
Software wordt hardware
UT ontwikkelt hardwarebeschrijvingstaal op basis van functionele
programmeertaal

Aan de Universiteit Twente wordt gewerkt aan een nieuwe hardware-

beschrijvingstaal voor Asic's en FPGA's. Deze 'CAES Language for Synchronous

Hardware'is gebaseerd op de functionele programmeertaal Haskell. "Een

hardwarestructuur is eigenlijk een compositie van wiskundige functies,"

zegt dr. ir. Jan Kuper.

HANS VAN THIEL Bij de vakgroep 'Computer Archi-
tecture for Embedded Systems'
(CAES) van de Universiteit Twen-

te wordt een nieuwe specificatietaai
voor hardware ontwikkeld, op basis van

een bestaande programmeertaal. Die
taal, Haskell, is een functionele taal die,
anders dan bijvoorbeeld C of Java, niet
is gebaseerd op variabelen en assign-
ments. Een Haskell-programma is
opgebouwd uit functies met argumen-
ten, en de functiewaarden worden vol-
ledig bepaald door die argumenten. Er
zijn geen'side-effects'.

Het doel van het CAES-project is om uit
zo'n Haskell-programma direct een
synthetiseerbare beschrijving te gene-
reren van de hardware die de functie
kan implementeren. Om praktische re-

denen is dit, vooralsnog, een VHDL-be-
schrijving (zie diagram i).

De specificatietaai (een subset van
Haskell) heet CXaSH (spreek uit 'clash')
dat staat voor 'CAES Language for Syn-
chronous Hardware'. De A., ofwel 'lamb-
da', iseen verwijzingnaarde'A.-calcu!us'
die een theoretische basis vormt voor
functionele programmeertalen.
CXaSH grondlegger dr. ir. Jan Kuper en
medewerkers verzorgden op de HiPEAC

2013 in Berlijn een korte cursus over
hun methode. Op deze driedaagse '8th
International Conference on High-Per-
formance and Embedded Architectures
and Compilers' waren ook vertegen-
woordigers uit het bedrijfsleven aan-
wezig. Vanuit de praktijk bestaat zeker
interesse, vertelt Jan Kuper op zijn
werkkamer.

Hardware
Zijn achtergrond ligt in de wiskundige
logica. Vanuit zijn onderwijs in functio-

neel programmeren ontstond het idee
van toepassing op hardware ontwerp.
"Er komt een signaal binnen, daar ge-
beurt iets mee, en dat resulteert in een

signaal dat naar buiten gaat. Maar dat
is een wiskundige functie! Een hard-
warestructuur is eigenlijk een compo-
sitie van functies," zegt Kuper.
"Een CXaSH beschrijving is event-geba-
seerd. Een event is datgene wat ge-
beurt in een kloktik. Imperatieve pro-
grammeertalen zoals C werken op ba-
sis van assignments met control
structures, terwijl de traditionele hard-
ware beschrijvingstaal VHDL in zekere
zin een tussenvorm is.
"Als je direct kunt specificeren met
functies, zoals in Haskell, dan sta je veel
dichter bij de wiskundige transforma-
ties die door je elektronische schakelin-

gen worden uitgevoerd.

Binnen het CXaSH ontwikkelteam van rond zeven personen houdt ir. Rinse Westcr (links)
zich vooral bezig met toepassingen en ir. Christiaan Baaij met de compiler. Uiterst rechts:
grondlegger en projectleider dr.ir.Jan Kuper.

Core-to-VHDL

Diagram i. Een softwarespedficatie wordt
omgezet naar VHDL, dat gestandaardiseerd
is en waarvoor veel tools beschikbaar zijn.
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Software
"Een simulatie krijg je daarbij cadeau,
want je beschrijving is al een compu-
terprogramma. Je hoeft dus niet te mo-
deleren in C++of Matlab of Labviewof
iets dergelijks. Wat je wel moet doen, is
een aantal dingen aangeven die niet
zomaar passen in hardware. Zo kun je,
bijvoorbeeld, in Haskell oneindige rijen
aangeven omdat de feitelijke lengte
tijdens de berekeningen wordt aange-
past. Dat kan in hardware natuurlijk
niet, en die rijen moetje dus verande-
ren in vectoren, lijsten van een gegeven
lengte. Voor schuivende-kommabere-
keningen moet je zelf omzettingen
aangeven naar vaste-kommaformaten.
Recursieve functies, functies die zich-
zelf aanroepen met veranderende ar-
gumenten, komen heel vaak voor in
Haskell, maar in Clash kunnen we daar
nog niet mee omgaan. We werken wel
aan recursie, maar dat kan nu nog
niet."

In diagram i staan de stappen van com-
puterprogramma naar hardware aan-
gegeven. De keuze voor VHDL als uit-
eindelijke beschrijvingstaal is puur
pragmatisch, vertelt Jan Kuper. Men
had ook een van de netlist formaten
kunnen nemen, maar die zijn sterk af-
hankelijk van de fabrikanten en VHDL
is gestandaardiseerd. Bovendien is er
veel tooiing beschikbaar voor VHDL.

