
Abstrakt 
 
Tato bakalářská práce pojednává o možnostech implementace umělé neuronové sítě 
do mikrokontroléru. Praktická část popisuje postup při návrhu jednoduchého 
programu pro rozpoznávání obrazů čísel s využitím vícevrstvé neuronové sítě v PC. 
Dále je popsán návrh umělé neuronové sítě pracující v mikrokontroléru a tvorba 
aplikace řídící přenos a vyhodnocení dat přenášených mezi mikrokontrolérem a PC. 
 
 
 
 

Abstract 
 
This bachelor thesis deals with the possibilities of implementation of artificial neural 
networks into the microcontroller. The practical part describes the procedure in the 
design of a simple program for pattern recognition of numbers using multi layer 
networks in the PC. In addition, the proposal is described artificial neural networks 
working in the microcontroller and the creation of management transfer and 
evaluation of data transferred between the microcontroller and PC. 
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1. Úvod 
 
 Hlavní nevýhodou většiny algoritmů používaných pro automatizaci je, že využívají 
jednoduchou matematickou logiku např. JESTLI (podmínka) TAK (důsledek)                               
nebo JESTLI (podmínka) TAK (důsledek1) JINAK (důsledek2). Tato logika ovšem selhává 
v situacích, kdy nemůžeme řízený systém popsat žádnou matematickou funkcí,                              
nebo pokud systém obsahuje nějaké nejistoty např. JESTLI (auto jede rychle) TAK                        
(je pravděpodobnější nehoda), nevíme co znamená rychle nebo pravděpodobnější.                       
Díky tomuto byla vytvořena tzv. fuzzy (mlhavá, rozmazaná,neurčitá) logika. Tato logika 
umožňuje pracovat ne s dvouhodnotovou logikou, ale s vícehodnotovou logikou,                              
kde výstup může nabývat hodnoty v intervalu <0,1> a umožní tak s určitou pravděpodobností 
matematicky popsat nejistotu v systému. Ovšem ani tato logika nemůže být použita                         
pro aplikace, kde neznáme matematický popis funkce daného systému.  
 Výše popsaný problém řeší umělé neuronové sítě (UNS), jež nacházejí uplatnění                  
ve všech oborech lidské činnosti např. předpověď počasí, spotřební elektronika                
(detekce úsměvu nebo obličeje v digitálních fotoaparátech), řízení strojů a zařízení                 
nebo detekce poruch. Jejich největší výhoda spočívá v možnosti učení podle příkladů,            
bez nutnosti znalosti matematického popisu systému. 
 Za počátek oboru umělých neuronových sítí je považován rok 1943, kdy Warren 
McCulloch a Walter Pittse vytvořili jednoduchý matematický model neuronu [5].                                 
V roce 1949 navrhl Hebb učící proces při kterém dochází k modifikaci synaptických vah.                
V roce 1958 Rosenblatt vytvořil model perceptronu, jež je zobecněním McCullochova                     
a Pittsova modelu. Roku 1986 byl nezávisle dvěma vědci Rumelhartnem a LeCunovem 
popsán nový učící algoritmus využívající zpětného šíření chyby v umělé neuronové síti                  
tzv. Error Back propagation algorithm. Tento algoritmus je v současnosti nejpoužívanějším 
učícím algoritmem. Vývoj umělých neuronových sítí probíhá i v dnešní době,                                  
je hlavně soustředěn na vývoj rychlejších učících algoritmů a na využití umělých 
neuronových sítí v praxi. 
 V teoretické části práce je popsána struktura umělého neuronu, způsob spojování neuronů 
za účelem vytvoření složitějších umělých neuronových sítí, pomocná pravidla pro návrh 
umělých neuronových sítí, způsoby učení a základní typy umělých neuronových sítí. 
 Praktická část popisuje, podle jakých kritérií byl volen vhodný mikrokontrolér                              
a problémy, které souvisejí s implementací umělé neuronové sítě. Dále je popsán způsob 
vytvoření programu pro simulaci a testování umělé neuronové sítě, stejně jako způsob 
implementace umělé neuronové sítě do mikrokontroléru a volba pomocných obvodů,                    
jež umožní připojení mikrokontroléru k PC. 
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2. Teoretický rozbor 
  
 Umělá neuronová síť (UNS) si bere vzor v biologické neuronové síti, kterou má každý 
živý organismus. Při návrhu struktury se vychází z neurofyziologických poznatků,                        
jako je struktura, stavební elementy, uspořádání a funkce. UNS modeluje činnost 
biologických neuronových sítí.  
 
 UNS lze použít v případech, kdy nelze matematicky popsat vztahy ovlivňující sledovaný 
proces, nebo kdy by byla algoritmizace nalezené funkce téměř nemožná.                                      
UNS tedy může šetřit finanční prostředky, které by byly potřeba na nalezení nebo vytvoření 
požadovaného algoritmu.  
 
 Za hlavní schopnost UNS lze považovat schopnost zobecňování, tzn. že UNS je schopná 
reagovat odpovídajícím způsobem i na události, které se mírně liší od událostí na které byla 
naučena. Velikost maximální odchylky, při které je UNS schopna správné reakce,                            
je závislá především na velikosti UNS, počtu různých trénovacích množin a na délce učení.  
 
 UNS jsou využívány například pro predikci vývoje časových řad, tohoto se využívá např. 
v energetice, finančnictví nebo předpovědi počasí. Dalším využitím je komprese                              
a dekomprese dat. V medicíně se využívají pro vyhodnocování signálů EEG a EKG. UNS lze 
použít i pro převod signálů např. převod elektronického textu na mluvené slovo a naopak. 
 

2.1.  Neuron (perceptron) 

 
 Jedná se o základní stavební prvek biologické i umělé nervové sítě. Složitější UNS jsou, 
stejně jako biologické neuronové sítě, vytvořeny vzájemným spojením těchto základních 
prvků. 
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Obrázek 1: Základní schéma neuronu 
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 Vstupem každého neuronu je vektor hodnot, kdy vektor X  může být tvořen hodnotami ze 
vstupů neuronové sítě nebo výstupů předchozích neuronů. 
 

