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ชื่อที่แสดงถึงการประดิษฐ
อุปกรณควบคุมลักษณะของกําลังของลําแสงแบบดิจิตอล
สาขาวิทยาการที่เกี่ยวของกับการประดิษฐ
เปนการประดิษฐที่เกีย่ วกับวิศวกรรมไฟฟาที่เกี่ยวกับอุปกรณควบคุมลักษณะของกําลังของ
ลําแสง โดยประยุกตใชอารเรยของกระจกที่เคลื่อนที่ไดขนาดเล็กที่ทํางานแบบสองสถานะ และ
สัญญาณควบคุมดิจิตอลชนิดที่ปรับคาบของสัญญาณ
ภูมิหลังของศิลปะหรือวิทยาการที่เกี่ยวของ
ตั้งแตเริ่มมีการประดิษฐเลเซอรขึ้นมาไดมีการคิดคนหาวิธีการเปลี่ยนหนาคลื่น
และ
ลักษณะของกําลังของลําแสงเลเซอร เพื่อที่จะใหไดหนาคลื่น หรือลักษณะของกําลังของแสงที่
เหมาะสมกับการประยุกตใชงานในดานตางๆ ไมวาจะเปนทางดานดาราศาสตร การผาตัดดวยลํา
แสงเลเซอร ระบบภาพเชิงแสง ระบบตรวจวัดเชิงแสง การควบคุมคุณสมบัติของวัสดุ ระบบการสื่อ
สารดวยแสง การใชเลเซอรมาควบคุมอะตอม และ การประมวลผลขอมูลความเร็วสูงเชิงแสง วิธี
การควบคุมลักษณะของหนาคลื่น และ ลักษณะของกําลังของลําแสง สามารถแบงออกไดเปนสอง
วิธีการ คือ แบบที่ควบคุมไมได และ แบบที่ควบคุมได การเปลี่ยนลักษณะของหนาคลื่น หรือ รูป
รางของกําลังของแสง แบบควบคุมไมไดสามารถทําไดโดย ใชเกรตติง้ คู (E. B. Treacy, “Optical
pulse compression with diffraction gratings,” IEEE Journal of Quantum Electronics, Vol. QE-5,
No. 9, pp. 454-458, Sept. 1969.) ใชเลนสที่มีการดูดซับแสง (Absorption lens) (C. S. Ih,
“Absorption lens for producing uniform laser beams,” Applied Optics, Vol. 11, No. 3, pp. 694695, March 1972.) ใชเลนสแอสเฟอริค (Aspherical lens) (P. W. Rhodes and D. L. Shealy,
“Refractive optical systems for irradiance redistribution of collimated radiation: their design and
analysis,” Applied Optics, Vol. 19, No. 20, pp. 3545-3553, October 1986.) ใชเสนใยแกวนําแสงที่
ขัดปลายใหเหมาะสม (Modified optical fiber tip) (V. Russo, G. Righini, S. Sottini, and S. Trigari,
“Optical fibers for medical applications: output beam shaping,” Proc. SPIE, Vol. 52, pp. 166-173,
1985.) และ ใชอุปกรณที่ทําใหแสงเลีย้ วเบนที่ไดจากการคํานวณชั้นสูง (Computer-generated
diffractive optical element) (T. Dresel, M. Geyerlein, and J. Schwider, “Design and fabrication of
computer-generated beam-shaping holograms,” Applied Optics, Vol. 35, No. 23, pp. 4615-4621,
August 1996.) วิธีการควบคุมแบบปรับเปลี่ยนไมไดเหลานี้ใชไดกับการประยุกตเฉพาะอยาง และ
เหมาะกับกรณีที่หนาคลื่น รวมไปถึงรูปรางของกําลังของลําแสงที่มีความแปรปรวนนอย
วิธีการควบคุมหนาคลื่น และ ลักษณะของกําลังของลําแสงที่ปรับเปลี่ยนไดสามารถทําได
โดยใชอุปกรณควบคุมแสงดวยเสียง (Acousto-optic device) (Y. Ohtsuka and A. Tanone,
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“Acousto-optic intensity modification of a Gaussian laser beam,” Optics Communications, Vol.
39, pp. 70-74, September 1981.) ซึ่งเปนอุปกรณที่ตองการกําลังไฟฟาในการทํางานสูง อีกเทคนิค
หนึ่งที่แกไขปญหานี้ไดคือการใชอุปกรณลิควิดคริสตอลชนิดโมเลกุลเรียงตัวขนานกัน (Parallel-rub
liquid crystal device) (N. A. Riza and S. Yuan, “Demonstration of a liquid-crystal adaptive
alignment tweeker for high-speed infrared band fiber-fed free-space systems,” Optical
Engineering, Vol. 37, pp. 1876-1880, June 1998.) อยางไรก็ตามถึงแมวาการใชอุปกรณลิควิดคริส
ตอลตองการกําลังไฟฟาในการทํางานต่ํากวา แตลําแสงที่ตกกระทบลงบนอุปกรณชนิดนี้จะตองมี
ลักษณะของโพลาไรเซชันของแสงแบบเชิงเสน เพื่อใหมปี ระสิทธิภาพในการทํางานสูงสุด นอกจาก
นี้แลวคุณสมบัติของสารลิควิดคริสตอลยังขึ้นอยูกับอุณหภูมิแวดลอม และ ความยาวคลื่นแสงตก
กระทบดวย ดังนั้นจึงเหมาะกับสภาวะการทํางานที่มีอุณหภูมิแวดลอมคงที่ และ เหมาะสมกับลํา
แสงที่มีความยาวคลื่นแสงอยูใ นชวงสั้นๆ
เปนที่รูกันอยูแ ลววากระจก ซึ่งเปนอุปกรณพื้นฐานชนิดหนึ่งในระบบแสง สามารถนํามา
ใชสรางเปนระบบควบคุมลําแสงได นอกจากนีแ้ ลวคุณสมบัติเดนของกระจกก็คือ กระจกสามารถ
ใชงานไดกับลักษณะโพลาไรเซชันของแสงแบบใดก็ได และ มีคากําลังของการสะทอนของแสงสูง
ในชวงของความยาวคลื่นแสงที่กวาง ซึง่ ในอดีตไดมีการนํากระจกมาใชในการควบคุมหนาคลื่น
และ
ลักษณะของกําลังของลําแสง
โดยสรางเปนตัวสะทอนที่มีลักษณะเฉพาะที่เหมาะสม
(Reflecting facet) (N. Bokor and N. Davidson, “Beam shaping with diffuse light by use of a single
reflection,” Applied Optics, Vol. 40, No. 13, pp. 2132-2137, May 2001.; F. J. Villarreal, H. J.
