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AMAÇ
Bu toplantı, ulusal boyutta optik, elektro-optik ve fotonik konularına yönelik yıllık tek
bilimsel toplantı serisi olan Ulusal Optik, Elektro-Optik ve Fotonik Çalıştaylarının 15.'sünü
oluşturmaktadır. Optik, elektro-optik ve fotonik alanlarının yüksek teknoloji dahilinde ekonomik
katkısı büyük, savunma ve sağlık gibi stratejik sanayilerde uygulamaları geniştir. Bu nedenlerden
dolayı, bu konularda ulusal düzeyde gelişmemiz önemli, bulunduğumuz düzeyin bilinmesi ve
ilerletilmesi kritiktir.
Bu toplantıda, ülke çapında optik, elektro-optik ve fotonik konularında akademide ve
endüstride araştırma ve geliştirme çalışması yapan gruplar (bilim insanları, yöneticiler, mühendisler,
lisansüstü öğrencileri vs.) bir araya gelecek ve çalışmalarını birbirlerine sunup, tanışma, görüşme
ve tartışma olanağı bulacaklardır. Bu, gruplar arası ortak çalışmaların başlatılmasına, karşılıklı
destek ve fikir alışverişinde bulunulmasına ve ortak proje başvuruları (örneğin, Avrupa Birliği
Çerçeve Programları) için çalışmalar yapılmasına ön ayak olacaktır.
Bu şekilde, bu toplantının optik, elektro-optik ve fotonik konularında ülkemizin bilim ve
teknoloji çalışmalarına yarar ve katkı sağlaması beklenmektedir.
Toplantı Konuları
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Fotoalgılayıcılar
Elektro-Optik Malzeme ve Cihazlar
Lazerler
Doğrusal Olmayan Optik Aygıtlar
Tümleşik Optik
Optik Lifler
Modelleme ve Simulasyon Yöntemleri
Ölçüm ve Değerlendirme Teknikleri
Kuantum Optiği
Nanofotonik Aygıtlar ve Sistemler
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BİLİMSEL PROGRAM
08:30-09:15

Kayıt İşlemleri

09:15-09:30

Açılış Konuşmaları

09:30-10:30

Prof. Dr. Hatice Altuğ, Boston Üniversitesi
Plasmonics for Advanced Mid-Infrared Spectroscopy and Nano-BioSensor
Systems

10:30-11:00

Mehmet Bayındır, Bilkent Üniversitesi
Nanoyapılarda Fotonik Etkiler ve Uygulamaları

11:00-11:30

Kahve Arası

11:30-12:00

Cengiz Beşikçi, ODTÜ
Yeni Nesil Kızılötesi Foton Sensörü Teknolojileri

12:00-12:30

Volkan Özgüz, Sabancı Üniversitesi
Sabancı Üniversitesi ve SUNUM'da Fotonik Araştırmaları

12:30-14:30

Yemek arası ve poster sunumları (tüm öğleden sonra devam edecek)

14:30-15:00

Ramiz Hamid, TÜBİTAK UME
Optik Frekans Metrolojisi ve Uygulamaları

15:00-15:30

Erhan Akman, Kocaeli Üniversitesi
Femtosaniye Lazerle Metalik Nanoyapıların Oluşturulması ve Biyolojik
Uygulamaları

15:30-16:00

Kahve Arası

16:00-16:30

Şükrü Ekin Kocabaş, Koç Üniversitesi
Dalga Kılavuzlarında İlerleyen Az Sayıda Fotonun Kubitlerle Etkileşimi

16:30-17:00

Serkan Ateş, TÜBİTAK BİLGEM
Solid-State Nanophotonics: Towards On-Chip Devices for The Generation and
Manipulation of Single Photons

17:00-17:30

Onur Kuzucu, ASELSAN
Güvenlik ve Savunma Alanlarında Orta-Kızılötesi Laser Uygulamaları

17:30-20:00

Çalıştay Kokteyli

vii

FOTONİK 2013 | 15. Ulusal Optik, Elektro-Optik ve Fotonik Çalıştayı

viii

FOTONİK 2013 | 15. Ulusal Optik, Elektro-Optik ve Fotonik Çalıştayı

POSTER BİLDİRİLERİ LİSTESİ
Poster

Sayfa No

Poster Başlığı ve Yazarlar

P-1

10

Improvement Of Electrical And Optical Properties Of Large Area Grown
Ito Thin Films By Electro-Annealing
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M. Mamedov, Nizami Gasanly
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12

MRG İçin Kateter Takibi Amaçlı Elektromanyetik Mems-tabanlı
Rezonatör Tasarımı
A. U. Çakacı, M. H. M. Kouhani, H. Torun, A. D. Yalçınkaya

P-4

13

Femtosaniye Laser Destekli Elektrofizyoloji Ölçüm Sistemi
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Doping Management For Keeping Thermal Eﬀects Under Control
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15

Balancing Gain Narrowing With Self Phase Modulation: 100-fs, 800-nj
From An All-fiber-ıntegrated Yb Amplifier
A. Rybak, I. Pavlov, Ç. Şenel, and F. O. Ilday

P-7

16

Terahertz Bandı Yüksek Veri Hızı İletişimi İçin Çoklu Harmonik
Modülasyon Tekniklerinin Geliştirilmesi
Asaf Behzat Şahin

P-8

16

fNIRS Probunun Başarımının Belirlenmesinde Sıvı Fantom Düzeneğinin
Geliştirilmesi
BU BİLDİRİ GERİ ÇEKİLMİŞTİR!
Ayşegül Tümer,Fırat Şansal, Metehan Güzelgörür, İlyas Tolgahan Çakır, Ata Akın

P-9

17

Optik Güçle Çalışan CMOS Tabanlı MRG Aktif Kateter Takip Sistemi
B. Sarıoğlu, B. Çamlı, G. Dündar, C. Öztürk, A. D. Yalçınkaya

P-10

18

Femtosaniye Lazer Ablasyonu İle Opto-akışkan Sistem Üretimi
A. Jonas, B. Yalizay, Y. Morova, S. Akturk ve A. Kiraz

P-11

19

Aza Bordipirometen (aza-bodıpy) Ve Bordipirometen (bodıpy) İçeren
Bileşiklerin İki Foton Soğurma (tpa) Özelliklerinin Araştırılması
Betül KÜÇÜKÖZ, Halil YILMAZ, Sezen TEKİN, Gökhan SEVİNÇ, Birhan UĞUZ, Ulaş
KÜRÜM, Mustafa HAYVALI, H. Gül YAĞLIOĞLU, Ayhan ELMALI
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20

Geri Yansıtmasız Yüzeylerde Ve Sers Yüzeylerinde Biyomimetik
Nanoyapılar
Bihter Dağlar, Tural Khudiyev, Gökçen Birlik Demirel, Fatih Büyükserin, Mehmet
Bayındır

P-13

21

D Kesit Alanlı, Evenascent Dalga-fiber Optik Sensörlerin Üretimi Ve
Karakterizasyonu
Burcu Güleryüz, Caner Durucan , Mustafa M. Aslan
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22

Optik Frekans Tarağı Uygulamaları için Yüksek Tekrarlama Frekanslı
Femtosaniye Cr:LiCAF Lazerlerinin Geliştirilmesi
C. Cihan, E. Beyatlı, A. Sennaroğlu ve Ü. Demirbaş
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Ultrafast Ablation of Copper Targets with 100 and 500 MHz Repetition
Rates
Can Kerse, Hamit Kalaycıoğlu,Önder Akçaalan, Y.Burak Eldeniz, F. Ömer Ilday

P-16

24

Spectroscopic Analysis of the Biological Macromolecules with
Germanium Nanoparticles Produced by Laser Ablation Method
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25