],.......,,[ 21 ixxxX =          (2.1) 

 Každému neuronu také náleží množina synaptických vah W , jejich počet je stejný                   
jako počet vstupů. 
 

],......,,[ 21 iwwwW =           (2.2) 

 
 Každému vstupu náleží jeden prvek množiny vah. Velikost jednotlivých vah určuje 
důležitost daného vstupu, což ovlivňuje výstupní hodnotu neuronu. Váhy bývají obvykle 
vyjadřovány reálnými čísly. Neuronová síť se učí právě změnou váhových hodnot 
jednotlivých spojení. 
 
 Poslední proměnná zapojující se do funkce neuronu je prahová hodnota x0                                     
a jí odpovídající váha w0. Prahová hodnota se v UNS využívá pro posouvání vstupního 
potenciálu neuronu před vstupem do aktivační funkce. Prahovou hodnotu si lze představit 
jako bariéru kterou musí signál překonat, aby se mohl sítí dále šířit. Prahová hodnota                   
může mít kladnou i zápornou hodnotu. Narozdíl od synaptických vah se hodnota prahové 
funkce nemusí při učení měnit. Pokud ale bude učící algoritmus modifikovat i prahové 
hodnot, bude učení sítě probíhat rychleji a  budeme moci dosahovat nižších hodnot chybové 
funkce. 
 
 V sumační části neuronu se počítá vstupní potenciál neuronu ay _  jako součet všech 
vstupů násobených příslušnými vahami a k výsledku se poté ještě přičítá hodnota prahové 
funkce [1] 

00
0

_ xwxway
N

i

ii ⋅+⋅=∑
=

        (2.3) 

kde N je počet vstupů UNS.  
  
 Podle vstupního potenciálu se vytvoří příslušná aktivační funkce. Aktivační funkce y  
převádí vstupní potenciál neuronu na výstupní signál dle použité aktivační funkce. 
 

)_( ayfy =           (2.4) 

 
Použitá aktivační funkce může mít různý průběh výstupních hodnot, v závisti na použité 
aktivační funkci viz. rovnice 2.3, 2.4 a 2.5 
 

Skoková aktivační funkce viz. [5]  
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Obrázek 2: Průběh skokové aktivační funkce 
 
 

Saturovaná lineární funkce viz. [5]    
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Saturovaná lineární funkce 

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

-1 -0,5 0 0,5 1 1,5 2
 

Obrázek 3: Průběh saturované lineární funkce 
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Sigmoidální funkce  viz. [5]    aye
ayf

_1

1
)_( −+
=     (2.7) 
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Obrázek 4: Průběh sigmoidální funkce 
 
 

2.2.  Spojování neuronů 

 
 Samotný neuron může být použit pro vytvoření základních logických funkcí                          
(AND, OR, NOR, NAND a invertor) a lze ho i učit. UNS skládající se z jednoho neuronu ale 
má jen malé klasifikační schopnosti. Samotný neuron tedy nepřináší žádná podstatná zlepšení 
výpočtů, pokud ale začneme jednotlivé neurony spojovat do sít, získáme nástroj, který nám 
umožní řešit složitější úkoly. Při spojování neuronů platí, že výstup neuronu bývá připojen 
k výstupu nebo ke vstupu několika dalších neuronů. 
 
 Počet vrstev a počet neuronů ve vrstvě tvoří konfiguraci UNS. Neurony mohou                          
být propojeny jak v rámci jedné vrstvy, tak i v rámci několika vrstev, nebo mohou spoje plnit 
funkci zpětné vazby. Uspořádání neuronů a jejich propojení v UNS má zásadní vliv na funkci 
neuronové sítě. Neexistuje ale přesný postup návrhu. Pro každou úlohu využívající UNS                   
je potřeba stanovit experimentálně nebo ze série simulačních výpočtů počet vrstev a počet 
neuronů v každé vrstvě.  
 
 Společným rysem většiny UNS je vrstvená struktura, podle polohy vrstvy v síti 
rozeznáváme vstupní, skrytou a výstupní vrstvu. Stejně tak se nazývají i neurony příslušející 
dané vrstvě, rozeznáváme tedy neurony vstupní, skryté a výstupní. 
 
Vrstvy lze dělit na: 

- vstupní vrstvu 
- skryté vrstvy 
- výstupní vrstvu 

 



 8 

 Vstupní vrstvu tvoří tzv. zdrojové uzly (vstupní terminály), neurony v této vrstvě zajišťují 
vstup signálu z okolí a jeho distribucí do následující vrstvy. Jelikož jsou neurony této vrstvy 
chápány jako prvky s jednotkovým přenosem, nemající vlastnosti klasického neuronu. 
Vstupní neurony signál nezpracovávají, neobsahují sumační část ani aktivační funkci.                 
Tato vrstva se nezapočítává do celkového počtu vrstev. Vstupní vrstva přechází do vektoru 
vstupů a číslování vrstev začíná od první skryté vrstvy až do výstupní vrstvy. 
 
 Skrytou vrstvou se označují všechny vrstvy ležící mezi vstupní a výstupní vrstvou. 
Úkolem těchto vrstev je zvýšit aproximační schopnosti celé sítě. Skrytých vrstev může                      
být neomezené množství. 
 
 Výstupní vrstva je poslední vrstvou neuronové sítě, slouží k předávání signálu do okolí.                   
Výstupní signál je odezva neuronové sítě na vstupní signál. Na rozdíl od vstupní vrstvy, 
obsahuje výstupní vrstva plnohodnotné neurony, ve kterých dochází k výpočtu výstupního 
signálu v závislosti na hodnotách vstupů výstupních neuronů. 
 
