บทที่ 5
บทสรุปและวิจารณผล
จากการทดสอบในบทที่ 4
ไดทาการทดสอบไมโครคอนโทรลเลอร
ํ
ที่นํามา
ประยุกตใชเปนโครงขายประสาท ADALINE จํานวน 2 ตระกูลคือ ไมโครคอนโทรลเลอร AVR
ATmega32 และ ไมโครคอนโทรลเลอร dsPIC30F2010
โดยเหตุผลที่ตองใชไมโคร
คอนโทรลเลอร 2 ตระกูลเนื่องจากไมโครคอนโทรลเลอรสวนใหญเปนไมโครคอนโทรลเลอรขนาด
8 บิต ซึง่ มีราคาถูกและหาไดงายในประเทศซึ่งหากประยุกตใชไมโครคอนโทรลเลอรเหลานี้จะทํา
ใหการนําไมโครคอนโทรลเลอรประยุกตใชเปนโครงขายประสาทเพื่อลดสัญญาณรบกวนราคาไม
แพงมากนัก ประกอบกับในเวลาชวงนั้นบริษัทไมโครชิปเทคโนโลยี ยังไมไดมีการจําหนายไมโคร
คอนโทรลเลอร dsPIC ออกสูตลาดและไมโครคอนโทรลเลอร AVR ATmega32 เปนไมโคร
คอนโทรลเลอรที่มีความเร็วสูงในขณะนั้น จึงไดนําไมโครคอนโทรลเลอร AVR ATmega32 มา
ประยุกตเปนโครงขายประสาท ADALINE ซึง่ ไมโครคอนโทรลเลอร AVR ATmega32 เปน
ไมโครคอนโทรลเลอรขนาด 8 บิต ความเร็วในการประมวลผล 16 ลานคําสั่งตอวินาที ตัวถังแบบ
DIP ขนาด 40 ขา ซึ่งปรากฏวาเมื่อใหทํางานเปนโครงขายประสาท ADALINE
ไมโคร
คอนโทรลเลอร AVR ATmega32 ใหอตั ราสุมคาสัญญาณ (Sampling Rate) ประมาณ 600
ขอมูลตอวินาที ซึ่งอัตราสุมคาสัญญาณที่ตองการคือ 1000 ขอมูลตอวินาทีจึงแกปญหาโดยนํา
ไมโครคอนโทรลเลอร AVR ATmega32 จํานวน 2 ตัวมาทํางานรวมกัน โดยใหไมโคร
คอนโทรลเลอรตัวแรกทําหนาที่แปลงสัญญาณอะนาลอกเปนดิจิตอลขนาด 10 บิต และทําหนาที่
หนวงเวลาเพื่อสรางเปนสัญญาณอางอิงใหกับโครงขายประสาท ADALINE ไมโครคอนโทรลเลอร
AVR ATmega32 ตัวทีส่ องจะทําหนาที่เปนโครงขายประสาท ADALINE โดยรับสัญญาณอินพุต
และสัญญาณอางอิงมาจากไมโครคอนโทรลเลอร AVR ATmega32 ตัวแรกและใหเอาทพุตแก
วงจรแปลงสัญญาณดิจติ อลเปนอะนาลอกขนาด 10 บิต ซึ่งจะไดสัญญาณไฟฟาที่ไดกําจัดสัญญาณ
รบกวนออกไปแลว การนําไมโครคอนโทรลเลอร AVR ATmega32 จํานวน 2 ตัวมาประยุกตเปน
โครงขาย ADALINE นัน้ สามารถทําหนาที่กําจัดสัญญาณรบกวนไดดี แตในการนําไประยุกตใช
งานจริงนัน้ ยังไมเหมาะสม เนื่องจากเปนชิปขนาด 40 ขา จํานวน 2 ตัว ซึ่งตองใชพื้นที่ของแผน
ลายวงจรมากขึ้น ทําใหการสรางเครื่องมือวัดที่ตองใช ไมโครคอนโทรลเลอรทําหนาที่กําจัด
สัญญาณรบกวนตองมีขนาดใหญขึ้นดวย ตอมาในป พศ. 2547 บริษัทไมโครชิปเทคโนโลยี ผู