Baker, R. H. Abram, D. R. Jones, and D. R. Hall, “Beam reformatting of one- and twodimensional arrays of CO2 waveguide lasers,” Journal of Quantum Electronics, Vol. 35, No. 3,
pp. 267-272, March 1999.) และ สรางเปนอุปกรณปด-เปดใหลําแสงเคลื่อนที่ผานแบบหมุนได
(Rotating optical shutter) (Y. C. Bonetti and J. Gobrecht, “Rotating shutters: a mechanical way of
flattening Gaussian beam profiles in time average,” Applied Optics, Vol. 39, No. 31, pp. 58065810, November 2000.) อยางไรก็ตามวิธกี ารดังกลาวนี้เปนวิธีการแบบควบคุมไมได และ การสราง
อุปกรณดังกลาวก็มีคาใชจายสูงเนื่องจากตองสรางขึ้นทีละชิ้น วิธีการที่จะสรางอุปกรณทางแสงได
จํานวนมากๆ ในหนึ่งครั้งของกระบวนการผลิตคือ การใชเทคโนโลยีระบบเครื่องกลไฟฟาจุลภาค
(Microelectromechanical system technology) ซึ่งมีกระบวนการคลายคลึงการผลิตแผงวงจรรวมไอ
ซี ในปจจุบนั ไดมีการนําอุปกรณที่ประกอบดวยกระจกขนาดเล็กระดับไมโครเมตรจํานวนหลายๆ
ชิ้น ซึ่งแตละชิ้นสามารถเคลื่อนที่ขึ้นลงในแนวที่ตั้งฉากกับระนาบของกระจก (Piston-type motion
micromirror) มาควบคุมลักษณะของหนาคลื่นของลําแสง (G.- Y. Yoon, T. Jitsuno, M. Nakatsuka,
and Y. Kato, “Focused beam shaping by fully continuous wave-front control using a deformable
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mirror,” CLEO’97, pp. 505-506, 1997.) อยางไรก็ตามการเคลื่อนที่ของกระจกในแนวขึ้นลงนี้เปน
แบบอนาลอก ทําใหตองใชอุปกรณควบคุมทางอิเล็กทรอนิกสที่สามารถปรับเปลี่ยนระดับแรงดัน
ไฟฟาไดละเอียดมากๆ สงผลใหชุดควบคุมมีราคาสูง วิธีการที่จะลดตนทุนของชุดควบคุมสามารถ
ทําไดโดยใชอปุ กรณควบคุมทางอิเล็กทรอนิกสแบบดิจิตอล และ ใชกระจกที่มีการเคลื่อนที่เพียง
สองตําแหนงเทานั้น ซึ่งจะชวยใหการควบคุมทําไดงายขึ้นดวย หลักการควบคุมแบบดิจิตอลที่ใช
กระจกทีม่ ีการเคลื่อนที่แบบดิจิตอลไดถูกนํามาประยุกตใชในการสรางอุปกรณเพิ่ม-ลดจํานวน
สัญญาณแสงในระบบ (Optical add/drop filter) (N. A. Riza and S. Sumriddetchkajorn, “Fault
tolerant dense multiwavelength add-drop filter with a two dimensional digital micromirror
device,” Applied Optics, Vol. 37, No. 27, pp. 6355-6361, September, 1998.) อุปกรณสวิทชชิงเชิง
แสงชนิด 2x2 (N. A. Riza and S. Sumriddetchkajorn, “Small tilt micromirror-based
multiwavelength three-dimensional 2×2 fiber-optic switch structures,” Optical Engineering, Vol.
39, No. 2, pp. 379-386, February 2000.; N. A. Riza and S. Sumriddetchkajorn, “Versatile multiwavelength fiber-optic switch and attenuator structures using mirror manipulations,” Optics
Communications, Vol. 169, pp. 233-244, Oct. 1999.) อุปกรณควบคุมความเขมแสง (N. A. Riza
and S. Sumriddetchkajorn, “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.; 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. ; C. A. Mentzer, M. C. Cates, and H. B. Morris, “Digitally
controlled fiber optic light modulation system,” US Patent, 5930027, July 27, 1999.) อุปกรณควบ
คุมเวลาหนวงสัมพัทธเชิงแสง (N. A. Riza and S. Sumriddetchkajorn, “Fault tolerant polarizationinsensitive photonic delay line architectures using two dimensional digital micromirror devices,”
Optics Communications, Vol. 160, pp. 311-320, 15 Feb. 1999.) อุปกรณวดั ขนาดของลําแสง (S.