Umělé neuronové sítě dělíme dle typu zpětné vazby na: 

- dopředná - signál putuje od vstupu k výstupu 
- rekurentní (zpětnovazební) - mezi vrstvami nebo neurony existují zpětné vazby 

 
 
 

2.3.  Návrh neuronové sítě 

 
 Pro návrh neuronové sítě neexistují jednoznačné vzorce, podle kterých by bylo možné 
vypočítat počty vrstev a jednotlivých neuronů v těchto vrstvách. Existují pouze určitá 
doporučení, podle kterých se lze řídit, ale přesnou konfiguraci je potřeba doladit až na základě 
testů a simulací. Pro dvouvrstvé sítě se uvádějí následující vzorce pro výpočet neuronů 
v jednotlivých skrytých vrstvách viz. [5] 
 

nmp ⋅=            (2.8) 

nmp +≥            (2.9) 

  
 Pro dopřednou dvouvrstvou síť se mohou použít následující vzorce 
 

3 mnr =            (2.10) 

2
1 mrp =            (2.11) 

mrp =2            (2.12) 

 
kde  m ...  počet výstupních neuronů 
 n  ...  počet vstupních neuronů 
 1p ... počet neuronů ve skryté vrstvě 

 2p ... počet neuronů ve výstupní vrstvě 
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 Při návrhu je lepší, pokud na začátku použijeme menší počet neuronů a postupně jejich 
počet budeme dle potřeby zvyšovat. Pokud použijeme velký počet neuronů,                          
vzhledem ke složitosti řešeného problému nebo počtu použitých trénovacích hodnot,                    
může dojít k tzv. „přeučení sítě“. Neuronová síť bude vykazovat nízké hodnoty chybové 
funkce, ale nebude schopna dostatečně přesně aproximovat vstupní hodnoty lišící se                         
od hodnot trénovacích. 
 

2.4.  Učení umělé neuronové sítě 

 
 Učení patří mezi nejdůležitější schopnosti UNS. Při učení dochází k modifikaci vah 
(případně i prahů), cílem je naučení sítě správně reagovat na vstupní hodnoty, tzn. dosažení 
shody mezi výstupem neuronové sítě a ukázkovou množinou výstupů.                                       
Způsob, jakým bude docházet k modifikaci vah, určuje učící algoritmus. 
 

 Při učení hledáme globální minimum n  rozměrné energetické funkce E , kde 1+= xn  
rozměrů a x je počet vstupů sítě.  
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0

10

20

30

40

50

60

70

80

0 100 200 300 400 500 600 700

Počet trénovacích epoch

C
h

yb
o

vá
 f

u
n

kc
e 

E

 
Obrázek 5: Ukázka průběhu chybové funkce 

 
 Učení spočívá v postupném opakovaném připojování trénovacích vzorů (trénovací 
množina) na vstup sítě a hledá se optimální nastavení parametrů sítě (váhových spojení                   
a prahových funkcí), kdy chybová funkce E  bude minimální. Trénovací množinu získáme 
pomocí měření příslušných vstupních a výstupních hodnot systému, nebo pomocí výpočtu              
při matematickém modelování systému. Jeden průchod celé trénovací množiny neuronovou 
sítí se nazývá epocha. Obecně platí, že čím větší trénovací množina bude, tím lépe bude síť 
natrénovaná, ale tím déle bude také trénink probíhat. 
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Závislost chybové funkce E pro různý počet trénovacích vzorů
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Obrázek 6: Ukázka závislost chybové funkce na počtu epoch 

 
 Pro ověření natrénovanosti neuronové sítě se používá testovací množina, která je jiná než 
množina trénovací, ale řídí se stejnými pravidly jako testovací množina (vychází z množiny 
možných vstupů). Testovací množina se přiloží na vstup neuronové sítě a podle aktuálního                 
a předpokládaného vstupu se vypočítá testovací chybová funkce testE . Testovací množinu              

je možné na vstupy neuronové sítě přikládat po každé epoše, nebo až po skončení celého 
učení. Pokud testujeme v průběhu učení, je nutné aby testovací množina nebyla použita               
jako trénovací, jelikož by toto ovlivnilo výsledky testu. 
 
 Trénování sítě probíhá do splnění nějaké předem zvolené podmínky,                           
podmínkou pro ukončení učení, může být např.: 

- dosažení předem dané minimální hodnoty E  
- dosažení zadaného počtu trénovacích epoch 
- dosažení minimální hodnoty testE  

- dosažení minimálního rozdílu dvou po sobě jdoucích E  
 
 
Dělení podle způsobu učení: 

- učení s učitelem 
- učení bez učitele 
 

2.4.1. Učení s učitelem 
 
 Nejpoužívanější způsob učení. Při učení máme vždy k dispozici vstupní proměnné ix                

a k nim odpovídající požadované výstupy 
iy , které porovnáváme se skutečným výstupem 

iy . 

Během učení dochází k modifikaci vah tak, aby bylo dosaženo co největší shody výstupů.               
Způsob jakým jsou váhy měněny závisí na použitém učícím algoritmu a velikosti rozdílu 
požadovaného a aktuálního výstupu. V průběhu učení hledáme minimum chybové funkce, 
někdy nazývané také funkcí energetickou viz. [2]: 
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2

1

)](),([)( kyksysE i

M

i

i −=∑
=

        (2.13) 

kde  s   ...  pořadové číslo epochy trénování 
  M ... počet vzorů trénovaní množiny 
  k  ...  pořadové číslo vzoru trénovaní množiny 

  ),( ksy  ... požadovaný výstup 
  )(ky     ... skutečný výstup 
 

2.4.2. Učení bez učitele 
 
 Princip učení je založen na schopnosti sítě rozeznávat ve svých vstupech stejné,                    
nebo podobné vlastnosti signálu a třídit tak předkládané vektory podle těchto vlastností. 
Podobné vektory se sdružují do tzv. shluků (map). Neuronové síti poskytujeme pouze 
hodnoty vstupních proměnných. Principem je výpočet vzdálenosti mezi vzory a aktuálními 
hodnotami (hledají se minimální vzdálenosti vzorů). Sítě využívající tohoto principu učení              
se někdy nazývají také samoorganizující se neuronové sítě. 
 
