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รายละเอียดการประดิษฐ 
ช่ือที่แสดงถึงการประดิษฐ 

อุปกรณเพิ่มจํานวนชองสัญญาณวัดในเครื่องมือวัดแถบคลื่นแสง (spectrophotometer) แบบกระจกหมุน
ขนาดเล็กและวิธีการสงผานสัญญาณโดยใชอุปกรณดังกลาว 

สาขาวิทยาการที่เกี่ยวของกับการประดิษฐ 5 
 เปนการประดิษฐที่เกี่ยวกับวิศวกรรมไฟฟาที่เกี่ยวกับอุปกรณที่ใชสําหรับเพิ่มจํานวนชองสัญญาณวัดโดย
การเปลี่ยนหรือสลับทิศทางเดินของแสงในเครื่องมือวัดแถบคลื่นแสง (Spectrophotometer) ที่สรางโดยใชขบวน
การสรางระบบเครื่องกลไฟฟาจุลภาคเชิงพาณิชยที่เรียกวา Multi-User MEMS Process (MUMPs) และการประกอบ
แบบอัตโนมัติหลังการสรางโดยใชการรวมตัวเปนหยดของตะกั่ว  (Self assembly by solders) โดยสวนประกอบ
หลักของอุปกรณคือสวนกระจกขนาดเล็กหมุนดวยแกนเสนตรงดวยแรงดึงดูดจากไฟฟาสถิตยระหวางกระจกกับขั้ว10 
ดานลาง โดยที่ตําแหนงมุมเอียงของกระจกสามารถถูกควบคุมดวยความตางศักยไฟฟา ไดอยางแมนยํา  

ภูมิหลังของศิลปะหรือวิทยาการที่เกี่ยวของ 
 ในปจจุบัน เครื่องมือหรือระบบตางๆมีการใชสัญญาณทางแสงไมวาจะเปนแบบดิจิตอลหรือแบบอนาล็อก 
เพื่อนําสัญญาณหรือถายทอดขอมูลในระบบและประมวลผลสัญญาณตามที่ตองการ ตัวอยาง เชน ในระบบสื่อสาร
ทางแสงโดยเสนใยแกวนําแสง (Fiber optics system) หรือการสื่อสารผานตัวกลางอากาศ (Free space optics) 15 
ฯลฯ ความสามารถในการควบคุมคุณสมบัติทางกายภาพของแสงไมวาจะเปน ความเขม, ความยาวคลื่น, โพราไรเซชั่
นของแสง และทิศทางเดินทางของแสงจึงมีความจําเปนและตองอาศัยอุปกรณชนิดตางๆ เชน Optical Gain 
Equalizer, Grating, Polarizer, Optical switching เปนตน เพื่อทําหนาที่ดังกลาว 

หนึ่งในอุปกรณที่มีความจําเปนในการควบคุมทิศทางเดินของแสง คือ อุปกรณสวิตช่ิงเชิงแสง ซึ่งใชในการ
เปลี่ยนหรือสลับทิศทางเดินของแสงซึ่งในปจจุบันเองไดมีการประดิษฐอุปกรณสวิตช่ิงเชิงแสงจํานวนมาก ยกตัว20 
อยางเชนอุปกรณสวิตช่ิงเชิงแสงที่ทําจาก   ลิควิดคริสตอล (Liquid crystal devices) [R. A. Soref, “Low-crosstalk 
2x2 optical switch,” Opt. Lett., Vol. 6, pp. 275-277, 1981.; N. A. Riza and S. Yuan, “Low optical 
interchannel crosstalk, fast switching speed, polarization independent 2x2 fiber optic switch using 
ferroelectric liquid crystals, Electron. Lett., Vol. 34, pp. 1341-1342, 1998.] และ ที่ใชอุปกรณกรองสัญญาณ
แสงโดยใช เสี ยงควบคุม  (Acousto-optic tunable filters) [A. d’Allessandro, D. A. Smith, and J. E. Baran, 25 
“Multichannel operation of an integrated acousto-optic wavelength routing switch for WDM systems,” 
IEEE Photon. Technol. Lett., Vol. 6, pp. 390-393, 1994.] หรือ  อุปกรณไฟเบอรเกรตติ้ง (Fiber gratings) ก็
สามารถนํามาใชในการทําอุปกรณสวิตช่ิงเชิงแสงไดเชนกัน แตก็ตองอาศัยอุปกรณหลายอยางเชน อุปกรณสวิตช่ิง
จากภายนอกมาชวยในการบังคับทิศทางของแสงอีก [V. Mizrahi, “Dynamically reconfigurable optical add-drop 
multiplexers for WDM optical communication systems,” สิทธิบัตรประเทศสหรัฐอเมริกา 6,069,719, May 30, 30 
2000.]  

