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รายละเอียดการประดิษฐ 

ชื่อที่แสดงถึงการประดิษฐ 
อุปกรณควบคุมความเขมแสงสําหรับใชในระบบมัลติเพล็กซทางความยาวคลื่นแสง 

สาขาวิทยาการที่เกี่ยวของกับการประดิษฐ 
เปนการประดิษฐที่เกี่ยวกับฟสิกสทางแสง และ วิศวกรรมไฟฟาที่เกี่ยวกับการนําเทคนิค5 

การกั้นแสงดวยอุปกรณสะทอนแสงที่เคลื่อนที่ได และ อุปกรณกรองความยาวคลื่นแสงที่อยูกับที่
มาใช ในการสรางอุปกรณ ควบคุมความเขมแสง สําหรับใช ในระบบมัลติ เพล็กซทาง
ความยาวคลื่นแสง สงผลใหระบบโดยรวมมีจํานวนอุปกรณที่ตองใชลดลง และ ตนทุนการผลิต
ต่ําลง 
ภูมิหลังของศิลปะหรือวิทยาการที่เกี่ยวของ 10 
 ระบบการสื่อสารดวยแสง และ การประมวลผลขอมูลดวยแสง ไดมีการพัฒนา และ ปรับ
ปรุงเพ่ือใหสามารถจัดการกับขอมูลในปริมาณที่มากขึ้น และ ดวยความเร็วที่สูงขึ้น โดยจากเดิม
ที่ใชแสงเพียงความยาวคลื่นเดียวในการสงขอมูลจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง ก็ไดมีการเพิ่ม
จํานวนแสงที่ มีความยาวคลื่นตางกันเขาไปในระบบ ซ่ึงเรียกวา ระบบมัลติเพล็กซทาง
ความยาวคลื่นแสง (Wavelength division multiplexed systems) อุปกรณที่สําคัญตัวหนึ่งที่ใช15 
ในระบบดังกลาวนี้ คือ อุปกรณควบคุมขนาดความเขมของลําแสงของแตละความยาวคลื่นแสง
ไมใหมากเกินไป ซ่ึงจะทําใหตัวรับแสงทํางานผิดพลาด หรือ ทําใหตัวกลางที่แสงเคลื่อนที่ผานมี
พฤติกรรมเปนแบบไมเชิงเสน วิธีการโดยทั่วไปที่คนสวนใหญนิยมใชในการควบคุมระดับความ
เขมแสงของแสงความยาวคลื่นที่ตองการทําไดโดยใชแผนผังดังรูปที่ 1 จากรูปลําแสงที่ประกอบ
ดวยแสงที่มีความยาวคลื่นตางกัน (λ1, λ2, …, λN) จํานวนทั้งสิ้น N ลําแสงเคลื่อนที่อยูภายใน20 
ทอนําคลื่นแสง 28 เม่ือแสงเหลานี้เดินทางมาถึงอุปกรณแยกลําแสง 36 ซ่ึงจะทําหนาที่แยกแสง
ที่มีความยาวคลื่นแสงตางกันออกจากกัน โดยแตละลําแสงจะเคลื่อนที่อยูในทอนําคลื่นแสงของ
ตัวเอง จากน้ันแสงแตละความยาวคลื่นจะเคลื่อนที่ผานไปยังอุปกรณควบคุมความเขมแสงที่มี
พอรตทั้งหมดสามพอรต 37 คือ พอรตขาเขา พอรตขาออก และ พอรตสําหรับใชในระบบควบ
คุมแบบปด โดยที่การควบคุมการทํางานของอุปกรณควบคุมความเขมแสง 37 น้ีจะกระทําผาน25 
ระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส 18 เม่ือแสงความยาวคลื่นตางๆ มีความเขมแสงอยูในระดับที่
ตองการแลว แสงทั้งหมดจะเคลื่อนที่ไปยังอุปกรณรวมแสงที่มีความยาวคลื่นแสงตางกันเขาดวย
กัน 36 ซ่ึงโดยปกติแลวจะทํางานในโหมดของการแยกความยาวคลื่นแสงที่ตางกันออกจากกัน
ไดดวย หลังจากนั้นแสง N ลําที่มีความยาวคลื่นแสงตางกันจะเคลื่อนไปในทอนําคลื่นแสงเดียว
กัน ในบางกรณีจะมีการใชอุปกรณแยกและรวมลําแสง 36 เพียงขางเดียว 29 เพ่ือลดจํานวนของ30 
อุปกรณดังกลาวนี้ลง แตจะมีการใชออปติคอลเซอรคิวเลเตอร (Optical circulator) เขามาชวย 

อุปกรณควบคุมระดับความเขมแสง 37 สําหรับระบบดังกลาวขางตนสามารถสรางขึ้น
จากการควบคุมตําแหนงของตัวลดทอนระดับความเขมแสงหลายระดับ (Neutral density filter) 
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[C. M. Garrett, C. Fan, D. Cugalj, and D. Gransden, “Voltage controlled attenuator,” US 
Patent, 5745634, Apr. 28, 1998.] การเคลื่อนที่ของกระจกในแนวนอน [V. A. Aksyuk, D. J. 
Bishop, and P. I. Gammel, “Micro machined optical switch,” US Patent, 5923798, Jul. 
13, 1999.] การหมุนของกระจกสองชิ้นไปดวยกัน [H. Mao, Y.- X. Chen, and K. W. Chang, 
“Wavelength independent variable optical attenuator,” US Patent, 6149278, Nov. 21, 5 
2000.] การเคลื่อนที่ของกระจก หรือ อุปกรณดูดซับแสง [J. E. Ford and K. W. Goossen, 
“Level-setting optical attenuator,” US Patent, 5900983, May 4, 1999.] ก า ร ใช ชุ ด ข อ ง
กระจกที่ปรับมุมเอียงไดแบบดิจิตอล [S. Sumriddetchkajorn and N. A. Riza, “Fault-tolerant 
three-port fiber-optic attenuator using a small tilt micromirror device,” Optics 
Communications, Vol. 205, pp. 77-86, April 2002.; N. A. Riza and S. Sumriddetchkajorn, 10 
“Digitally controlled fault-tolerant multiwavelength programmable fiber-optic attenuator 
using a two dimensional digital micromirror device,” Optics Letters, Vol. 24, No. 5, pp. 
282-284, March 1, 1999.] การใชกระจกที่สามารถพับขึ้นลงได และ แบบที่เคลื่อนที่เหมือนลูก
สูบ  [N. A. Riza and S. Sumriddetchkajorn, “Versatile multi-wavelength fiber-optic switch 
and attenuator structures using mirror manipulations,” Optics Communications, Vol. 169, 15 
pp. 233-244, Oct. 1999.] และ การใชกระจกที่สามารถเคลื่อนที่ไดตามแนวแกนในสามมิติ [N. 
A. Riza and S. Sumriddetchkajorn, “Fault-tolerant variable fiber-optic attenuator using 
three-dimensional beam spoiling,” Optics Communications, Vol. 185, pp. 103-108, Nov. 
2000.] ซ่ึงวิธีการดังกลาวนี้ชวยใหอุปกรณสามารถทํางานในชวงความยาวคลื่นที่กวาง หรือ ใน
อีกความหมายหนึ่งก็คือ อุปกรณดังกลาวนี้สามารถใชควบคุมสัญญาณแสงที่มีความยาวคลื่นใด20 
ก็ได นอกจากนี้การทํางานของอุปกรณดังกลาวนี้ยังไมขึ้นอยูกับลักษณะโพลาไรเซชันของแสง
ตกกระทบดวย อยางไรก็ตามเมื่อพิจารณาถึงโครงสรางโดยรวมในรูปที่ 1 จะพบวาถึงแมวา
จํานวนของอุปกรณแยกและรวมลําแสงที่มีความยาวคลื่นตางกัน 36 น้ันมีปริมาณเทาเดิม แตตน
ทุนโดยรวมของระบบจะสูงขึ้นมากเมื่อจํานวนชองสัญญาณเพิ่มขึ้น ดังน้ันจึงมีความจําเปนอยาง
ยิ่งที่จะตองรวมการทํางานของอุปกรณแยกและรวมลําแสงที่มีความยาวคลื่นตางกัน 36 เขากับ25 
อุปกรณควบคุมระดับความเขมแสง 37  โดยที่อุปกรณที่สรางขึ้นใหมน้ันจะตองทํางานไดกับ
ลักษณะโพลาไรเซชันของแสงใดๆ ดวย 