 Učení bez učitele se využívá i v případech, kdy neznáme učící množinu                                   
jako např. asociativní paměť. 
 

2.4.3. Algoritmus Error Back Propagation 
 
 Tento algoritmus pracuje na principu zpětného šíření chyby při učení neuronové sítě. 
Jedná se o algoritmus učení s učitelem, který se využívá pro učení dopředných vícevrstvých 
sítí. 
 Během učení sítě počítáme chybovou funkci, která nám udává úroveň naučenosti sítě.              
Při výpočtu vyjdeme z rovnice (1.11), chybová funkce se vypočítá jako součet energetických 
funkcí, pro všechny vzory trénovací množiny 

∑
=

=
N

i

iEE
1

)(           (2.14) 

 
potom dosazením (1.11) do (1.12) dostaneme vzorec  
 

{ }∑∑
= =

−=
N

j

M

i

jiji yyE
1 1

2

2

1
        (2.15) 

jiy    ...  požadovaná hodnota výstupu neuronu 

jiy   ...  aktuální hodnota výstupu neuronu 

N    ...  počet vzorů trénovací množiny 

M    ...  počet výstupů neuronové sítě 
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 Cílem je, aby chyba E byla co nejmenší. Abychom mohli chybu zmenšit, musíme zjistit, 
jaké části sítě se na výsledné chybě podílí a jakým způsobem se musí tyto části upravit,                   
aby se chyba zmenšila.   
 
Během učícího procesu se neustále opakují dvě etapy: 

- dopředný krok, kdy se přiloží vzor na vstupy sítě a nechá se jí projít a vypočítá                   
se chybová funkce 

- zpětný krok, v tomto kroku se upravují váhová spojení mezi neurony 
 

 Vzorce pro úpravu vah: 
 

i

j

jj

jji y
f

w ⋅
∂

∂
⋅=∆

ξ

ξ
δ

)(
         (2.16) 

jiijij www ∆⋅+= α          (2.17) 

∑
=

⋅=
N

i

ijij wy
1

ξ           (2.18) 

 

ijw  ...  váha spoje mezi j  neuronem současné vrstvy a i  neuronem předchozí vrstvy 

jδ   ...  chyba neuronu 

α    ...  učící koeficient 

j

jjf

ξ

ξ

∂

∂ )(
 ... derivace přenosové funkce )( jjf ξ  podle potenciálu jξ  

iy    ...  výstup i - tého neuronu předchozí vrstvy 

N   ...  počet neuronů současné vrstvy 
 
 Při hledání požadované funkce, můžeme v učícím procesu narazit na lokální minima, 
která mohou zdržet nebo znemožnit naučení sítě požadovanými daty. Toto lze minimalizovat 
přidáním konstanty β  , která pomůže tyto lokální minima překonat díky zařazení určité 
setrvačnosti do učícího algoritmu. 

)( 1−∆−∆⋅+∆⋅⋅= t

ji

t

ji

t

jiijij wwwww βα       (2.19) 

 
t

jiw∆    ...  aktuálně vypočítaná odchylka 

1−∆ t

jiw  ...  odchylka vypočítaná v minulém kroku 

 
 Pro určení velikosti α  i β  neexistují žádné vzorce, určujeme je tedy až při testování sítě. 
Doporučuje se volit tyto konstanty v rozsahu >−< 5.0,5.0 , ale i v rozsahu >−< 1,1 .                    

Pro dvouvrstvou síť lze použít vzorec n p⋅= 7.0γ , kde p  je počet neuronů ve skryté vrstvě 

a n  je počet vzorů trénovací množiny. Hodnoty lze poté volit v rozsahu >−< γγ , .                      
Pro zrychlení učení, lze využít i změnu koeficientů α  a β  v závislosti na velikosti chybové 
funkce. Na začátku učení, kdy je chyba velká lze použít větší koeficienty, které poté budeme 
s klesající chybou snižovat, což nám umožní přesnější naučení neuronové sítě. 
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2.4.4. Přeučení neuronové sítě 
 
 Při nesprávně zvolené topologii neuronové sítě (zvolení moc velkého nebo malého počtu 
neuronů vzhledem ke složitosti hledané funkce), nebo při použití příliš malého počtu 
trénovacích vzorů, může dojít ke dvěma stavům. V prvním případě použijeme příliš málo 
neuronů, takže výpočetní kapacita neuronové sítě nestačí pro nalezení globálního minima 
chybové funkce a zastaví učení se v nějakém lokálním minimu. V druhém případě naopak 
použijeme příliš mnoho neuronů. Neuronová síť nalezne velmi rychle požadované globální 
minimum, ale přizpůsobí se trénovacím vzorům natolik, že již nebude schopná zobecňování. 
Neuronová síť bude tedy, i při velmi malé chybové funkci, velmi špatně reagovat na vstupní 
signál. 
 

