
ZASTOSOWANIA INFORMATYKI 

I ANALIZY SYSTEMOWEJ W ZARZĄDZANIU 



Polska Akademia Nauk· Instytut Badań Systemowych 

Seria: BADANIA SYSTEMOWE 
tom 33 

Redaktor naukowy: 

Prof. dr hab. Jakub Gutenbaum 

Warszawa 2003 



ZASTOSOWANIA INFORMATYKI 
I ANALIZY SYSTEMOWEJ 
W ZARZĄDZANIU 

pod redakcją 
Jana Studzińskiego, Ludosława Drelichowskiego 
i Olgierda Hryniewicza 



Książka wydana dzięki dotacji KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH 

Książka zawiera wybór artykułów poświęconych omow1emu aktualnego 
stanu badań w kraju w zakresie rozwoju modeli, technik i systemów 
zarządzania oraz ich zastosowań w różnych dziedzinach gospodarki 
narodowej. Wyodrębnioną grupę stanowią artykuły omawiające aplikacyjne 
wyniki projektów badawczych i celowych KBN. 

Recenzenci artykułów: 

Prof. dr hab. inż. Olgierd Hryniewicz 
Prof. dr hab. inż. Janusz Kacprzyk 
Dr inż. Edward Michalewski 
Prof. dr hab. inż. Andrzej Straszak 
Dr inż. Jan Studzinski 
Dr inż. Sławomir Zadrożny 

Komputerowa edycja tekstu: Anna Gostyńska 

© Instytut Badań Systemowych PAN, Warszawa 2003 

Wydawca: Instytut Badań Systemowych PAN 
ul. Newelska 6, 01-447 Warszawa 

Dział Informacji Naukowej i Wydawnictw IBS PAN 
Tel. 836-68-22 

Druk: Zakład Poligraficzny Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy 
Nakład 200 egz. ark. wyd. 25,2 ark. druk. 20,0 

ISNB 83-85847-83-9 
ISSN 0208-8028 





Rozdział 5 

Modele, techniki i systemy 
zarządzania w projektach 

badawczych i celowych KBN 





SPRZĘTOWA REALIZACJA ADAPTACYJNYCH SIECI 
NEURONOWYCH* 

Ryszard Wojtyna 
Instytut Telekomunikacji, Akademia Techniczno-Rolnicza 

<woj@atr.bydgoszcz.pl> 

In this paper, hardware implemented artificial neural networks (ANN's) 
capable of learning on silicon are considered. The ability to learn within 

a chip means that the network can fast adapt to varying conditions during the 

recall phase, i.e. can learn in operation. This is impossible in classical ANN's. 

Thinking about building such adaptive networks became realistic only 

recently due to advances in CMOS processes. An important and difficult task 
in hardware implementations of the ANN's is to find proper solutions for 
analog circuits that can play a role of basie network elements such as 
synapses, analog [ocal memories and activation Junction circuits. Concrete 

realizations of these circuits have been presented. The shown circuits were 
designed in the Institute of Telecommunication, ATR in Bydgoszcz, Poland. 
The performed experimental studies concern a prototype CMOS chip, 
fabricated by Nordic in the framework of EUROPRACTICE. 

Keywords: artificial inteligence, artificial neural networks, signal processing 
in hardware, learning on silicon, low-power integrated circuits. 

1. Wstęp 

Systemy sztucznej inteligencji od dawna są przedmiotem zainteresowania 
teoretyków i praktyków i są ważnym narzędziem wspomagającym człowieka 

w pracach o charakterze badawczym, projektowym, decyzyjnym itp. Systemy 
sztucznej inteligencji można podzielić na dwie zasadnicze grupy. Jedną tworzą 
systemy ekspertowe, oparte na bazach wiedzy, a drugą sztuczne sieci neuronowe. 
Każda z nich ma swoje zalety i wady, systemy te wzajemnie się uzupełniają i są 
ciągle udoskonalane. Niniejsza publikacja poświęcona jest sztucznym sieciom 
neuronowym, które są oznaczane w skrócie z angielskiego przez ANN (Artificial 
Neural Network). 