ผลิตไมโครคอนโทรลเลอร PIC ไดนาเสนอไมโครคอนโทรลเลอร
ํ
dsPIC (Digital Signal
Controller : DSC) ซึง่ เปนไมโครคอนโทรลเลอรประมวลผลสัญญาณดิจิตอลความเร็วสูง ขนาด
16 บิต ซึ่งมีอยูหลายเบอรดวยกันใหเลือกใชงาน
แตในวิทยานิพนธนี้ไดเลือกใชเบอร
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dsPIC30F2010 ซึง่ มีความเร็วในการประมวลผล 30 ลานคําสั่งตอวินาที สามารถใหอัตราสุมคา
สัญญาณ 1,000 ขอมูลตอวินาทีได และตัวถังเปนแบบ DIP มีขนาด 28 ขา ซึ่งจะเห็นวามีขนาด
เล็กกวา AVR ATmega32 ทําใหเหมาะสมที่จะนําไปประยุกตใชงานไดสะดวกกวา โดยโครงสราง
ของโครงขาย ADALINE ทีท่ างานบนไมโครคอนโทรลเลอร
ํ
ทั้ง 2 ตระกูลไดกําหนดใหมีอินพุต
จํานวน 8 แท็ป (Tab) ระยะการหนวงเวลา (Delay) เทากับ 10 อัตราการเรียนรูของโครงขาย
ประสาทเทากับ 0.005 และใชอัตราสุมคาสัญญาณ 1,000 ขอมูลตอวินาที
การทดสอบในขัน้ ตอนแรกไดจําลองสัญญาณไฟฟาของกลามเนื้อลายที่วัดไดโดย
นํ าตัวอยางสัญญาณไฟฟาของกลามเนื้อลายที่ไมมีสัญญาณรบกวนมาผสมกับสัญญาณรบกวน
ความถี่ 50 เฮิรตซ และความถี่ 50 เฮิรตซที่มีฮารโมนิค แลวปอนเปนอินพุตใหกับโครงขาย
ADALINE ตามการทดสอบที่ 4.1 และ 4.2 โดยผลของการทดสอบจากเอาทพุตของโครงขาย
ADALINE ไดนามาเปรี
ํ
ยบเทียบกับเอาทพุตของวงจรนอตซฟลเตอร ซึ่งมีอัตราลดทอนสัญญาณ
ความถี่ 50 เฮิรตซ ประมาณ 20 dB ดังการทดสอบคุณสมบัติของวงจรนอตซฟลเตอรในหัวขอ
ที่ 3.8 หลังจากทดสอบการกําจัดสัญญาณรบกวนออกจากสัญญาณไฟฟาของกลามเนื้อลายดวย
การจําลองสัญญาณรบกวนแลว
ตอมาไดทําการทดสอบการกําจัดสัญญาณรบกวนออกจาก
สัญญาณไฟฟาของกลามเนื้อลายจริง โดยการวัดสัญญาณไฟฟาของกลามเนื้อลายขณะเกร็งกลาม
เนื้อดวยวิธีการยกนํ้าหนักซึ่งจะเปนสัญญาณที่มีทั้งสัญญาณไฟฟาของกลามเนื้อลายและสัญญาณ
รบกวนจริงปอนเปนอินพุตใหกับโครงขาย ADALINE และวงจรนอตซฟลเตอร ดังในการทดสอบ
ที่ 4.3 และ 4.4
จากผลการทดสอบหัวขอ 4.1.1 และ 4.2.1 ซึ่งเปนการทดสอบกําจัดสัญญาณ
รบกวนความถี่ 50 เฮิรตซออกจากสัญญาณไฟฟาของกลามเนื้อลายดวยไมโครคอนโทรลเลอร
AVR ATmega32 และ dsPIC30F2010 ตามลําดับ พบวาอัตราสวนสัญญาณตอสัญญาณรบกวน
(S/N) และคาความสามารถในการกําจัดสัญญาณรบกวน (m/e) จากเอาทพุตของโครงขาย