อุปกรณชนิดหนึ่งที่มีราคาถูก และ สามารถทํางานไดในชวงอุณหภูมิที่กวาง คือ ตัว
กรองความยาวคลื่นแสง หรือ เกรตติ้งกรองความยาวคลื่นแสงชนิดฟลมบาง อุปกรณดังกลาวนี้
ไดมีการนํามาใชทําอุปกรณแยกแสงความยาวคลื่นตางกันออกจากกัน [A. Hamel, D. Laville, 30 
and E. Devevaque, “High isolation, optical add-drop multiplexer,” US Patent, 5712717, 
Jan. 27, 1998.; K. Nosu, H. Ishio, and T. Miki, “Optical multiplexer and demultiplexer,” 
US Patent, 4244045, Jan. 6, 1981.; T. Honda, A. C. Liu, J. Valera, J. Colvin, K. Sawyer, 
and R. R. McLeod, “Diffraction-compensated free-space WDM add-drop module with 
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thin-film filters,” IEEE Photonics Technology Letters, Vol. 15, No. 1, pp. 69-71, Jan. 
2003.; Y. Cheng, “Graded index lens system and method for coupling light.” US Patent, 
5680237, Oct. 21, 1997.; G. S. Duck and Y. Cheng, “GRIN lensed optical device,” US 
Patent, 5790314, Aug. 4, 1998.] และ อุปกรณบังคับทิศทางการเคลื่อนที่ของลําแสงที่ มี
ค ว า ม ย า ว ค ลื่ น ที่ ต อ ง ก า ร  [A. G. Solheim, “Filter topologies for optical add-drop 5 
multiplexers,” US Patent, 6188816, Feb. 13, 2001.; C. S. Hsieh, C. Y. Wang, C. F. 
Song, and W. H. Cheng, “The coupling-loss characterization of an add/drop filter 
module in DWDM applications,” Proceedings of the 2001 CLEO/Pacific Rim, Vol. 2, pp. 
236-237, July 15-19, 2001.; J. H. Kuang, M. T. Sheen, J. M. Chen, C. S. Hsieh, and W. 
H. Cheng, “Reduction of fiber alignment shift in add/drop filter module packaging,” 10 
Proceedings of the 2001 Electronic Components and Technology, 2001.] อย างไรก็ตาม
เทคนิคที่ใชในสิ่งประดิษฐขางตนไมสามารถปรับเปลี่ยนสถานะการทํางานระหวางใชงานได ทํา
ใหถาตองการปรับเปลี่ยนจํานวนชองสัญญาณในระบบจําเปนที่จะตองออกแบบสิ่งประดิษฐดัง
กลาวขางตนใหมหมด 

การที่จะใหอุปกรณดังกลาวขางตนสามารถปรับเปลี่ยนการทํางานไดสามารถทําไดโดย15 
การเลื่อนตัวกรองความยาวคลื่นแสงหนึ่งชิ้นหรือมากกวาเขาออกในแนวเสนตรง หรือ การหมุน
ตั ว ก ร อ ง ค ว า ม ย า ว ค ลื่ น แ ส ง  [J.- J. Pan, J.- Y. Xu, and J.- J. Yang, “Efficient 
electromechanical optical switches,” US Patent, 5838847, Nov. 17, 1998.; E. E. 
Bergmann and D. J. Bishop, “Micro-mechanical variable optical attenuator,” US Patent, 
6163643, Dec. 19, 2000.; H. Taga, T. Miyakawa, and S. Akiba, “Optical add-drop 20 
multiplexer,” US Patent, 5822095, Oct. 13, 1998.; H.- S. Lee, “Motorized tunable filter 
and motorized variable attenuator,” US Patent, 5781341, Jul. 14, 1998.; G. Bendelli and 
R. Lano, “Optical add-drop multiplexer for optical communication networks,” US Patent, 
5812291, Sep. 22, 1998.; T. Shinoda and Y. Nakamura, “Optical switch system and 
apparatus,” US Patent, 5031985, Jul. 16, 1991.; G. L. Mitchell and E. W. Saaski, 25 
“Spectrum shifting optical switch,” US Patent, 4991925, Feb. 12, 1991.; N. Nishida and 
T. Hatano, “Optical switch device,” US Patent Application, US 2003/0147582, Aug. 7, 
2003.] หรือ การนําตัวกรองความยาวคลื่นแสงไปติดอยูกับกระจกสะทอน และ อุปกรณทั้งสอง
สามารถเคลื่อนที่ ไปพรอมๆ  กันได  [M. A. Scobey, R. W. Hallock, M. Cumbo, and G. 
Yamamoto, “Wavelength selective optical switch,” US Patent, 6320996, Nov. 20, 2001.] 30 
อยางไรก็ตามเนื่องจากตัวกรองความยาวคลื่นแสงตองการการจัดวางที่ถูกตอง และ เที่ยงตรง
มาก ดังน้ันการเลื่อน หรือ การหมุนตัวกรองความยาวคลื่นแสงเขาออกบอยครั้งจะทําใหตําแหนง
การจัดวาง รวมทั้งมุมของตัวกรองความยาวคลื่นแสงเปลี่ยนไป สงผลใหการทํางานของอุปกรณ
ทํางานผิดพลาดได นอกจากนี้การนําตัวกรองความยาวคลื่นแสงจํานวนหนึ่งมาติดอยูดวยกัน 
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หรือ ติดอยูกับกระจก จะจํากัดความเร็วในการตอบสนองของอุปกรณ และ สงผลใหการจัดวาง
ทําไดยาก และ มีตนทุนการผลิตที่สูงขึ้น  

วิธีการแกปญหาดังกลาวขางตนสามารถทําไดโดยใหตัวกรองความยาวคลื่นแสงอยูกับที่ 
สวนกระจกสะทอนสามารถควบคุมใหเคลื่อนที่อยูในเสนทางเดินของแสงไมวาจะเปนในลักษณะ
ของการเลื่อนเขาออก หรือ ปรับเปนมุมเอียง [V. A. Aksyuk, D. J. Bishop, J. E. Ford, and R. 5 
E. Slusher, “Article comprising a wavelength selective add-drop multiplexer,” US Patent, 
5974207, Oct. 26, 1999.; J. L. Wagener and T. A. Strasser, “Reconfigurable optical 
switch,” US Patent, 6631222, Oct. 7, 2003.; R. W. Huggins, “Wavelength division 
multiplexing system optical switch,” US Patent, 4930117, May 29, 1990.] ถึงแมวาเทคนิค
ดังกลาวในสิ่งประดิษฐทั้งสามจะสามารถควบคุมระดับความเขมแสงได แตการจัดวางอุปกรณ10 
เสริมตางๆ เชน ระบบภาพ (Imaging optical system) กระจกที่มีคาการสะทอนไมคงที่ตลอด
พ้ืนผิวซ่ึงผลิตไดยากกวากระจกสะทอนธรรมดา และ กระจกสะทอนที่อยูกับที่จํานวนสองชิ้นจะ
ทําใหขนาดของอุปกรณควบคุมใหญขึ้น ตนทุนสูงขึ้น รวมทั้งโครงสรางนี้มีเพียงสองพอรตทําให
ตองมีการใชอุปกรณเสริมอ่ืน เชน ตัวแบงลําแสง เพ่ือสรางพอรตเพ่ิมเติมสําหรับใชในระบบการ
ควบคุมแบบปด อีกเทคนิคหนึ่งที่นาสนใจคือ การใหตัวกรองความยาวคลื่นแสง และ กระจก 15 
เคลื่อนที่เขาออกจากเสนทางเดินของแสงได โดยชิ้นสวนทั้งสองจะถูกควบคุมแบบดิจิตอลอยาง
เปนอิสระตอกัน ในโครงสรางที่มีการใชไฟเบอรออปติกคอลลิเตอรชนิดคู เพ่ือสรางเปนอุปกรณ
สวิตชชิงเชิงแสงชนิด 2x2 [S. Sumriddetchkajorn and K. Chaitavon, “A reconfigurable thin-
film filter-based 2x2 add-drop fiber-optic switch structure,” IEEE Photonics Technology 
Letters, Vol. 15, No. 7, pp. 930-932, July 2003.; ศรัณย สัมฤทธิ์เดชขจร, “อุปกรณสวิตชิ่ง20 
เชิงแสงที่ควบคุมไดชนิด 2x2,” ยื่นขอจดสิทธิบัตรไทย, 079421, 15 มกราคม พ.ศ. 2546.] การ
ใหตัวกรองความยาวคลื่นแสง และ กระจก เคลื่อนที่เขาออกเสนทางเดินของแสงได โดยถูกควบ
คุมแบบอนาลอกอยางเปนอิสระตอกัน ระหวางไฟเบอรออปติกคอลลิเมเตอรชนิดคู และ ตัวรับ
แสงที่จะใชสําหรับการควบคุมแบบปด เพ่ือสรางเปนอุปกรณควบคุมระดับความเขมของ
สัญญาณแสงที่ มี ความยาวคลื่นตรงกับความตองการ  [S. Sumriddetchkajorn and K. 25 
Chaitavon, “WDM three-port variable fiber-optic attenuator using thin film filter 
technology,” Proceedings of the 5th CLEO/Pacific Rim, Postdeadline PD-(8)-6, pp. 15-
17, Taiwan, 2003.] อยางไรก็ตามในโครงสรางดังกลาวนี้นอกจากปญหาที่เกิดจากการเคลื่อนที่
ของตัวกรองความยาวคลื่นแสงแลวที่ไดกลาวไวขางตน การใชอุปกรณควบคุมตําแหนงสองชุด 
สําหรับควบคุมตําแหนงของกระจก และ ตัวกรองความยาวคลื่นแสง ยังสงผลใหตนทุนของ30 
อุปกรณสูงขึ้น และ การจัดวางอุปกรณทั้งหมดเขาดวยกัน ก็ทําไดลําบากขึ้น 
ลักษณะและความมุงหมายของการประดิษฐ 