* Praca częściowo finansowana przez KBN w ramach projektu badawczego nr 8Tl IB067 l 7 
pt."Opracowanie i wykonanie niskonapięciowych układów CMOS o małym poborze mocy, 
realizujących kluczowe funkcje w analogowym i analogowo-cyfrowym przetwarzaniu 
sygnałów. 
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Sieci ANN pojawiły się prawie 60 lat temu, jako skutek opracowania przez 
neurobiologów pierwszego modelu matematycznego neuronu biologicznego. Był to 
model zbudowany z trzech, podstawowych operacji, jakimi są: ważenie połączeń 
synaptycznych, sumowanie zważonych sygnałów i przekształcenie otrzymanej sumy 
w odpowiedni sygnał wyjściowy. Na bazie tego modelu zaczęła się rozwijać teoria 
sieci ANN i jej praktyczne implementacje. Od samego początku istnienia sieci ANN 
widoczne były istotne różnice między sieciami sztucznymi, a ich biologicznym 
pierwowzorem. Po pierwsze, sieci biologiczne są olbrzymie, tzn. zawierają bardzo 
dużą liczbę neuronów i jeszcze większą liczbę połączeń między nimi. Zdolności 
sieci biologicznych do szybkiej i inteligentnej pracy wynikają między innymi 
z faktu, że są one bardzo rozległe. Do niedawna było nie do pomyślenia zbudowanie 
sieci ANN, która pod względem wielkości mogła być choćby namiastką sieci 
biologicznej. Stało się to realne dopiero w ostatnim okresie, dzięki dynamicznemu 
rozwojowi technologii wytwarzania układów scalonych, które ostatnio nazywane są 
nanotechnologiami z powodu małych rozmiarów tranzystorów (rzędu 10-1µm 
z tendencją do stałego ich zmniejszania). Po drugie, sieć biologiczna, w odróżnieniu 
od sztucznych, potrafi się szybko uczyć w czasie pracy, tzn. nie ma rozdziału na fazę 
uczenia sieci i następującą po niej fazę wykonywania zadania (faza odtwarzania). 
Jednym z powodów takiego stanu rzeczy jest fakt, że szybkie uczenie musi być 
realizowane w sposób równoległy wewnątrz sieci, a nie na pracującym 

sekwencyjnie komputerze. 

Od chwili pojawienia się techniki komputerowej, rozwój sieci ANN wszedł 
na swoją własną drogę, a sieci ANN zaczęły coraz bardziej różnić się od sieci 
biologicznych. Komputer zaczął być szeroko stosowany nie tylko do uczenia sieci, 
ale także do implementacji sieci w postaci różnych programów. Ten kierunek 
rozwoju zaowocował bardzo dużą liczbą aplikacji, charakteryzujących się 

możliwością bardziej efektywnego rozwiązywania niektórych problemów 
w porównaniu metodami algorytmicznego przetwarzania informacji, stosowanymi 
w systemach ekspertowych. 

Oprócz komputerowych implementacji sieci ANN, które jak dotąd stanowią 
największą grupę tych sieci, pojawia się coraz więcej sieci implementowanych 
w formie układu scalonego. Sieci te nie posiadają zdolności adaptacyjnych, tzn. są 
nauczone wykonywania ściśle określonego zadania i nie potrafią się douczać 

w trakcie pracy. Inaczej mówiąc, sieci takie nie posiadają cech inteligentnych, a ich 
zaletą jest jedynie możliwość bardzo szybkiej pracy (przetwarzanie 
skomplikowanych informacji w czasie rzeczywistym). Ostatnio, w związku 

z możliwościami, jakie stwarzają „nanotechnologie", zaczęto myśleć o zbudowaniu 
sieci w formie układu scalonego dużej skali integracji z możliwością realizacji 
procesu uczenia w krzemie, tzn. realistyczna stała się wizja zbudowania sieci 
działającej podobnie jak sieci biologiczne (Cauwenberghs i Bayoumi, 1999). 
Warunkiem koniecznym, by taką sieć zrealizować w krzemie, jest opracowanie 
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prostych, energooszczędnych układów analogowych, których praca będzie 

wzorowana na pracy układów biologicznych. 

