via uw 
KMO-portefeuille. Meer informatie vindt u op
www.kmo-portefeuille.be. 

Attest van deelname

Een attest van deelname wordt op eenvoudig verzoek 
aan u bezorgd.

Inschrijven: http://puc.kuleuven-kulak.be



Programma

Deel 1

Hardware-ontwerp op FPGA’s en de mogelijkheden 
van dynamische herconfiguratie
door prof. dr. ir. Dirk Stroobandt, UGent, vakgroep 
Elektronica en Informatiesystemen (ELIS)

We geven een overzicht van de basisconcepten die 
de FPGA-architectuur zo interessant maken: de 
combinatie van een aan een applicatie aangepaste 
hardware-implementatie die gebruik maakt 
van massaal laag-niveauparallellisme met de 
flexibiliteit om die implementatie aan te passen 
aan veranderende noden van de applicatie op elk 
moment. Ontwerpen voor een FPGA-implementatie 
verschilt daarom grondig van software-ontwerp en 
het is belangrijk om hiermee rekening te houden 
om een efficiënte implementatie te vinden. Maar de 
dynamische herconfigureerbaarheid van een FPGA 
biedt ook bijkomende mogelijkheden voor verdere 
optimalisaties van een implementatie tijdens de 
uitvoering. Het gebruik van partiële herconfiguratie 
en dynamische circuitspecialisatie is een recent 
onderzoeksonderwerp aan de UGent waar we ook 
kort zullen op focusseren.

Deel 2

Hoogniveausynthese voor efficiënt ontwerp van 
snelle IP-cores
door prof. dr. ir. Erik D’Hollander, UGent, vakgroep 
Elektronica en Informatiesystemen (ELIS)

Toepassingen van FPGA’s als accelerator in 
beeldverwerking, cryptografie, robotica en 
communicatie zijn legio. Hoogniveausynthese, 
de vertaling van een C/C++ programma naar een 
implementatie in hardware, heeft de ontwikkeling 
van IP-cores in een stroomversnelling gebracht. Het 
hardware-ontwerp wordt evenwel sterk beïnvloed 
door de configuratie van het datapad, controlepad, 
geheugen, interface en een oordeelkundig 
gebruik van de beschikbare resources. Deze 
ontwerpruimte wordt bepaald door directieven 
waarmee de hardware-ontwikkelaar zijn ontwerp 
kan optimaliseren. We bespreken de middelen en 
technieken om via hoogniveausynthese IP-cores om 
te vormen tot ultrasnelle algoritmes in hardware.

eventuele quote, belangrijke opmerking....

Hardware-ontwerp op FPGA’s
Partiële herconfiguratie en 

hoogniveausynthese

Inleiding

FPGA’s (Field Programmable Gate Arrays) zijn 
geïntegreerde schakelingen die nog geconfigureerd 
kunnen worden na productie. Dankzij hun flexibel 
gedrag winnen deze schakelingen steeds meer aan 
belang. In sommige gevallen zijn ze veel efficiënter 
dan microprocessoren omdat ze massaal gebruik 
maken van laag-niveauparallellisme. Anderzijds 
gebeurt het ontwerp van applicaties op FPGA’s 
op steeds hogere abstractieniveaus en daardoor 
wordt hardware-ontwerp ook toegankelijk voor de 
software-ontwerper.

Doelstelling

U krijgt een algemeen overzicht van:
- wat een FPGA is, 
- wat de essentie is van hardware-ontwerp op 

FPGA’s en 
- hoe de herconfigureerbaarheid van FPGA’s 

tijdens de werking van een implementatie ook 
bijkomende optimalisatiemogelijkheden biedt.

In het tweede deel gaan we dieper in op het ontwerp 
op hogere abstractieniveaus en wat software-
ontwerpers zonder ervaring in hardware-ontwerp 
moeten weten om FPGA’s in hun ontwerp te kunnen 
gebruiken.

Doelgroep

In de eerste plaats hardware- en software-
ontwerpers die nog niet of weinig vertrouwd zijn met 
het gebruik van FPGA’s. Daarnaast ook iedereen met 
een brede interesse in elektronica/ICT die meer te 
weten wil komen over FPGA-ontwerp.

Organisatie

Werkgroep IT en stuurgroep Wetenschappen & 
Technologie van het Postuniversitair Centrum van de 
KU Leuven Kulak.