Sumriddetchkajorn and N. A. Riza, “Micro-electro-mechanical system-based digitally controlled
optical beam profiler,” Applied Optics, Vol. 41, No. 18, pp. 3506-3510, June 2002.) และ ระบบ
ควบคุมลําแสงจากเสนใยแกวนําแสง (N. A. Riza, “Fault-tolerant fiber-optical beam control
modules,” US Patent, 6222954, Apr. 24, 2001; S. Sumriddetchkajorn, “Fiber-optic beam control
systems using microelectromechanical systems,” Ph.D. Dissertation, (University of Central
Florida, Orlando, Florida, 2000) in University Microfilms, Ann Anbor, MI.) ซึ่งในระบบดังกลาว
ขางตนนี้มีการใชกระจกขนาดเล็กระดับไมโครเมตรที่สามารถปรับมุมเอียงของกระจก (ดูรูปที่ 5
ประกอบ) กระจกขนาดเล็กที่สามารถเคลื่อนที่ในแนวตั้งฉากกับระนาบของกระจก และกระจก
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ขนาดเล็กที่สามารถพับขึ้น-ลงในแนวตั้งฉากกับระนาบของซับสเตท อยางไรก็ตามหลักการควบคุม
แบบดิจิตอลในลักษณะดังกลาวนี้ยังไมสามารถนํามาใชทําเปนระบบควบคุมรูปรางของกําลังของลํา
แสงได อันเนื่องมาจากโดยหลักการแลวการควบคุมรูปรางของกําลังของลําแสงจะทํางานแบบอนา
ลอกนั่นเอง
นอกจากนี้ยังไดมีการนํากระจกขนาดเล็กระดับไมโครเมตรที่สามารถปรับมุมเอียงของประ
จกไดมาประยุกตทําเปนอุปกรณควบคุมรูปรางของลําแสง ทําใหสามารถสรางลําแสงที่มีรูปราง
และ สีสันตามที่ตองการได (W. E. Hewlett, “Programmable light beam shape altering device
using programmable micromirrors,” US Patent, 5828485, Oct. 27, 1998.)
ลักษณะและความมุงหมายของการประดิษฐ
อุปกรณตามการประดิษฐนี้เปนอุปกรณควบคุมลักษณะของกําลังของลําแสงแบบดิจิตอล
โดยใชการผสมผสานระหวางการทํางานของกระจกขนาดเล็ก(Micro-mirror) ที่เคลื่อนที่ไดสอง
ตําแหนง และ สัญญาณควบคุมดิจิตอลชนิดที่ปรับคาบของสัญญาณได สัญญาณควบคุมดิจิตอลจะ
ทําหนาที่ในการเปลี่ยนตําแหนงของกระจกขนาดเล็กจากตําแหนงหนึ่งไปยังอีกตําแหนงหนึ่ง โดยที่
ระยะเวลาที่กระจกขนาดเล็กอยู ณ ตําแหนงที่ตองการ ขึ้นอยูกับคาบของสัญญาณควบคุมดิจิตอลใน
บิตหนึ่งๆ ยกตัวอยางเชน คาบของสัญญาณดิจิตอลแบบ 8 บิต “10000000” จะทําใหกระจกขนาด
เล็กอยูที่ตําแหนงหนึ่งไดนานกวาการใชสัญญาณดิจิตอลแบบ 8 บิต “00000001” นอกจากนี้ยังมีการ
ใช ระบบการส งภาพ (Imaging optical system) ในการปรั บ ขนาดของลํ าแสงที่ พ อร ต ขาออกให
เหมาะสม ใชตัวกรองแสงเชิงตําแหนงในการลดสัญญาณรบกวนเชิงแสงที่พอรตขาออก และ ใชตัว
ตรวจวัดแสงสําหรับการควบคุมแบบปด ทําใหไดลักษณะของกําลังของลําแสงที่แมนยํามากขึ้น
หลักการควบคุมลักษณะของกําลังของลําแสงดังกลาวนี้ยังใชไดกับลําแสงชนิดพัลส หรือ ลําแสงที่
ประกอบดวยแสงหลายความยาวคลื่น โดยใชตัวแยกลําแสงในการแยกลําแสงที่มีความยาวคลื่นตาง
กันออกจากกัน และ ไฟเบอรคอลลิเมเตอร (Fiber-optic collimator) ในการทําใหลําแสงที่เคลื่อนที่
ออกมามีลักษณะเปนลําแสงขนาน
จุดมุงหมายอยางหนึ่งของการประดิษฐนี้คือ เพื่อจัดใหมีอุปกรณควบคุมลักษณะของกําลัง
แสงที่สามารถควบคุมกําลังของแสงที่พอรตขาออกไดอยางแมนยําโดยใชการควบคุมตําแหนงของ
กระจกขนาดเล็กระดับไมโครเมตรจํานวนหนึ่งให อยูในสถานะ “ON” / “OFF” ตามคาบเวลาที่
ตองการ
วัตถุประสงคตางๆ
และลักษณะเฉพาะเหลานี้และประการอื่นๆของการประดิษฐนี้จะ
ปรากฏชัดเจนยิ่งขึ้น เมื่อไดรับการพิจารณาประกอบกับรูปเขียนที่แนบมาดวยและรายละเอียด การ