Průběh chyby testovací množiny pro různý počet neuronů
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Obrázek 7: Průběh chyby testovací množiny Etest pro různý počet neuronů 
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Průběh chybové funkce pro různý počet neuronů
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Obrázek 8: Průběh chybové funkce E pro různý počet neuronů 

 

2.5.  Typy neuronových sítí 

2.5.1. Neuronové sítě typu perceptron 
 
 Tyto sítě jsou nejznámější a v praxi nejvíce využívané UNS. Mohou být tvořeny jedním 
neuronem (jednoduchý perceptron), ale většinou jsou tvořeny několika spojenými neurony 
(vícevrstvý perceptron). 
 Pro učení perceptronové neuronové sítě se používá učení s učitelem, požadovaná funkce 
sítě se zadává pomocí dvojic vektorů (vektor vstupních vzorů a vektor požadovaných vzorů). 
Výstup perceptronu se počítá podle rovnice viz [2]: 
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         (2.20) 

 
Učení se provádí podle rovnice 
 

)( iiii yyxw −⋅⋅=∆ α          (2.21) 

 
kde  α  … je koeficient rychlosti učení 
  ix  … je hodnota vstupní proměnné 

  iy  … je výstupní hodnota sítě 

  iy  … je požadovaná výstupní hodnota sítě 
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2.5.2. Hopfieldova neuronová síť 
 
 Hopfieldova neuronová síť [4] je síť o jedné vrstvě, ve které jsou neurony propojeny 
„každý s každým včetně sebe sama“ viz Obrázek 9. 
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Obrázek 9: Hopfieldova síť 
 
  
 
 Hopfieldova neuronová síť má stejný počet neuronů jako je vstupů, resp. výstupů 
neuronové sítě. Každý neuron je zároveň vstupním i výstupním neuronem. Výstupní hodnota 
je přiváděna přes váhy ijw  zpět na vstupy ostatních neuronů, čímž vzniká zpětná vazba.               

Tato síť se řadí do skupiny neuronových sítí rekurentních (zpětnovazebních).  
 
 Učení probíhá stylem bez učitele, kdy je výstupní hodnota přiváděna na vstup neuronů, 
tak dlouho, až do stavu kdy jsou výstupní hodnoty identické se vstupními. 
 
 Síť se využívá jako asociativní paměť, nebo pro řešení optimalizačních problémů. 
 

2.5.3. Neuronová síť ART 
 
 Při učení neuronových sítí dochází během učícího procesu k poškozování dříve naučených 
informací vlivem učení nových informací. Pokud například přidáme novou množinu vzorů, 
během učícího procesu dojde většinou ke ztrátě dříve naučených vzorů a celá síť se musí učit 
znovu od začátku, což může být v některých případech velmi zdlouhavé. 
 
 Neuronové sítě typu ART (Adaptive Resonance Theory) [4], dokáží toto eliminovat. 
Jde o sítě typu asociativní paměť, které nevyžadují učení s učitelem.  
 
 Výhodou tohoto typu sítě je možnost přepínání mezi učícím stavem a stabilním stavem. 
V učícím stavu může síť měnit svoje parametry (může měnit váhy a prahy).                              
Stabilní stav je stav, kdy neuronová síť nemůže měnit svoje parametry a vykonává                          
jen požadovanou předem naučenou funkci. 
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Obrázek 10: Schéma ART sítě 

 
 Na Obrázek 10 je zobrazeno schéma ART sítě, je patrné, že síť se skládá ze dvou vrstev 
(vstupní a výstupní). Každý neuron ve výstupní vrstvě je připojen ke každému vstupnímu 
neuronu pomocí dvou vah. Váhy mířící od vstupu k výstupu se nazývají dopřednými vahami 
a váhy mířící od výstupu ke vstupu se nazývají zpětné váhy. Sousední neurony ve výstupní 
vrstvě jsou ještě propojeny mezi sebou. Po tomto spoji prochází tzv. „řídící signály“,                 
které ovlivňují průchod informací sítí. Během učení dochází k opakované výměně informací      
a změně vah mezi vstupními a výstupními neurony, až do dosažení rovnovážného stavu. 
 

2.5.4. Dopředná vícevrstvá neuronová síť 
 
 Dopředná neuronová síť [4] se nejčastěji používá ve vícevrstvém provedení viz. Obrázek 
11. Neurony v této síti jsou seřazeny do několika vrstev, kde každý neuron vyšší vrstvy                   
je jednosměrně propojen se všemi neurony vrstvy nižší vrstvy a signál postupuje od vstupní 
vrstvy k vrstvě výstupní. 
 
 Pro návrh topologie sítě neexistuje žádný jednoznačný návrh. Počet skrytých vrstev se řídí 
složitostí úlohy. Ze zkušeností vyplívá, že dobrých výsledků lze dosáhnout již pomocí 
dvouvrstvé neuronové sítě. Pro návrh počtu skrytých a výstupních neuronů lze použít rovnice 
(2.8) až (2.12). 
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Obrázek 11: Dopředná vícevrstvá neuronová síť 
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3. Návrh a vytvoření neuronové sítě 
 
 Po prostudování problematiky neuronových sítí, byla zvolena umělá neuronová síť 
implementovaná do 16-bit mikrokontroléru. Úkolem neuronové sítě bude rozpoznávat psaná 
čísla.  
 
 Největší problém je omezení velikosti programu, původně byla tato práce zadána pro 8-bit 
mikrokontrolér, ale časem se ukázalo, že výhodnější bude použít 16-bit mikrokontrolér.       
Důvod byl, že v rámci co největší přesnosti je potřeba, aby výpočty probíhaly v plovoucí 
čárce, což by pro 8-bit mikrokontrolér znamenalo obrovské nároky na velikost paměti.                   
Proto byl po domluvě s vedoucím projektu zvolen 16-bit mikrokontrolér dsPIC od výrobce 
Microchip. Výhodou je rozsáhlá programová podpora jako např. kompilátor MPLAB,               
který je pro studenty zdarma dostupný na internetových stránkách Microchip [6]. 
 
 Další z problémů je navržení a vytvoření učícího algoritmu přímo v mikrokontroléru.        
Tato část byla nakonec zavržena, z důvodu omezeného počtu přepisů flash paměti 
mikrokontroléru. Při učícím procesu dochází neustále k modifikacím vah a prahových hodnot, 
kdy jsou váhy a prahové hodnoty modifikovány při každém přiložení učícího vzoru.                 
Jednoduchým výpočtem lze zjistit, že pro požadované naučení sítě musí proběhnout kolem 
1000 epoch, což při 70 vzorech (každému číslu přísluší 7 různých vzorů) činí  70000 přepisů 
paměti mikrokontroléru. Běžná životnost paměti mikrokontroléru je 100 000 přepisů, 
z předchozího vyplívá, že neuronovou síť v mikrokontroléru by bylo možné bezpečně naučit 
jen jednou. Při opakovaném učení by již mohlo docházet ke ztrátám dat, nebo chybám 
v paměti. Navíc by učení mikrokontroléru trvalo velmi dlouho vzhledem k množství výpočtů,                       
které navíc probíhají v plovoucí čárce.  
 