Aktualnie istnieje kilka modeli neuronowych sieci biologicznych i są one 
ciągle doskonalone. Najstarszy model, o którym już wspomniano, jest modelem 
statycznym, w którym nie uwzględnia się relacji czasowych między impulsami 
przesyłanymi między neuronami. W modelu tym, odpowiedź neuronu jest funkcją 
ważonej sumy sygnałów wejściowych. Mimo swojej prostoty, model statyczny 
opisuje poprawnie wiele operacji wykonywanych przez sieć. Wiele opracowanych 
algorytmów uczenia sieci ANN jest związanych z modelem statycznym i wymaga 
dużej dokładności obliczeń. Dużą dokładnością charakteryzują się systemy 
komputerowe. Dokładności takiej nie da się niestety zrealizować w układach 

analogowych, a właśnie analogowy jest sposób przetwarzania sygnałów w układach 
biologicznych. Oznacza to, że w przypadku sieci implementowanych w formie 
układu scalonego z możliwością uczenia w krzemie trzeba stosować specyficzne 
metody ich uczenia, które poprawnie funkcjonują przy mniejszej dokładności 

obliczeń arytmetycznych. Żeby sieć ANN mogła się uczyć w czasie pracy (faza 
odtwarzania), trzeba radykalnie skrócić czas jej uczenia. W przypadku realizacji 
sprzętowej oznacza to, że uczenie musi się odbywać w krzemie w sposób 
analogowy, a nie na zewnątrz za pomocą komputera. Do tego celu potrzebne są 
odpowiednie, energooszczędne pamięci analogowe i współpracujące z nimi, 
energooszczędne układy do ważenia połączeń synaptycznych (sztuczne synapsy). 
Wybrane wyniki badań autora w tej dziedzinie zostaną zaprezentowane 
w następnych rozdziałach. 

Oprócz modelu statycznego, innym, intensywnie rozwijanym kierunkiem 
badań nad sztucznymi sieciami neuronowymi są sieci z tzw. neuronami 
impulsowymi, z angielskiego ,,spiking neurons" lub „pulsed neurons". Impulsowe 
podejście do modelowania zjawisk w sieciach biologicznych jest dokładniejsze 
i uwzględnia relacje czasowe między impulsami przesyłanymi w takich sieciach. 
Od strony możliwości realizacji sprzętowej sztucznych sieci z neuronami 
impulsowymi, wymagane układy elektroniczne są niestety bardziej skomplikowane 
i dużo trudniej jest zbudować układy energooszczędne. Do budowy sieci rozległych 
z bardzo dużą liczbą neuronów potrzebne są układy, które wykonują swoje zadania 
przy bardzo małym poborze mocy, rzędu pojedynczych mikrowatów lub mniejszym. 

Jeszcze innym kierunkiem rozwoju sztucznych sieci neuronowych są tzw. 
sieci neuronowe komórkowe CNN (Cellular Neural Networks). Sieci te od samego 
początku były rozwijane z myślą o realizacji sprzętowej. Ich możliwości są jednak 
bardziej ograniczone w porównaniu nie tylko z sieciami z neuronami impulsowymi, 
ale nawet z klasycznymi sieciami ANN, opartymi na modelu statycznym. Problem 
realizacji energooszczędnych układów pamiętających i ważących połączenia 

synaptyczne jest tutaj taki sam, jak w sieciach klasycznych ANN. 
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W niniejszej pracy prezentowany jest kierunek badań nad sprzętową 

realizacją sieci ANN, oparty na zmodyfikowanym, statycznym modelu neuronu. 
Modyfikacja polega na wprowadzeniu dodatkowego elementu, jakim jest komórka 
analogowej pamięci lokalnej, usytuowana przy każdej synapsie. Zadaniem takiej 
komórki jest przechowywanie informacji o wartości wagi połączenia synaptycznego. 
Pokazane są propozycje układów, które potrafią pełnić funkcje synapsy, pamięci 
analogowej i wyjściowego układu aktywacji. Przy projektowaniu tych układów 
główny nacisk położono na mały pobór mocy i prostą budowę zaproponowanych 
rozwiązań. 

