บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความสําคัญและที่มาของการวิจัย
สัญญาณไฟฟาตาง ๆ ของรางกายมีความสําคัญมากในการนํามาวิเคราะหความ
ผิดปกติของระบบประสาทและกลามเนื้อเชนสัญญาณไฟฟาของกลามเนื้อลาย
(Surface
Electromyography : SEMG) หรือการวัดระดับสัญญาณคลื่นสมองของมนุษย (Electro
Encephalo Graph : EEG) ซึง่ ในการวัดสัญญาณไฟฟาตางๆ จากรางกายนั้นมักจะพบวามี
สัญญาณรบกวนเกิดขึ้นเสมอ ไมวาจะเปนสัญญาณรบกวนความถี่ 50 เฮิรตซของระบบไฟฟา
สัญญาณรบกวนฮารโมนิคของความถี่ 50 เฮิรตซ หรือสัญญาณรบกวนที่เกิดจากการแพรกระจาย
ของสนามแมเหล็กไฟฟาในพื้นที่ใกลเคียง ซึ่งจะทําใหสัญญาณที่ตองการเกิดความผิดเพี้ยนไปจาก
เดิม หรือสัญญาณรบกวนบดบังสัญญาณที่ตองการ แนวทางในการแกปญหาที่เกิดขึ้นนี้ มีหลาย
วิธที จี่ ะกําจัดหรือลดสัญญาณรบกวนใหนอยลงหรือใหหายไปได เชนวงจรกรองความถี่ (Filter
Circuit) แตวธิ นี จี้ ะทําใหสูญเสียขอมูลสําคัญบางสวนไป
จากรายงานการวิจัยพบวาการนําโครงขายประสาทชนิด ADALINE ที่ไมใช
สัญญาณอางอิงจากภายนอก มีความเหมาะสมที่สุดในการประยุกตใชเปน Adaptive Filter เพื่อ
ลดหรือกําจัดสัญญาณรบกวน (รักกฤตว ดวงสรอยทอง.,2544) ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบโครงขาย
ADALINE กับโครงขาย Back Propagation แมจะมีจานวนรอบในการลู
ํ
เขาสูคาเสถียรที่ใกลเคียง
กันก็ตาม แตหากพิจารณาเวลาที่ใชคํานวณ จะพบวาโครงขาย ADALINE ใชเวลาในการคํานวณ
นอยกวา ทั้งนี้เนื่องจากโครงขาย ADALINE มีเพียงชั้นอินพุตและชั้นเอาทพุตเทานั้น รวมทั้ง
เปนการคํานวณแบบปอนไปขางหนาอยางเดียว
การกําจัดสัญญาณรบกวนโดยใช Adaptive Filter ชนิดใชสัญญาณอางอิงจากภาย
นอกมีหลักการดังแสดงในภาพประกอบ 1-1
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ภาพประกอบ 1-1 Adaptive Filter ชนิดทีใ่ ชสัญญาณอางอิงจากภายนอก
เปนการปอนสัญญาณอางอิงจากภายนอกใหแก Adaptive Filter ซึง่ ในกรณีนี้จะกําจัดสัญญาณรบ
กวนไดดีก็ตอเมื่อทราบคุณสมบัติของสัญญาณที่มารบกวน แตมหี ลายกรณีที่สัญญาณถูกรบกวน
ดวยสัญญาณรบกวนที่เปนคาบ (Periodic Interference) แตไมทราบถึงคุณลักษณะของสัญญาณ
รบกวน หรือกลาวคือ ไมสามารถผลิตสัญญาณอางอิงจากภายนอกเพื่อปอนใหแก Adaptive Filter
ได ซึ่งในกรณีเชนนี้เราสามารถใชวิธีการหนวงเวลา ที่มีชวงเวลาในการหนวงคงที่คาหนึ่ง (Fixed
Delay) ของสัญญาณที่วัดได ใหทาหน
ํ าที่เปนสัญญาณอางอิง (Reference Signal) เพื่อปอนให
แก Adaptive Filter ดังภาพประกอบ 1-2

ภาพประกอบ 1-2 แสดง Adaptive Filter ชนิดทีไ่ มตองใชสัญญาณอางอิงจากภายนอก
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การประยุกตใชโครงขายประสาทเปน Adaptive Filter นัน้ สามารถทําไดโดยการ
แทนที่ Adaptive Filter ดวยโครงขายประสาทชนิด ADALINE โดยสัญญาณที่วัดไดจะถูกทําการ
หนวงเวลาเพื่อกําหนดใหเปนสัญญาณอางอิงของโครงขาย จากนัน้ จึงปอนสัญญาณอางอิงนี้เปน
สัญญาณอินพุตของโครงขายและโครงขายจะทําการคํานวณหาคาเอาทพุตซึ่งมีขนาดใกลเคียงกับ
สัญญาณรบกวนที่เกิดขึ้น
และนําไปหักลางกับสัญญาณที่วัดไดซึ่งมีทั้งสัญญาณรบกวนและ
สัญญาณไฟฟาของรางกาย ก็จะเหลือเฉพาะสัญญาณไฟฟาของรางกาย โดยจะถือวาสัญญาณที่ได
จากการหักลางระหวางสัญญาณที่วัดไดกับสัญญาณจากเอาทพุตของโครงขายเปนสัญญาณความ
ผิดพลาด (Error Signal) และนําสัญญาณความผิดพลาดนี้ไปทําการปรับคานํ้าหนักตามกฎการ
เรียนรูของโครงขายเพือ่ ใชในการคํานวนในรอบถัดไป ดังแสดงในภาพประกอบ 1-3

