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Abstract: 
 

This paper presents the design and implementation of a 2 layer feed-forward artificial neural 
network intellectual property (IP) core applied for handwritten digit recognition system on 
FPGA. We use  16-bit  half-precision  floating-point  number format to represent the weights 
of the designed neural network. The neural network which is synthesized and verified on 
Xilinx Virtex-5 XC5VLX-110T occupies about 41% of FPGA hardware resources and can run 
at a maximal clock frequency of 205 MHz. When verified on the FPGA board with 10,000 
samples from MNIST handwritten digit database, the recognition rate of the designed network 
is 90.88% and the recognition time is reported as 8 (µs) per sample. Experimental results show 
that our designed neural network IP core is suitable for embedded pattern recognition 
applications.                        
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Tóm tắt: 
 
 
Bài báo này trình bày việc thiết kế và thực hiện một kiến trúc lõi IP mạng nơ-ron nhân tạo 2 
lớp ứng dụng cho hệ thống nhận dạng chữ số viết tay trên FPGA. Chúng tôi sử dụng định dạng 
số dấu phẩy động bán chính xác với 16-bit để biểu diễn các trọng số của mạng nơ-ron. Mạng 
nơ ron nhân tạo được tổng hợp và kiểm tra trên FPGA Virtex-5 XC5VLX-110T, chiếm 41% 
tài nguyên phần cứng FPGA và có tần số hoạt động tối đa là 205 MHz. Khi thực hiện kiểm tra 
trên board mạch FPGA với 10,000 mẫu từ cơ sở dữ liệu chữ số viết tay MNIST, tỉ lệ nhận 
dạng đúng là 90.88% và thời gian nhận dạng là 8 (µs) cho mỗi mẫu. Các kết quả thực nghiệm 
cho thấy rằng lõi IP mạng nơ-ron nhân tạo được thiết kế trong bài báo rất phù hợp cho các ứng 
dụng nhận dạng mẫu trong các hệ thống nhúng.  
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