 Problém byl i se vstupem a výstupem dat z(do) mikrokontroléru a jejich vhodným 
zobrazením. 
 
 S přihlédnutím k předchozím problémům bylo rozhodnuto, že bude vytvořena externí 
aplikace sloužící k simulaci potřebné konfigurace neuronové sítě a výpočtu požadovaných 
prahových hodnot a vah. Do mikrokontroléru se poté tyto hodnoty pouze nahrají a síť je bude 
moci využívat pro výpočty. Komunikace bude probíhat po sériové lince,                                     
mikrokontroléru budou zaslána vstupní data, v mikrokontroléru budou tyto data přiložena                  
na vstup sítě, spočítá se výstup sítě a tento se zašle zpět do PC, kde budou přijatá data 
zpracována do vhodné výstupní podoby. 
 
 Bylo rozhodnuto, že každé číslo v řadě vzorů bude mít rozměr 8x11 prvků                         
(šířka x výška) a bude se tedy skládat z 88 samostatných segmentů, které mohou mít barvu 
bílou (logická ‘0‘) nebo černou (logická ‘1’). Byla vytvořena trénovací množina skládající           
se z trénovací řady, což je řada nakreslených vzorů čísel 0-9. Trénovací řada musí vždy 
obsahovat vzory pro všech 10 čísel (je možné ponechat prázdný vzor, ale i tento bude 
zahrnuta do výpočtu jako vzor). Trénovací množina může obsahovat libovolné množství 
trénovacích vzorů. 
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Obrázek 12: Trénovací řada 
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Obrázek 13: Příklad vstupních hodnot pro obrázek „0“ 
 
 

3.1.  Popis aplikace pro simulaci neuronové sítě 

 
 Jako programovací prostředí, pro tvorbu aplikací, je použit Turbo C++ od firmy Borland. 
Tento program je volně ke stažení viz [7]. 
 
 V hlavním okně program viz. Obrázek 14 je zobrazena vždy první trénovací řada.                  
Do okna Vzor je možné kreslit obrazce, které budou poté zaslány neuronové síti.                    
V okně Výstup sítě se zobrazuje výstupní vektor sítě a rozpoznaná hodnota. 
 
 Učení sítě se spouští tlačítkem Učení. Trénovací vstupy se načítají z okna Trénovací 
množina, kde každý řádek odpovídá jednomu trénovacímu vzoru. V průběhu učení je možné 
měnit velikost požadované chybové funkce, při které bude učení ukončeno, v rozsahu 0-5. 
Během učení se vypisuje počet epoch učení a chyba sítě. V případě potřeby je možné 
vypisovat, při zatržení volby Zobrazit chybovou funkci, po každé epoše chybovou funkci               
do okna Chybová funkce E, odkud je hodnoty možné hodnoty zkopírovat a pomocí nějakého 
tabulkového programu vytvořit graf závislosti průběhu chybové funkce. 
 
 Se zvětšujícím se počtem trénovacích řad vznikla potřeba tyto řady nějakým způsobem 
upravovat nebo editovat. Proto byla vytvořena aplikace, umožňující zobrazení, editaci nebo 
uložení trénovacích řad viz. Obrázek 15. Tato aplikace je dostupná stisknutím tlačítka 
Nastavení v hlavním oknu programu. Po zobrazení okna, můžeme začít vytvářet novou 
trénovací  množinu, nebo pomocí tlačítka Načíst načteme uloženou trénovací množinu.                   
Po vytvoření všech znaků trénovací množiny, můžeme tuto množinu přidat ke stávajícím 
(pokud jsme si je předtím načetli) pomocí tlačítka Vložit řadu. Tlačítkem Uložit uložíme 
celou trénovací množinu do souboru „Vzory.txt“, po uložení se v hlavním okně automaticky 
načte aktuální trénovací množina. Tlačítko Smazat smaže načtená data,                                               
ale nemá vliv na soubor „Vzory.txt“. 
 
 Jako poslední byla vytvořena část sloužící pro výpis vah a prahových hodnot neuronové 
sítě viz. Obrázek 16. Pomocí tlačítka Uložit můžeme zobrazené váhy uložit do souboru 
„Koeficienty.txt“. V tomto souboru jsou uložená data připravena pro vložení do programu          
pro mikrokontrolér, takže není potřeba jakékoliv upravování. 
 
 Tato aplikace a její zdrojové kódy jsou nahrány na přiloženém CD. 
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Obrázek 14: Hlavní okno programu 

 
 
 

 
Obrázek 15: Vytváření a úprava trénovacích vzorů 
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Obrázek 16: Výpis a uložení vah 

 

3.2.  Návrh topologie neuronové sítě 

 
 Pro tuto úlohu byla zvolena neuronová síť typu perceptron a jako metodu učení je použit 
algoritmus Error Back Propagation. Neuronová síť se skládá ze vstupní vrstvy jedné skryté 
vrstvy a výstupní vrstvy. 
 
 Každý obrázek se skládá z 88 pixelů, proto je použito i 88 vstupů neuronové sítě. 
 
 Množství neuronů ve skryté a výstupní vrstvě bylo nutné, na základě simulací, několikrát 
měnit. 
 

3.2.1. První návrh 
 
 První představa byla, že výstup sítě bude odpovídat binárním vyjádřením ascii kódu 
každého čísla. Pro trénování byla použita trénovací množina s jednou trénovací řadou.                       
Jak se posléze ukázalo, síť měla velké problémy naučit se korektně odpovídat požadovaným 
způsobem a nedokázala se pořádně naučit ani jednu trénovací řadu. Příliš nepomohlo                     
ani zvětšení počtu neuronů ve skryté vrstvě. 
 