ประดิษฐในรูปแบบที่ดีที่สดุ ซึ่งจะไดบรรยายตอไป
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คําอธิบายรูปเขียนโดยยอ
รูปที่1 ระบบควบคุมลักษณะของกําลังของลําแสงที่ใชกระจกขนาดเล็กทีป่ รับมุมเอียงได
สองสถานะตามการประดิษฐนี้
รูปที่2 ตัวอยางของคากําลังของลําแสงที่ไดจากการควบคุมดวยสัญญาณดิจิตอล 8 บิต
รูปที่3(ก) ตัวอยางของลักษณะของกําลังของลําแสงเมื่อไมมีการเปลี่ยนแปลงรูปราง
รูปที่3(ข) ตัวอยางของลักษณะของกําลังของลําแสงเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงรูปราง
รูปที่4 ระบบควบคุมลักษณะของกําลังของลําแสงสําหรับ N ลําแสง ที่ใชกระจกขนาดเล็กที่
ปรับมุมเอียงไดสองสถานะตามการประดิษฐนี้
รูปที่5 แสดงตัวอยางของกระจกขนาดเล็กกระจกขนาดเล็กระดับไมโครเมตรที่สามารถปรับ
มุมเอียงของกระจกไดสองสถานะ
รูปที่ 6 แสดงลักษณะการสะทอนลําแสงของกระจกขนาดเล็กที่สามารถปรับมุมเอียงไดที่
ตําแหนง “ON” และ “OFF”
การเปดเผยการประดิษฐโดยสมบูรณ
การบรรยายถึงการประดิษฐ นี้จะทําโดยการยกตัวอยางการประดิษฐ และอางอิงถึงโดยใช
รูปเขียนเพื่อเปนตัวอยางและชวยใหบรรยายไดชัดเจนยิ่งขึ้น และชิ้นสวนที่เหมือนกันในรูปเขียน
เหลานี้จะแทนดวยหมายเลขอางอิงเดียวกัน ทั้งนี้ โดยมิไดเปนการจํากัดแตอยางใด และขอบเขตของ
การประดิษฐจะเปนไปตามขอถือสิทธิที่แนบทาย
เพื่อใหไดอุปกรณควบคุมลักษณะของกําลังของลําแสงแบบดิจิตอล การประดิษฐนจี้ ะผสม
ผสานการทํางานของกระจกขนาดเล็ก ซึ่งสามารถเคลื่อนที่ไดสองตําแหนง โดยขึน้ อยูกับสัญญาณ
ดิจิตอลที่ใชในการควบคุม
เขากับสัญญาณการควบคุมแบบคลื่นสี่เหลี่ยมที่ปรับเปลี่ยนคาบของ
สัญญาณได (Pulse width modulated signal) ซึ่งในปจจุบันไดใชอยางแพรหลายในระบบเครื่องฉาย
ภาพในหองประชุม (Digital image projector) (P. F. Van Kessel, L. J. Hornbeck, R. E. Meier, and
M. R. Douglass, “A MEMS-based projection display,” Proceedings of the IEEE, Vol. 86, No. 8,
pp. 1687-1704, August 1998.; D. Doherty and G. Hewlett, “Pulse width modulation control in
DLPTM projectors,” TI Technical Journal, pp. 115-121, July-September 1998.)
รูปที่ 5 แสดงตัวอยางของกระจกขนาดเล็กกระจกขนาดเล็กระดับไมโครเมตรที่สามารถ
ปรับมุมเอียงของกระจกไดสองสถานะ (Micro-mirror) ซึ่งใชในการประดิษฐนี้
ตามรูปที่ 5 กระจกขนาดเล็ก 50 มีขนาดอยูใ นระดับไมโครเมตรอยูบนซับสเตรต 62 กระจก
สามารถหมุนเปลี่ยนตําแหนงไดโดยหมุนบนแกนหมุน 56 กระจก 50 จะถูกแขวนอยูเหนือชองวาง
52 ของโครงสราง 54 เมื่อใสสัญญาณไฟฟา “0” หรือ “1” ผานขั้วอิเล็กโตรดแอดเดรส 58 (Address
Electrode) จะทําใหกระจก 50 หมุนเปลีย่ นตําแหนงโดยจะเอียงทํามุม - θ หรือ +θ ตามสัญญาณ
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ไฟฟา “0” หรือ “1” ซึ่งจะทําใหแสงสะทอนทํามุม –2θ และ +2θ ตามลําดับ (ดูรูปที่ 6 ประกอบ)
โดยในปจจุบนั บริษัท Texas Instruments ไดผลิตอุปกรณ DMD หลายขนาดทีป่ ระกอบดวยแถวของ
กระจกสี่เหลี่ยมขนาดเล็กจํานวนมากอาจมากถึง 2.3 ลานชิ้นอยูบนชิปไอซีทมี่ ีขนาด 32 มม. x 22
มม. เชน 2048 x 1152 เปนตน และมีอัตราสวนความคมชัด (Contrast Ratio) มากกวา 100:1 โดย
กระจกแตละชิน้ จะมีขนาด 16 ไมโครเมตร x 16 ไมโครเมตร และมีระยะหางระหวางแผนกระจก
เทากับ 1 ไมโครเมตร ดังนั้นกระจกจะมีระยะระหวางจุดกึ่งกลางของกระจกแผนหนึ่งถึงจุดกึง่ กลาง
ของกระจกอีกแผนหนึ่งเทากับ 17 ไมโครเมตร กระจกแตละชิ้นสามารถหมุนไดอยางอิสระตอกัน