ADALINE มีคา มากกวาเอาทพุตของวงจรนอตซฟลเตอร ซึ่งดัชนีทั้งสองนี้หากมีคามากกวาแสดง
วาสามารถกําจัดสัญญาณรบกวนไดดีกวา หากพิจารณาอัตราการลดทอนสัญญาณรบกวน พบวา
เอาทพุตของโครงขาย ADALINE สามารถลดทอนสัญญาณรบกวนความถี่ 50 เฮิรตซไดดีกวา
โดยสามารถลดทอนไดประมาณ
33 dB ในขณะทีว่ งจรนอตซฟลเตอรลดทอนไดประมาณ
20 dB และ หากพิจารณาการกําจัดสัญญาณรบกวนความถี่ 50 เฮิรตซที่มีฮารโมนิคจากผลการ
ทดสอบที่ 4.1.2 และ 4.2.2 พบวาอัตราสวนสัญญาณตอสัญญาณรบกวน (S/N) และคาความ
สามารถในการกําจัดสัญญาณรบกวน (m/e) จากเอาทพุตของโครงขาย ADALINE มีคามากกวา
เอาทพตุ ของวงจรนอตซฟลเตอรเชนเดียวกัน หากพิจารณาอัตราการลดทอนสัญญาณรบกวน เห็น
ไดวาเอาทพุตจากโครงขาย ADALINE ของไมโครคอนโทรลเลอรทั้ง 2 ตระกูล มีอัตราการลด
ทอนสัญญาณรบกวนที่ความถี่ 50 เฮิรตซประมาณ 52 dB ในขณะที่วงจรนอตซฟลเตอรมีอัตรา
การลดทอนสัญญาณรบกวนความถี่ 50 เฮิรตซไดประมาณ 20 dB และหากพิจารณาขนาด
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เพาเวอรสเปคตรัมของสัญญาณรบกวนที่เปนความถี่ฮารโมนิคจะเห็นไดวาความถี่ฮารโมนิคจาก
เอาทพุตของโครงขาย ADALINE มีขนาดลดลง ดังแสดงในตารางที่ 4-2, 4-3, 4-5 และ 4-6
ในขณะที่ขนาดเพาเวอรสเปคตรัมของสัญญาณรบกวนที่เปนความถี่ฮารโมนิคจากเอาทพุตของ
วงจรนอตซฟลเตอรมีขนาดใกลเคียงกับอินพุต ซึ่งแสดงใหเห็นวาวงจรนอตซฟลเตอรไมสามารถ
ลดทอนสัญญาณรบกวนความถี่ฮารโมนิคของความถี่ 50 เฮิรตซได และเมื่อพิจารณารูปรางของ
สัญญาณและเพาเวอรสเปคตรัม จะเห็นไดวาสัญญาณเอาทพุตของโครงขาย ADALINE มีความ
ใกลเคียงกับตัวอยางสัญญาณไฟฟาของกลามเนื้อลายมากกวาเอาทพุตของวงจรนอตซฟลเตอร
และการลดทอนสัญญาณของวงจรนอตซฟลเตอรยังไดลดทอนสัญญาณไฟฟาของกลามเนื้อลายใน
สวนทีใ่ กลเคียงความถี่ 50 เฮิรตซออกไปดวย จึงทําใหสัญญาณไฟฟาของกลามเนื้อลายสวนนั้น
หายไป ดังนั้นจากการทดสอบที่ 4.1 และ 4.2 แสดงใหเห็นวาไมโครคอนโทรลเลอรทั้ง 2 ตระกูล
ทีใ่ ชประยุกตเปน โครงขาย ADALINE สามารถกําจัดสัญญาณรบกวนความถี่ 50 เฮิรตซและ
ฮารโมนิคได
จากการทดสอบ การกําจัดสัญญาณรบกวนของสัญญาณไฟฟาของกลามเนื้อลาย
จริงขณะเกร็งกลามดวยการยกนํ้าหนักขนาด 1 กิโลกรัม 2.5 กิโลกรัม และ 4 กิโลกรัมเพื่อ
ทดสอบการประยุกตใชไมโครคอนโทรลเลอรเปนโครงขายประสาท ADALINE ทําหนาที่กําจัด