ในปจจุบันนี้อุปกรณสวิตช่ิงเชิงแสงที่มีขาย และ ใชกันอยูในระบบสวนใหญจะออกแบบมาเพื่อใชในการ
เปลี่ยนหรือสลับทิศทางเดินของแสงหรือเรียกวาสวิตช่ิง ในระบบการสื่อสารทางแสง (Optical Communication 
Systems) โดยมีการใชเทคโนโลยีตางๆ ที่ทันสมัย เชน ใชเทคโนโลยีทางเชิงกล โดยการเลื่อนตัวสะทอนแสงไปมา
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ในเสนทางเดินของแสง ซึ่งสามารถสรางขึ้นดวยอุปกรณทางแสงทั่วไป (Bulk optics) และ ระบบเครื่องกลไฟฟา
จุ ล ภ า ค  (R.J. Helkey, H.P. Koenig, J.E. Bowers, R.K. Sink,”Optical switch having mirrors arranged to 
accommodate freedom of movement,” สิทธิบัตรประเทศสหรัฐอเมริกา  US6560384, May 6, 2003; B.E. 
Lemoff, C.D. Hoke, D.W. Schroeder, “System and method for actively aligning mirrors in an optical 
switch,” สิทธิบัตรประเทศสหรัฐอเมริกา US6539142, March 25, 2003) เพื่อใหแสงเดินทางไปในทิศทางที่5 
ตองการ  

ในระบบอื่นๆ นอกเหนือจากระบบสื่อสารทางแสงดวยเสนใยแกวนําแสง ความสามารถในการสวิตชแสง
ยังถูกนําไปใชในการเพิ่มจํานวนชองรับสัญญาณตรวจวัด (Probed Signal) ในระบบหรืออุปกรณวัดแถบคลื่นแสง 
(Spectrophotometer) ที่ใชวัดแถบคลื่นแสง (spectrum) ของแสงที่สองผานหรือสะทอนมาจากตัวอยางที่จะวัด 
โดยอาจใชหลักการมัลติเพล็กซ (Multiplexing) หรือการเลือกสัญญาณตามเวลา มาใชเลือกสงสัญญาณจากหัววัดมาก10 
กวาหนึ่งตัวขึ้นไปหรือทําการเปรียบเทียบสัญญาณที่วัดไดกับสัญญาณแสงจากตัวอยางมาตรฐาน (reference) ไปยัง
เครื่องมือดังกลาว โดยที่เครื่องมือนี้ไมจําเปนตองมีชองรับสัญญาณตรวจวัดมากกวาหนึ่งชอง โดยที่สามารถประมวล
ผลสัญญาณไดเพียงชองสัญญาณเดียวก็เพียงพอ  ที่ผานมามีการใชกระจกซึ่งมีขนาดใหญ 2 บานขนานกันเชื่อมตอกัน
ดวยกลไกทางกลและใชแมเหล็กไฟฟา (Electromagnetic) ขับเคลื่อนใหแกวง (K.V. Matthews, R. M. Appel, D.G. 
Tipotsch, “Oscillatng beam switching mirror mount for use in a spectrophotometer,” สิทธิบั ตรประ เทศ15 
สหรัฐอเมริกา US3256769, June 21, 1966) แตอุปกรณดังกลาวมีขนาดใหญและเคลื่อนที่เพื่อทําการสวิตชไดชา  
นอกจากนี้มีการใชกระจกบานเดียวที่ขับเคลื่อนดวยแมเหล็กไฟฟาเชนเดียวกันเพื่อสลับการอานคาสัญญาณใน 
Double Beam Spectrophotometer ( S. V. Kuzmin, “Double beam spectrophotometer,” สิทธิบัตรประเทศ
สหรัฐอเมริกา US3749497, July 31, 1973) แตก็ยังไมสามารถเพิ่มความเร็วในการสวิตชสัญญาณมากนัก เนื่องจาก
กระจกมีขนาดใหญและมีน้ําหนักมาก 20 