ภาพประกอบ 1-3 แสดงการประยุกตใชโครงขาย ADALINE เปน Adaptive Filter
(แบบทีไ่ มใชสัญญาณอางอิงจากภายนอก)
จากขอมูลที่ผานมา ทําใหเกิดแนวคิดในการนําไมโครคอนโทรลเลอรมาประยุกต
ใชเปนโครงขายประสาทชนิด ADALINE ทําหนาที่กาจั
ํ ดหรือลดทอนสัญญาณรบกวน เพื่อให
เครือ่ งมือวัดทางการแพทยสามารถวัดสัญญาณไฟฟาของรางกายไดดีขึ้น
ปราศจากสัญญาณ
รบกวนที่จะเกิดขึ้น
โดยไมโครคอนโทรลเลอรจะมีการรับสัญญาณผานเขามาทางวงจรแปลง
สัญญาณอะนาลอกเปนสัญญาณดิจิตอล (Analog to Digital Converter) และนําสัญญาณที่ไดมา
ทําการประมวลผลภายในตัวของมันเองดวยวิธีการเรียนรูของโครงขาย ADALINE และจะสง
สัญญาณที่ถูกกําจัดสัญญาณรบกวนออกไปแลวใหเปนอินพุตของวงจรแปลงสัญญาณดิจิตอลเปน
อะนาลอก (Digital to Analog Converter) และเอาทพุตของวงจรแปลงสัญญาณดิจิตอลเปน
อะนาลอกซึ่งเปนสัญญาณไฟฟาของรางกายที่ถูกลดทอนสัญญาณรบกวนหรือถูกกําจัดออกไปแลว
จะเปนสัญญาณอินพุตใหกับเครื่องมือวัดอืน่ ๆ ตอไปดังแสดงในภาพประกอบ 1-4
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ภาพประกอบ 1-4 แสดงโครงสรางการใชไมโครคอนโทรเลอรเปนโครงขายประสาทเพื่อลด
สัญญาณรบกวน
1.2 วัตถุประสงค
1.2.1 เพือ่ ศึกษาการใชไมโครคอนโทรลเลอรเปนโครงขายประสาท
ทําหนาที่เปน
Adaptive Filter เพื่อลดทอนสัญญาณรบกวนทีม่ ลี ักษณะเปนคาบ
1.2.2 เพื่อใหไดอุปกรณอิเล็กทรอนิก ส ที่ใชลดทอนสัญญาณรบกวนความถี่ 50 เฮิรตซ
ที่เกิดจากการวัดสัญญาณตางๆ ของรางกาย
1.3 ขอบเขตงานวิจัย
1.3.1 สัญญาณไฟฟาของกลามเนื้อลายที่ใชในการทดสอบเปนชนิด
Surface
Electromyograph ซึง่ ทําการวัดที่บริเวณแขน
1.3.2 โครงขายประสาทเทียมที่ใชในการกําจัดสัญญาณรบกวนเปนโครงขาย ADALINE
ซึง่ ทําหนาที่เปน Adaptive Filter ชนิดไมใชสัญญาณอางอิงจากภายนอก
1.3.3 ใชไมโครคอนโทรลเลอรทําหนาที่เปนโครงขายประสาท ADALINE
1.4 ขั้นตอนและวิธีดําเนินการวิจัย
1.4.1 ศึกษาการลดสัญญาณรบกวนโดยใชโครงขายประสาทเปน
Adaptive Filter
1.4.2 ออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกสที่เกี่ยวของกับงานวิจัย
ซึง่ ลักษณะการทํางานของ
ระบบดังแสดงในภาพประกอบ 1-5

ภาพประกอบ 1-5 แผนผังการประยุกตใชโครงขาย ADALINE เปน Adaptive Filter
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1.4.3 สรางวงจรขยายสัญญาณและวงจรแปลงสัญญาณดิจิตอลเปนสัญญาณอะนาลอก
1.4.4 ออกแบบบอรดไมโครคอนโทรลเลอร และทําการทดสอบระบบ
1.4.5 ออกแบบอัลกอลิทึมและเขียนโปรแกรมดวยวิธีการโครงขายประสาทชนิด
ADALINE ทีไ่ มใชสัญญาณอางอิงจากภายนอก
1.4.6 ทดสอบการกําจัดสัญญาณรบกวน
1.4.7 วิเคราะห ปรับปรุงแกไขวงจรและโปรแกรม
1.4.8 ทดสอบวงจรการทํางานของ Adaptive Filter โดยทดสอบกับสัญญาณรบกวน
ที่เกิดจากการวัดสัญญาณไฟฟาของกลามเนื้อลายจริง
1.4.9 วิเคราะหปรับปรุงประสิทธิภาพ สรุปผล และ เขียนรายงาน
1.5 ประโยชนที่ไดรับจากการวิจัย
1.5.1 ไดตน แบบเครื่องกําจัดสัญญาณรบกวน ทีส่ ามารถนําไปประยุกตใชงานดาน
การแพทย
1.5.2 ไดองคความรูในการประยุกตใชโครงขายประสาท เทคนิคการลดทอนสัญญาณ
รบกวนและการประยุกตใชไมโครคอนโทรลเลอร

