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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือสังเคราะห์และศึกษาแก้ว LiLaB:Pr3+ ส าหรับประยุกต์ใช้เป็น
วัสดุตัวกลางเลเซอร์ในอุปกรณ์เลเซอร์ที่ปรับเปลี่ยนความยาวคลื่นได้  ผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่า ความ
หนาแน่น ดัชนีหักเหแสง และปริมาตรเชิงโมลของแก้วสูงขึ้นตามความเข้มข้นของ Pr2O3 ที่เพ่ิมขึ้น ผล
จากการวิเคราะห์ด้วย FTIR แสดงให้เห็นว่า บอเรต BO4 แบบทรงสี่หน้า และ BO3 แบบไตรโกนอล 
เป็นองค์ประกอบหลักของโครงข่ายแก้ว รวมทั้ง Pr3+ ประพฤติตัวเป็นตัวปรับโครงสร้างแก้ว แก้ว
ตัวอย่างทั้งหมดดูดกลืนคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าบางความยาวคลื่นในช่วงแสงที่ตามองเห็นและช่วงรังสี
อินฟราเรดใกล้ โดยเกิดจากการเปลี่ยนระดับชั้นพลังงานของ Pr3+ จากสถานะพ้ืน 3H4 แก้วตัวอย่าง 
LiLaBPr0.50 เปล่งแสงออกมาได้เข้มมากที่สุด โดยได้รับอิทธิพลมาจากปรากฏการณ์ 
concentration quenching ความยาวคลื่นของแสงต่างๆ ที่เปล่งออกมาบางส่วนสามารถถูกท าให้
ปรับเปลี่ยนได้ตามความยาวคลื่นแสงที่ใช้ในการกระตุ้นแก้ว ขณะที่แสงความยาวคลื่น 602 nm ซึ่ง
เกิดจากการเปลี่ยนระดับชั้นพลังงาน 3P0→

3H6 ของ Pr3+ ถูกท าให้เปล่งออกมาได้เข้มชัดเจนที่สุดไม่
ว่าแก้วจะถูกกระตุ้นแสง 445 หรือ 471 หรือ 484 nm และจากการกระตุ้นแก้วด้วยแสงทั้งสามความ
ยาวคลื่นดังกล่าว สีของแสงที่เปล่งออกมาจากแก้วตามมาตรฐานสี CIE 1931 เป็นสีขาว เหลือง และ
เหลือง ตามล าดับ ช่วงเวลาการเปล่งแสงของแก้วลดลงในช่วง 81 – 30 μs ตามความเข้มข้นของ 
Pr2O3 ที่เพ่ิมขึ้น เนื่องจากปรากฏการณ์ concentration quenching จากการวิเคราะห์ด้วยทฤษฎี 
Judd-Ofelt ชี้ให้เห็นว่า แก้ว LiLaBPr0.50 มีศักยภาพที่น่าสนใจเหมาะต่อการน าไปพัฒนาต่อเพ่ือใช้
เป็นวัสดุตัวกลางเลเซอร์ ในอุปกรณ์เลเซอร์ที่สามารถปรับเปลี่ยนความยาวคลื่นได้ โดยแสงเลเซอร์ที่
สามารถถูกสร้างได้อย่างคุ้มค่าทางพลังงานมากที่สุดโดยแก้วนี้ คือ เลเซอร์ความยาวคลื่น 488 nm 
ภายใต้การกระตุ้นด้วยแสง 445 nm และแสงเลเซอร์ก าลังสูงสุดที่จะสามารถผลิตได้โดยแก้วชนิดนี้ 
คือ เลเซอร์ความยาวคลื่น 602 nm ภายใตก้ารกระตุ้นด้วยแสง 471 nm 
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Abstract 

This research aimed to synthesis and study LiLaB:Pr3+ glasses for using as 
laser gain medium in tunable wavelength laser device. The results showed that glass 
density, refractive index and molar volume increase with increasing of Pr2O3 

concentration. FTIR results indicate the main glass network formed by tetrahedral 
BO4 and trigonal BO3, including Pr3+ acting as glass modifier. All glasses absorb 
electromagnetic wave with some wavelength in visible light and near infrared-region 
corresponding to the energy transition of Pr3+ from 3H4 state. LiLaBPr0.50 glass 
performs the highest intensity of emission caused by concentration quenching effect. 
Some emission wavelength of glass can be tuned by change in excitation 
wavelength. While, the emission with 602 nm corresponding to 3P0→

3H6 transition of 
Pr3+ was released mostly intense no matter whether excitation wavelength as 445 or 
471 or 484 nm. Form these three excitation wavelengths, the emission color based 
on CIE 1931 chromaticity is white, yellow and yellow, respectively. The luminescence 
life time of glass decreases in a range of 81 - 30 μs with increment of Pr2O3 content 
due to concentration quenching effect. Judd-Ofelt analysis indicates that LiLaBPr0.50 
performs the interesting potential to be further developed as a laser gain medium in 
tunable wavelength laser device. Laser light possibly emitted with the highest worth 
of energy by this glass is laser with 488 nm wavelength under 445 nm excitation. And 
laser light possibly generated with the highest power is laser with 602 nm wavelength 
under 471 nm excitation. 

 

 

 