ลักษณะและความมุงหมายของการประดิษฐ 
 อุปกรณตามการประดิษฐนี้เปนอุปกรณที่ใชสําหรับเพิ่มจํานวนชองสัญญาณตรวจวัด (Probing channels) 
ในเครื่องมือวัดแถบคลื่นแสง (Spectrophotometer) โดยการเปลี่ยนหรือสลับทิศทางเดินของแสงโดยประกอบดวย
กระจกขนาดเล็กหมุนไดโดยแกนเสันตรง (torsion bar) โดยอาศัยแรงดึงดูดทางไฟฟาสถิตย (Electrostatic force) 
ระหวางกระจกซึ่งเปนขั้วหนึ่งกับอีกขั้วหนึ่งดานลาง โดยที่ตําแหนงมุมเอียงของกระจกสามารถถูกควบคุมดวยความ25 
ตางศักยไฟฟา ไดอยางแมนยํา  อุปกรณดังกลาวนี้สรางขึ้นโดยใชขบวนการสรางระบบเครื่องกลไฟฟาจุลภาคเชิง
พาณิชยที่เรียกวา Multi-User MEMS Process (MUMPs) ใชในการสรางอุปกรณทางดานระบบเครื่องกลไฟฟา
จุลภาค (Micro-Electro-Mechanical Systems: MEMS) แบบมาตรฐาน และเพิ่มเติมขั้นตอนการผลิตบางขั้นหลัง
จากนั้น เชน การประกอบแบบอัตโนมัติโดยใชการรวมตัวเปนหยดของตะกั่ว  (Self assembly by solders) 
 จุดมุงหมายอยางหนึ่งของการประดิษฐนี้คือ เพื่อจัดใหมีอุปกรณที่สามารถเปลี่ยนหรือสลับทิศทางเดินของ30 
แสง เพื่อเพิ่มจํานวนชองรับสัญญาณตรวจวัด (Probed Signal) โดยการใชหลักการมัลติเพล็กซ (Multiplexing) หรือ
การเลือกสัญญาณตามเวลา มาใชเลือกสงสัญญาณจากหัววัดมากกวาหนึ่งตัวขึ้นไปหรือทําการเปรียบเทียบสัญญาณที่
วัดไดกับหัววัดที่อานคาจากตัวอยางมาตรฐาน  ไปยังเครื่องอานความยาวคลื่นแสง (Spectrophotometer) ที่สามารถ
ประมวลผลสัญญาณไดเพียงชองสัญญาณ (Channel) เดียว เปนการเพิ่มขีดความสามารถและประสิทธิภาพของเครื่อง
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มือดังกลาว นอกจากนี้การใชเทคโนโลยีของระบบเครื่องกลไฟฟาจุลภาค ที่มีการสรางอุปกรณโดยใชเทคนิคเดียวกัน
กับการสรางวงจรรวมทางอิเล็กทรอนิกส มาใชสรางอุปกรณดังกลาวทําใหอุปกรณสวิตชทางแสงที่ประดิษฐขึ้นมี
ขนาดเล็ก มีผลตอประสิทธิภาพของอุปกรณ คือ ทําใหสามารถสลับทางเดินของแสงไดอยางแมนยําและที่ความเร็วสูง 
ทั้งยังใชกระแสไฟฟาขับเคลื่อนที่ตํ่า นอกจากนี้ยังสามารถผลิตไดเปนจํานวนมากในคราวเดียวกันหรือในการผลิต
ครั้งหนึ่งๆ จึงทําใหราคาของอุปกรณที่ประดิษฐขึ้นมีราคาที่ถูกกวาเมื่อเทียบกับอุปกรณอื่นๆ ที่ทํางานคลายคลึงกัน 5 
 จุดมุงหมายอีกอยางหนึ่งของการประดิษฐนี้คือ  ขั้นตอนการประกอบสวนที่เปนกระจกขนาดเล็ก ไดใชการ
ประกอบแบบอัตโนมัติโดยใชการรวมตัวเปนหยดของตะกั่ว ทําใหประหยัดเวลาในการประกอบและสามารถเพิ่ม
จํานวนอุปกรณในการผลิตในแตละครั้งไดเปนจํานวนมาก 