การประดิษฐนี้มีจุดมุงหมายเพื่อจัดใหมีอุปกรณควบคุมระดับความเขมแสงสําหรับใชใน
ระบบมัลติเพล็กซทางความยาวคลื่นแสงที่มีพอรตใชงานสามพอรต โดยพอรตหนึ่งจะเปนพอรตที่
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แสงเคลื่อนที่เขาสูอุปกรณ พอรตที่สองจะเปนพอรตที่แสงเดินทางออกจากอุปกรณ และ พอรตที่
สามจะเปนพอรตที่ใชสําหรับตรวจวัดปริมาณของความเขมแสงในการควบคุมแบบปด อุปกรณดัง
กลาวประกอบดวยมีการทํางานที่ขึ้นอยูกับความยาวคลื่นแสงที่ตกกระทบ โดยอาศัยตัวกรอง
ความยาวคลื่นแสงที่ทําขึ้นจากเทคโนโลยีเคลือบฟลมบาง ทําใหมีราคาถูก สามารถใชงานในชวง
อุณหภูมิที่กวางและมีการทํางานที่ไมขึ้นอยูกับลักษณะโพลาไรเซชันของแสงตกกระทบ นอกจากนี้5 
การนําอุปกรณควบคุมระดับความเขมแสงตามการประดิษฐนี้ไปใชงานจะชวยใหระบบสื่อสาร และ 
ระบบประมวลผลดวยแสง มีจํานวนอุปกรณที่ตองใชลดลง สงผลใหตนทุนโดยรวมของระบบต่ําลง 
ในขณะที่ประสิทธิภาพของระบบเทาเดิม หรือ สูงขึ้น 

ในรูปลักษณะที่หนึ่งของการประดิษฐนี้ อุปกรณควบคุมระดับความเขมของสัญญาณแสง
จะประกอบไปดวยทอนําคลื่นแสงขาเขา ทอนําคลื่นแสงขาออก หลอดใสทอนําคลื่นแสงชนิดคู 10 
เลนส (รวมเรียกวาไฟเบอรออปติกคอลลิเมเตอรชนิดคู) ตัวกรองความยาวคลื่นแสงซึ่งอยูกับที่ 
อุปกรณควบคุมตําแหนงของกระจก กระจกที่สามารถควบคุมตําแหนงได และ ตัวรับแสงเพื่อใชใน
การวัดความเขมของแสง โดยที่กระจกที่ใชสะทอนแสงสามารถจัดวางเพื่อใหแสงสะทอนไปยังทอ
นําคลื่นแสงขาออก 

ในรูปลักษณะที่สองของการประดิษฐนี้ อุปกรณควบคุมระดับความเขมของสัญญาณแสง15 
จะประกอบไปดวยทอนําคลื่นแสงขาเขา ทอนําคลื่นแสงขาออก หลอดใสทอนําคลื่นแสงชนิดคู ตัว
กรองความยาวคลื่นแสงซึ่งอยูกับที่ อุปกรณควบคุมตําแหนงของกระจก และกระจกที่สามารถควบ
คุมตําแหนงได ซ่ึงจะสงลําแสงผานเลนสและหลอดใสทอนําคลื่นแสงชนิดเดี่ยวเพื่อสงตอไปยัง ตัว
รับแสง 
 ในรูปลักษณะที่สามของการประดิษฐนี้ อุปกรณควบคุมระดับความเขมของสัญญาณแสง20 
จะประกอบไปดวยพอรตสองพอรต โดยพอรตหนึ่งจะเปนพอรตที่แสงเคลื่อนที่เขาสูอุปกรณและ
ในเวลาเดียวกันก็เปนที่ซ่ึงลําแสงที่ใชสําหรับตรวจวัดปริมาณของความเขมแสงในการควบคุมแบบ
ปดจะเดินทางออกจากอุปกรณดวยเชนกัน และพอรตที่สองจะเปนพอรตที่แสงเดินทางออกจาก
อุปกรณ อุปกรณดังกลาวประกอบดวยทอนําคลื่นแสงขาเขา ทอนําคลื่นแสงขาออก หลอดใสทอนํา
คล่ืนแสงชนิดคู เลนส (รวมเรียกวาไฟเบอรออปติกคอลลิเมเตอรชนิดคู) ตัวกรองความยาวคลื่นแสง25 
ซ่ึงอยูกับที่ อุปกรณควบคุมตําแหนงของกระจกและกระจกที่สามารถควบคุมตําแหนงได และ 
กระจกอีกอันหนึ่งซึ่งอยูกับที่ โดยกระจกที่สามารถควบคุมตําแหนงไดนั้นจะถูกควบคุมเพื่อปรับให
เล่ือนไปมาเพื่อขวางทางเดินของแสงเพื่อสะทอนลําแสงบางสวนไปที่ทอนําคลื่นขาออก ในขณะที่
ลําแสงสวนที่เหลือจะผานไปยังกระจกที่อยูกับที่ ซ่ึงถูกวางไวตอจากกระจกที่สามารถควบคุม
ตําแหนงไดดังกลาวและถูกจัดวางใหสะทอนลําแสงที่เหลือนั้นใหกลับไปที่ทอนําคลื่นขาเขาเพื่อ30 
เปนลําแสงที่ใชสําหรับตรวจวัดปริมาณของความเขมแสงในการควบคุมแบบปด 
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ในรูปลักษณะทั้งสามของการประดิษฐนี้ กระจกที่สามารถควบคุมตําแหนงไดนั้นสามารถ
ที่จะถูกจัดวางเพื่อใหแสงสะทอนไปยังทอนําคลื่นแสงขาออก หรือ สะทอนกลับไปยังทอนําคลื่น
แสงขาเขา  ซ่ึงตําแหนงของกระจกนี้ในเสนทางเดินของแสงจะทําหนาที่ควบคุมปริมาณแสงที่
สะทอนไปยังพอรตขาออก และ ชวยบังคับทิศทางเดินของลําแสงที่มีความยาวคลื่นแสงที่ตองการ
ได การจัดวางกระจกสามารถจัดใหอยูขางหนา หรือ ขางหลังตัวกรองความยาวคลื่นแสงก็ได  5 

ตัวกรองความยาวคลื่นแสงจะทําหนาที่สะทอนแสงที่มีความยาวคลื่นไมตรงกันกับของตัว
กรองความยาวคลื่นแสงดวยมุมตกกระทบเทากับมุมสะทอน ในขณะที่แสงที่มีความยาวคลืน่ตรงกนั
กับของตัวกรองความยาวคลื่นแสงจะทะลุผานไปได  

ในรูปลักษณะทั้งสามของการประดิษฐนี้ซ่ึงที่พอรตที่หนึ่งนั้นแสงเดินทางเขาและออกจาก
ทอนําคลื่นเดียวกันจะมีการใช  ออปติกคอลเซอรคิวเลเตอร (Optic Circulator) มาชวยในการควบ10 
คุมทิศทางการเดินของแสง และ เปนการเพิ่มพอรตขึ้นอีกหนึ่งพอรต นอกจากนี้ยังมีการใชตัวดูดซับ 
หรือ ตัวกั้นแสงเพื่อปองกันมิใหสัญญาณแสงที่ไมตองการไปรบกวนสวนอื่นๆ ของอุปกรณควบคุม
ระดับความเขมของสัญญาณนี้ และ ยังมีระบบควบคุมแบบปดเพื่อใหประสิทธิภาพการทํางานสูงสุด 
การเชื่อมตอกันของอุปกรณควบคุมระดับความเขมของสัญญาณแสงตามการประดิษฐนี้จะชวยให
สามารถลดจํานวนของตัวแยก และ รวมสัญญาณแสงที่มีความยาวคลื่นตางกันได  15 
 นอกจากนั้นการประดิษฐตามคําขอรับสิทธิบัตรนี้ยังไดจัดใหมีระบบสําหรับควบคุมระดับ
ความเขมแสงของแสงที่มีความยาวคลื่นตางๆ ที่ประกอบดวยอุปกรณควบคุมระดับความเขมแสงที่
ใชตัวกรองความยาวคลื่นแสง แบบที่หนึ่ง แบบที่สอง และแบบที่สามตามลําดับ รวมทั้งระบบควบ
คุมแบบปด และ อุปกรณกรองความยาวคลื่นแสงที่ควบคุมได อีกดวย 

วัตถุประสงคตางๆ และลักษณะเฉพาะเหลานี้และประการอื่นๆของการประดิษฐนี้จะ20 
ปรากฏชัดเจนยิ่งขึ้น เมื่อไดรับการพิจารณาประกอบกับรูปเขียนที่แนบมาดวยและรายละเอียด การ
ประดิษฐในรูปแบบที่ดีที่สุดซึ่งจะไดบรรยายตอไป 