CXaSH
De transformatie van een wiskundige
beschrijving, via een Haskell program-

ma, naar een hardware-implementatie
verloopt volgens het voorbeeld van
diagrammen 2... 5.
In diagram 2 staat de gebruikelijke wis-
kundige notatie voor het product van
twee vectoren. In diagram 3 staat de-
zelfde formule, maar nu met twee zelf
gedefinieerde operatoren. Het sterretje
met dakje staat voor de paarsgewijze
vermenigvuldiging van twee rijen ge-
tallen. De plus met een rondje staat
voor de optelling van de getallen in het
resultaat, met o als beginwaarde.
In diagram 4 staat het corresponderen-
de Haskell programma of, beter ge-
zegd, de corresponderende functie in
Haskell. De functie 'zipWith' heeft twee
rijen en een binaire operatie als argu-
menten, en heeft de rij van resultaten

als waarde. In dit geval is de operatie
een vermenigvuldiging (x).
De waarde van 'zipWith' is nu het argu-
ment van de functie 'foldl', die een rij
als argument heeft, en een andere bi-
naire operatie en een initiële waarde.
Hier is dit een optelling (+) die begint
met o.

De samengestelde functie 'dotpr' heeft
nu twee argumenten en één getal als

waarde. Dit is terug te zien in de sche-
matische voorstelling, met multipliers

en adders, van het digitale circuit in
diagram 5.
Het is in Haskell mogelijk om zelf ope-
ratoren te definiëren zoals die in dia-
gram 3. De volgorde van functieargu-
menten is eenvoudig te veranderen,
ook weer met een functie van hogere
orde. Door het gebruik van zulke func-
ties, zoals ook 'zipWith' en 'foldl', kan
een ontwerp heel gemakkelijk worden
geparametriseerd.

Toepassingen
Uiteraard zijn er complexere CXaSH ap-
plicaties zoals, hardware uitvoeringen

van matrixvermenigvuldiging, FIR (Fi-
nite Impulse Response) filters en ook
verschillende CPU's. De meest uitge-
breide toepassing van dit moment, al-
dus Jan Kuper, is een implementatie

van particle filters voor radarsignalen,
in samenwerking metThales.
"Bij particle filtering gaat het om grote
puntenwolken die een object in de we-
reld representeren, en die door waarne-
mingen worden bijgesteld. Naarmate
de puntenwolk geconcentreerder

wordt, weetje beter waar het object is.
Er zijn wel FPGA-implementaties voor
particle filters, maar met CXaSH kun-
nen we systematisch het ontwerp
transformeren, omdat de capaciteit
van een FPGAte laag is als je het volle-
dig pa ra l lel wilt doen. Omdat de C^aSH-
beschrijving heel dicht bij de wiskunde
staat kun je gemakkelijker een trade-
off bereiken tussen parallelisme en se-
quentialiteit, dus tussen tijd en opper-
vlakte."

De onderzoeksgroep van Kuper is niet
de enige die functioneel programme-
ren en Haskell als uitgangspunt nemen
voor hardware beschrijving. In de open-
sourcesfeer moet Lava worden ge-
noemd, en het bedrijf Bluespec maakt
ook gebruik van Haskell. Er zijn echter
belangrijke technische verschillen in
benadering, aldus Jan Kuper.
Afhankelijk van de beschikbare mens-
kracht zal de ontwikkeling van de
CXaSH-compiler zich concentreren op
onder andere efficiencyverbeteringen,
en op de implementatie van recursie.
Bij toepassingen wordt bijvoorbeeld
gedacht aan hardware modulen voor
discrete wiskundige algoritmen, zoals
differentiaalvergelijkingen en integra-
len. Dergelijke functies spelen een be-
langrijke rol in allerlei control-applica-
ties. •
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Diagram 2. De vermenigvuldiging van vectoren is een voorbeeld
van een mathematische functie.

X • y = O © (x * y)

Diagram 3. Een andere notatie voor de functie uit diagram 2. De
paarsgewijze vermenigvuldiging heeft als resuitaat een rij van
getallen. Die worden stuk voor stuk, beginnend met o, van links
naar rechts bij e lkaar opgeteld.

dotpr (xs, ys) = z

where

w/s =
z =

zipWith (*) xs ys

foldl (+) O ws

Diagram 4. De Haskell bibliotheekfuncties 'zipWith' en 'foldl'
zijn functies die op functies werken. Met vermenigvuldiging en

optelling als argumenten vormen zij het vectorproduct in dia-
gram 3.

dotpr

Diagram 5. Het hardware schema, met multipliers en adders, van
de CXaSH beschrijving in diagram 4. (bron van de diagrammen:
Jan Kuper, Universiteit Twente)
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