33-fs Yb-Fiber Laser Comb Locked to Cs-Atomic Clock
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26

Frekans Bölgesinde Optik Yansıma (ofdr) Ölçüm Teknikleri Ve Fiber
Bragg Izgaralar (fbg) Kullanılarak Yeni Bir Sensör Yaklaşımının Analiz Ve
Uygulaması
Deniz Özcan, Kıvılcım Yüksel

P-19

27

Waveguide Single-photon And Photon-number-resolving Detectors For
Quantum Photonic Applications
D. Sahin, A. Gaggero, Z. Zhou, S. Jahanmirinejad, G. Frucci, T. B. Hoang, F. Mattioli, R.
Leoni, J. Beetz, M. Lermer, M. Kamp, S. Höfling and A. Fiore
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28
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Elif Akhüseyin, Ahmet Karatay, Betül Küçüköz , Halil Yılmaz, Onur Türkmen, Mustafa
Hayvalı, H. Gül Yağlıoğlu, Ayhan Elmali

P-21

29

WS2 Nanomaterials Generation by Using Pulsed Laser Ablation in
Organic/Inorganic Mediums
Elif Gül Özkan, Tuğba Öztaş and Bülend Ortaç

P-22

30

Terahertz Spektroskopi Yöntemi Kullanılarak Benzindeki Etanol
Miktarının Tayin Edilmesi
E. Arık, C. Koral, O. Esentürk, H. Altan

P-23

30

Yapay Mikroyüzücülerin Genetik Optimizasyonu
Erçağ Pinçe, Giorgio Volpe,Giovanni Volpe
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Optik Mikrorezonatörler Kullanılarak Yüksek Hassasiyet Ve Seçicilikte
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33

Spectral Isolation: a novel method to prevent the damage of a laser
due to back reflection during material processing
F. Ö. Ilday and P. Elahi

P-27

33

Karmaşık Kimyasal Ortamlarda Koklama: Optoakışkan Bragg Fiber
Dizisi İle Sahte İçki Tayini
Fahri Emre Ozturk, Adem Yildirim and Mehmet Bayindir

P-28

34

Gözenekli Silisyum İle Etanol Buharı Tespitine Yönelik Sensör Tasarımı
Fatih Gören, Ersin Kayahan, Olgay Yılmaz

P-29

35

Temperature Dependence of Electrical Properties of Cu2ZnSnS4
Absorber Layer for Thin Film Solar Cells
Fatime Gulsah Akca, Mehmet Ali Olgar, Sebnem Yazici, Gulnur Aygun, Ekrem Yanmaz,
Lutfi Ozyuzer
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Cr:LiSAF Lazerinden15 – Fs Altı Stabil ve Verimli Darbe Üretimi
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Demirbaş
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Görüntüleme Sistemlerinde Modülasyon Transfer Fonksiyonu
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New Transport Method of Exfoliated Thin Bi2Sr2CaCu2O8+δ Single
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P-35
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The Eﬀect Of The Ellipticity On The Large Solid-core PCF’s
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42

Time-and Position-Dependent Modelling Of High-Power LowRepetitionRate Er-Yb-Fiber Amplifier
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43

Güneş Gözeleri İçin Doğrusal Olmayan Plazmonik Çevirici
I. Salakhutdınov, M. Oztürk, E. Sarıgül, Y. Kasap, A. Bek

P-40

44

Kuartz ve YAG Üzerine Aktarılmış Grafen Doyabilen Soğurucuların
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45
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70
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T. Khudiyev, M. Bayındır

P-71

72

Soğutmasız Termomekanik Kızılötesi Dedektör Sistemi
Ulaş Adiyan, R.Burak Erarslan, Fehmi Çivitçi, S. Z. Lulec, Y. Temiz, Y. Leblebici, Selim
Ölçer, Hamdi Torun, Hakan Ürey
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and metamaterials. She will also show that this method can enable highPlasmonics for Advanced Mid-Infrared Spectroscopy and Nanoresolution nanoplasmonis on flexible, stretchable and non-planar surfaces.
BioSensor Systems
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Biomedical Engineering Department, Ecolepolytechnique Federale de Lausanne,
Switzerland
altug@bu.edu

Reference:
[1] Adato et al, Nano Letters Vol. 11 (2011).
[2] Chen et al, ACS Nano Vol. 6 (2012).
[3] Wu et al, Nature Materials Vol. 11 (2012).
[4] Yanik et al, Nano Letters Vol. 10 (2010).
[5] Yanik et al, Applied Physics Letters Vol. 96 (2010).
[6] Huang et al, Lab on a Chip Vol 11 (2011).
[7] Aksu, Nano Letters Vol. 10 (2010).
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Plasmonics, by localizing light to the sub-wavelength volumes and
dramatically enhancing local fields, is enabling myriad of exciting opportunities
for construction of novel photonic devices and systems. In this talk, Dr. Altug
will present her research team’s recent work on integrated plasmonics and
metamaterials and their applications.
Dr. Altug will first introduce an ultrasensitive infrared nanospectroscopy
technique. Infrared spectroscopy, which directly accesses vibrational
fingerprints of the biomolecular/chemicals in mid-IR frequencies, is a powerful
identification and analysis tool. Severeal Its low sensitivity, however, limits the
wide applicability of the technique. By precise nanoengineering of infared
antenna arrays, she will demonstrate that vibrational signatures of proteins can
be enhanced by more than 100,000 times thus enabling spectroscopy from very
low quantities of molecules. She will also present the first demonstration of
time-resolved in-situ infrared spectrscopy of protein- protein intreactions
through the use of specially tailored nanoantennas that are integrated with onchip microfluidics system. These studies are opening up a new paradigm in
vibrational spectroscopy and paving the way for a new class of measurements
critical for understanding of basic biological functions that are importnat for
disease progression and treatment.
For bio-sensors operating at low analyte concentrations, relying only on
diﬀusion to transport analytes to the device surface severely limits the sensor
performance. Dr. Altug will show that by uniquely merging nanophotonics and
nanofluidics on the same platform, one can address this use and dramatically
improve sensor response times. She will also show that sub-wavelength
optofluidic sensors can sensitively and reliably detect live and intact viruses in
biological media at medically relevant concentrations.
Dr. Altug will then introduce a new nanofabrication method enabling
high-throughput, large area and lowcost fabrication of nanophotonic devices
2
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[4] T. Khudiyev and Mehmet Bayindir, Emergent optical properties of cylindrical
Nanoyapılarda Fotonik Etkiler ve Uygulamaları
core-shell polymer nanostructures, Nano Letters, under review (2013).
Mehmet Bayındır
[5] T. Khudiyev, T. Dogan, and Mehmet Bayindir, Nanobiomimicry of iridescent
Fizik Bölümü, Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Enstitüsü,
structures in the Anas platyrhynchos duck (2013).
UNAM-Ulusal Nanoteknoloji Araştırma Merkezi, Bilkent Üniversitesi, Ankara
[6] T. Khudiyev and Mehmet Bayindir, Tailoring self-organized nanostructured
mb@bilkent.edu.tr; bg.bilkent.edu.tr
morphologies in kilometer-long polymer fibre (2013).
[7] M. Celebi and Mehmet Bayindir, Silicon quantum dot embedded polymer
Konuşmamda araştırma grubum tarafından geliştirilen yukarıdan
nanowire array by iterative size reduction technique (2013).
aşağıya yeni bir nanoüretim tekniğini kısaca anlattıktan sonra, elde edilen
[8] O. Aktas, Mehmet Bayindir, et al., Highly nonlinear chalcogenide
nanoyapıların optik, fotonik ve optoelektronik uygulamaları hakkında detaylı bilgi
microresonator array produced by cylindirical wire-sphere-toroid transformation
vereceğim. Tekrarlamalı fiber çekme yöntemiyle polimer içerinde üretilen
(2013).
metrelerce uzunluktaki çekirdek-kabuk nanoyapılar, belirli sıcaklıklarda
[9] M. Dolas and Mehmet Bayindir, Resonant Mie scattering from core-shell
tavlanarak kompleks nanoyapılara (spiral, küre, çubuk, vb.)
nanospheres gives rise to large-area structural coloration (2013).
dönüştürülebilmektedir. Elde edilen nanoyapılar nanometrealtı boyutlara kadar
indirilebilirken, yapısal düzen ve homojenlik korunabilmektedir. Şimdiye kadar
bu nanoyapılar, biyoesinlenmeyle yeşil başlı ördekteki renklenmenin
açıklanmasında, güneş pillerinin verimlerinin arttırılmasında, geniş-alan yapısal
renklenmede, nanotel fotodetektör üretiminde, silisyum nanokristal katkılı
nanotellerin elde edilmesinde ve fotonik sensörlerde başarıyla kullanılmıştır. Aynı
üretim tekniğiyle elde edilen mikroküreler, simetrisi bozularak farklı geometrik
yapılara sahip rezonatörlere dönüştürülmüştür. Işığın nanoyapılarla olan
etkileşmeleri hem teorik hem de nümerik olarak incelenmiş ve ölçüm
sonuçlarıyla karşılaştırmaları yapılmıştır.
Anahtar kelimeler: Yukarıdan-aşağıya nanoüretim tekniği, Nanofotonik, Yapısal
renklenme, Mie saçılması, Nanotüp, Nanotel, Nanospiral, Doğadan esinlenme,
Fotonik kristal
Kaynakça:
[1] T. Khudiyev, E. Ozgur, M. Yaman, and Mehmet Bayindir, Size-dependent
structural coloring in large scale core-shell nanowires, Nano Letters 11, 4661
(2011).
[2] M. Yaman, Mehmet Bayindir, et al., Arrays of indefinitely-long, uniform
nanowire and nanotube, Nature Materials 10, 494 (2011).
[3] E. Ozgur, O. Aktas, M. Yaman, and Mehmet Bayindir, Macroscopic assembly
of indefinitely long and parallel nanowires into large area photodetection, Nano
Letters 12, 2483 (2012) [ Selected in Optics 2012 ].
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Yeni Nesil Kızılötesi Foton Sensörü Teknolojileri