2. Model neuronu odpowiedni do sprzętowej realizacji sieci ANN 

Na rys. I przedstawiono model neuronu, który umożliwia uczenie w krzemie 
w fazie odtwarzania sieci. W modelu tym uwzględniono jedno z istotnych wymagań 
stawianych układom scalonym, a mianowicie małe straty energii związane 

z transmisją sygnałów między węzłami sieci. Moc wydzielana w ścieżce 

przewodzącej jest proporcjonalna do kwadratu płynącego prądu i wprost 
proporcjonalna do rezystancji ścieżki. Najlepszym sposobem na minimalizację strat 
jest praca z bardzo małymi prądami. Żeby to uzyskać, wejścia wszystkich synaps 
muszą się charakteryzować bardzo dużą rezystancją, tzn. sygnałami wejściowymi 
synaps muszą być napięcia, a nie prądy. Sygnał wyjściowy synapsy powinien 
natomiast być prądem, a nie napięciem, ponieważ prądy można łatwo sumować 
w jednym węźle, natomiast sumowanie napięć jest znacznie bardziej złożone. 

Oznacza to, że synapsy pracują w trybie transkonduktancyjnym. 

Vin 
Synapsa 

Vcon 
Układ 

Pamięć 

lokalna aktywacji 

Vout 
F(net) 

Synapsa 

Vcon 

Pamięć 

lokalna 

Rysunek 1. Schemat blokowy sztucznego neuronu przystosowanego do sprzętowej 
realizacji sieci rozległych a dużą liczbą węzłów. 
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Ponieważ sumowanymi sygnałami są prądy, a na wyjściu neuronu ma być 
napięcie, więc oczywiście układ aktywacji, realizujący funkcję F(net), musi 
pracować w trybie transrezystancyjnym. 

Trzecim elementem schematu z rys. I jest pamięć lokalna. Pamięć ta musi być 
również elementem energooszczędnym i zajmować małą powierzchnię w krzemie. 
Rozwiązaniem, które spełnia te wymagania jest pamięć analogowa, oparta na 
wykorzystaniu kondensatora, jako elementu trzymającego informację. Oznacza to 
między innymi, że waga synapsy powinna być regulowana za pomocą napięcia. 
Pamięć tego typu ma jednak tę wadę, że trzymana informacja zanika w wyniku 
rozładowywania się kondensatora. W pamięciach cyfrowych DRAM problem ten 
jest rozwiązywany przez odświeżanie informacji. W przypadku pamięci analogowej, 
odświeżanie jest zadaniem bardzo skomplikowanym i charakteryzuje się dużym 

prawdopodobieństwem przekłamania informacji. Z tego powodu lepszym 
rozwiązaniem jest próba wydłużenia czasu trzymania informacji bez zwiększania 
czasu jej zapisu, tzn. zwiększenia wartości stosunku obu tych parametrów. Takie 
rozwiązanie zostanie przedstawione w następnym rozdziale. 

CS o ... ....... .. ...... ........ ... ... ................. CS 255 

____ ao 

. magistrala 

. adresowa ____ a7 

komórka a komórka255 

Vwy 
analogowa 
magistrala 
wyjściowa 

analogowa 
magistrala 
wejściowa 

WR 

Rysunek 2. Uproszczony schemat pamięci analogowej, zawierającej 256 komórek, 
pracującej w sposób multipleksowany. 

