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Hardwarebegrippen voor 
softwareontwikkelaars
Kortrijk, februari - maart 2016

Praktisch

Data en plaats

Maandag 15, 22, 29 februari en 7 maart 2016,
van 18 tot 21.30 uur
Pauze met drank en broodjes

KU Leuven Campus Kulak Kortrijk,
E. Sabbelaan 53 in Kortrijk

Inschrijven 

Schrijf in vóór 8 februari 2016 via
http://puc.kuleuven-kulak.be.

De deelnameprijs is 500 euro.

Als één deelnemer van een bedrijf of organisatie 
inschrijft, dan krijgen alle bijkomende inschrijvingen uit 
hetzelfde bedrijf 20% korting.

Bespaar tot 50% op de deelnameprijs via uw
KMO-portefeuille. Meer informatie op
http://kmo-portefeuille.be.

Attest

Op eenvoudig verzoek krijgt u nadien een attest van 
deelname.

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

Sessie 1: Processoren & microcontrollers

maandag 15 februari 2016

We bespreken de architectuur van processoren en 
microcontrollers. De belangrijkste elementen komen 
aan bod, zoals de ALU, registers, de instructie pipeline 
en interrupts. Daarnaast behandelen we de meest 
voorkomende randapparatuur in een microcontroller, 
zoals een timer, ADC en PWM module. Aan de hand 
van de ARM Cortex M3 illustreren we de verschillende 
elementen van de architectuur.

Sessie 2: Geheugen

maandag 22 februari 2016

De geheugenhiërarchie, opslagtechnologie en het 
virtueel geheugensysteem komen aan bod. Daarnaast 
bekijken we hoe we de prestaties van een systeem 
kunnen meten en welke aanpassingen in software deze 
prestaties kunnen verbeteren.

Sessie 3: Bussen

maandag 29 februari 2016

Het aanspreken van digitale randcomponenten verloopt 
typisch via een standaard busprotocol. In deze sessie 
behandelen we de meest voorkomende protocollen zoals 
I²C, SPI, UART, One-wire, USB en PCI express.

Sessie 4: VHDL voor softwareontwikkelaars

maandag 7 maart 2016

We benadrukken het verschil tussen software en de 
hardware description language VHDL. We gaan kort in op 
de bouw van een Field Programmable Gate Array (FPGA) 
als basis voor de sessie. Daarna  tonen we aan welke 
stijlkenmerken VHDL code moet voldoen om na synthese 
en implementatie werkende hardware af te leveren. Wat 
kan gemakkelijk in VHDL, maar vooral ook: wat kan niet 
en hoe lossen we dat eventueel op? Na de sessie heeft 
de deelnemer een beter begrip van wat VHDL juist wel en 
juist niet kan in vergelijking met software. 

Hardwarebegrippen voor 
softwareontwikkelaars  

Abstractie van hardware stelt een ontwikkelaar in staat 
om software te schrijven zonder in aanraking te komen 
met het systeem waarop de applicatie zal werken. Om 
vlot te communiceren met hardwareontwikkelaars is 
kennis van de onderliggende hardware echter nodig.

Bovendien is een goed inzicht in hardwaresystemen 
en protocollen noodzakelijk om software te schrijven 
die communiceert met de hardware interface. Men kan 
tenslotte slechts performante software schrijven door 
de beperkingen en opportuniteiten die in hardware 
worden aangeboden te leren kennen.

Doelstelling
Softwareontwikkelaars de nodige hardwareprincipes, 
-concepten en -begrippen bijbrengen om inzicht 
te krijgen in hardwaresystemen en hoe deze te 
programmeren.

Doelgroep
Elke softwareontwikkelaar die beter op de hoogte wil 
zijn van hardwaretechnologie. Er is geen specifieke 
voorkennis vereist. Ervaring met minstens één 
programmeertaal is voldoende.

Organisatie
De werkgroep IT en de stuurgroep Wetenschappen en 
Technologie van het Postuniversitair Centrum 

Docenten
Sessie 1 tot 3
ing. Piet Cordemans, KU Leuven Technologiecampus 
Oostende, Technologiecluster Computerwetenschappen

Sessie 4
dr. ing. Jean-Jacques Vandenbussche, KU Leuven 
Technologiecampus Oostende, Technologiecluster 
Elektrotechniek (ESAT)