รูปที่ 1 แสดงระบบควบคุมลักษณะของกําลังของลําแสงที่ใชอุกรณที่ประกอบดวยแถวของ
กระจกขนาดเล็ก (Micromirror array) 2 ที่ปรับมุมเอียงไดสองสถานะ แถวของกระจกขนาดเล็ก 2
ประกอบดวยกระจกสี่เหลี่ยมขนาดเล็ก 3, 4 จํานวนมากซึ่งจะถูกควบคุมใหสลับไปมาไดใหอยูน ํา
ตําแหนงทีห่ นึง่ หรือสองดวยสัญญาณไฟฟาแบบดิจิตอล “1” และ “0” ซึ่งจะทําใหกระจกเอียงทํามุม
+ θ และ − θ ตามลําดับ เมื่อเทียบกับแนวระนาบของกระจก 2 ตามรูปที่ 1 ไดแสดงกระจกสี่
เหลี่ยมขนาดเล็ก 3 อยูในตําแหนงทีห่ นึ่งซึง่ กระจกจะเอียงทํามุม + θ และกระจกสี่เหลีย่ มขนาดเล็ก
วิถีทางควบคุม 12 จะทําหนาที่ควบคุม
4 อยูในตําแหนงที่สองซึ่งกระจกจะเอียงทํามุม − θ
ตําแหนงของกระจกขนาดเล็กแตละชิน้ ของแถวของกระจกดังกลาว โดยวิถีทางควบคุม 12 จะสง
สัญญาณควบคุมดิจิตอลเพื่อไปควบคุมแถวกระจกขนาดเล็กแตละชิ้นดังกลาวใหอยูตาํ แหนงทีห่ นึ่ง
หรือ สอง อยางใดอยางหนึ่ง โดยกระจกขนาดเล็กแตละชิน้ จะเปนอิสระตอกัน
ในระบบนี้ลําแสงตกกระทบ 1 เคลื่อนที่เขาสูระบบทางพอรตขาเขา 8 โดยมีลักษณะของ
กําลังของลําแสงลักษณะหนึง่ ลําแสง 1 นีจ้ ะตกกระทบลงบนอุปกรณที่มีกระจกขนาดเล็ก 2 ที่ปรับ
มุมเอียงไดสองสถานะ โดยที่เมื่อกระจกสี่เหลี่ยมขนาดเล็ก 3 เอียงทํามุม + θ ดวยสัญญาณดิจิตอล
“1” จะทําใหลําแสงในสวนนั้นสะทอนทํามุม + 2θ เคลื่อนที่ผานไปยังเลนส 5 ตัวกรองแสงเชิง
ตําแหนง 7 และ เลนส 6 จากนั้นลําแสงสวนนี้จะเคลื่อนที่ไปยังพอรตขาออก 9 ในทางตรงกันขาม
เมื่อกระจกขนาดเล็ก 4 เอียงทํามุม − θ ดวยสัญญาณดิจิตอล “0” จะทําใหลําแสงในสวนนั้น
สะทอนทํามุม − 2θ เคลื่อนที่ไปยังตัวดูดซับแสง 10 ณ ตําแหนงของตัวดูดซับแสง 10 นี้เรายัง
สามารถแทนที่ดวยตัวตรวจวัดแสง (photo sensor) เพื่อใชในระบบการควบคุมแบบปด ซึ่งจะชวย
ใหไดลกั ษณะของรูปรางของกําลังของลําแสงตามที่ตองการไดงาย และ แมนยํามากขึ้น นอกจากนี้
แลวเรายังสามารถเพิ่มชุดสงภาพ ซึ่งประกอบไปดวยอุปกรณดังเชนเลนส 5, 6 และ ตัวกรองแสงเชิง
ตําแหนง 7 ในแนวของลําแสงที่เคลื่อนที่ไปยังตัวดูดซับแสง 10 ไดเชนกัน ตัวกรองแสงเชิง
ตําแหนง 7 จะทําหนาทีใ่ นการกําจัดสัญญาณแสงรบกวนไมใหเคลื่อนที่ไปที่พอรตขาออก 9 สวน
เลนส 5 และ เลนส 6 จะทําหนาที่เปนระบบการสงภาพ (Imaging optical system) จากระนาบของ
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อุปกรณที่ประกอบดวยกระจกขนาดเล็กที่สามารถปรับมุมเอียงได 2 ไปยังระนาบของพอรตขาออก
9 และ ชวยปรับขนาดของลําแสงที่พอรตขาออก 9 ใหเหมาะสมดวย
ดังนั้นจะเห็นไดวาการทํางานของกระจกขนาดเล็กแบบดิจิตอลนี้ทําใหเราสามารถบังคับให
ลําแสงบริเวณที่ตองการหายไปได อยางไรก็ตามเพื่อใหเราสามารถควบคุมกําลังของลําแสงแบบ
อนาลอกดวยสัญญาณดิจิตอลไดนั้น เราจะประยุกตใชสัญญาณคลื่นสี่เหลี่ยมที่คาบของสัญญาณขึ้น
อยูกับตําแหนงของบิตของสัญญาณดิจิตอลในการควบคุมการเคลื่อนไหวของกระจก โดยที่คาบของ
สัญญาณจะบงบอกวากระจกชิ้นนั้นจะอยูทตี่ ําแหนงที่สอดคลองกับสัญญาณนั้นไดนานเทาไหร สง
ผลใหกําลังของลําแสงที่บริเวณนั้นสามารถควบคุมไดดว ยสัญญาณดิจติ อล ยกตัวอยางเชน ถา
สัญญาณควบคุมดิจิตอลแบบ 8 บิต มีลักษณะของสัญญาณเปน “00000001” จะทําใหกระจกใชเวลา
อยูที่ตําแหนง + θ นอยกวากระจกที่ควบคุมดวยสัญญาณ “10000000” การควบคุมการเคลื่อนไหว
ของกระจกดวยสัญญาณดังกลาวนี้จะทําใหเราสามารถปรับเปลี่ยนคากําลังของลําแสงในบริเวณที่
ตองการแบบอนาลอกไดงาย
รูปที่ 2 แสดงคาของกําลังของลําแสงที่วัดไดสําหรับสัญญาณควบคุมดิจิตอล 8 บิต หรือ