วัตถุประสงคตางๆ และลักษณะเฉพาะเหลานี้และประการอื่นๆของการประดิษฐนี้จะปรากฏชัดเจนยิ่งขึ้น  
เมื่อไดรับการพิจารณาประกอบกับรูปเขียนที่แนบมาดวยและรายละเอียดการประดิษฐในรูปแบบที่ดีที่สุดซึ่งจะได10 
บรรยายตอไป 

คําอธิบายรูปเขียนโดยยอ 
รูปที่1 สวนประกอบของกระจกหมุนขนาดเล็กที่สรางดวยเทคโนโลยีระบบเครื่องกลไฟฟาจุลภาค 
(Micro-Electro-Mechanical Systems หรือ MEMs) และการประกอบแบบอัตโนมัติโดยใชการรวมตัว
เปนหยดของตะกั่ว  (Self assembly by solders) 15 
รูปที่ 2 แสดงภาพดานบนของของกระจกหมุนขนาดเล็ก 
รูปที่ 3 การทํางานของกระจกหมุนเพื่อทําการสลับหรือเปลี่ยนทิศทางเดินของแสงจากชองสัญญาณหนึ่ง
ไปอีกชองสัญญาณหนึ่ง 
รูปที่ 4 รูปภาพแสดงการใชงานของอุปกรณเพิ่มจํานวนชองสัญญาณวัดในเครื่องมือวัดแถบคลื่นแสง 
(spectrophotometer) แบบกระจกหมุนที่สรางดวยเทคโนโลยีระบบเครื่องกลไฟฟาจุลภาค 20 

การเปดเผยการประดิษฐโดยสมบูรณ 
 การบรรยายถึงการประดิษฐนี้จะทําไดโดยการยกตัวอยางการประดิษฐและอางอิงถึงโดยใชรูปเขียนเพื่อเปน
ตัวอยางและชวยใหปรรยายไดชัดเจนยิ่งขึ้น และชิ้นสวนที่เหมือนกันในรูปเขียนเหลานี้จะแทนดวยหมายเลขอางอิง
เดียวกัน ทั้งนี้โดยมิไดเปนการจํากัดแตอยางใดและขอบเขตของการประดิษฐจะเปนไปตามขอถือสิทธิที่แนบทาย 
 รูปที่ 1 กระจกหมุนที่สรางดวยเทคโนโลยีระบบเครื่องกลไฟฟาจุลภาค เพื่อเพิ่มจํานวนชองสัญญาณวัด25 
ในเครื่องมือวัดแถบคลื่นแสง (spectrophotometer) ประกอบดวยกระจกรูปรางสี่เหลี่ยมซึ่งถูก fabricated บนแผน 
หมุน 2 ขนาดกวางและยาวในระดับไมโครเมตร ขึงลอยอยูดวยแกนเสนตรง 1 ที่ก่ึงกลางของดานของกระจกสี่เหลี่ยม
ซึ่งถูก frabricated บนแผนหมุน 2  สองดานตรงกันขามกัน ทําหนาที่เปนแกนหมุนของกระจก โดยที่แตละแกนมี
ขนาดกวางและยาวในระดับไมโครเมตรเชนกัน อีกปลายหนึ่งของแกนยึดติดกับกรอบ 9 ทั้งสองดานเชนกัน  กรอบ
ถูกยกขึ้นจากระดับพื้นดวยแผนบานพับ 11  โดยกรอบยึดติดกับแผนพับ 11 ดวยสปริง 4 เพื่อชวยการยืดหยุนของ30 
ระยะระหวางแผนพับ 11 กับ กรอบ 9 เมื่อแผนพับถูกยกขึ้น  บานพับแบบกรรไกร (Scissors hinge) 5 อยูระหวาง
สปริง 4 และ แผนพับ 11 โดยทําหนาที่เปนตัวยึดและพับเปนมุม  การประกอบแบบอัตโนมัติโดยใชการรวมตัวเปน
หยดของตะกั่วทําไดโดยการหยดเม็ดตะกั่วทรงกลมที่หลอมละลายแลวจากความรอน 7 ลงบนแผนฐานรอง 10 ซึ่งมี
ผิวหนาเปนโลหะ ทําใหเม็ดตะกั่วเกาะติดบนแผนฐานรอง 10 เมื่อเม็ดตะกั่วสัมผัสแผนพับ 11 ซึ่งมีผิวหนาเปนโลหะ
เชนกัน โดยธรรมชาติตะกั่วจะพยายามรักษารูปเปนทรงกลม จึงทําใหแผนพับ 11 ถูกดึงใหพับขึ้นมาโดยมีบานพับ 6 35 