W celu zredukowania liczby ścieżek obsługujących pamięć, wskazane jest 
połączenie większej liczby komórek pamięci w jeden blok, z jedną, wspólną 
magistralą dla danych wejściowych i jedną, wspólną magistralą dla danych 
wyjściowych, jak pokazano na rys.2. Blok składa się z 256 komórek, adresowanie 
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komórek odbywa się w sposób cyfrowy, z wykorzystaniem 8-bitowej szyny 
adresowej. Adres cyfrowy jest zamieniany na sygnał wyboru komórki za pomocą 
standardowego dekodera, zbudowanego z bramek logicznych, znanego z pamięci 
DRAM. Szyna oznaczona przez WR służy do sterowania fazą zapisu informacji 
i fazą trzymania informacji. Wykorzystując blok pamięci analogowej jako moduł 
współpracujący z blokiem synaps można realizować szybkie uczenie wewnątrz 
układu scalonego bez angażowania pamięci zewnętrznej. Pamięć zewnętrzna jest 
jednak potrzebna po to, by spełniać rolę elementu odświeżającego w stosunku do 
pamięci lokalnej. Pamięć lokalna ma bowiem charakter krótkoterminowy i mimo 
usprawnień opisanych w następnym rozdziale, po dłuższym okresie czasu (rzędu 
minut) pamięć ta powinna być odświeżona. 

3. Układy elektroniczne realizujące synapsę, komórkę pamięci 
analogowej oraz funkcję aktywacji 

Na rys 3. pokazano schemat elektryczny układu, który może służyć jako 
sterowana napięciem synapsa, pracująca w trybie transkonduktancyjnym. (Wojtyna, 
2002). W porównaniu z rozwiązaniami prezentowanymi wcześniej, charakteryzuje 
się on zmniejszonym poborem mocy i zwiększonym zakresem zmian napięcia 

wejściowego. Waga połączenia synaptycznego jest sterowana za pomocą różnicy 
napięć V y-V x na bramkach tranzystorów M7 i M9. Jeżeli synapsa jest w stanie 
nieaktywnym, tj. gdy napięcie wejściowe Yin jest równe zeru oraz napięcia Yy i Yx 
są równe zeru, wówczas synapsa praktycznie nie pobiera prądu ze źródła zasilania, 
pod warunkiem, że prąd I0 , dostarczany do obciążenia, jest pomijalnie mały. 

M3 

V;n --+------1 

Rysunek 3. Synapsa o małym poborze mocy. 
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Na rys. 4 pokazano jedno z możliwych rozwiązań układu aktywacji, 
pracującego w trybie tranzrezystancyjnym. Układ jest zbudowany z dwóch, 
połączonych kaskadowo luster prądowych, obciążonych tranzystorem M6. Realizuje 
on w przybliżeniu skokową charakterystykę przejściowa. Prąd progowy jest 
ustawiany za pomocą napięcia V th· Układ jest prosty, przystosowany do niskiego 
napięcia zasilania i pobiera niewielki prąd ze źródła zasilającego (Wojtyna, 2000). 

I l 
~ 

Rysunek 4. Transrezystancyjny układ aktywacji realizujący w przybliżeniu 
funkcję skokową. 

Układem o podstawowym znaczeniu dla omawianej koncepcji s1ec1 
potrafiących się uczyć wewnątrz układu scalonego w trakcie pracy jest komórka 
pamięci analogowej, przystosowana do współpracy z synapsą. Jak już wspomniano 
we wstępie, główny wysiłek badawczy autora i jego zespołu został skierowany na 
wydłużenie czasu trzymania informacji, przy zachowaniu krótkiego czasu jej zapisu. 
W tym celu zaproponowano oryginalne rozwiązanie z kluczowanym sprzężeniem 
zwrotnym, pokazane na rys. 5, opisane szerzej w pracy (Wojtyna, Grad, 2001). 