สัญญาณรบกวนขณะนําไปใชงานจริง ดังการทดสอบหัวขอ 4.3 และ 4.4 ก็จะเห็นไดวา อัตรา
สัญญาณตอสัญญาณรบกวน (S/N) และคาความสามารถในการกําจัดสัญญาณรบกวน (m/e)
จากเอาทพุตของโครงขายประสาท ADALINE มีคา มากกวาจากเอาทพุตของวงจรนอตซฟลเตอร
ซึง่ ดัชนีทงั้ สองนีห้ ากมีคามากกวาแสดงวาสามารถกําจัดสัญญาณรบกวนไดดีกวา และหากพิจารณา
อัตราการลดทอนสัญญาณรบกวน รูปรางและขนาดเพาเวอรสเปคตรัมของสัญญาณจากเอาทพุต
ของโครงขาย ADALINE และวงจรนอตซฟลเตอร จะเห็นวาโครงขาย ADALINE สามารถลด
ทอนสัญญาณรบกวนความถี่ 50 เฮิรตซไดมากกวา 50 dB และยังสามารถลดทอนสัญญาณฮารโม
นิคไดมากกวา 10 dB อีกดวย ในขณะที่วงจรนอตซฟลเตอรสามารถลดสัญญาณรบกวนความถี่
50 เฮิรตซไดเพียง 20 dB แตไมสามารถลดทอนความถี่ฮารโมนิคใหลดลงไดและยังทําให
สัญญาณกลามเนื้อลายในสวนความถี่ใกลเคียงกับความถี่ 50 เฮิรตซหายไป ซึ่งทําใหสัญญาณ
ไฟฟาของกลามเนื้อลายในสวนนั้นขาดหายไป และหากสังเกตคาดัชนีตางๆจากการยกนํ้าหนักที่มี
ขนาดแตกตางกัน จะเห็นไดวาเมื่อยกนํ้าหนักขนาดมากขึ้นทําใหสัญญาณไฟฟาของกลามเนื้อลาย
มีขนาดสูงขึน้ ใกลเคียงกับสัญญาณรบกวน ทําใหคาดัชนีที่กลาวมาจะมีคานอยลง เนื่องจากผลรวม
ของสัญญาณไฟฟาของกลามเนื้อลายมีปริมาณมากขึ้นเมื่อเทียบกับสัญญาณรบกวนจึงทําใหดัชนีที่
ไดจากสมการที่กลาวมามีคานอยลง และโดยคุณสมบัติของโครงขาย ADALINE จะสามารถเรียน
รูสัญญาณรบกวนที่มีลักษณะเปนคาบไดดีหากสัญญาณรบกวนนั้นมีขนาดสูงกวาสัญญาณของ
กลามเนื้อลาย
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ผลการทดสอบไดแสดงใหเห็นวา การประยุกตใชไมโครคอนโทรลเลอรเปนโครง
ขายประสาท ADALINE เพือ่ กําจัดสัญญาณรบกวนที่มีลักษณะเปนคาบไดจริง โดยสวนใหญ
สัญญาณรบกวนของรางกายจะเปนสัญญาณรบกวนความถี่ 50 เฮิรตซ ซึ่งจะมีฮารโมนิคที่ความถี่
ตางๆ เทาใดนั้นขึ้นกับสถานที่หรือบริเวณนั้นๆ วาอยูใกลแหลงแพรสัญญาณรบกวนชนิดใด ซึ่ง
หากสัญญาณรบกวนมีลักษณะเปนคาบแลว
ไมโครคอนโทรลเลอรที่ประยุกตใชเปนโครงขาย
ประสาท ADALINE สามารถกําจัด หรือลดทอนสัญญาณรบกวนนั้นใหหายไปได จากการ
ทดสอบจะเห็นวาไมโครคอนโทรลเลอร dsPIC30F2010 กับ AVR ATmega32 สามารถทําหนา
ทีก่ าจั
ํ ดสัญญาณรบกวนออกจากสัญญาณไฟฟาของกลามเนื้อลายไดทั้งสองตระกูล แตถาหากจะ