Sabancı Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi
(SUNUM) ve Fotonik Araştırmaları

Cengiz Beşikçi
Kurum

Volkan Özgüz
Sabancı Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi
vozguz@sabanciuniv.edu

Sabancı Üniversitesi, Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi SUNUM - Sabancı Üniversitesinin duvarsız ve disiplinlerarası yaklaşımı ile
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesinin (MDBF) bilimsel ve teknik açıdan
yetkin öğretim üyesi kadrosunun oluşturduğu temel üzerinde, Kalkınma
Bakanlığı ve Sabancı Vakfının katkılarıyla kurulmuştur. SUNUM, enerjiyi etkin
kullanan, çevreci, yeşil, özgün tasarımlı bir merkez binasına sahiptir. Araştırma
laboratuvarlarında tek tek atomları görüntülemek ve nanometreden daha küçük
çözünülürlüklere ulaşabilen elektron ve atomik güç mikroskoplarından, DNA
sekanslamaya, çok yüksek frekanslarda ölçme yapabilecek yankısız odadan,
hücre içi bileşenlerini ayrıştırabilen ve hücre kültürüne kadar birçok disiplinde
üstün hizmet verebilecek cihazlar bulunmaktadır. Bu laboratuarlar MDBF
laboratuar olanakları ile birleşerek hemen her türlü nanoteknoloji ve
mikroteknoloji araştırması yapmaya olanak sağlamaktadır.
Araştırmalar üniversite de kritik insan kaynağının bulunduğu katma
değerli tematik alanlarda odaklanılmıştır. Çalışmalar insan odaklı ve
nanoteknolojilerde son yıllarda gündeme gelen iş ve çevre güvenliğini
yaklaşımları öne çıkartarak yapılmaktadır. Bu alanlar içinde enerji, çevre ve su,
savunma uygulamaları SUNUM’un gelişmiş altyapısı ile yeni ivme
kazanmaktadır. Yeni odak alanları olarak ise yakın vade de yapısal malzemeler,
orta vadede gıda ve ziraat, uzun vadede ise sağlık ve nanobiyo teknolojiler
uygulama alanları olarak seçilmiştir. Fotonik alanında yapılan çalışmalar düşük
kayıplı filtreler, anahtarlama devreleri, ve EO modulatörler, mikro rezonatörler,
polimernanoparçacık temelli çeviriciler, SPR düzenekleri, fotonik kristal temelli
algılayıcılar, PbS koloidal kuantum nokta fotodedektörler gibi konuları
içermektedir.
SUNUM tüm akademik ve sanayi kullanıcılarına açıktır. Sanayi
işbirliklerinde hedef 5746 sayılı kanunla kurulan sanayi Ar-Ge merkezleri ile
birlikte çalışarak, güven unsuruna dayalı, uzun vadeli, geniş kapsamlı işbirlikleri
oluşturmak, iyi bir çözüm ortağı olmaktır. Akademik işbirliklerinde ise amaç diğer
üniversite ve araştırma merkezleri ile beraber çalışarak, sanayi paydaşlarına
geniş kapsamlı çözümler sunabilmektir. Araştırmacı insan kaynaklarının
4
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geliştirilmesi ve akademik girişimciliğin desteklenmesi ile teknolojide öncü,
Optik Frekans Metrolojisi ve Uygulamaları
ülkemizin bilim ve rekabet gücünü artıran, uygulama sırasında köprü oluşturan,
R.Hamid1, Ç.Şenel1, C.Erdoğan1, M.Çelik1, D.Şendoğdu1, E.Şahin1, F.Ö.İlday2
disiplinlerarası bir arayüz oluşturarak bir “İnovasyon Kampüsü ” modeli
1TÜBİTAK UME
hedeflenmektedir.
2Bilkent Üniversitesi
ramiz.hamid@tubitak.gov.tr

Anahtar kelimeler: nanoteknoloji, fotonik, araştırma, merkez, yapısal
malzemeler, gıda, ziraat, nano-biyoteknoloji