คําอธิบายรูปเขียนโดยยอ 

รูปที่ 1 แสดงแผนผังทั่วไปของการควบคุมระดับความเขมแสงของแสงความยาวคลื่นตางๆที่เปน
ศิลปะวิทยาการที่มีอยูกอนหนา 25 
รูปที่ 2 แสดงถึงโครงสรางของอุปกรณควบคุมระดับความเขมแสงที่ใชตัวกรองความยาวคลื่นแสง 
รูปแบบที่หนึ่งของการประดิษฐนี้ 
รูปที่ 3 แสดงถึงโครงสรางของอุปกรณควบคุมระดับความเขมแสงที่ใชตัวกรองความยาวคลื่นแสง 
รูปแบบที่สองของการประดิษฐนี้ 
รูปที่ 4 แสดงถึงโครงสรางของอุปกรณควบคุมระดับความเขมแสงที่ใชตัวกรองความยาวคลื่นแสง 30 
รูปแบบที่สามของการประดิษฐนี้ 
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รูปที่ 5 แสดงถึงแผนผังของระบบควบคุมระดับความเขมแสงของแสงความยาวคลื่นตางๆ แบบที่
หนึ่งของการประดิษฐนี้ 
รูปที่ 6 แสดงถึงแผนผังระบบควบคุมระดับความเขมแสงของแสงความยาวคลื่นตางๆ แบบที่สอง
ของการประดิษฐนี้ 
รูปที่ 7 แสดงถึงแผนผังระบบควบคุมระดับความเขมแสงของแสงความยาวคลื่นตางๆ แบบที่สาม5 
ของการประดิษฐนี้ 
รูปที่ 8 แสดงถึงแผนผังระบบควบคุมระดับความเขมแสงของแสงความยาวคลื่นตางๆ แบบที่ส่ีของ
การประดิษฐนี้ 
การเปดเผยการประดิษฐโดยสมบูรณ 
 การบรรยายถึงการประดิษฐน้ี จะทําโดยการยกตัวอยางการประดิษฐ และอางอิงถึงโดย10 
ใชรูปเขียนเพื่อเปนตัวอยางและชวยใหบรรยายไดชัดเจนยิ่งขึ้น และชิ้นสวนที่เหมือนกันในรูป
เขียนเหลานี้จะแทนดวยหมายเลขอางอิงเดียวกัน ทั้งน้ี โดยมิไดเปนการจํากัดแตอยางใด และ
ขอบเขตของการประดิษฐจะเปนไปตามขอถือสิทธิที่แนบทาย 
 เพ่ือที่จะลดจํานวนของอุปกรณควบคุมตําแหนงของกระจก  และ ของตัวกรอง
ความยาวคลื่นแสงลง ซ่ึงจะสงผลใหการจัดวางอุปกรณตางๆ ภายในอุปกรณควบคุมระดับความ15 
เขมของสัญญาณแสงทําไดงายขึ้น ในขณะที่ประสิทธิภาพยังคงเดิม และ ยังสงผลใหจํานวนของ
อุปกรณที่จําเปนตองใชในระบบดังรูปที่ 1 ลดลง นอกจากนี้จะไมมีการใชตัวแบงลําแสงเขามา
เสริม และ จะไมมีการเชื่อมตอกันของตัวกรองความยาวคลื่นแสง ซึ่งจะกระทบตอความเร็วใน
การตอบสนอง คาการสูญเสียของอุปกรณ และ ตนทุนในการผลิต โดยหลักการของอุปกรณควบ
คุมระดับความเขมแสงของความยาวคลื่นแสงที่ตองการตามการประดิษฐน้ีจะใหตัวกรอง20 
ความยาวคลื่นแสงอยูกับที่ และ มีกระจกสะทอนที่สามารถควบคุมแบบอนาลอกใหเคลื่อนที่เขา 
และ ออกจากเสนทางที่แสงเดินทางได โดยการจัดวางกระจกสามารถทําไดสองรูปแบบ คือ รูป
แบบแรกระนาบของกระจกจะถูกจัดวางทํามุมกับทิศทางของแสงตกกระทบ เพ่ือใหแสงสะทอน
เคลื่อนที่เขาสูทอนําคลื่นแสงขาออกได สวนรูปแบบที่สองนั้นระนาบของกระจกจะถูกจัดวางทํา
มุมฉากกับทิศทางของแสงตกกระทบเพื่อทําใหแสงที่สะทอนจากกระจกเคลื่อนที่ยอนกลับเขาสู25 
ทอนําคลื่นแสงขาเขาอีกครั้ง รูปที่ 2 แสดงโครงสรางแบบแรกของอุปกรณควบคุมระดับความ
เขมแสงของความยาวคลื่นแสงที่ตองการ 9 ซ่ึงประกอบไปดวยทอนําคลื่นแสงขาเขา 1 ทอนํา
คลื่นแสงขาออก 8 หลอดใสทอนําคลื่นแสงชนิดคู 2 เลนส 3 ตัวกรองความยาวคลื่นแสง 4 
กระจกสะทอน 5 อุปกรณควบคุมตําแหนงของกระจกในเสนทางเดินของแสง 6 และ ตัวรับแสง 7 
ในบางครั้งทอนําคลื่นแสง 1 และ 8 หลอดใสทอนําคลื่นแสงชนิดคู 2 และ เลนส 3 รวมเรียกวา 30 
ไฟเบอรออปติกคอลลิเมเตอรชนิดคู สําหรับการทํางานของโครงสรางของอุปกรณควบคุมระดับ
ความเขมแสงสามารถอธิบายไดดังน้ี เม่ือแสงที่ประกอบดวยความยาวคลื่นตางๆ กัน (λ1, λ2, 
…, λN) จํานวนทั้งสิ้น N ความยาวคลื่น เคลื่อนที่ผานทอนําคลื่นแสงขาเขา 1  เขาไปยังหลอด
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ใสทอนําคลื่นแสง 2 และ เลนส 3 จากนั้นแสงหนึ่งลําที่ประกอบดวยความยาวคลื่นแสง N 
ความยาวคลื่นนี้จะตกกระทบลงบนตัวกรองความยาวคลื่นแสง 4 ถาสมมติใหตัวกรอง
ความยาวคลื่นแสง 4 น้ียอมใหแสงที่มีความยาวคลื่นแสงเทากับ λ1 ทะลุผานไปได สวนแสง
ความยาวคลื่นนอกเหนือจาก λ1 จะสะทอนที่ตัวกรองความยาวคลื่นแสง 4 น้ีดวยมุมสะทอน
เทากับมุมตกกระทบ กลับไปยังเลนส 3 และ ทอนําคลื่นแสงขาออก 8 ตอไป จากการทํางานของ5 
ตัวกรองความยาวคลื่นแสง 4 ดังกลาวนี้ จะสังเกตไดวาเม่ืออุปกรณควบคุมตําแหนงของกระจก 
6 บังคับใหกระจก 5 อยูนอกเสนทางเดินของแสง แสงที่มีความยาวคลื่น λ1 10 จะทะลุผานตัว
กรองความยาวคลื่นแสง 4 ไปตกกระทบลงบนตัวรับแสง 7 ซ่ึงจะทําใหกระแสไฟฟา i1(t) มี
ปริมาณเพิ่มขึ้น และ สามารถนํามาใชตรวจสอบปริมาณของกําลังของแสงที่มีความยาวคลื่นเปน 
λ1 รวมทั้งสามารถควบคุมตําแหนงที่เหมาะสมของกระจก 6 ดวยการใชระบบควบคุมแบบปด 10 

ในขณะเดียวกันที่ทอนําคลื่นแสงขาออก 8 จะมีปริมาณของแสงที่มีความยาวคลื่น λ1 อยูนอย
มาก แตจะมีปริมาณแสงที่มีความยาวคลื่นนอกเหนือจากนี้อยูมาก หรือ ในอีกนัยหน่ึงก็คือแสงที่
มีความยาวคลื่น λ1 ถูกลดทอนมากที่สุด ในทางกลับกันเม่ืออุปกรณควบคุมตําแหนงของ
กระจก 6 บังคับใหกระจก 5 คอยๆ  เคลื่อนเขาสู เสนทางเดินของแสง จะทําใหแสงที่ มี
ความยาวคลื่น λ1 ที่อยูในเสนทางเดินของแสง 10 สะทอนที่กระจก 5 น้ีกลับไปยังตัวกรอง15 
ความยาวคลื่นแสง 4 และ จะทะลุตัวกรองความยาวคลื่นแสง 4 น้ีผานเลนส 3 และ เคลื่อนที่เขา
สูทอนําคลื่นแสงขาออก 8 เหมือนกับแสงความยาวคลื่นอ่ืนๆ ตอไป หรือ ในอีกความหมายหนึ่ง
ก็คือ ตําแหนงของกระจก 5 ในเสนทางเดินของแสงจะควบคุมปริมาณแสงที่มีความยาวคลื่นแสง
ที่ตรงกันกับของตัวกรองความยาวคลื่นแสง 4 ที่เคลื่อนที่ออกที่ทอนําคลื่นแสงขาออก 8 นอก
จากน้ีระนาบของกระจก 5 สามารถจัดวางใหเอียงทํามุมฉากกับทิศทางของแสงตกกระทบดังที่20 
ไดกลาวไวขางตน เพ่ือใหแสงที่มีความยาวคลื่นตรงกันกับของตัวกรองความยาวคลื่นแสง 4 
สะทอนกลับไปยังทอนําคลื่นแสงขาเขา 1 นอกจากนี้ตําแหนงของกระจก 5 สามารถจัดวางไว
ขางหนา หรือ ขางหลังตัวกรองความยาวคลื่นแสง 4 ก็ได 

รูปที่  3 แสดงถึงโครงสรางของอุปกรณควบคุมระดับความเขมแสงที่ ใชตัวกรอง
ความยาวคลื่นแสง รูปแบบที่สองของการประดิษฐนี้  25 