 หนาที ่ 4 ของจํานวน 4 หนา 

ทําหนาที่ยึดและพับเปนมุม  เมื่อแผนพับ 11 ทั้งสองดานถูกยกขึ้นพรอมกัน  จึงทําใหกรอบ 9 และกระจก 2 ถูกยกลอย
ขึ้นเหนือระดับพื้น เกิด เปนชองวางระหวางกระจก 2 และแผนขั้ว 3 ดานลาง ชองวางนี้ทําใหโครงสรางของกระจก
และขั้วเปนเสมือนตัวเก็บประจุไฟฟาแบบแผนขนาน (Parallel plate capacitor)  
 รูปที่ 2  แสดงภาพดานบนของของกระจกหมุนขนาดเล็กดังที่ไดอธิบายในรูปที่ 1  

รูปที่ 3 แสดงการทํางานของกระจกหมุนเพื่อทําการสลับหรือเปลี่ยนทิศทางเดินของแสงจากชองสัญญาณ5 
หนึ่งไปอีกชองสัญญาณหนึ่ง โดยเมื่อความตางศักยไฟฟาถูกจายเขาไปที่ชองวางระหวางกระจกและขั้วไฟฟาดาลาง
ของกระจก จะเกิดสนามไฟฟาสถิตย (electrostatic field)  เกิดเปนแรงดูดใหกระจกและขั้วติดกัน  ดังนั้นเมื่อความ
ตางศักยไฟฟาเกิดขึ้นที่ขั้วใดขั้วหนึ่งเทานั้น จึงทําใหกระจกเอียงมาทางดานใดดานหนึ่ง  กระจกที่เอียงก็จะสะทอน
สัญญาณแสงขาเขา 16 จากชองสัญญาณซึ่งอาจเปนเสนใยแกวนําแสง 14 ไปเปนสัญญาณแสงขาออก 15 ไปยังชอง
สัญญาณขาออก 13 และสัญญาณก็จะถูกสงไปยังเครื่องมือวัดแถบคลื่นแสง 18  ชองสัญญาณ 13 และ 14 วางอยูหาง10 
กันเปนระยะที่คํานวณไวจากคาองศาการเอียงของกระจกและยึดอยูดวยตัวยึดชองสัญญาณ 12 

รูปที่ 4 แสดงการใชงานของอุปกรณเพิ่มจํานวนชองสัญญาณวัดในเครื่องมือวัดแถบคลื่นแสง 
(spectrophotometer) แบบกระจกหมนุที่สรางดวยเทคโนโลยีระบบเครื่องกลไฟฟาจุลภาค  โดยที่จะตองมีแหลง
กําเนิดแสง 17 ใหสัญญาณแสงกับทุกหัววัด (Probe) 19 พรอมกันทั้งหมด ดังนั้นแสงก็จะสองผานตัวอยางที่ตองการ
วัด แสงที่สองผานตัวอยางแลวก็จะมีความยาวคลื่นที่ไมเหมือนกันเนื่องจากการดูดกลืนแสงของสารตางๆไมเทากัน  15 
สัญญาณแสงที่วัดไดถูกสงไปตามชองสัญญาณขาเขา 14 และถูกสะทอนไปยังชองสัญญาณขาออก 13 และไปยัง
เครื่องมือวัดแถบความยาวคลื่นแสง 18 ตอไป 
 ถึงแมวาการประดิษฐนี้จะไดรับการบรรยายโดยสมบูรณโดยใชประกอบกับรูปเขียนที่แนบมาดวยก็ตาม 
ยอมเปนที่เขาใจไดวาการดัดแปลงหรือแกไขตางๆ โดยผูที่มีความชํานาญในระดับสามัญในศิลปะวิทยาการแขนงนี้
โดยที่อยูภายในขอบเขตและวัตถุประสงคของการประดิษฐ อาจจะกระทําได 20 

