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Resumo: Com a grande difusão e o 
crescente avanço de plataformas 
eletrônicas já desenvolvidos, como o 
Arduino, onde a necessidade de 
conhecimento sobre hardware e 
software demonstra-se cada vez 
menor, este artigo visa apresentar ao 
leitor o desenvolvimento de uma Rede 
Neural capaz de simular circuitos 
digitais e embarca-la em um 
microcontrolador. 

Palavras Chave: Redes Neurais Perceptron, 
Microcontrolador, Circuitos Digitais. 

1. Introdução 

Com a evolução tecnológica e o 
crescimento de plataformas como 
Arduino e Raspberry, há um crescente 
interesse de hobistas, amantes de 
tecnologia e entusiastas em se 
aventurar com projetos eletrônicos. 
Desta forma, o emprego do 
conhecimento sobre eletrônica vem se 
tornando menos importante e a 
utilização plataformas comercializadas 
vem crescendo exponencialmente nos 
últimos anos. 

Basicamente existem dois tipos de 
abordagens para modelos de circuitos 
eletrônicos: modelos físicos e modelos 
computacionais, onde simulamos 
circuitos digitais através de dispositivos 
reprogramáveis[1][3].  

Recentemente o estudo de Redes 
Neurais para aplicações e simulações 
de circuitos eletrônicos no meio 
acadêmico vem crescendo, suas 
características topológicas, rápida 
resposta e alta precisão para alcançar 
os objetivos torna a rede neural uma 
poderosa ferramenta para aplicação 
nesta área [1][2]. 

A contribuição deste trabalho consiste 
na utilização de Redes Neurais para 
simular circuitos digitais através de uma 
única ferramenta. Outra contribuição é 
a implementação desta rede neural a 
um microcontrolador simulando as 
características de um FPGA. 

2. Objetivo  

Simular circuitos digitais através de 
uma Rede Neural Perceptron 
Multicamadas desenvolvida em C e 
embarca-la em um microcontrolador 
de baixo custo utilizando Shields 
comerciais como entradas e saídas 
para o microcontrolador. 

3. Metodologia 

O trabalho está dividido em 3 partes: (4) 
Desenvolvimento do algoritmo da Rede 
Neural Perceptron Multicamadas, (5) 
desenvolvimento do software para 
treinamento da rede e o (6) 
desenvolvimento de um hardware 
compatível com a rede, atualmente o 
projeto se encontra na etapa (6). 

4.  Rede Neural Perceptron 
Multicamadas 

Redes Neurais Artificiais são modelos 
computacionais inspirados no sistema 
nervoso dos seres vivos. Possuem a 
capacidade de aquisição e manutenção 
do conhecimento e são definidas por 
neurônios artificiais, que são 
interligados por um grande número de 
conexões [4].  

Existem diversas topologias de redes 
neurais, porém a que alcançou os 
melhores resultados para o problema 
proposto foi a Perceptron Multicamadas 
(MLP, multilayer perceptron).  



Tipicamente, a MLP consiste em uma 
camada de entrada, uma ou mais 
camadas intermediarias e uma camada 
de saída, figura 2.  

 

Figura 2 - Rede Neural Multicamadas. 

Uma característica importante para 
uma rede neural é sua função de 
ativação, que tem como objetivo ativar 
ou não a saída do neurônio, neste 
trabalho a função que obteve melhores 
resultados foi a tangente hiperbólica, 
equação 1 [4]. 

   
            (1) 
 

Por este motivo a tabela da verdade 
que será montada terá valores (-1,1), 
caracterizando a curva de uma 
tangente hiperbólica, figura 3. Nesta 
condição foi possível alcançar os 
melhores resultados. 

 

Figura 3 -  Curva da tangente hiperbólica. 

A MLP é composta por duas fases: (A) 
Fase de treinamento, figura 4.a, e a (B) 
Fase de Operação, figura 4.b. A fase 
(A) será executada no software de 
treinamento para que a MLP possa ser 
treinada e assim gerado seus pesos 

sinápticos corresponde que 
posteriormente será utilizado na fase 
(B), que estará presente no 
microcontrolador. 

 

Figura 4 – Fases da Rede Neural. 

5. Software para Treinamento da 
Rede Neural 

Foi desenvolvido uma ferramenta 
computacional para treinamento da 
MLP. O objetivo é a interação com o 
usuário para coletar as informações 
sobre as saídas desejadas e assim 
treinar a MLP para simular o circuito 
digital desejado, figura 5.  

 

Figura 5 - Tabela da verdade concluída.  

Após esta etapa é gerado a rede neural 
e mostrado toda informação da MLP, 
figura 6, assim como um arquivo “.c” e 
“.h” compilável para o microcontrador. 



 

Figure 6 – Tela final com a rede treinada. 

6. Hardware 

A MLP desenvolvida é baseada no 
conceito de FPGA (Field 
Programmable Gate Array) onde é 
possível desenvolver circuitos digitais 
utilizando lógica programável e integrá-
los ao FPGA, permitindo desenvolver 
qualquer circuito digital em um mesmo 
chip por diversas vezes [3].  

Dentro deste conceito, o uso de um 
microcontrolador que possui um 
hardware especifico, mostra-se 
conveniente devido a possibilidade de 
abstração do hardware, aliando baixa 
complexidade e custo [2].  

Para cada configuração de rede MLP 
há diferentes demandas de memória e 
o microcontrolador será escolhido 
baseado nos seguintes critérios: 
atender a especificação de memória, 
custo e configuração de entradas e 
saídas disponíveis. 

7. Resultados Preliminares 

Foram testadas diversas configurações 
da rede, de 2 entradas e 1 saída até 4 
entradas e 4 saídas, foram feitas 
comparações para encontrar as 
configurações necessárias para que o 

microcontrolador atenda esta 
demanda, conforme tabela 1.  

Um outro passo é a implementação no 
um microcontrolador, porém devido a 
limitação de memória, foram gerados 
resultados com a necessidade mínima 
de bytes presente no hardware. Além 
disso, foi feito um levantamento de 
custo e quantidade de E/S presentes 
em cada micro, após esta analise pode 
se concluir que a melhor configuração é 
a do PIC 18F25K20, devido ao se 
custo, quantidade de memória RAM e o 
número de E/S. 

Tabela 1 – Resultados Encontrados. 
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