256 คา (28) ที่ใชกระจกขนาดเล็กระดับไมโครเมตร (Digital Micromirror Device) ของบริษัท
Texas Instruments จํากัด ซึ่งจะเห็นไดชดั เจนวาสัญญาณควบคุมดิจิตอลสามารถนํามาประยุกตใช
ควบคุมระดับของกําลังของลําแสงที่ตําแหนงตางๆ ได ความละเอียดในการควบคุมลักษณะของ
กําลังของลําแสงขึ้นอยูกับขนาดของกระจกที่ใช ระยะหางของกระจก ขนาดของลําแสงตกกระทบ
และจํานวนบิตของสัญญาณควบคุมดิจิตอล ยกตัวอยางเชน ถาขนาดของกระจก และ ระยะหางของ
กระจกลดลง 2 เทาจะสงผลใหความละเอียดในการควบคุมลักษณะของกําลังของลําแสงสูงขึ้นเปน
4 เทา
รูปที่ 3(ก) แสดงตัวอยางภาพของลําแสงที่ไดเมื่อรูปรางของกําลังของลําแสงไมมีการ
เปลี่ยนแปลง ในกรณีนี้สัญญาณควบคุมดิจิตอลจะเปน “11111111” ทําใหกระจกขนาดเล็กทั้งหมด
เอียงทํามุม + θ อยูตลอดเวลา เมื่อกระจกขนาดเล็กในบริเวณตรงกลางของลําแสงเอียงทํามุม − θ
ดวยสัญญาณควบคุมดิจิตอล “00000000” จะทําใหลําแสงในบริเวณตรงกลางสะทอนไปยังตัวดูด
ซับแสง และจะสงผลใหรปู รางของกําลังของลําแสงบริเวณตรงกลางที่พอรตขาออกมีลักษณะเปน
วงแหวนดังรูป 3(ข)
รูปที่ 4 แสดงการประยุกตใชระบบควบคุมลักษณะของกําลังของลําแสงที่ไดจากรูปที่ 1 มา
ใชควบคุมรูปรางของกําลังของลําแสง N ลําแสงที่มีความยาวคลื่นแสงตางกัน หรือสําหรับลําแสงที่
มีลักษณะเปนพัลส (Optical Pulse) ในที่นี้ลําแสงจะเคลื่อนที่อยูในเสนใยแกวนําแสง 11 ผานไปยัง
ตัวแยกลําแสงที่มีความยาวคลื่นตางกันออกจากกัน (Wavelength division multiplexer) 12 จากนั้น
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ลําแสงแตละลําจะเคลื่อนที่ผา นไปยังไฟเบอรคอลลิเมเตอร (Fiber-optic collimator) 13 ซึ่งชวยใหลํา
แสงที่เคลื่อนที่ออกมามีลักษณะเปนลําแสงขนาน หลังจากนั้นลําแสงแตละลําจะตกกระทบลงบน
อุปกรณที่มีกระจกขนาดเล็ก 2 เมื่อกระจกขนาดเล็กเอียงทํามุม + θ จะทําใหลําแสงในบริเวณนัน้
เคลื่อนที่ไปยังพอรตขาออก 9 โดยผานระบบการสงภาพ 5, 6 และ ตัวกรองแสงเชิงตําแหนง 7 และ
เมื่อกระจกขนาดเล็กเอียงทํามุม - θ จะทําใหลําแสงในบริเวณนั้นเคลื่อนที่ไปยังตัวดูดซับแสง 10
ในกรณีที่แสงที่เขาสูระบบไมไดเดินทางอยูในเสนใยแกวนําแสง แตเดินทางอยูใ นอากาศ
แทน เราสามารถใชเกรตติ้งในการทําหนาที่แยกลําแสงที่มีความยาวคลื่นแสงตางกันออกจากกัน
แทนตัวแยกลําแสง 12 ได นอกจากนี้ลกั ษณะการเคลือ่ นไหวของกระจกขนาดเล็กไมไดจํากัดอยู
เพียงแคการเอียงทํามุม + θ หรือ − θ เทานั้น การเคลื่อนไหวของกระจกในแนวซาย-ขวา และ ใน
แนวเลื่อนขึ้น-ลง ก็สามารถนํามาใชในการควบคุมรูปรางของกําลังของลําแสงไดเชนเดียวกัน โดย
ปรับใหอุปกรณที่มีกระจกขนาดเล็ก 2 ดังกลาวขางตนนี้เอียงทํามุมทีเ่ หมาะสม เพือ่ ใหลําแสงที่ตก
กระทบสะทอนไปยังพอรตขาออก 9 ได
ถึงแมวาการประดิษฐนี้จะไดรับการบรรยายโดยสมบูรณโดยใชประกอบกับรูปเขียนที่แนบ
มาดวยก็ตาม ยอมเปนที่เขาใจไดวาการดัดแปลง หรือแกไขตางๆ โดยผูที่มีความชํานาญในระดับ
สามัญในศิลปะวิทยาการแขนงนี้โดยที่อยูภายในขอบเขตและวัตถุประสงคของการประดิษฐ อาจจะ
กระทําได
วิธีการประดิษฐที่ดีที่สุด
ดังที่กลาวมาแลวในหัวขอการเปดเผยการประดิษฐโดยสมบูรณ

หนาที่ 1 ของจํานวน 1 หนา

5

10

บทสรุปการประดิษฐ
อุปกรณควบคุมลักษณะของกําลังของลําแสงแบบดิจิตอล โดยใชการผสมผสานระหวาง
การทํางานของกระจกขนาดเล็ก (Micro-mirror) ที่เคลื่อนที่ไดสองตําแหนง และ สัญญาณควบคุม
ดิจิตอลชนิดที่ปรับคาบของสัญญาณได สัญญาณควบคุมดิจิตอลจะทําหนาที่ในการเปลี่ยนตําแหนง