Układ działa w ten sposób, że w fazie zapisu informacji pętla sprzężenia 
zwrotnego jest rozwarta, tzn. klucze S 1, S2, S3 i SW są w takim położeniu, jak 
pokazano na rys. Sa. W fazie trzymania informacji, klucze te są przełączane do 
innych pozycji, w celu odcięcia wejścia i zamknięcia pętli sprzężenia zwrotnego. 
Jeżeli wtórnik napięciowy występujący w pętli sprzężenia zwrotnego jest 
precyzyjny, wówczas w fazie trzymania mamy takie samo napięcie na obu końcach 
kanału tranzystora SW oraz zerowe napięcie między kanałem tego tranzystora a jego 
podłożem. W rezultacie uzyskuje się znaczącą redukcję prądu płynącego wzdłuż 

kanału tranzystora SW oraz prądu upływu do jego podłoża. Wyniki symulacji 
komputerowych, a przede wszystkim wyniki badań eksperymentalnych 
(przedstawione w rozdziale następnym) wykazały, że czas trzymania informacji 
można w ten sposób wydłużyć o ponad trzy rzędy wielkości, w porównaniu 
z rozwiązaniem bez sprzężenia zwrotnego, co jest bardzo dobrym rezultatem. 
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a) Wy Vc 

S2 Sł 

We 

l ---- ------- -
Vc 

Ster l S3 SW CT •---.,_ ___________ T 

b) 
Wtórnik 

Vvv 

Wy 

lnverter 

Vc 
We Ster ______________ ___. 

MlO M9 

Rysunek 5. Komórka pamięci analogowej z kluczowanym sprzężeniem 
zwrotnym: a) schemat blokowy, b) pełny schemat elektryczny. 

4. Prototypowy układ scalony ASIC i wyniki pomiarów 

Układy przedstawione w poprzednim rozdziale były najpierw szczegółowo 
badane symulacyjnie, z wykorzystaniem takich symulatorów komputerowych jak 
PSPICE, HIPICE, SPECTRA. Wyniki tych symulacji, wykonywanych dla różnych 
technologii CMOS oraz różnych modeli tranzystorów, mimo pewnych różnic 

prowadziły do wspólnego wniosku, że układy te poprawnie spełniają swoje funkcje, 
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jeśli są odpowiednio zaprojektowane. Ostateczną weryfikacją poprawności ich 
działania był prototypowy układ scalony, wykonany na podstawie projektu 
technologicznej opracowanego w Instytucie Telekomunikacji ATR w Bydgoszczy 
z wykorzystaniem programu CADENCE. Ze względu na konieczność ograniczenia 
rozmiarów niniejszej publikacji, poniżej przedstawione są wyniki pomiarów 
dotyczące tylko komórki pamięci analogowej. Opracowana komórka spełnia 

kluczową rolę w całej koncepcji uczenia w krzemie i bez niej nie można się obejść. 

Rysunek 6. Projekt masek układu komórki pamięci analogowej zrealizowanej 
praktycznie w technologii CMOS 0,8µm CYE (92,5µm x 45,5µm). 

Na rys. 6 pokazano projekt technologiczny wykonanej praktycznie komórki 
pamięci w technologii CMOS 0,8µm CYE, z wykorzystaniem modułu Virtuoso 
pakietu CADENCE, wersja 4.4.3 (Design kit: Cadence Mixed Signal Hit-Kit-3.30). 
Do weryfikacji zgodności projektu układu z regułami projektowania 
przewidzianymi dla tej technologii użyto programu DRC (Design Rule Check) 
o nazwie Diva, w wersji 4.4.3. Wykonawcą prototypowego układu scalonego, 
w którego skład weszła między innymi ta komórka, była firma Nordic. Wymiary 
tranzystorów, użytych do budowy komórki, są podane w Tablicy 1. 

Tablica 1. Wymiary tranzystorów (szerokość i długość kanału). 

Tranzystor Ml M2 M3 M4 MS M6 M7 MS M9 Ml Ml Ml Ml Ml Ml 
o 1 2 3 4 5 

w I [µml 20 4 2 3 3 2 2 2 2 20 2 3 3 2 2 

LI [µml 0,8 8 8 0,8 0,8 0,8 0,8 2 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 
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Rysunek 7 przedstawia zdjęcie całego układu prototypowego (ponad 11 
tysięcy tranzystorów), umieszczonego w obudowie PGA 100, natomiast rysunek 8 
pokazuje fragment tego układu, przedstawiający tylko jedną komórkę pamięci. 