Použitá konfigurace sítě: 
 

- 88 vstupních neuronů 
- 50 - 150 neuronů ve skryté vrstvě 
- 6 neuronů ve výstupní vrstvě 
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číslo 0 1 2 3 4 
ascii 48 49 50 51 52 

bin. kód 110000 110001 110010 110011 110100 
číslo 5 6 7 8 9 
ascii 53 54 55 56 57 

bin. kód 110101 110110 110111 111000 111001 
Tabulka 1: Ascii tabulka pro čísla 0-9 

 

3.2.2. Druhý návrh 
 
 Po několika pokusech s prvním návrhem, byl vyvozen závěr, že chyba bude spočívat 
s velkou pravděpodobností v příliš malém rozdílu odpovědí mezi jednotlivými vzory čísel 
(změna probíhá většinou jen v jednom výstupu). Bylo tedy potřeba použít jiný způsob 
značení, který by tento problém eliminoval. Volba padla na způsob značení,                                     
kdy při rozpoznání čísla bude aktivní jen jeden neuron tzn. že každému číslu odpovídá jeden 
výstupní neuron. Stejně jako v předchozím případě byla použita trénovací množina s jednou 
trénovací řadou. Tato síť se již dokázala naučit rozpoznávat znaky. Byla ale přeučená,                   
tzn. že se naučila rozpoznávat pouze znaky trénovací množiny a na jiné vstupní data vůbec 
nereagovala (výstup „0000000000“) nebo reagovala špatně. 
 

číslo 0 1 2 3 4 
výstup sítě 0000000001 0000000010 0000000100 0000001000 0000010000 

číslo 5 6 7 8 9 
výstup sítě 0000100000 0001000000 0010000000 0100000000 1000000000 

Tabulka 2: Odpovědi sítě s při jednom aktivním neuronu 
 
Použitá konfigurace sítě: 
 

- 88 vstupních neuronů 
- 100 neuronů ve skryté vrstvě 
- 10 výstupních neuronů 
 

3.2.3. Třetí návrh 
 
 S přihlédnutím k předchozím pokusům byl zmenšen počet neuronů. Tato síť se již naučila 
odpovídat korektním způsobem i na některé obrázky, které nebyly v trénovací množině,                  
ale rozpoznané znaky se musely lišit jen minimálně od znaků trénovacích, aby byly úspěšně 
rozpoznány. 
 
Použitá konfigurace sítě: 
 

- 88 vstupních neuronů 
- 14 neuronů ve skryté vrstvě 
- 10 výstupních neuronů 
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3.2.4. Finální návrh 
 
 Z výsledků třetího návrhu bylo odvozeno, že je potřeba síti předložit více vzorových 
obrázků každého čísla. V průběhu testování vyšlo najevo, že čím více vzorů jednotlivých čísel 
bude mít síť k dispozici, tím lépe bude odpovídat i na vzory, které nebyly v trénovací 
množině. Zvyšující se počet vzorů sebou ale přináší i nevýhodu, spočívající v nutnosti 
zvyšovat počet neuronů ve skryté vrstvě, větším počtu epoch a tomu odpovídající delší čas 
nutným pro naučení neuronové sítě. Soustavou pokusných simulací a s přihlédnutím 
k velikosti paměti mikrokontroléru, byl nakonec odvozen finální návrh neuronové sítě. 
 
Finální konfigurace neuronové sítě: 

- 88 vstupních neuronů 
- 14 neuronů ve skryté vrstvě 
- 10 výstupních neuronů 

 
Trénovací množina obsahuje 10 trénovacích řad viz. Obrázek 17. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obrázek 17: Trénovací množina 

 



 24 

3.3.  Neuronová sít pro mikrokontrolér 

 
 Po úspěšném vytvoření aplikace pro simulaci neuronové sítě, bylo možné začít s tvorbou 
neuronové sítě pro mikrokontrolér.  
 
 Neuronová síť pro mikrokontrolér je navržena pomocí prostředí MPLAB IDE v8.10 [6] 
od firmy Microchip a je vytvořena v jazyce C. 
 
 Pro nahrání programu do mikrokontroléru byl použit programátor Microchip MPLAB® 
ICD2. Tento programátor programuje mikrokontroléry pomocí ICSP (in-circuit serial 
programming), kdy je mikrokontrolér programován přímo ve vyvíjené aplikaci.                
Tento způsob programování přináší velkou výhodu v jednoduchosti obsluhy a úspoře času                   
při vývoji a ladění programu. Základní zapojení programátoru viz. Obrázek 18,                            
je převzato z uživatelské příručky [9] k tomuto programátoru. 
 

 
Obrázek 18: Základní zapojení mikrokontroléru pro programováni v aplikaci 

 
 Pro tuto práci byl zvolen mikrokontrolér dsPIC33FJ128GP202 [11].                                     
Tento mikrokontrolér pracuje s napájecím napětím 3,3V, může pracovat na frekvenci                      
až 80MHz a obsahuje vnitřní flash paměť o kapacitě 126kB. Výhodou je, že instrukční sada                                     
je optimalizována pro C kompiléry. V zapojení je použit externí krystal o frekvenci 10MHz. 
Frekvence je poté v mikrokontroléru pomocí integrovaných děliček a fázového závěsu 
zvětšena na 80MHz. 
 
 Jelikož protokol RS-232, pomocí kterého komunikuje mikrokontrolér s PC, využívá 
napětí V12± , je potřeba použít převodník úrovní. Byl zvolen obvod MAX232 od firmy 
Maxim [10] . Tento převodník TTL – RS-232 potřebuje pro svoji funkci napětí 5V a potřebné 
napětí pro komunikaci si vyrábí pomocí připojených externích kondenzátorů za využití 
nábojové pumpy. Typické rozložení pinů a zapojení kondenzátorů viz. Obrázek 19,                  
velikost kondenzátorů FCC µ151 =− . 
 