ตามรูปที่ 3 อุปกรณควบคุมระดับความเขมแสง 12 ประกอบดวยลักษณะและการทํางาน
คลายกับอุปกรณควบคุมระดับความเขมแสงรูปแบบที่หนึ่งซึ่งไดแสดงไวในรูปที่ 2 ดังนั้นจะอธิบาย
เพิ่มเฉพาะในสวนที่ตางกัน โดยสวนที่แตกตางคือ การมีไฟเบอรออปติกคอลลิเมเตอรชนิดเดี่ยว 11 
มาวางไวขางหนาตัวรับแสง 7 เพื่อที่จะนําพาแสงที่มีความยาวคลื่น λ1 ที่ทะลุผานออกมาจากตัว
กรองความยาวคลื่นแสง 4 ผานทอนําคลื่นแสง 13 ไปยังตัวรับแสง 7 ตอไป วิธีการดังกลาวนี้จะชวย30 
ใหสามารถรวมตัวรับแสง 7 จํานวน N ตัวที่ใชตรวจสอบปริมาณของแสงจํานวน N ความยาวคลื่น
ทั้งหมดไวที่ตําแหนงเดียวกันภายในระบบควบคุม ซ่ึงอาจตั้งอยูในหองปฏิบัติงานที่อยูหางไกลจาก
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จุดที่ตองควบคุมระดับความเขมแสง นอกจากนี้ไฟเบอรออปติกคอลลิเมเตอร 11 ยังทําหนาที่เปน
ตัวกรองสัญญาณแสงรบกวนอันเนื่องมาจากการเลี้ยวเบนของแสงที่ขอบของกระจก 5 ไมให
เคลื่อนที่ไปตกกระทบลงบนตัวรับแสง 7 ได 

รูปที่  4 แสดงถึงโครงสรางของอุปกรณควบคุมระดับความเขมแสงที่ ใชตัวกรอง
ความยาวคลื่นแสง รูปแบบที่สามของการประดิษฐนี้ 5 

ตามโครงสรางในรูปที่ 4 อุปกรณควบคุมระดับความเขมแสงสําหรับความยาวคลื่นแสงที่
ตองการ 15 มีสิ่งที่แตกตางจากสิ่งประดิษฐตามโครงสรางในรูปที่ 2 คือ มีการวางกระจก 14 ไวที่
ตําแหนงของตัวรับแสง 7 ที่ใชในโครงสรางดังรูปที่ 2 กระจก 14 ที่ใชน้ีจะวางอยูกับที่โดยเสน
ปกติของกระจกจะทํามุมขนานกับทิศทางของแสงตกกระทบ เม่ือแสงที่มีความยาวคลื่นตรงกัน
กับของตัวกรองความยาวคลื่นแสง 4 จากทอนําคลื่นแสงขาเขา 1 เคลื่อนที่ออกมาจากเลนส 3 10 
แสงตามเสนทาง 10 ตกกระทบกระจก 14 และ จะสะทอนที่กระจก 14 น้ีกลับไปยังเสนทางเดิม 
และ เขาสูทอนําคลื่นแสงขาเขา 1 อีกครั้ง ในขณะเดียวกันแสงที่มีความยาวคลื่นตางจากตัว
กรองความยาวคลื่นแสง 4 จะสะทอนที่ตัวกรองความยาวคลื่นแสง 4 น้ีดวยมุมสะทอนเทากับมุ
มตกกระทบไปยังเลนส 3 และ เขาสูทอนําคลื่นแสงขาออก 8 ตอไป ในทางกลับกันถาอุปกรณ
ควบคุมตําแหนงของกระจก 6 บังคับใหกระจก 5 เคลื่อนที่เขาสูเสนทางเดินของแสง จะทําให15 
แสงที่มีความยาวคลื่นแสงตรงกันกับของตัวกรองความยาวคลื่นแสง 4 สะทอนที่กระจก 5 น้ีผาน
ไปยังเลนส 3 และ เขาสูทอนําคลื่นแสงขาออก 8 ตอไป จากการทํางานขางตนนี้เราสามารถควบ
คุมความเขมของแสงที่มีความยาวคลื่น λ1 ที่ตรงกับตัวกรองความยาวคลื่นแสง 4 ที่ทอนําคลื่นแสง
ขาออก 8 หรือ ทอนําคลื่นแสงขาเขา 1 ไดโดยการควบคุมตําแหนงของกระจกสะทอน 5 นั่นเอง 

ในกรณีถาตองการตรวจสอบปริมาณของแสงความยาวคลื่นที่ตองการ เราสามารถติดตั้ง20 
อุปกรณกรองความยาวคลื่นแสงที่ควบคุมได และ ตัวรับแสง 7 เขาที่ทอนําคลื่นแสงขาออก 8 
การทํางานของกระจก 5 ตามการประดิษฐน้ีเปนแบบอนาลอกเพื่อใหสามารถควบคุมปริมาณ
ของแสงที่มีความยาวคลื่นตรงกันกับตัวกรองความยาวคลื่นแสง 4 ไดมากกวาสองระดับ อยางไร
ก็ตามถากระจก 5 ในโครงสราง 9 12 และ 15 น้ันมีการเคลื่อนที่สองระดับ หรือ ดิจิตอล จะทําให
โครงสรางเหลานี้ทํางานเปนแบบอุปกรณความคุมความเขมแสงสองระดับ หรือ เปนอุปกรณ25 
สวิตชชิงเชิงแสงแบบ 1x2 แทน 

รูปที่ 5 แสดงแผนผังการเชื่อมตออุปกรณควบคุมระดับความเขมของสัญญาณแสงที่มี
ความยาวคลื่นแสงที่ตองการตามโครงสราง 9 และ 12 ในแผนผังน้ีจะประกอบไปดวยทอนําคลื่น
แสงขาเขา 1 ที่จะนําแสงที่มีความยาวคลื่นแสง λ1, λ2, …, λN รวมทั้งหมด N ความยาวคลื่น 
เขาสูระบบการควบคุมระดับความเขมแสง โดยผานไปยังอุปกรณควบคุมระดับความเขมของ30 
สัญญาณแสงที่มีความยาวคลื่นแสงเปน λ1 กอน 20(1) ซ่ึงจะมีเฉพาะแสงที่มีความยาวคลื่นแสง 
λ1 เทานั้นที่สามารถถูกควบคุมปริมาณของกําลังแสง (λ’1) สวนแสงความยาวคลื่นอ่ืน (λ’1, λ2 
, λ3,…,λN) จะเคลื่อนที่ ไปยังอุปกรณควบคุมระดับความเขมของสัญญาณแสงสําหรับ
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ความยาวคลื่นแสงที่สอง 20(2) ความยาวคลื่นแสงที่สาม 20(3) จนกระทั่งถึงความยาวคลื่นแสง
ลําดับที่ N 20(N) ตามลําดับตอไป หลังจากนั้นแสงทั้งหมดที่ถูกปรับระดับความเขมแสงแลว 
(λ’1, λ’2 , λ’3,…,λ’N) จะเดินทางเขาสูทอนําคลื่นแสงขาออก 17 สวนกระแสไฟฟาที่ไดจาก
อุปกรณควบคุมระดับความเขมแสงตางๆ 20(1), 20(2), 20(3) จนกระทั่งถึง 20(N) คือ i1(t), i2(t), 
i3(t),…,iN(t) จะสงตอไปยังระบบควบคุมแบบปด 18 ซ่ึงทําหนาที่ควบคุมอุปกรณควบคุมระดับ5 
ความเขมแสงของสัญญาณแสงทั้งหมดผานทางพอรต หรือ ชองทางสื่อสาร 19 

แผนผังระบบการเชื่อมตออุปกรณควบคุมระดับความเขมของสัญญาณแสงตามโครง
สราง 12 สามารถทําไดในอีกลักษณะหนึ่งดังรูปที่ 6 ในกรณีน้ีทอนําคลื่นแสงขาเขา 1 จะนําแสง
ที่มีความยาวคลื่นแสง λ1, λ2 , λ3,…,λN รวมทั้งหมด N ความยาวคลื่น เขาสูระบบ โดยผานไป
ยังอุปกรณควบคุมระดับความเขมของสัญญาณแสงที่มีความยาวคลื่นแสงเปน λ1 กอน 22(1) 10 
ซ่ึงแสงที่มีความยาวคลื่นตรงกันกับตัวกรองความยาวคลื่นแสงที่ใชในอุปกรณควบคุมระดับความ
เขมของสัญญาณแสงแตละตัว และ ถูกควบคุมกําลังของแสงระดับหนึ่ง จะเคลื่อนที่ออกมา (λ’1,  λ’2 
, λ’3,…,λ’N) สวนปริมาณแสงที่เหลือทั้งหมดจะเคลื่อนที่ไปยังอุปกรณควบคุมระดับความเขมของ
สัญญาณแสงตัวถัดไป จนกระทั่งผานไปยังอุปกรณกรองความยาวคลื่นแสงที่ควบคุมได 21 ซ่ึง
จะควบคุมใหเฉพาะแสงที่มีความยาวคลื่นที่ตองการเคลื่อนที่ผานไปตกกระทบลงบนตัวรับแสง 7 15 
และ กระแสไฟฟาที่ไดจากตัวรับแสง 7 ซ่ึงมีความสอดคลองกับระดับความเขมแสงของสัญญาณ
แสงความยาวคลื่นที่เคลื่อนที่ทะลุผานอุปกรณกรองความยาวคลื่นแสงที่ควบคุมได 21 จะถูกสง
ตอไปยังระบบควบคุมการทํางาน 18 ตอไป 