Rysunek 7. Mikroskopowe zdjęcie wyprodukowanego układu scalonego w 
odsłoniętej od góry obudowie (jeden egzemplarz był celowo zamówiony w takiej 

obudowie). 

Rysunek 8. Zdjęcie jednej komórki pamięci analogowej. 

Badanie eksperymentalne, przeprowadzone na wykonanym układzie 

prototypowym (Wojtyna i Grad, 2003) w pełni potwierdziły oczekiwane, dobre 
właściwości tej pamięci. Z pomiarów wyszło, że czas trzymania informacji udało się 
wydłużyć jeszcze bardziej, niż wynikało to z symulacji. Dla kondensatora 

334 



Sprzętowa realizacja adaptacyjnych sieci neuronowych 

trzymającego o pojemności lpF, pomierzona, średnia szybkość zmiany napięcia na 
kondensatorze była rzędu 10-5 V/sec, tzn. ponad 1000 razy mniejsza niż szybkość 
zmian w układzie z wyłączoną pętlą sprzężenia zwrotnego_ Mniejsza o trzy rzędy 
wielkości szybkość zmian napięcia trzymanego oznacza wydłużenie czasu 
trzymania w przybliżeniu o trzy rzędy wielkości. Tak dobry wynik jest efektem 
dużej precyzji nietypowego rozwiązania wtórnika napięciowego, zastosowanego 
w pętli sprzężenia zwrotnego komórki pamięci. 

Szybkość zapisu informacji do tej komórki była natomiast rzędu 103 V/sec, 
tzn. o osiem rzędów wielkości większa niż szybkość zmian napięcia w fazie 
trzymania w układzie z zamkniętą pętlą sprzężenia zwrotnego. 

Badany eksperymentalnie układ działał najlepiej przy napięciu zasilania 
2,4V, pobierając w najgorszym przypadku moc około 6 µ W. 

5. Podsumowanie 

W pracy przedstawiono problem sprzętowej realizacji sztucznych s1ec1 
neuronowych, które mają funkcjonować w sposób podobny do sieci biologicznych 
wykazując, między innymi, zdolność do adaptacyjnego uczenia się w trakcie pracy. 
Sprecyzowano warunki, jakie muszą być spełnione, by takie sieci można było 
zrealizować w formie układu scalonego CMOS dużej skali integracji. Jednym z nich 
jest wymaganie, by sygnały przesyłane między neuronami były napięciami, a nie 
prądami, co jest konieczne dla minimalizacji strat energii w ścieżkach łączących 
neurony. Z tego powodu oraz ze względu na fakt, że łatwiej jest sumować prądy niż 
napięcia, synapsa powinna pracować w trybie transkonduktancyjnym, a układ 

aktywacji w trybie transrezystancyjnym. Innym wymaganiem jest bardzo mały 
pobór prądu przez wszystkie układy elektroniczne, wykorzystywane do budowy 
takich sieci. Jeszcze innym wymaganiem jest wprowadzenie do struktury sieci 
pam1ęc1 lokalnych, służących do czasowego (krótkoterminowego lub 
średnioterminowego) przechowywania informacji o wagach połączeń 

synaptycznych. W pracy przestawiono konkretne rozwiązania układów CMOS, 
przystosowanych do pełnienia funkcji synapsy, pamięci analogowej i układu 

aktywacji. Najwięcej miejsca poświęcono pamięci analogowej, ponieważ jej 
znaczenie jest fundamentalne dla prezentowanej koncepcji sieci. Dzięki 

zastosowaniu oryginalnego rozwiązania z kluczowanym sprzężeniem zwrotnym, 
w pamięci tej udało się zwiększyć czas trzymania informacji o trzy rzędy wielkości, 
w porównaniu z prostym układem pamięci z jednym kondensatorem i jednym 
kluczem. Rezultaty przeprowadzonych badań, zarówno symulacyjnych jak 
i eksperymentalnych, w pełni potwierdzają słuszność przejętej koncepcji i stanowią 
dobra podstawę do dalszych badań w tym kierunku. 
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