วิธีการประดิษฐที่ดีที่สุด 
 ดังที่กลาวมาแลวในหัวขอการเปดเผยการประดิษฐโดยสมบูรณ 



 หนาที ่ 1 ของจํานวน 1 หนา 

บทสรุปการประดิษฐ 
อุปกรณที่ใชสําหรับเพิ่มจํานวนชองสัญญาณวัดโดยการเปลี่ยนหรือสลับทิศทางเดินของแสงในเครื่อง

มือวัดแถบคลื่นแสง (Spectrophotometer) ที่สรางโดยใชขบวนการสรางระบบเครื่องกลไฟฟาจุลภาคเชิงพาณิชย
ที่เรียกวา Multi-User MEMS Process (MUMPs) และการประกอบแบบอัตโนมัติหลังการสรางโดยใชการรวม
ตัวเปนหยดของตะกั่ว  (Self assembly by solders) โดยสวนประกอบหลักของอุปกรณคือสวนกระจกขนาดเล็ก5 
หมุนดวยแกนเสนตรงดวยแรงดึงดูดจากไฟฟาสถิตยระหวางกระจกกับขั้วดานลาง โดยที่ตําแหนงมุมเอียงของ
กระจกสามารถถูกควบคุมดวยความตางศักยไฟฟาไดอยางแมนยํา ทําใหสามารถเปลี่ยนหรือสลับทิศทางเดินของ
แสง เพื่อเพิ่มจํานวนชองรับสัญญาณตรวจวัด (Probed Signal) โดยการใชหลักการมัลติเพล็กซ (Multiplexing) 
หรือการเลือกสัญญาณตามเวลา มาใชเลือกสงสัญญาณจากหัววัดมากกวาหนึ่งตัวขึ้นไปหรือทําการเปรียบเทียบ
สัญญาณที่วัดไดกับหัววัดที่อานคาจากตัวอยางมาตรฐานไปยังเครื่องอานความยาวคลื่นแสง 10 
(Spectrophotometer) ที่สามารถประมวลผลสัญญาณไดเพียงชองสัญญาณ (Channel) เดียว เปนการเพิ่มขีด
ความสามารถและประสิทธิภาพของเครื่องมือดังกลาว 
 



 หนาที ่ 1 ของจํานวน 1 หนา 

ขอถือสิทธ ิ
1. อุปกรณเพิ่มจํานวนชองสัญญาณวัดในเครื่องมือวัดแถบคลื่นแสง (spectrophotometer) แบบกระจกหมุน  

ขนาดเล็ก มีลักษณะเฉพาะคือ ประกอบดวยกลุมของวัสดุสะทอนแสงขนาดเล็กโดยที่วัสดุสะทอนแสงดัง
กลาวแตละตัวจะไดรับการสราง (fabricated) อยูบนแผนหมุน  (2) และแผนหมุน (2)   จะถูกขึงบนแกน (1) 
เปนเสนตรงซึ่งสามารถหมุนรอบแกนไดโดยอาศัยแรงดึงดูดจากสนามแมเหล็กไฟฟาระหวางวัสดุสะทอน5 
แสงขนาดเล็กกับขั้วใต (3) ซึ่งอยูใตแผน หมุน ดังกลาว แกน(1)  ซึ่งขึงแผนหมุน (2) จะยึดอยูกับกรอบ (9) 
ซึ่งลอมแผนหมุน (2) โดยที่กรอบ(9)  ถูกยกขึ้นเหนือฐาน(substrate) โดยอาศัยแผนพับ (11) ซึ่งดานหนึ่ง
ของแผนพับ(11) ติดยึดกับแผนสปริง(4) และแผนสปริง (4) จะยึดเขากับ กรอบ (9) ซึ่งลอมแผนหมุน (2)   
และอีกดานหนึ่งของแผนพับ(11)  ติดยึดเขากับแผนฐานรอง(10)และแผนฐานรอง (10) จะติดอยูกับ
ฐาน(substrate) โดยที่ตําแหนงมุมเอียงของวัสดุสะทอนแสงขนาดเล็กดังกลาวสามารถถูกควบคุมดวยแรง10 
สนามแมเหล็กไฟฟา 