แผนผังการเชื่อมตออุปกรณควบคุมระดับความเขมของสัญญาณแสงตามโครงสราง 15 
สามารถทําไดในอีกลักษณะหนึ่งดังรูปที่ 7 การทํางานของระบบการเชื่อมตอในกรณีน้ีจะมี20 
ลักษณะคลายคลึงกับแผนผังในรูปที่ 6 ยกเวนแตเพียงวาในกรณีน้ีจะนําออปติคอลเซอรคิวเล
เตอร 24 เขามาชวยในการบังคับแสงที่สะทอนมาจากอุปกรณควบคุมระดับความเขมของ
สัญญาณแสง 23(1), 23(2), 23(3) จนกระทั่งถึง 23(N) และ เคลื่อนที่ในทอนําคลื่นแสง 25 ให
เคลื่อนที่ออกที่ทอนําคลื่นแสง 26 ขอสังเกตอยางหน่ึงในแผนผังน้ีก็คือตําแหนงของอุปกรณ
กรองความยาวคลื่นแสงที่ควบคุมได 21 ตัวรับแสง 7 และ ระบบควบคุมการทํางาน 18 สามารถ25 
นํามาเชื่อมตอไวที่ทอนําคลื่นแสง 26 ไดเชนกัน โดยในกรณีน้ีทอนําคลื่นแสง 27 จะเปนพอรต
ขาออกของระบบแทน 

รูปที่ 8 แสดงแผนผังการเชื่อมตออุปกรณควบคุมระดับความเขมของสัญญาณแสง 31 
เขาดวยกัน โดยอุปกรณดังกลาวนี้สามารถสรางขึ้นตามโครงสราง 9 หรือ โครงสราง 12 ตาม
การประดิษฐน้ีได สําหรับกรณีที่ระนาบของกระจก 5 เอียงทํามุมตั้งฉากกับทิศทางของแสงตก30 
กระทบ การนําออปติคอลเซอรคิวเลเตอร 24 มาใชจะชวยใหสามารถควบคุมทิศทางของแสงที่
ออกมา (λ’1,  λ’2 , λ’3,… ,λ’N) ใหอยูที่ทอนําคลื่นแสง 26 สวนพอรตขาออกของอุปกรณควบคุม
ระดับความเขมแสงสําหรับแสงความยาวคลื่นแสงชุดสุดทายจะถูกกัน หรือ ปดไว เพ่ือมิให



 หนาที่ 11 ของจาํนวน 11 หนา

สัญญาณแสงรบกวนที่มาจากชุดอุปกรณควบคุมระดับความเขมของสัญญาณแสงเหลานี้ไปรบ
กวนสวนอ่ืนของระบบดวยอุปกรณกั้น หรือ ดูดซับลําแสง 30 ในโครงสรางนี้จะเห็นไดชัดวา
สัญญาณแสงที่ไมตองการจะถูกกั้น หรือ ดูดซับดวยอุปกรณกั้นลําแสง 30 ในขณะที่สัญญาณ
แสงที่ตองการสําหรับการใชงาน และ สําหรับการควบคุมแบบปดจะมีสัญญาณแสงรบกวนนอย
มาก ทําใหชวงการปรับระดับความเขมแสงกวางขึ้น 5 

ถึงแมวาการประดิษฐน้ีจะไดรับการบรรยายโดยสมบูรณโดยใชประกอบกับรูปเขียนที่
แนบมาดวยก็ตาม ยอมเปนที่เขาใจไดวาการดัดแปลง หรือแกไขตางๆ โดยผูที่มีความชํานาญใน
ระดับสามัญในศิลปะวิทยาการแขนงนี้โดยที่อยูภายในขอบเขตและวัตถุประสงคของการประดิษฐ 
อาจจะกระทําได 
วิธีการในการประดิษฐที่ดีที่สุด 10 

ดังที่กลาวมาแลวในหัวขอการเปดเผยการประดิษฐโดยสมบูรณ 



 หนาที่ 1 ของจํานวน 1 หนา 

บทสรุปการประดิษฐ 

อุปกรณควบคุมระดับความเขมของสัญญาณแสงตามการประดิษฐน้ีจะประกอบไปดวย
ทอนําคลื่นแสงขาเขา ทอนําคลื่นแสงขาออก หลอดใสทอนําคลื่นแสงชนิดคู เลนส (รวมเรียกวา
ไฟเบอรออปติกคอลลิเมเตอรชนิดคู) หลอดใสทอนําคลื่นแสงชนิดเดี่ยว (ซ่ึงเม่ือรวมกับเลนสจะ
เรียกวา ไฟเบอรออปติกคอลลิเมเตอรชนิดเดี่ยว) ตัวกรองความยาวคลื่นแสงซึ่งอยูกับที่ อุปกรณ5 
ควบคุมตําแหนงของกระจก กระจกที่สามารถควบคุมตําแหนงได และ ตัวรับแสง โดยที่กระจกที่
ใชสะทอนแสงสามารถจัดวางเพื่อใหแสงสะทอนไปยังทอนําคลื่นแสงขาออก หรือ สะทอนกลับไป
ยังทอนําคลื่นแสงขาเขา ตําแหนงของกระจกนี้ในเสนทางเดินของแสงจะทําหนาที่ควบคุม
ปริมาณแสงที่ สะทอนไปยังพอรตขาออก  และ ชวยบั งคับทิศทางเดินของลําแสงที่ มี
ความยาวคลื่นแสงที่ตองการได การจัดวางกระจกสามารถจัดใหอยูขางหนา หรือ ขางหลังตัว10 
กรองความยาวคลื่นแสงก็ได สวนตัวกรองความยาวคลื่นแสงจะทําหนาที่สะทอนแสงที่ มี
ความยาวคลื่นที่ไมตรงกันกับของตัวกรองความยาวคลื่นแสงดวยมุมตกกระทบเทากับมุม
สะทอน ในขณะที่แสงที่มีความยาวคลื่นตรงกันกับของตัวกรองความยาวคลื่นแสงจะทะลุผานไป
ได ในกรณีที่แสงเดินทางเขาและออกจากทอนําคลื่นเดียวกันจะมีการใชออปติกคอลเซอรคิวเล
เตอรมาชวยในการควบคุมทิศทางการเดินของแสง และ เปนการเพิ่มพอรตขึ้นอีกหนึ่งพอรต 15 
นอกจากนี้ยังมีการใชตัวดูดซับ หรือ ตัวกั้นแสงเพื่อปองกันมิใหสัญญาณแสงที่ไมตองการไปรบ
กวนสวนอ่ืนๆ ของอุปกรณควบคุมระดับความเขมของสัญญาณนี้ และ ยังมีการใชระบบควบคุม
แบบปดเพื่อใหประสิทธิภาพการทํางานสูงสุด การเชื่อมตอกันของอุปกรณควบคุมระดับความ
เขมของสัญญาณแสงตามการประดิษฐน้ีจะชวยใหสามารถลดจํานวนของตัวแยก และ รวม
สัญญาณแสงที่มีความยาวคลื่นตางกันได 20 

 



หนาที่ 1 ของจํานวน 13 หนา 

ขอถือสิทธิ 

1. อุปกรณตรวจวัดความเขมแสงสําหรับใชควบคุมความเขมแสงในระบบมัลติ เพล็กซทาง
ความยาวคลื่นแสง อุปกรณดังกลาวเชื่อมตออยูระหวางพอรตที่หนึ่งซึ่งเปนเสนใยนําแสงขาเขากับ
พอรตที่สองซึ่งเปนเสนใยนําแสงขาออกสําหรับสุมตัวอยางบางสวนของสัญญาณแสงที่มีองค
ประกอบของสัญญาณหลายความยาวคลื่นแสง (λ1, λ2 , λ3,…,λN) ซ่ึงถูกสงเขามาและผานออกไป
เพื่อหากําลังความเขมของสัญญาณแสงดังกลาวที่ความยาวคลื่นแสงเฉพาะความยาวคลื่นแสงหนึ่ง
และแปลงเปนสัญญาณไฟฟาออกไปยังพอรตที่สาม, อุปกรณดังกลาวประกอบดวย  
− ไฟเบอรออปติคอลคอลิเมเตอรชนิดคู ที่ประกอบดวยทอนําคลื่นแสงขาเขา (1) ทอนําคลื่นแสง

ขาออก (8) หลอดใสทอนําคลื่นชนิดคู (2) และเลนสคอลลิเมเตอร (3) สําหรับรับสัญญาณแสงที่
มีองคประกอบหลายความยาวคลื่นดังกลาวทางพอรตที่หนึ่งดังกลาวของอุปกรณผานทางทอนํา
คล่ืนแสงขาเขา (1) ดังกลาว และสงสัญญาณแสงดังกลาวไปตามเสนทางลําแสงที่หนึ่งที่อยู
ปลายดานหนึ่งของไฟเบอรออปติคอลคอลิเมเตอรชนิดคูดังกลาว และสงสัญญาณแสงขาออก 
ออกไปทางพอรตที่สองดังกลาวของอุปกรณโดยผานทางทอนําคลื่นแสงขาออก (8) ดังกลาว 