Son on yılda femtosaniye lazer tarağı üreteçleri yoğun bir şekilde
araştırılmakta olup optik frekans metrolojisinde, spektroskopide, düşük gürültülü
optik osilatör uygulamalarında çok önemli bilimsel ve teknolojik gelişmelerin
sağlanmasına sebep olmuştur. Uygulama ihtiyaçlarına bağlı olarak geniş (500 –
2000 nm), spektral aralıklarda atımlı (10 - 200 fs) lazer tarakları üretilmekte ve
araştırılmaktadır.
Bu çalışmada lazerlerin mutlak frekans ölçümü için geliştirdiğimiz Yb
fiber lazer tarağı sistemi ile ilgili sonuçlar verilerek lazer taraklarının optik frekans
metrolojisindeki uygulamaları sunulacaktır. Deneysel olarak 33 fs atımlı ve 600 –
1600 nm dalgaboyu aralığında çalışan Yb fiber lazer temelli frekans tarağı
geliştirilmiş, parametreleri yapılan simülasyonlarla karşılaştırılmıştır. Kurulan lazer
tarağının ofset ve tekrarlama frekansları Cs atomik saatinin 10 MHz referans
frekansına kilitlenerek 1s – 1 gün ortalama zaman aralığında 2x10-11 – 2x10-14
frekans kararlılığına sahip optik frekans sayıcı geliştirilmiştir. Lazer osilatörden,
optik yükselteçten, darbe sıkıştırıcıdan, geniş lazer spektrumunu üreten fotonik
fiber kristalinden (PCF), lazer ofset frekansının kilitlemesinde kullanılan
interferometreden, lazer frekansının kilitlemesinde kullanılan elektronik
sistemden oluşan lazer tarağı ile 350 mW - 9 W arasında ortalama güç değerine
sahip lazer atımları üretilerek 33 – 200 fs arasında sıkıştırılmış ve farklı PCF’lerin
kullanımıyla 600 – 1750 nm aralığında geniş spektrumlu lazer ışınımları üretilerek
araştırılmıştır.
Geliştirilen Yb lazer tarağının optik frekans metrolojisi uygulaması olarak
frekansı I2 moleküllerinin R(56)32-0 enerji geçişinin a10 rezonansına kilitlenmiş
Nd:YAG/I2 (1064 nm) lazerinin frekansı
(281 630 111 757 442 ± 333)
Hz olarak ölçülmüş ve sonuçların uluslararası ölçüler ve ayarlar komitesinin
(CIPM) bu geçiş için belirlediği (281 630 111 756 500 ± 5 000) Hz değeriyle ve
Ti:Sa frekans tarağı ile yapılan ölçümlerle çok iyi uyum içinde olduğu tespit
edilmiştir. Bu sonuç ile TÜBİTAK UME ve Bilkent Üniversitesi ekibinin ortak
çalışması kapsamında geliştirdiği Yb lazer tarağı hem Max-Plank Enstitüsü ve
Menlo System firmasının ortak geliştirdiği Ti:Sa lazer tarağı ile başarılı bir şekilde
karşılaştırması sağlanmış hem de yapılan hassas ölçümlerin CIPM değerleri
5
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içinde kaldığı gösterilerek sistemin uluslararası verilerle kontrolü ve uyumu
Femtosaniye Lazerle Metalik Nanoyapıların Oluşturulması ve Biyolojik
sergilenmiştir.
Uygulamaları
Erhan Akman

Diğer uygulamalar olarak, mutlak frekansları Yb ve Ti:Sa lazer tarağı ile
ölçülen diyot, He-Ne/I2 ve Nd:Yag/I2 lazerler ve optik interferometre ile < 200 nm
belirsizlikle 1 m uzunluğundaki mastar blokların ölçümü yapılmıştır. Diferansiyel
optik Fabry – Perot interferometresi ve frekansları interferometre boyutlarına
kilitlenmiş dış kavite diyot lazerler ile dinamik aralığı 1 µm olan yer değişimler
<10 pm belirsizlikle ölçülmüş ve geliştirilen sistem Si atomlar arası mesafesini
esas alan X-ray interferometresi ile karşılaştırılmıştır. Son uygulama olarak
frekansı Cs atomlarının D2 enerji geçişlerine kilitli ve comb ile ölçülmüş lazerler
ile atomik gazlarda koherent etkenlere dayalı radyo-optik rezonanslar
araştırılmış, RF ve mikrodalga güç ölçümlerine uygulaması yapılmıştır.

Kocaeli Üniversitesi, Lazer Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi,
erhan.akman@kocaeli.edu.tr

Lazer ile malzeme arasındaki etkileşmenin, malzemenin özelliklerinde
diğer araçlarla elde edilemeyen kalıcı değişimlere neden olduğu bilinmektedir.
Son yıllarda çok kısa atımlı (femtosaniye) Ti:Safir lazerlerin gelişimiyle lazerler ile
mikro/nano işlemeye olan ilgi daha da artmıştır. Lazerler kullanılarak malzeme
yüzeylerinde oluşturulan mikro ve nano yapılar ile işlevsel yüzeylerin elde
edilmesi ve bu yüzeylerin biyolojik uygulamaları son dönemde üzerinde yoğun
araştırmalar gerçekleştirilen çalışmalar arasındadır. Bu alandaki araştırmaların
ana hedefi hücrelerin davranışını etkileyen biyomalzemelerin üretimidir.

Anahtar kelimeler: Yb fiber lazer, femtosaniye frekans tarağı, mutlak optik
frekans ölçümü, uzunluk ve yer değişim ölçümü, interferometre, radyo-optik
atomik rezonanslar, Nd:YAG ve diyot lazer.

Bu çalışmada, femtosaniye atımlı lazer kullanılarak implant olarak
kullanılabilen paslanmaz çelik (316L) malzemelerin yüzeylerinde gerçekleştirilen
modifikasyonlarla, yüzeylerin su tutmazlık özeliği arttırıldı. Yüzeylere ekilen
kemik öncülü kök hücrelerin tutunma ve büyüme değişimleri yine işlenmiş
yüzeylerde kemik dokusu (Osteogenesis) oluşumu ve büyüme davranışları
belirlendi, 24 saat sonunda gerçekleştirilen WST testi ile hücre tutunması
değerlendirildi. WST testi sonuçlarına göre düz plakalara en çok fibroblast
hücreleri tutunurken, yüzeyleri lazerle işlenmiş plakalarda fibroblast hücrelerinin
tutunma oranının azaldığı belirlendi. Fibroblast hücrelerinin aksine iKİ MKH ve
HUVEC hücrelerinin tutunma oranının arttığı gözlendi.

Kaynakça:
[1] Diddams S. A., JOSA B, Vol.27, No. 11, B51-B62, (2010).
[2] Z. Zhang, Ç. Şenel, R. Hamid, F.Ö. Ilday, Optics Letters, Vol. 38, No. 6,
(2013).
[3] Ç. Şenel, R. Hamid, C. Erdoğan, M. Çelik, O.Kara, F.Ö.İlday, CLEO,( 2013).
[4] S.Çakır, R.Hamid, M.Çetintaş, G.Çakır, O.Şen, IEEE Sen.J. Vol.12, No.7,
(2012).
[5] E.Şahin, R.Hamid, C. Birlikseven, G. Özen, A.Ch.Izmailov, Laser Phys. Vol.
22, No.6, (2012).
[6] M.Çelik, R.Hamid, U. Kuetgens, A.Yacoot, Meas.Sci.Techn., Vol. 23, pp.
085901-6, (2012).

Femtosaniye atımlı lazer ile gerçekleştirilen diğer bir uygulama ise;
görünür bölgede ortaya çıkardıkları keskin ve belirgin optik özeliklerinden dolayı
biyo-algılama ve görüntüleme işlemlerinde uygulama bulan altın ve gümüş
nanoparçacıkların sıvı ortamında üretimi ve karakterizasyon işlemleridir. Lazerle
metal hedefin etkileşimi sonucu üretilen nispeten büyük boyutlu altın ve gümüş
nanoparçacıklara farklı dalgaboylarında lazer demetinin ikinci kez uygulanması
ile nanoparçacıkların boyutlarının küçültülmesi sağlandı.
Anahtar kelimeler: Lazer aşındırma, Lazer ile yüzey işleme, Nanoparçacıklar
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Dalga Kılavuzlarında İlerleyen Az Sayıda Fotonun Kubitlerle Etkileşimi

Solid-State Nanophotonics: Towards On-Chip Devices for The
Generation and Manipulation of Single Photons

Şükrü Ekin Kocabaş
Koç Üniversitesi, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü
ekocabas@ku.edu.tr

Serkan Ateş
Center for Nanoscale Science and Technology, National Institute of Standards and
Technology, USA
serkan.ates@gmail.com

Bu konuşmada, dalga kılavuzlarında (waveguide) ilerleyen fotonların
kubitlerle etkileşiminden—kuantum optiğinde kullanılan girdi-çıktı (input-output)
formalizmi aracılığıyla—bahsedeceğim. Tek ve iki fotonun saçılım matrislerinin
analitik olarak hesaplanmasını Heisenberg resmindeki operatör denklemleri ile
göstereceğim. Ayrıca, uyumlu-durum (coherent-state) modunda bulunan ışığın,
dalga kılavuzundaki bir kubit ile etkileşip saçılımında, birinci ve ikinci derece
istatistiklerinin nasıl değiştiğinden bahsedeceğim. İletilen ve yansıyan ışığın
özelliklerini inceleyip, kubitle etkileşim sonucu ortaya çıkan doğrusal olmayan
saçılımın—resonans floresansın— ışığın tek boyutta ilerleyebildiği dalga
kılavuzlarında ne gibi özelliklere sahip olduğunu belirteceğim.