2. อุปกรณเพิ่มจํานวนชองสัญญาณวัดในเครื่องมือวัดแถบคลื่นแสง (spectrophotometer) แบบกระจกหมุน  
ขนาดเล็ก แผนพับ(11)  ดังกลาวในขอถือสิทธิที่ 1 ซึ่งติดอยูกับแผนสปริงมีจํานวนอยางนอย 2 ดานที่ยึด
กรอบ (9)   

3. อุปกรณเพิ่มจํานวนชองสัญญาณวัดในเครื่องมือวัดแถบคลื่นแสง (spectrophotometer) แบบกระจกหมุน  15 
ขนาดเล็ก วัสดุสะทอนแสงขนาดเล็กดังกลาวในขอถือสิทธิที่ 1-2 ขอใดขอหนึ่งทําจากทองคํา 

4. อุปกรณเพิ่มจํานวนชองสัญญาณวัดในเครื่องมือวัดแถบคลื่นแสง (spectrophotometer) แบบกระจกหมุน  
ขนาดเล็ก วัสดุสะทอนแสงขนาดเล็กดังกลาวในขอถือสิทธิที่ 1-2 ขอใดขอหนึ่งทําจากอลูมิเนียม 

5. อุปกรณเพิ่มจํานวนชองสัญญาณวัดในเครื่องมือวัดแถบคลื่นแสง (spectrophotometer) แบบกระจกหมุน  
ขนาดเล็ก บานพับดังกลาวในขอถือสิทธิที่ 1-4 ขอใดขอหนึ่ง ถูกดึงขึ้นทํามุมกับแผน substrate โดยหยด20 
ตะกั่วเหลวลงบนตําแหนงที่อยูระหวางแผนพับ(11) และแผนฐานรอง(10) 

6. วิธีการสงผานสัญญาณโดยใชอุปกรณเพิ่มจํานวนชองสัญญาณวัดในเครื่องมือวัดแถบคลื่นแสง 
(spectrophotometer) แบบกระจกหมุนขนาดเล็ก ดังกลาวในขอถือสิทธิที่ 1 - 5 ขอใดขอหนึ่ง มีลักษณะ
เฉพาะคือ มีกลุมของปลายทางชองสัญญาณทั้งขาเขา(14) และขาออก(13) โดยที่ปลายทางดานหนึ่งวางดวย
ระยะหางที่เหมาะสมอยูเหนือสวนที่เปนแผนหมุน(2) โดยที่ชองสัญญาณขาเขา(14) ปลายทางอีกดานหนึ่งตอ25 
เขากับอุปกรณวัดซึ่งอุปกรณวัดดังกลาวจะสงสัญญาณที่วัดไดในรูปของแสง(16) และสงสัญญาณดังกลาว
ผานมายังชองสัญญาณขาเขา(14) ซึ่งจะมี แผนหมุน(2) ทําหนาที่สะทอนสัญญาณในรูปของแสงดังกลาว(15) 
ไปยังปลายทางขาออกชองสัญญาณ(13)  โดยที่ปลายทางอีกดานหนึ่งของชองสัญญาณ(13) จะเช่ือมตอเขากับ
อุปกรณปลายทางใชสําหรับประมวลผลสัญญาณดังกลาว 

7. วิธีการสงผานสัญญาณโดยใชอุปกรณเพิ่มจํานวนชองสัญญาณวัดในเครื่องมือวัดแถบคลื่นแสง 30 
(Spectrophotometer) แบบกระจกหมุนขนาดเล็กดังกลาวในขอถือสิทธิที่ 6 แผนหมุน(2) มีจํานวนอยาง
นอย 1 แผน 

8. วิธีการสงผานสัญญาณโดยใชอุปกรณเพิ่มจํานวนชองสัญญาณวัดในเครื่องมือวัดแถบคลื่นแสง 
(Spectrophotometer) แบบกระจกหมุนขนาดเล็กดังกลาวในขอถือสิทธิที่ 6-7 ขอใดขอหนึ่ง  อุปกรณวัดดัง
กลาวคือ Spectrophotometer  35 
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