− ตัวกรองความยาวคลื่นแสง (4) ซ่ึงถูกติดตั้งอยูใกลกับดานปลายของไฟเบอรออปติคอลคอลิเม
เตอรชนิดคู ดังกลาวเพื่อรับสัญญาณแสงที่มาจากเสนทางลําแสงที่หนึ่งดังกลาว โดยตัวกรอง
ความยาวคลื่นแสง (4) ดังกลาวจะยอมใหแสงที่มีชวงความยาวคลื่นเฉพาะคาหนึ่งเทานั้นทะลุ
ผานไปได แตจะสะทอนสัญญาณแสงที่มีความยาวคลื่นนอกเหนือไปจากชวงคาความยาวคลื่น
เฉพาะดังกลาวกลับไป โดยที่ตัวกรองความยาวคลื่นแสง (4) ดังกลาวไดรับการจัดวางเพื่อให
สะทอนแสงที่มีความยาวคลื่นนอกเหนือไปจากชวงคาความยาวคลื่นเฉพาะดังกลาว ที่ผานไฟ
เบอรออปติคอลคอลิเมเตอรชนิดคู ดังกลาวกลับไปยังพอรตที่สองดังกลาวของอุปกรณโดยผาน
ทางทอนําคลื่นแสงขาออก (8) ดังกลาว  และ 

− ตัวรับสัญญาณแสง (7) สําหรับรับแสงที่เคลื่อนที่ออกมาจากตัวกรองความยาวคลื่นแสง (4) ดัง
กลาวเพื่อแปลงสัญญาณแสงดังกลาวไปเปนสัญญาณไฟฟาเพื่อสงออกที่พอรตที่สามดังกลาว  

โดยมีลักษณะเฉพาะคือ อุปกรณตรวจวัดความเขมแสงดังกลาวยังประกอบดวย ตัวสะทอนแสง (5) 
ที่สามารถเคลื่อนที่ไดซ่ึงถูกจัดวางอยูระหวางตัวกรองความยาวคลื่นแสง (4) กับตัวรับสัญญาณแสง (7) และ
ประกอบดวยอุปกรณควบคุมตําแหนง (6) สําหรับควบคุมตําแหนงของตัวสะทอนแสง (5) ดังกลาว  

โดยที่อุปกรณควบคุมตําแหนง (6) ดังกลาวจะควบคุมใหตัวสะทอนแสง (5) ดังกลาวใหเคลื่อนที่
ขวางเสนทางเดินของแสง (10) ระหวาง ตัวกรองความยาวคลื่นแสง (4) กับตัวรับสัญญาณแสง (7) ทําให
สัญญาณแสงที่มีความยาวคลื่นเฉพาะคาหนึ่งดังกลาวบางสวนสะทอนกลับไปที่พอรตที่สองดังกลาว และ 
สวนที่เหลือของสัญญาณแสงที่มีความยาวคลื่นเฉพาะคาหนึ่งดังกลาว จะตกลงบนตัวรับสัญญาณแสง (7) 



หนาที่ 2 ของจํานวน 13 หนา 

2. อุปกรณตรวจวัดความเขมแสงตามขอถือสิทธิ 1 ท่ีมีลักษณะเฉพาะคืออุปกรณดังกลาวยังประกอบ
เพิ่มเติมดวย ไฟเบอรคอลลิเมเตอรชนิดเดี่ยว (11) สําหรับรับสัญญาณแสง (10) ที่ออกมาจากตัว
กรองความยาวคลื่นแสง (4) ดังกลาวเพื่อสงตอไปยังตัวรับสัญญาณแสง (7) โดยผานทางทอนําคลื่น
แสง (13) 

3. อุปกรณตรวจวัดความเขมแสงสําหรับใชควบคุมความเขมแสงในระบบมัลติ เพล็กซทาง
ความยาวคลื่นแสง อุปกรณดังกลาวเชื่อมตออยูระหวางพอรตที่หนึ่งซึ่งเปนเสนใยนําแสงขาเขากับ
พอรตที่สองซึ่งเปนเสนใยนําแสงขาออกสําหรับสุมตัวอยางบางสวนของสัญญาณแสงที่มีองค
ประกอบของสัญญาณหลายความยาวคลื่นแสง (λ1, λ2, λ3,…, λN) ซ่ึงถูกสงเขามาและผานออกไป
เพื่อหากําลังความเขมของสัญญาณแสงดังกลาวที่ความยาวคลื่นแสงเฉพาะความยาวคลื่นแสงหนึ่ง
และแปลงเปนสัญญาณไฟฟาออกไปยังพอรตที่สาม, อุปกรณดังกลาวประกอบดวย  
− ไฟเบอรออปติคอลคอลิเมเตอรชนิดคู ที่ประกอบดวยทอนําคลื่นแสงขาเขา (1) ทอนําคลื่นแสง

ขาออก (8) หลอดใสทอนําคลื่นชนิดคู (2) และเลนสคอลลิเมเตอร (3) สําหรับรับสัญญาณแสงที่
มีองคประกอบหลายความยาวคลื่นแสงดังกลาวทางพอรตที่หนึ่งดังกลาวของอุปกรณผานทาง
ทอนําคลื่นแสงขาเขา (1) ดังกลาว และสงสัญญาณแสงดังกลาวไปตามเสนทางลําแสงที่หนึ่งที่
อยูปลายดานหนึ่งของไฟเบอรออปติคอลคอลิเมเตอรชนิดคูดังกลาว และสงสัญญาณแสงขา
ออก ออกไปทางพอรตที่สองดังกลาวของอุปกรณโดยผานทางทอนําคลื่นแสงขาออก (8) ดัง
กลาว 

− ตัวกรองความยาวคลื่นแสง (4) ซ่ึงถูกติดตั้งอยูใกลกับดานปลายของไฟเบอรออปติคอลคอลิเม
เตอรชนิดคู ดังกลาวเพื่อรับสัญญาณแสงที่มาจากเสนทางลําแสงที่หนึ่งดังกลาว โดยตัวกรอง
ความยาวคลื่นแสง (4) ดังกลาวจะยอมใหแสงที่มีชวงความยาวคลื่นเฉพาะคาหนึ่งเทานั้นทะลุ
ผานไปได แตจะสะทอนสัญญาณแสงที่มีความยาวคลื่นนอกเหนือไปจากชวงคาความยาวคลื่น
เฉพาะดังกลาวกลับไป โดยที่ตัวกรองความยาวคลื่นแสง (4) ดังกลาวไดรับการจัดวางเพื่อให
สะทอนแสงที่มีความยาวคลื่นนอกเหนือไปจากชวงคาความยาวคลื่นเฉพาะดังกลาว ที่ผานไฟ
เบอรออปติคอลคอลิเมเตอรชนิดคู ดังกลาวกลับไปยังพอรตที่สองดังกลาวของอุปกรณโดยผาน
ทางทอนําคลื่นแสงขาออก (8) ดังกลาว  และ 

− ตัวรับสัญญาณแสง (7) สําหรับรับแสงที่ออกมาจากตัวกรองความยาวคลื่นแสง (4) ดังกลาวเพื่อ
แปลงสัญญาณแสงดังกลาวไปเปนสัญญาณไฟฟาเพื่อสงออกที่พอรตที่สามดังกลาว  

โดยมีลักษณะเฉพาะคือ อุปกรณตรวจวัดความเขมแสงดังกลาวยังประกอบดวย ตัวสะทอนแสง (5) 
ที่สามารถเคลื่อนที่ไดซ่ึงถูกจัดวางอยูระหวางไฟเบอรออปติคอลคอลิเมเตอรชนิดคู โดยที่ระนาบของตัว
สะทอนแสง (5) ทํามุมตั้งฉากกับทิศทางของแสงตกกระทบ ดังกลาวกับตัวกรองความยาวคลื่นแสง (4) และ
ประกอบดวยอุปกรณควบคุมตําแหนง (6) สําหรับควบคุมตําแหนงของตัวสะทอนแสง (5) ดังกลาว  



หนาที่ 3 ของจํานวน 13 หนา 

โดยที่อุปกรณควบคุมตําแหนง (6) ดังกลาวจะควบคุมใหตัวสะทอนแสง (5) ดังกลาวใหเคลื่อนที่
ขวางเสนทางเดินของแสงระหวางไฟเบอรออปติคอลคอลิเมเตอรชนิดคูดังกลาวกับ ตัวกรองความยาวคลื่น
แสง (4)  ทําใหสัญญาณแสงบางสวนสะทอนกลับไปที่พอรตที่สองดังกลาว และ สัญญาณแสงสวนที่เหลือ
จะตกลงบนตัวกรองความยาวคลื่นแสง (4) ดังกลาว 

4. อุปกรณตรวจวัดความเขมแสงตามขอถือสิทธิ 3 ท่ีมีลักษณะเฉพาะคืออุปกรณดังกลาวยังประกอบ
เพิ่มเติมดวย ไฟเบอรคอลลิเมเตอรชนิดเดี่ยว (11) สําหรับรับสัญญาณแสง (10) ที่ออกมาจากตัว
กรองความยาวคลื่นแสง (4) ดังกลาวเพื่อสงตอไปยังตัวรับสัญญาณแสง (7) โดยผานทางทอนําคลื่น
แสง (13) 