นําไปประยุกตใชงานจริงเปนโครงขายประสาท ADALINE เพือ่ ทําหนาที่กําจัดสัญญาณรบกวน
ควรเลือกใชไมโครคอนโทรลเลอร dsPIC30F2010 เนือ่ งจากมีความเร็วในการประมวลผลสูง
กวา โดยใชเวลาในการคํานวณการทํางานของโครงขาย ADALINE เพียง 400 ไมโครวินาทีตอ
รอบ โดยที่ลักษณะทางกายภาพมีขนาดเล็กกวา ซึ่งทําใหใชพื้นที่ในการวางอุปกรณนอยลง และ
หากพิจารณาเรื่องราคาถาใช AVR ATmega32 จํานวน 2 ตัวจะมีราคาแพงกวาการเลือกใช
dsPIC30F2010 เกือบเทาตัว ดังนั้นจะเห็นวา dsPIC30F2010 มีความเหมาะสมที่จะนําไป
ประยุกตใชงานจริงเปนโครงขายประสาท ADALINE เพือ่ ทําหนาที่กําจัดสัญญาณรบกวน ซึ่ง
สามารถจะนํ าไปประยุกตใชเปนสวนหนึ่งของวงจรของเครื่องมือวัดทางการแพทยเพื่อกํ าจัด
สัญญาณรบกวนที่วัดไดจากสัญญาณไฟฟาตางๆ ของรางกาย
ขอเสนอแนะและแนวทางปรับปรุง ใหสังเกตวงจรแปลงสัญญาณดิจิตอลเปน
อะนาลอกในงานวิจัยนี้ยังใชพื้นที่มากในการวางอุปกรณตัวความตานทาน (Resistors) ซึง่ สาเหตุที่
เลือกใชวงจรแปลงสัญญาณดิจิตอลเปนอะนาลอกชนิด R2R แลดเดอร เนื่องจากครั้งแรกไดใช
ไมโครคอนโทรลเลอร AVR ATmega32 จํานวน 2 ตัวมาเปนโครงขาย ADALINE ซึง่ ใชเวลาใน
การประมวลผลตามอัลกอลิทึมของโครงขาย ADALINE ตอรอบประมาณ 980 ไมโครวินาที
ทําใหมเี วลาในการสงขอมูลออกไปยังวงจรแปลงสัญญาณดิจิตอลเปนอะนาลอกนอยมาก ไมเพียง
พอกับการสงขอมูลแบบอนุกรมใหวงจรแปลงสัญญาณดิจิตอลเปนอะนาลอก แตหากเปลี่ยนมาใช
ไมโครคอนโทรลเลอร dsPIC30F2010 ซึง่ ใชเวลาในการประมวลผลตาม อัลกอลิทึมของโครงขาย
ADALINE ตอรอบประมาณ 400 ไมโครวินาที ซึ่งยังมีเวลามากพอในการจัดสงขอมูลแบบ
อนุกรมไปยังวงจรแปลงสัญญาณดิจิตอลเปนอะนาลอก จึงเสนอใหใชไอซีแปลงสัญญาณดิจิตอล
เปนอะนาลอกชนิด อินพุตแบบอนุกรม ซึ่งมีขนาดเล็ก ราคาถูกและหาไดงาย ซึ่งจะทําใหการใช
พืน้ ทีใ่ นการวางตัวอุปกรณบนแผนวงจรนอยลง และหากตองการให dsPIC30F2010 คํานวณได
เร็วกวาหรือใชเวลานอยกวานี้
ก็สามารถทําไดโดยการใชวิธีการคํานวณแบบตัวเลขจํานวนเต็ม
(Integer หรือ Fix Point) และจากความสามารถในการกําจัดสัญญาณรบกวนที่มีลักษณะเปนคาบ
ของโครงขาย ADALINE นัน้ ยังสามารถประยุกตใชลดเสียงฮัมของในเครื่องขยายเสียง เครื่อง
ขจัดเสียงรบกวนแบบปรับตัวได หรืองานอื่นๆที่มีลักษณะใกลเคียงได

