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วิทยานิพนธเลมนี้นํ าเสนอการประยุกตใชไมโครคอนโทรลเลอรเปนโครงขาย
ประสาททําหนาที่เปน Adaptive Filter เพือ่ ลดสัญญาณรบกวนออกจากสัญญาณไฟฟาของกลาม
เนือ้ ลาย เนือ่ งจากการวัดสัญญาณไฟฟาตางๆของรางกาย เชนสัญญาณไฟฟาของกลามเนื้อลาย
มักพบสัญญาณรบกวนความถี่ 50 เฮิรตซที่มีฮารโมนิคปนอยูดวย ซึ่งสัญญาณรบกวนเหลานี้จะมี
ขนาดสูงกวาสัญญาณไฟฟาของกลามเนื้อลาย จึงทําใหสัญญาณไฟฟาของกลามเนื้อลายที่ไดจาก
การวัดถูกบดบังหรือผิดเพี้ยนไปจากเดิม
โครงขายประสาท ADALINE มีความเหมาะสมในการทําหนาที่เปน Adptive
Filter เพือ่ ลดทอนสัญญาณรบกวน เนือ่ งจากโครงสรางของโครงขาย ADALINE จะมีเพียงชั้นอิน
พุตและชัน้ เอาทพุตเทานั้นรวมทั้งมีการคํานวณแบบปอนไปขางหนาอยางเดียว จึงทําใหใชเวลาลู
เขาสูค า เสถียรไดรวดเร็ว โดยในงานวิจัยนี้ไดกําหนดใหโครงขาย ADALINE มีอนิ พุตจํานวน 8
แท็ป ระยะการหนวงเวลาเทากับ 10 อัตราการเรียนรูเทากับ 0.005 และใชอัตราสุมคาสัญญาณ
1,000 ขอมูลตอวินาที โดยการนําสัญญาณอินพุตซึ่งเปนสัญญาณไฟฟาของกลามเนื้อลายที่ปนกับ
สัญญาณรบกวนความถี่ 50 เฮิรตซ มาทําการหนวงเวลาและใชเปนสัญญาณอินพุตใหกับโครงขาย
โครงขายประสาทจะทําการปรับคานํ้าหนักและคาไบอัสจนกระทั่งเอาทพุตของโครงขายมีลักษณะ
ใกลเคียงกับสัญญาณรบกวนมากที่สุด
ในงานวิจยั นี้ไดใชไมโครคอนโทรลเลอร 2 ตระกูลประยุกตเปนโครงขายประสาท
ADALINE คือ AVR ATmega32 และ dsPIC30F2010 จากการทดสอบพบวาทั้งสองตระกูล
สามารถลดทอนสัญญาณรบกวนความถี่ 50 เฮิรตซไดมากกวา 50 dB และสามารถลดทอน
สัญญาณรบกวนความถี่ฮารโมนิคของ 50 เฮิรตซไดมากกวา 10 dB
อยางไรก็ตาม หากเปรียบเทียบความเหมาะสมระหวางไมโครคอนโทรลเลอร
AVR ATmega32 กับ dsPIC30F2010 แลวจะเห็นวา dsPIC30F2010 มีความเหมาะสมที่จะนํา
ไประยุกตใชเปนโครงขาย ADALINE เพือ่ ลดทอนสัญญาณรบกวนความถี่ 50 เฮิรตซและฮารโม
นิคไดดกี วา เนื่องจากใชเวลานอยกวาในการประมวลผลโครงขาย ADALINE โดยใชเวลาเพียง
400 ไมโครวินาทีตอรอบการคํานวณ และชิปมีขนาดเล็กกวา ทําใหใชพื้นที่บนแผนวงจรนอยลง
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ABSTRACT

This thesis presents the application of microcontroller as adaptive neural
network filter for noise reduction from surface electromyography(SEMG). Biomedical
signals measurement such as surface electromyography are very often found the 50 Hz and
its harmonic. Because of very high amplitude of noise signal, the SEMG is very often
distorted.
ADALINE neural network is appropriate as adaptive filter for noise
reduction because the structrue of ADALINE network has one input-output layer and
feedforward structure only and the convergence time is very short. The ADALINE network
used in this thesis has 8 tapped delay lines, learning rate : 0.005. The SEMG and noise
signal is sampled at rate 1000 samples/sec and delayed in order to be input of ADALINE
network. ADALINE network adjusts the weight and bias until the output is similar to the
noise signal
Two families of microcontroller used as ADALINE network are AVR
Atmega32 and dsPIC30F2010. The results of testing show that, both family, the noise
signal at 50 Hz and harmonic noise signals of 50 Hz can be reduced more than 50 dB and
10 dB respectively
However dsPIC30F2010 is appropriate to use as ADALINE network
because its calculation time is more shorter (400 µsec/iteration) and its size is smaller.
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