5. อุปกรณตรวจวัดความเขมแสงสําหรับใชควบคุมความเขมแสงในระบบมัลติ เพล็กซทาง
ความยาวคลื่นแสง อุปกรณดังกลาวเชื่อมตออยูระหวางพอรตที่หนึ่งซึ่งเปนเสนใยนําแสงขาเขากับ
พอรตที่สองซึ่งเปนเสนใยนําแสงขาออกสําหรับสุมตัวอยางบางสวนของสัญญาณแสงที่มีองค
ประกอบของสัญญาณหลายความยาวคลื่นแสง (λ1, λ2, λ3,…,λN) เพื่อหากําลังความเขมของ
สัญญาณแสงดังกลาวที่ความถี่เฉพาะความถี่หนึ่ง, อุปกรณดังกลาวประกอบดวย  
− ไฟเบอรออปติคอลคอลิเมเตอรชนิดคู ที่ประกอบดวยทอนําคลื่นแสงขาเขา (1) ทอนําคลื่นแสง

ขาออก (8) หลอดใสทอนําคลื่นชนิดคู (2) และเลนสคอลลิเมเตอร (3) สําหรับรับสัญญาณแสงที่
มีองคประกอบหลายความยาวคลื่นแสงดังกลาวทางพอรตที่หนึ่งดังกลาวของอุปกรณผานทาง
ทอนําคลื่นแสงขาเขา (1) ดังกลาว และสงสัญญาณแสงดังกลาวไปตามเสนทางลําแสงที่หนึ่งที่
อยูปลายดานหนึ่งของไฟเบอรออปติคอลคอลิเมเตอรชนิดคูดังกลาว และสงสัญญาณแสงขา
ออก ออกไปทางพอรตที่สองดังกลาวของอุปกรณโดยผานทางทอนําคลื่นแสงขาออก (8) ดัง
กลาว 

− ตัวกรองความยาวคลื่นแสง (4) ซ่ึงถูกติดตั้งอยูใกลกับดานปลายของไฟเบอรออปติคอลคอลิเม
เตอรชนิดคู ดังกลาวเพื่อรับสัญญาณแสงที่มาจากเสนทางลําแสงที่หนึ่งดังกลาว โดยตัวกรอง
ความยาวคลื่นแสง (4) ดังกลาวจะยอมใหแสงที่มีชวงความยาวคลื่นเฉพาะคาหนึ่งเทานั้นทะลุ
ผานไปได แตจะสะทอนสัญญาณแสงที่มีความยาวคลื่นนอกเหนือไปจากชวงคาความยาวคลื่น
เฉพาะดังกลาวกลับไป โดยที่ตัวกรองความยาวคลื่นแสง (4) ดังกลาวไดรับการจัดวางเพื่อให
สะทอนแสงที่มีความยาวคลื่นนอกเหนือไปจากชวงคาความยาวคลื่นเฉพาะดังกลาว ที่ผานไฟ
เบอรออปติคอลคอลิเมเตอรชนิดคู ดังกลาวกลับไปยังพอรตที่สองดังกลาวของอุปกรณโดยผาน
ทางทอนําคลื่นแสงขาออก (8) ดังกลาว  และ  

มีลักษณะเฉพาะคือ อุปกรณดังกลาวยังประกอบดวย 
กระจกสะทอนที่อยูกับที่ (14) ที่ถูกจัดวางตอไปจากตัวกรองความยาวคลื่นแสง (4) ดังกลาวเปนมุม

เอียงเพื่อที่วาแสงที่ผานออกจากตัวกรองความยาวคลื่นแสง (4) ดังกลาวจะถูกทําใหสะทอนกลับไปยังพอรต
ที่หนึ่งดังกลาวของอุปกรณโดยผานทางทอนําคลื่นแสงขาเขา (1) ดังกลาว และ 
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กระจกสะทอนที่ควบคุมตําแหนงได (5) ที่ถูกวางอยูระหวางตัวกรองความยาวคลื่นแสง (4) ดังกลาว
และกระจกสะทอนที่อยูกับที่ (14) และ สามารถเคลื่อนที่ขวางเสนทางเดินลําแสงเพื่อควบคุมปริมาณแสงที่
สะทอนออกจากตัวมันได  และ 

อุปกรณควบคุมตําแหนง (6) สําหรับควบคุมตําแหนงของตัวสะทอนแสง (5) ดังกลาว  
โดยที่อุปกรณควบคุมตําแหนง (6) ดังกลาวจะควบคุมใหตัวสะทอนแสง (5) ดังกลาวใหเคลื่อนที่

ขวางเสนทางเดินของแสงที่มีชวงคาความยาวคลื่นเฉพาะดังกลาวที่เคลื่อนที่ระหวางตัวกรองความยาวคลื่น
แสง (4) ดังกลาวกับกระจกที่อยูกับที่ (14) ดังกลาวทําใหสัญญาณแสงบางสวนจะสะทอนจากกระจกสะทอน
ที่ควบคุมตําแหนงได (5) ดังกลาวกลับไปที่พอรตที่สองดังกลาวและ สัญญาณแสงสวนที่เหลือจะสะทอน
จากกระจกสะทอนที่อยูกับที่ (14) ดังกลาวกลับไปที่พอรตที่หนึ่งดังกลาว ดังนั้นจึงทําใหสามารถควบคุม
ปริมาณแสงที่มีชวงคาความยาวคลื่นเฉพาะดังกลาวใหออกทางพอรตที่สองได 

6. ระบบควบคุมระดับความเขมแสงของแสงความยาวคลื่นตางๆ (λ1, λ2, λ3,…, λN) ที่ประกอบดวย
อุปกรณตรวจวัดความเขมแสงตามขอถือสิทธิ ขอใดขอหนึ่งกอนหนา และ แสงเคลื่อนที่จากพอรตที่
หนึ่งไปยังพอรตที่สองดังกลาว ท่ีมีลักษณะเฉพาะคือประกอบไปดวย 

- ระบบควบคุมแบบปด (18) สําหรับรับสัญญาณไฟฟาจากตัวรับแสง (7) ซ่ึงมีจํานวนเทากับ
จํานวนของความยาวคลื่นแสง เพื่อที่จะควบคุมตําแหนงของกระจกที่เคลื่อนที่ได (5) ผาน
พอรตสื่อสารที่ตองการ (19) 

7. ระบบควบคุมระดับความเขมแสง ตามขอถือสิทธิ 6  ท่ีมีลักษณะเฉพาะคือยังประกอบเพิ่มเติมดวย 
- ออปติกคอลเซอรคิวเลเตอร (24) เพื่อเพิ่มพอรตของระบบควบคุมขึ้นมาอีกหนึ่งพอรต (26) 

สําหรับใชเปนพอรตขาออก 
- ตัวกั้นแสง หรือ ตัวดูดซับแสง (30) เพื่อปองกันมิใหสัญญาณแสงความยาวคลื่นที่ไม

ตองการยอนกลับไปยังพอรตหนึ่งและสองของระบบได 
8. ระบบควบคุมระดับความเขมแสง ตามขอถือสิทธิ 6 หรือ 7 ท่ีมีลักษณะเฉพาะคือยังประกอบเพิ่ม

เติมดวย 
- อุปกรณกรองความยาวคลื่นแสงที่ควบคุมได (21) เพื่อทําหนาที่แยกสัญญาณความยาวคลื่น

แสงที่ตองการใหเคลื่อนที่ผานไปได 
- ระบบควบคุมแบบปด (18) สําหรับรับสัญญาณไฟฟาจากตัวรับแสง (7) ซ่ึงเปล่ียนมาจาก

สัญญาณแสงความยาวคลื่นที่เคลื่อนที่ผานอุปกรณกรองความยาวคลื่นแสงที่ควบคุมได 
(21) ออกมา เพื่อที่จะควบคุมตําแหนงของกระจกที่เคลื่อนที่ได (5) ผานพอรตสื่อสารที่
ตองการ (19) 

9. ระบบควบคุมระดับความเขมแสงของแสงความยาวคลื่นตางๆ (λ1, λ2, λ3,…, λN) ที่ประกอบดวย
อุปกรณตรวจวัดความเขมแสงตามขอถือสิทธิ ขอใดขอหนึ่งกอนหนา และ แสงเคลื่อนที่จากพอรตที่
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หนึ่งไปยังพอรตที่สองดังกลาว ท่ีมีลักษณะเฉพาะคือประกอบเพิ่มเติมดวยพอรตอีกหนึ่งพอรต (26) 
โดยการใชออปติกคอลเซอรคิวเลเตอร (24) เชื่อมตอเขาที่พอรตหนึ่งดังกลาวของระบบดังกลาว 

10. อุปกรณตรวจวัดความเขมแสง ตามขอถือสิทธิขอใดขอหนึ่งกอนหนา ท่ีมีลักษณะเฉพาะคือ  กระจก 
(5) ที่เคลื่อนที่ไดดังกลาวสามารถจัดวางใหระนาบของกระจกตั้งฉากกับทิศทางของแสงตกกระทบ
เพื่อใหแสงความยาวคลื่นที่ตองการ สะทอนที่กระจก (5) กลับไปยังพอรตที่หนึ่งดังกลาวได 
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