Photons are considered as ideal carriers of information in several
applications of quantum information processing (QIP) since they are easy to
generate by several means and manipulate with linear optics. In addition, the
information encoded in photons using diﬀerent degrees of freedom such as
polarization, time bin, or path can be carried over long distances due to the
weak interaction with their environment. However, several quantum protocols
(e.g., quantum computation and quantum cryptography) require ondemand
single photons as well as photons being indistinguishable from each other.
Among several systems, semiconductor quantum dots (QDs) have generated a
great interest as potentially bright and stable solidstate single-photon sources.
Recent progress on advanced nanofabrication techniques enabled a controlled
growth of semiconductor QDs, which can be integrated in diﬀerent
nanophotonic structures thus providing a suitable test bed for fundamental
investigations in the field of solid-state quantum optics. In this talk, I will present
our activities on (i) design and fabrication of nanophotonic structures (e.g.,
circular Bragg gratings and microdisk cavities) to enhance collection eﬃciency
of single photons from individual QDs and (ii) using amplitude modulation [1]
and quantum frequency conversion techniques [2] to improve the quality of the
single photons and integrate them with disparate quantum systems.

Söz konusu analizlerin, gerek kuantum optik, gerekse de—mikrodalga
frekanslarında süperiletkenler aracılığıyla oluşturulan kubitlerin meydana
getirdiği—circuit QED sistemlerinde, kuantum mekaniksel etkilerden
faydalanarak bilgi iletimi ve işlenmesinde yararlı olabileceğini düşünüyorum.
Anahtar kelimeler: kuantum optiği, dalga kılavuzları, kubit
Kaynakça:
1) Fan, S.; Kocabaş, Ş.. E. & Shen, J.-T. “Input-output formalism for few-photon
transport in one-dimensional nanophotonic waveguides coupled to a qubit,”
Phys. Rev. A, 2010, 82, 063821
2) Rephaeli, E.; Kocabaş, Ş. E. & Fan, S. “Few-photon transport in a waveguide
coupled to a pair of colocated two-level atoms,” Phys. Rev. A, 2011, 84,
063832
3) Kocabaş, Ş. E; Rephaeli, E. & Fan, S. “Resonance fluorescence in a
waveguide geometry,” Phys. Rev. A, 2012, 85, 023817

Keywords: Single-photon sources, quantum dots, frequency conversion
References:
[1] Serkan Ates, Imad Agha, Angelo Gulinatti, Ivan Rech, Antonio Badolato, and
Kartik Srinivasan, Improving the performance of bright quantum dot single
photon sources using amplitude modulation, Submitted for publication, arXiv:
1208.2296.
[2] Serkan Ates, Imad Agha, Angelo Gulinatti, Ivan Rech, Matthew T. Rakher,
Antonio Badolato, and Kartik Srinivasan, “Two-photon interference using
background-free quantum frequency conversion of single photons from a
semiconductor quantum dot, Physical Review Letters, 109, 147405 (2012).
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Güvenlik ve Savunma Alanlarında Orta-Kızılötesi Laser Uygulamaları
Onur Kuzucu
ASELSAN Mikroelektronik, Güdüm ve Elektro-Optik Grubu
okuzucu@aselsan.com.tr