ของกระจกขนาดเล็กจากตําแหนงหนึ่งไปยังอีกตําแหนงหนึ่ง โดยที่ระยะเวลาที่กระจกขนาดเล็กอยู
ณ ตําแหนงที่ตองการ ขึ้นอยูกับคาบของสัญญาณควบคุมดิจิตอลในบิตหนึ่งๆ ยกตัวอยางเชน คาบ
ของสัญญาณดิจิตอลแบบ 8 บิต “10000000” จะทําใหกระจกขนาดเล็กอยูที่ตําแหนงหนึ่งไดนาน
กว า การใช สั ญ ญาณดิ จิ ต อลแบบ 8 บิ ต “00000001” นอกจากนี้ ยั ง มี ก ารใช ร ะบบการส ง ภาพ
(Imaging optical system) ในการปรับขนาดของลําแสงที่พอรตขาออกใหเหมาะสม ใชตัวกรองแสง
เชิงตําแหนงในการลดสัญญาณรบกวนเชิงแสงที่พอรตขาออก และ ใชตัวตรวจวัดแสงสําหรับการ
ควบคุมแบบปด ทําใหไดลักษณะของกําลังของลําแสงที่แมนยํามากขึ้น

หนาที่ 1 ของจํานวน 3 หนา
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ขอถือสิทธิ
1. อุ ป กรณ ค วบคุ ม ลั ก ษณะของกํ าลั ง ของลํ าแสงแบบดิ จิ ต อล อุ ป กรณ ค วบคุ ม ดั ง กล า ว
ประกอบดวย
- พอรตขาเขาหนึ่งพอรต สําหรับรับลําแสงเขา
- พอรตขาออกหนึ่งพอรตสําหรับสงลําแสงออกที่ไดรับการควบคุมลักษณะของกําลัง
ของลําแสง
- พอรตตรวจสอบหนึ่งพอรตซึ่งประกอบดวยตัวตรวจวัดแสงที่เขามาที่พอรตตรวจสอบ
สําหรับใชในการควบคุมกําลังของลําแสงแบบปด
- แถวของกระจกขนาดเล็ก (Micromirror array) ที่ประกอบดวยกระจกขนาดเล็กจํานวน
หนึ่งที่ซึ่งกระจกแตละชิ้นของแถวของกระจกดังกลาวจะถูกควบคุมอยางเปนอิสระตอ
กั น ให อ ยู ในตํ าแหน งที่ ห นึ่ งหรือ ตํ าแหน งที่ ส องอย างใดอยางหนึ่ ง โดยที่ แ ถวของ
กระจกดังกลาวจะอยูระหวางพอรตขาเขา พอรตขาออกและพอรตตรวจสอบดังกลาว
โดยที่เมื่อกระจกขนาดเล็กดังกลาวอยูในตําแหนงที่หนึ่งดังกลาวจะทําใหลําแสงที่มา
จากพอรตขาเขาดังกลาวมีทิศทางไปที่พอรตขาออก และโดยที่เมื่อกระจกขนาดเล็กดัง
กลาวอยูในตําแหนงที่สองดังกลาวจะทําใหลําแสงที่มาจากพอรตขาเขาดังกลาวมีทิศ
ทางไปที่พอรตตรวจสอบดังกลาว
- วิถีทางควบคุม ทําหนาที่ควบคุมตําแหนงของกระจกขนาดเล็กแตละชิ้นของแถวของ
กระจกดังกลาวอยางเปนอิสระตอกัน โดยวิถีทางควบคุมจะสงสัญญาณควบคุมดิจิตอล
ไปยังแถวกระจกขนาดเล็กดังกลาวเพื่อไปควบคุมกระจกขนาดเล็กดังกลาวของแถว
กระจกขนาดเล็กดังกลาวใหอยูตําแหนงที่หนึ่งหรือ สองอยางใดอยางหนึ่งในชวงเวลา
หนึ่งๆ เพื่อที่วาทําใหกําลังของลําแสงที่พอรตขาออกดังกลาวมีกําลังตามที่ตองการ โดย
ตอบสนองตอกําลังของแสงที่ตกกระทบที่พอรตตรวจสอบดังกลาว
- ชุ ด ส ง ภาพ (Imaging optical system) ที่ ป ระกอบด ว ยเลนส แ ละตั ว กรองแสงเชิ ง
ตําแหนง ซึ่งวางอยู ณ ตําแหนงพอรตขาออกดังกลาว สําหรับควบคุมขนาดของลําแสง
ที่พอรตขาออก และลดสัญญาณรบกวนเชิงแสงที่พอรตขาออก และ
- ตัวดูดซับแสง ซึ่งวางอยู ณ ตําแหนงของพอรตตรวจสอบ สําหรับปองกันมิใหลําแสง
ในสวนที่ไมตองการไปรบกวนการทํางานของอุปกรณดังกลาว
- โดยที่อุปกรณดังกลาวมีลักษณะเฉพาะคือ สัญญาณควบคุมดิจิตอลดังกลาวทําหนาที่ใน
การเปลี่ยนตําแหนงของกระจกขนาดเล็กดังกลาวจากตําแหนงที่หนึ่งไปยังตําแหนงที่
สอง โดยที่คาบเวลาที่กระจกขนาดเล็กคางอยู ณ ตําแหนงใดตําแหนงหนึ่ง จะขึ้นอยูกับ
คาบของสัญญาณควบคุมดิจิตอลในบิตหนึ่ง ๆ ซึ่งจะควบคุมโดยกําลังของลําแสงที่ตก

หนาที่ 2 ของจํานวน 3 หนา
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กระทบพอรตตรวจสอบดังกลาว โดยวิธีนี้จึงทําใหสามารถควบคุมกําลังของลําแสงที่
พอรตขาออกไดตามที่ตองการ
2. อุปกรณควบคุมตามขอถือสิทธิ 1 โดยที่อุปกรณควบคุมดังกลาวประกอบดวยตัวตรวจวัด