 Malou nevýhodou, při použití převodníku, je potřeba dvou různých napájecích napětí 
(3,3V a 5V) ve výsledném zapojení. Řešení spočívá v použití 5V napájením a potřebné napětí 
3,3V pro mikrokontrolér je získáno pomocí napěťového stabilizátoru. 
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Obrázek 19: MAX232 rozložení pinů a zapojení kondenzátorů 

 
 Při celém návrhu je nejvíce limitující velikost flash paměti v mikrokontroléru.                     
Pro správnou funkci neuronové sítě je potřeba využívat proměnné v plovoucí čárce,                     
které umožňují dostatečně přesné vyjádření všech použitých konstant (váhy a prahové 
funkce). Každá proměnná typu float využívá 4 bajty (32 bitů) paměti.                                                    
Neuronová síť, kterou bylo možné v tomto mikrokontroléru navrhnout, má konfiguraci  
 

- 88 vstupních neuronů 
- 14 neuronů ve skryté vrstvě 
- 10 výstupních neuronů 

 
 Pro testování zapojení bylo vytvořeno zapojení s mikrokontrolérem v nepájivém poli.                 
 
 Schéma zapojení, deska plošného spoje a osazovací schéma jsou uvedeny v příloze 1. 
 
 Zdrojové kódy programu pro mikrokontrolér, jsou nahrány na přiloženém CD. 
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3.4.  Popis aplikace pro přenos dat mezi mikrokontrolérem a PC 

 
 Pro odzkoušení a vyladění neuronové sítě v mikrokontroléru, byla vytvořena samostatná 
aplikace.. 
 
 Mikrokontrolér komunikuje s PC prostřednictvím sériové linky RS-232.                             
Aplikace je, stejně jako aplikace pro simulaci umělé neuronové sítě,                                        
napsána v programu Turbo C++ [7]. 
 
 Pro ovládání rozhraní RS-232, lze na internetu najít volně dostupnou aplikaci [8],                 
která se stará o odeslání a příjem dat. Aplikace je dostupná i se zdrojovými kódy,                          
které jsem použil ve své aplikaci.  
  
 Komunikace probíhá rychlostí 9600 baudů, což odpovídá rychlosti 9600 bitů/s. 
 

 
Obrázek 20: Aplikace pro odeslání a příjem dat 

 
 Po stisknutí tlačítka Odešli je vstupní znak z pole vzor přeložen na posloupnost 0 a 1.       
Tato data jsou následně odeslána neuronové síti v mikrokontroléru a poté se čeká na příjem 
výstupní hodnoty neuronové sítě. Po přijmutí všech 10 čísel jsou tato data převedena                       
na zvolený výstupní tvar a zobrazeny v okně. 
 
 Tato aplikace a její zdrojové kódy jsou nahrány na přiloženém CD. 
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4. Závěr 
 
 Tato bakalářská práce  se zabývá implementací umělé neuronové sítě do mikrokontroléru. 
Úkolem navrhované neuronové sítě je rozpoznání psaných čísel. 
 
 V teoretickém úvodu jsou uvedeny základní informace o neuronových sítích,                                  
jako je jejich struktura, spojování, způsoby učení nebo princip funkce. Práce je zaměřena 
hlavně na návrh dopředné neuronové sítě s učícím algoritmem Error Back Propagation. 
 
 V praktické části je popsán způsob návrhu neuronové sítě a vývoj programu pro simulaci 
a testování neuronové sítě. Dále jsou rozebrány některé technické problémy, které provázejí 
samotnou implementaci do mikrokontroléru, a je popsáno jejich řešení. 
 
 Byl vytvořen počítačový program, umožňující simulaci neuronové sítě,                                
editaci trénovacích vzorů a výpis jednotlivých vah a prahových hodnot.                                            
Dále byla naprogramována umělá neuronová síť, použitelná v 16-bit mikrokontroléru.               
Jako poslední byl vytvořen program umožňující komunikaci mikrokontroléru s PC.                   
Program slouží také k vyhodnocení a interpretaci dat získaných z mikrokontroléru.                  
Pro ověření funkčnosti bylo vytvořeno zapojení na nepájivém poli a po otestování funkčnosti 
byla vytvořena i funkční deska plošného spoje. Vytvoření desky plošného spoje, osazení                    
a zprovoznění proběhlo bez komplikací. Deska fungovala na první pokus, takže nebylo nutné 
provádět nějaké dodatečné úpravy.  
 
 Přiložené CD obsahuje tuto bakalářskou práci, instalační soubory použitých programů, 
zdrojové kódy všech vytvořených programů, katalogové listy mikrokontroléru a převodníku 
MAX 232 a šablony pro tvorbu desky plošného spoje. 
 
 Zadání této bakalářské práce bylo splněno ve všech bodech a v plném rozsahu.                     
Práce proběhla podle časového plánu. 
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Příloha 1. 

 
Schéma zapojení mikrokontroléru 



  

 
Deska plošného spoje 



  

 
Uspořádání součástek na desce plošného spoje 

 



  

Soupiska součástek: 
 
C1  22pF 
C2  22pF 
C3  1uF/16V 
C4  100nF 
C5  1uF/16V 
C6  1uF/16V 
C7  1uF/16V 
C8  1uF/16V 
C9  100nF 
C10  100nF 
C11  1uF/16V 
IC1  dsPIC33FJ120GP202 
IC2  MAX232CPE 
IC3  LP2950CZ-3,3 
LED1  3mm červená, 2mA 
LED2  3mm červená, 2mA 
R1  4k6 
R2  4k6 
R3  4k6 
SL1  konektor se zámkem 6 pinů 
SL2  konektor se zámkem 3 piny  
SL3  svorkovnice s roztečí 5mm 
Q1  10MHz 



  

 
Hotová deska plošného spoje 