Savunma alanında kullanılan elektro-optik almaç birimlerinin önemli bir
bölümü, termal bantlar olarak bilinen ve atmosferik geçirgenliğin yüksek olduğu
3-5 µm ve 8-12 µm dalgaboyu aralıklarında çalışabilecek şekilde
tasarlanmaktadır. Elektromanyetik tayfın orta ve uzun kızılötesi bölgesinde kalan
bu bantlarda almaç birimlerinin yanı sıra farklı güç seviyelerinde, dalgaboyu
aralığı sabit veya ayarlanabilir, sürekli veya darbeli laser kaynaklarının
geliştirilmesi de büyük önem arz etmektedir. Bu tür laser kaynaklarının savunma
alanının yanı sıra moleküler spektroskopi, tıp ve tesis güvenliği gibi pek çok
alanda da uygulamaları bulunmaktadır. Özellikle kuantum çağlayan laserlerinin
geliştirilmesi ile hız kazanan bu alanda uygulamaya bağlı olarak çeşitli çözüm
teknikleri mevcuttur (Optik pompalanan katı hal laserler, fiber laserler ve
doğrusal olmayan dalgaboyu çevrimi teknikleri gibi).
Bu sunumda savunma ve güvenlik alanına yönelik orta kızılötesi
laserlerinin tasarım süreçleri ve kullanım alanları gözden geçirilecektir. Ayrıca,
ASELSAN-MGEO bünyesinde bu tür kaynakların tasarlanması ve geliştirilmesi
için sürdürülen Ar-Ge faaliyetlerine ve gelecekte gündeme gelebilecek
üniversite-sanayi işbirliği konularına değinilecektir.
Anahtar kelimeler: Orta kızılötesi, uzun kızılötesi, katı hal laser, fiber laser,
kuantum çağlayan laser.
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temperature within 20 and 40 minutes without annealing currents.
The
Improvement Of Electrical And Optical Properties Of Large Area
structural
characterization
of
the
ITO
films
was
carried
out
by
an
x-ray
Grown Ito Thin Films By Electro-Annealing
diﬀractometer (XRD) with CuKα radiation. The optical properties of the ITO
1,2
1
1,2
1
thin films were measured by a spectrophotometer in the 200–2600 nm
A. Tasdemir , Ö. Tanisman , M. D. Yaman , Metin Kurt
1
1
1
1,2
wavelength range. The thicknesses of the films were measured by a surface
Y. Demirhan , H. Köseoğlu , G. Aygün and L. Özyüzer
1 Department of Physics, İzmir Institute of Technology, 35430, Urla, İzmir, Turkey
profilometer. Sheet resistance (Rs) of as grown and electro-annealed ITO films
2Teknoma Technological Materials Ltd. IZTEKGEB, IYTE Campus, Urla, Izmir Turkey
in air and vacuum were measured by four point probe method. The temperature
adnantasdemir@iyte.edu.tr
dependence of electrical characterization of ITO was performed by using four
point probe technique.
Transparent conducting oxides (TCOs) have wide range of applications
including transparent electrodes in LCDs, organic light emitting diodes, solar Reference:
cells, plasma display panels (PDP), transparent heat reflecting windows, as well
as surface heaters for cameras, lenses, mirrors, car windows, gas sensors and [1] C. W. Tang and S. A. Vanslyke, Appl. Phys. Lett., 51 913 (1987)
ohmic contacts for surface-emitting diodes [1]. Indium tin oxide (ITO) thin film is [2] O. Tuna, Y. Selamet, G. Aygun, L. Ozyuzer, J. Phys. D: Appl. Phys, 43
one of the most commonly used material among the other TCO thin films due to 055402 (2010)
its relatively low resistivity and high optical transmittance in the visible region of [3] L. Kerkache, A. Layadi, E. Dogheche and D. Remiens, J. Phys. D: Appl.
the electro magnetic spectrum related to its large bandgap of about 3.70 eV. Phys., 39 184-189 (2006)
Large area coating magnetron sputtering system is the commonly used and [4] N. Rogozin et al., Appl. Phys. Lett., 89 061908 (2006)
advantageous thin film growth method for the deposition the ITO thin films [2]. [5] Y. Pei et al., Surface Review and Lett., 16 887-893 (2009)
In our study, we used high vacuum based magnetron sputtering system. In this [6] L. Dong-ho et al., Applied Surface Science, 254 4650-4654 (2008)
sputtering system, a tray shaped sample holder is slowly moved under target
via frequency controlled switchable feed through system. The deposited film
thickness depends on the applied power and angular velocity of the feed
through mechanism. 4 mm thick and 50 mm x 60 mm width and length
borosilicate glasses were used as substrate to grow ITO films on it. After
evacuated chamber to low vacuum, Ar and O2 gases were flow into the
chamber using mass flow controller. Power applied to ITO target for the
formation of plasma in the vacuum chamber by a DC power supply. The desired
electrical and optical properties of films achieved by annealing of films after
deposition [3]. Thermal heating is generally used for the annealing of
transparent conductive oxides TCO’s to get high quality films. As an alternative,
a recent study indicated that self-heating by electric current, is a promising
technique for improved efficiency of the heat treatment process [4-6]. This
method oﬀers a number of technical advantages: i) no external heater is
required and ii) the Joule heat is released directly in the film, which reduces
both the heat load to the surrounding components and the generation of
impurities.
In this study, electro annealing was performed with constant
currents in air and vacuum ambient. When an electric current is passing through
ITO film, due to the Joule heating the film temperature will increase. Sample
temperature increased during 10 minutes, then slowly decrease to the room
10
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observed that, NA increases with decreasing annealing temperature because of
The Effect Of Film Thickness And Doping On The Nonlinear And
the reduction of the localized defect states with increasing annealing
Saturable Absorption Behaviour Of Semiconductor Thin Films
temperature. Therefore, we can also control SA properties of materials not only
1
1
1
1
1
by changing film thicknesses, dopant and Se/S ratio but also by annealing
Ahmet Karatay , Pınar Işık , Ulaş Kürüm , Çağla Aksoy , H. Gul Yaglioglu ,
2
1
3
4
temperature.
Mustafa Yüksek , Ayhan Elmali , Aytunç Ateş , Mehmet Parlak , Hakan
4
2
2
4
Karaağaç , Mevlüt Karabulut , Gasan M. Mamedov , Nizami Gasanly
1Department of Engineering Physics, Faculty of Engineering, Ankara University, 06100
Saturation threshold values increase with increasing film thickness due
Ankara, Turkey
to the higher density of localized defect states in thicker films. The lowest
2Department of Electric and Electronic Engineering, Faculty of Engineering and
saturation threshold was found for InSe about 3x10−3 GW/cm2 for 20 nm film
Architecture, Kafkas University, 36100 Kars, Turkey
thickness with nanosecond pulse duration and increased about four orders of
3Department of Material Engineering, Faculty of Engineering and Natural Sciences, Yıldırım
magnitude for 104 nm film thickness. In addition to that, SA behavior is very
Beyazıt University, 06030 Ankara, Turkey
sensitive to doping. Doping causes absorption behaviors to appear in thinner
4Department of Physics, Science and Art Faculty, Middle East Technical University,
Ge:GaSe and Sn:GaSe films compared to undoped GaSe films. These
06531 Ankara, Turkey
behaviors are attributed to increasing localized defect states with doping. While
akaratay@eng.ankara.edu.tr
pure materials (GaS, GaSe) exhibit SA properties, the mixed materials
Nonlinear absorption (NA) behaviours such as saturable absorption (Se0.775S0.225Ga) can exhibit NA properties with one photon absorption, TPA and
(SA), two photon absorption (TPA), and free carrier absorption (FCA) of FCA contributions as seen in Fig. 1. Therefore, we can control the NA properties
semiconductors have been extensively studied for many years because of with Se/S ratio. GaxIn1-xSe amorphous thin films exhibit similar behaviours.
scientific interest and their potential applications. The nonlinear absorption Furthermore, we also controlled the lifetime of the localized defect states with
properties of semiconductors are used in scientific and technological Ga/In and Se/S ratios. The lifetime of the localized defect states was found
application areas such as optical limiting, optical data storage, Q-switching, ~8-10 ns for GaSe and InSe, ~2.5-3 ns for GaxIn1-xSe and GaSexS1-x
mode-locking, and up-conversion lasing [1, 2]. Decreasing of the saturation amorphous films by using ultrafast pump-probe spectroscopy technique.
threshold is important for technological applications. The aim of these studies is
control of saturable absorption properties of materials by changing thickness,
dopant, ratio of the atom in mixed material and annealing temperature.

Figure 1. Open aperture Z-scan
traces at the same intensity
(I0=1.35 GW/cm2) and the same
thickness (58nm) with various
Se/S concentrations for 65 ps
pulse duration.