แสง วางอยู ณ ตําแหนงของพอรตตรวจสอบเพื่อใชในการควบคุมแบบปด
3. อุปกรณ ควบคุมตามขอถือสิทธิ 1 หรือ 2 โดยที่ตัวตรวจวัดดังกลาวเปนตัวตรวจวัดแสง
แบบอารเรย
4. อุ ป กรณ ค วบคุ ม ลั ก ษณะของกํ า ลั ง ของลํ า แสงแบบดิ จิ ต อลสํ า หรั บ N ลํ า แสงที่ มี
ความยาวคลื่นแสงตางกัน อุปกรณควบคุมดังกลาวประกอบดวย
- พอรตขาเขาหนึ่งพอรต สําหรับรับลําแสงเขา
- พอรตขาออกหนึ่งพอรตสําหรับสงลําแสงออกที่ไดรับการควบคุมลักษณะของกําลัง
ของลําแสง
- พอรตตรวจสอบหนึ่งพอรตซึ่งประกอบดวยตัวตรวจวัดแสงที่เขามาที่พอรตตรวจสอบ
สําหรับใชในการควบคุมกําลังของลําแสงแบบปด
- ตั ว แยกลํ าแสงเชิ งความยาวคลื่ น (Wavelength division multiplexer) สํ าหรับ แยกลํ า
แสง N ความยาวคลื่นที่ตางกันออกจากกันที่มาจากพอรตขาเขา โดยลําแสงที่แยกได
แตละลําแสงจะเคลื่อนที่อยูในเสนใยแกวนําแสงที่สอดคลองกับลําแสงนั้น
- ไฟเบอรคอลลิเมเตอร ซึ่งจะชวยใหลําแสงที่ออกมาจากเสนใยแกวนําแสงแตละเสนดัง
กลาวมีลักษณะเปนลําแสงขนาน
- แถวของกระจกขนาดเล็ก (Micromirror array) ที่ประกอบดวยกระจกขนาดเล็กจํานวน
หนึ่งที่ซึ่งกระจกแตละชิ้นของแถวของกระจกดังกลาวจะถูกควบคุมอยางเปนอิสระตอ
กั น ให อ ยู ในตํ าแหน งที่ ห นึ่ งหรือ ตํ าแหน งที่ ส องอย างใดอยางหนึ่ ง โดยที่ แ ถวของ
กระจกดังกลาวจะอยูระหวางพอรตขาเขา พอรตขาออกและพอรตตรวจสอบดังกลาว
โดยที่เมื่อกระจกขนาดเล็กดังกลาวอยูในตําแหนงที่หนึ่งดังกลาวจะทําใหลําแสงที่มา
จากพอรตขาเขาดังกลาวมีทิศทางไปที่พอรตขาออก และโดยที่เมื่อกระจกขนาดเล็กดัง
กลาวอยูในตําแหนงที่สองดังกลาวจะทําใหลําแสงที่มาจากพอรตขาเขาดังกลาวมีทิศ
ทางไปที่พอรตตรวจสอบดังกลาว
- วิถีทางควบคุม ทําหนาที่ควบคุมตําแหนงของกระจกขนาดเล็กแตละชิ้นของแถวของ
กระจกดังกลาวอยางเปนอิสระตอกัน โดยวิถีทางควบคุมจะสงสัญญาณควบคุมดิจิตอล
ไปยังแถวกระจกขนาดเล็กดังกลาวเพื่อไปควบคุมกระจกขนาดเล็กดังกลาวของแถว
กระจกขนาดเล็กดังกลาวใหอยูตําแหนงที่หนึ่งหรือ สองอยางใดอยางหนึ่งในชวงเวลา
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หนึ่งๆ เพื่อที่วาทําใหกําลังของลําแสงที่พอรตขาออกดังกลาวมีกําลังตามที่ตองการ โดย
ตอบสนองตอกําลังของแสงที่ตกกระทบที่พอรตตรวจสอบดังกลาว
- ชุ ด ส ง ภาพ (Imaging optical system) ที่ ป ระกอบด ว ยเลนส แ ละตั ว กรองแสงเชิ ง
ตําแหนง ซึ่งวางอยู ณ ตําแหนงพอรตขาออกดังกลาว สําหรับควบคุมขนาดของลําแสง
ที่พอรตขาออก และลดสัญญาณรบกวนเชิงแสงที่พอรตขาออก และ
- ตัวดูดซับแสง ซึ่งวางอยู ณ ตําแหนงของพอรตตรวจสอบ สําหรับปองกันมิใหลําแสง
ในสวนที่ไมตองการไปรบกวนการทํางานของอุปกรณดังกลาว
- โดยที่อุปกรณดังกลาวมีลักษณะเฉพาะคือ สัญญาณควบคุมดิจิตอลดังกลาวทําหนาที่ใน
การเปลี่ยนตําแหนงของกระจกขนาดเล็กดังกลาวจากตําแหนงที่หนึ่งไปยังตําแหนงที่
สอง โดยที่คาบเวลาที่กระจกขนาดเล็กคางอยู ณ ตําแหนงใดตําแหนงหนึ่ง จะขึ้นอยูกับ
คาบของสัญญาณควบคุมดิจิตอลในบิตหนึ่ง ๆ ซึ่งจะควบคุมโดยกําลังของลําแสงที่ตก
กระทบพอรตตรวจสอบดังกลาว โดยวิธีนี้จึงทําใหสามารถควบคุมกําลังของลําแสงที่
พอรตขาออกไดตามที่ตองการ
5. อุปกรณควบคุมตามขอถือสิทธิ 4 โดยที่อุปกรณควบคุมดังกลาวประกอบดวยตัวตรวจวัด
แสงเดี่ยวจํานวน N ชิ้น วางอยู ณ ตําแหนงของพอรตตรวจสอบ
6. อุปกรณควบคุมตามขอถือสิทธิ 4 หรือ 5 โดยที่อุปกรณควบคุมดังกลาวประกอบดวย ตัว
ตรวจวัดแสงแบบอารเรย

หนาที่ 1 ของจํานวน 5 หนา
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