We investigated the nonlinear and saturable absorption characteristics
of InSe, GaSe , GaxIn1-xSe and GaSexS1-x
amorphous films and ZnSe
polycrystalline films with varying thickness, doping and diﬀerent annealing
temperature have been studied by open-aperture (OA) Z-scan experiment with
4 ns and 65 ps pulse durations at 1064 nm wavelength and femtosecond
pump-probe spectroscopy. Increasing of film thicknesses (from 20 nm to 104
nm) give an opportunity for switching from saturable absorption to nonlinear
absorption for equal input intensities due to increasing localized defect states.
Similar switching behaviour is also observed by doping [3, 4]. Varying ratio of
the atom in mixed material is another significant control parameter for SA
properties. In order to investigate eﬀects of this parameter, GaxIn1-xSe and
GaSexS1-x amorphous films were prepared by changing the Ga/In and Se/S
ratio [5, 6]. Annealing eﬀects on the NA properties were also studied. It is
11
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KEYWORDS: Semiconductor, Thin films, Nonlinear absorption, Z-Scan,
MRG İçin Kateter Takibi Amaçlı Elektromanyetik Mems-tabanlı
Ultrafast pump-probe spectroscopy
Rezonatör Tasarımı
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Damar içi tıbbi müdahaleri manyetik rezonans görüntüleme (MRG)
altında yapmak birçok açıdan avantajlıdır. Bu konuda, MRG uyumlu kateterlerin
eksikliği önemli bir sorundur. Bu çalışmada, MRG uyumlu kateter takibi amacıyla
geliştirilen MEMS rezonatör yapılarının tasarım, üretim ve karakterizasyonuna
değinilmektedir. Bu yapılar için tahrik mekanizması Lorentz kuvvetine
dayanmaktadır (Şekil 1). Kuvveti oluşturan akımın frekansı kateterin yer bilgisini
taşımaktadır. Rezonatörler tarafından üretilen mekanik işaret optik yöntemlerle
algılanmaktadır. Bu çalışmanın asıl özgün yönü ise tahrik mekanizmasında MRG
cihazı içerisindeki manyetik alandan faydalanılmasıdır. Bu halihazırda var olan
çok güçlü manyetik alanın kullanılması düşük güç kullanımının önünü
açmaktadır. Bununla birlikte, MRG dışına sinyalleri optik yöntemlerle aktarmak,
metal kablo kullanımını önleyerek, bu hatlardaki ısınma probleminin önüne
geçmektedir. Bu çalışmada lazer Doppler titresimölçümü ve kırınım ızgarası
girişimölçumü yöntemleri üzerinde durulmaktadır. Yapıların dinamik özellikleri
sonlu eleman analizi simülasyonları ile incelenmiştir. Üç maskeli bir üretim süreci
geliştirilmiş ve temizodada MEMS cihazların üretimi yapılmıştır (Şekil 2). Sonuç
olarak bu çalışma için gerekli en yüksek ayrıntı seviyesi olan 4 μm periyot ve
%50 boşluk değerine sahip kırınım ızgaraları başarıyla üretilmiştir.
Karakterizasyon aşamasında yapıların dinamik karakterleri tespit edilmiştir. Kiriş
uzunluğu 45 μm, genişliği 5 μm ve kalınlığı 0,5 μm olan alüminyum malzemeden
üretilmiş mikroayna rezonatörler için rezonans frekansı 1075 kHz ve kalite
faktörü 19,55 olarak ölçülmüştür. Cihazın, rezonans frekansında, 0.13 T
manyetik alan ve 4 mA rms akım değeri için üretiği mekanik sinyalin yer
değiştirme genliği 16 nm olarak ölçülmüştür. Yapılan ölçümün hassasiyeti 100
kHz-3 MHz aralığında 1 Hz çözünürlükte 5 pm olarak tespit edilmiştir. Sonuçlar,
yapıların elektromanyetik tahrik mekanizması ile çalışabildiklerini ve bunun optik
olarak algılanabildiğini göstermektedir. İlgilenilen frekans aralığında, 0.13 T
manyetik alan ve 4 mA rms akım değeri için, işaretgürültü oranı 20 üstü olarak
ölçülmüştür.
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Femtosaniye Laser Destekli Elektrofizyoloji Ölçüm Sistemi
Ali Aytaç SEYMEN1,2, Bülend ORTAÇ1*
1
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2EA Teknoloji Ltd. Şti., Cyberpark Bilkent Üniversitesi, Ankara 06800, Türkiye
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Bir canlının yapısal ve işlevsel özellikleri gösterebilen en küçük birimi
olan hücrelerde meydana gelen elektriksel olaylar, birçok hastalıkla ilgili
bulguların ortaya çıkarılmasında çok değerli bilgiler taşımaktadır. Elektrofizyolojik
aktivite, hücreyi dış ortamdan ayıran hücre zarının her iki tarafından karşılıklı iyon
geçişleri sayesinde oluşmaktadır ve bu iyon geçişleri günümüzde çok zorlu
fiziksel temas ve hücre için geri dönüşümsüz bir süreç içeren mikroelektrot
ölçüm teknikleri ile incelenebilmektedir [1]. Bunun yanında günümüde oldukça
gelişen laser teknolojisinin tıp ve biyoloji alanında kullanımı artış göstermektedir
[2]. Özellikle çok kısa atım uzunluğuna (femtosaniye) sahip Ti:Safir laserlerin
gelişimiyle laserle mikro/nano işlemeye olan ilgi daha da artmıştır. Femtosaniye
laserin bu ayrıcalığı, özellikle mikro ve nano düzeyde yapılan işlemlerde, işlem
görecek yüzey ısınıp daha zarar görmeye başlamadan işlemenin bitmesinden
kaynaklanmaktadır [3, 4, 5]. Bu çalışmada, tıpta oldukça önemli bir araştırma
tekniği olan elektrofiyolojide hücrenin bütününe zarar vermeden, femtosaniye
laser sistemi kullanarak hücresel boyutta elektriksel aktiviteyi gözlemlemeye
çalışıtık. Elektrofizyoloji ölçümleri için tasarladığımız mikroskop sistemi içine
yönlendirilen 800 nm dalgaboyunda, 100 fs atımlı ve 10 nm FWHM
parametrelerine sahip laser ile yine bu ölçümler için tasarlanan hücre
banyosunda bulunan Kalp kası kültür hücreleri (H9C2) üzerinde, diğer bölgelere
zarar vermeden yaklaşık 1 mikronluk porlar açılmış, hücrenin elektrik
aktivitesinin bu teknikle mekanik temas olmadan gözlemlenebileceği
gösterilmiştir.

Anahtar kelimeler: MEMS, MRG, kırınım ızgarası girişimölçümü, lazer Doppler
titreşimölçümü, elektromanyetik tahrik.

Anahtar kelimeler: Elektrofizyoloji, Femtosaniye Laser, Nanocerrahi
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Planar Glass Chip, Biophysical Journal, 82(6):3056-3062
(2) Ando, et al. (2009) Photogeneration of membrane potential hyperpolarization
and depolarization in non-excitable cells. European Biophysics Journal 38(2):
255-262
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Thermal and nonlinear eﬀects are important limitations in rapid progress
of high-power fiber laser technologies. Thermal eﬀects, which limit the average
power, can be minimized by using low-doped, longer gain fibers. In contrast,
the presence of nonlinear eﬀects requires the use of high-doped, shorter fibers
to maximize the peak power. A suggested solution is the use of varying doping
levels along the gain fiber to soothe the trade-oﬀ between thermal load and
nonlinear eﬀects.
Keywords: high power fiber lasers, thermal eﬀects, doping management.
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could be duplicated in the first and second preamplifiers, where the pulse
Balancing Gain Narrowing With Self Phase Modulation: 100-fs, 800-nj
duration is reduced to 1 MHz. In the final stage of amplification, the eﬀects of
From An All-fiber-ıntegrated Yb Amplifier
gain narrowing could not be completely suppressed. However, pulses extracted
1
1
1,2
1
from the laser system have been compressed to 100 fs without requiring any
A. Rybak , I. Pavlov , Ç. Şenel , and F. O. Ilday
1Department of Physics, Bilkent University, 06800 Ankara, Turkey
higher-order dispersion compensation or specialty components.
2TUBITAK

National Metrology Institute (UME), 41470 Kocaeli, Turkey

There is much progress in Yb-fiber oscillator-amplifier systems, which enable
generation of high-repetitionrate, microjoule energies and sub-picosecond
pulse widths [1,2]. Given the extremely large total gain factors to reach
microjoules starting from nanojoules, which is often in the range of 40-60 dB,
due to losses, and the impact of mismatched high-order dispersion as temporal
stretching and compression of pulses by large factors (30-40 dB) need to be
employed. As a result of these challenges, most of the Yb-fiber amplifiers have
resulted in pulse durations of several 100 fs or longer. While pulse durations in
this range are suited for some applications, there are many cases where 100-fs
or shorter pulses in microjoule range are required. Gain narrowing can be
eﬀectively countered by self-phase modulation (SPM) [3] by limiting
amplification factor in each stage of amplification and through careful
optimization of SPM and inversion level along the gain fiber. The conceptual
template is readily present in the evolution of the pulse inside the oscillator
cavity, where gain factors are often in the 10-50 range per roundtrip. To the
extend that the B-integral and the gain distribution along the amplifier can be
kept identical to the oscillator by proper scaling of the chirped pulse width and
fiber mode area, the original oscillator can be preserved in arbitrary number of
amplification stages. Here, we demonstrate a highly fiber-integrated
masteroscillator power-amplifier (MOPA) system, from which 1 mJ pulses are
extracted and externally compressed to 100 fs by arranging amplification in
each stage as close as possible to the intra-cavity evolution. To our knowledge,
these results are the shortest demonstrated from all-fiber-integrated amplifier at
the microjoule level.

In conclusion, we propose a novel scheme for multi-stage fiber
amplification of ultrashort pulses, where each stage is designed to mimic pulse
amplification and shaping as closely as possible a scaled-version of intra-cavity
pulse amplification and scaling, thereby balancing gain narrowing with SPM.
While additional work is necessary for full optimisation, as a first experimental
demonstration of this approach, we have constructed a highly integrated Ybdoped oscillator-amplifier system, which generates 1.15-mJ, 20-ps pulses at
1030 nm, which are dechirped in a grating compressor, yielding 0.8-mJ, 100-fs
pulses at 1-MHz repetition rate.
References:
[1] J. Limpert, F. Roser, D. N. Schimpf, E. Seise, T. Eidam, S. Hadrich, J.
Rothhardt, C. J. Misas, and A. Tunnermann, “High repetition rate ¨gigawatt peak
power fiber laser systems: challenges, design, and experiment,” IEEE J. Select.
Topics Quantum Electron. 15, 159 (2009).
[2] A. Fernandez, K. Jespersen, L. Zhu, L. Gruner-Nielsen, A. Baltuska, A.
Galvanauskas, and A. J. Verhoef, “High-fidelity, 160 fs, 5 ¨ mJ pulses from an
integrated Yb-fiber laser system with a fiber stretcher matching a simple grating
compressor,” Opt. Lett. 37, 927 (2012).
[3] M. Hanna, D. Papadopoulos, F. Druon, and P. Georges, “Distributed
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The experimental setup is shown schematically in Fig. 1(a). The
oscillator with repetition rate of 40 MHz, incorporates self-similar pulse
evolution in the gain fiber, followed by a segment of anomalous dispersion
implemented with diﬀraction gratings, which impart enough dispersion to
switch the sign of chirp to negative, together with mild spectral filtering. The
negatively chirped pulses transverse a section of singlemode fiber before
completing the loop. While an exact replication of pulse propagation inside the
oscillator requires much complexity, the dominant pulse shaping mechanisms
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Terahertz Bandı Yüksek Veri Hızı İletişimi için Çoklu Harmonik
Modülasyon Tekniklerinin Geliştirilmesi

fNIRS Probunun Başarımının Belirlenmesinde Sıvı Fantom
Düzeneğinin Geliştirilmesi
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1. Boğaziçi
2. Erciyes

Milimetre ve Terahertz bandı haberleşme spektrumunda mikrodalga
frekansı ile kızılötesi dalga bandı arasında yer alan ve günümüze kadar yeterince
kullanılmamış bir aralıktır (Şekil 1). Mobil haberleşmede 4G ve 5G teknolojilerine
geçilecek olması ve internet erişiminin cep telefonlarında yaygınlaşması veri
trafik akışında daha hızlı çözümleri zorunlu hale getirmeye başlamıştır. Ultra
yüksek çözünürlük video (UHDTV) gibi yeni uygulamalar onlarca Gb/s bağlantı
hızlarına ihtiyaç duymaktadır. Veri aktarım hızlarında gereken bu ek kapasitenin
zaten yoğun trafiğe sahip mikrodalga bandından ya da iletişim için kesintisiz
görüş hattı gereken optik banttan temini mümkün gözükmemektedir.

Üniversitesi, Biyomedikal Müh. Enst., İstanbul
Üniversitesi, Biyomedikal Müh. Böl., Kayseri
aysegultumer@gmail.com

Nöro-Optik Görüntüleme Laboratuvarımızda geliştirilen beyin ve kas
dokularının işlevsel etkinliğinin ölçülmesinde kullanılan fNIRS sistemine ait
probun hassasiyet ve doğruluk değerlerinin belirlenebilmesi için gliserin ve su
tabanlı bir test düzeneği (fantom) hazırlandı. Farklı derişimlerdeki
inhomojenitelerin probun önüne yerleştirilerek başarım ölçümlerini
gerçekleştirmeye ait ön çalışmaları yaptık. Bu sayede probun uzamsal
çözünürlüğü, derişim hassasiyeti ve uzamsal dağılım profili (hassasiyet haritası)
hakkında bilgi edinebileceğiz. Bu çalışmamızda ön çalışmalarımıza ait bulguları
paylaşıyoruz.

BU BİLDİRİ GERİ ÇEKİLMİŞTİR

Şekil 1 Milimetre ve terahertz dalga spektrumu
Yaptığımız çalışmada mikrodalga/RF modülasyon tekniklerinin milimetre/submilimetre Terahertz frekanslarına uyarlanması ve yüksek veri hızları iletiminde
sistem performanslarının analizi hedeflenmiştir. Laboratuvar ortamında 155Mbps
sayısal veri 1 metre mesafeden ve 2 cm kalınlığında tahta bloktan W band
frekansında çoklu harmonik modülasyon tekniği ile iletilmiştir. Ek olarak
yaptığımız bilgisayar benzetim çalışmalarında 10 Gbps ve daha hızlı veri
iletiminin mümkün olabileceği gösterilmiştir.
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Optik Güçle Çalışan CMOS Tabanlı MRG Aktif Kateter Takip Sistemi
[1] S. Fandrey, S. Weiss, J. Müller, “Development of an active intravascular MR
device with an optical transmission system” IEEE Transactions on Medical
B. Sarıoğlu1, B. Çamlı1, G. Dündar1, C. Öztürk2, A. D. Yalçınkaya1
1Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, 2Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü
Imaging, v 27, n 12, p 1723-1727, December 2008.
Boğaziçi Üniversitesi, 34342 Bebek-İstanbul
[2] M. Suster, W.H. Ko, D. Young, “An optically powered wireless telemetry
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module for high-temperature MEMS sensing and communication” Journal of
Microelectromechanical Systems, v 13, n 3, p 536-541, June 2004.
Manyetik rezonans görüntüleme (MRG), yüksek nitelikli imge edinimi,
iyonize edici radyasyon yaymaması ve hesaplamalı ortamlarda sağladığı
esneklik dolayısıyla tıp ve ilgili araştırma alanlarında sıklıkla kullanılan bir
yöntemdir. Bu özellikleri ile uzun kateter tabanlı tıbbi girişimlerde kateter takibi
için seçilecek görüntüleme yöntemi olması mümkünken, aktif kateterler ve dış
dünya arasında veri taşıyacak uzun metal kabloların MRG ortamı içinde
kullanılması radyo frekans (RF) kaynaklı ısınmaya yol açmakta ve bu ihtimali
ortadan kaldırmaktadır.
RF kaynaklı ısınma sorununu çözebilmek amacıyla, güç ve veri
aktarımını optik bileşenler kullanılması yoluyla çözecek bir MRI kateter takip
sistemi tasarlanmıştır. Sistem, üzerine düşen lazer ışığını elektrik enerjisine
çevirip gerilim seviyesini yükselten bir optoelektronik güç kaynağı ile MRG
sinyallerini işleyip, MRG içindeki pozisyonu bir kare dalganın frekansına aktaran
alıcı birimlerinden oluşur. Bu kare dalga tarafından kiplenen LED ışığı ise
pozisyon bilgisini dış dünyaya iletebilmektedir. Sistem, 0.18 µm UMC üçlü-kuyu
CMOS teknolojisinde tasarlanmış ve üretilmiş olup sisteme güç aktarımı ve
sistemden veri taşınması sırayla 660 nm lazer kaynağı ve 1310 nm LED ile
yapılmaktadır.
Laboratuar ortamında gerçekleştirilen ölçümler, optik güç ve veri
aktarım koşullarında sistemin başarılı olduğuna işaret etmektedir. Optik güç
kaynağı aralıklı iletimde sistemi 1.6 - 1.2 V gerilim aralığında
besleyebilmekteyken sistem 1.2 V gerilimde 3.5 mA akım tüketmektedir. Sistem
SNR’ı anten kullanılmazken 50 mW lazer kaynağı kullanıldığında 25 dB
civarındadır. Gelecek çalışmalarda bilgi aktarımının LED yerine MEMS rezonatör
dizileri vasıtası ile aktarılması düşünülmektedir.
Anahtar kelimeler: optik güç, MRG alıcı, CMOS
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1Koç

Opto-akışkanların, optik bileşen ve sistemlerin oluşturulmasında,
sıvıların sahip olduğu kırılma indisi çeşitliliği, kolay şekillenebilme gibi özgün
özellikler sebebi ile önemi büyüktür [1]. Bu özellikler, klasik katı malzemeler ile
oluşturulamayan sistemlerin üretimine imkan sağlamaktadır.
Mikroakışkan
sistemlerle bir araya getirilen opto-akışkan sistemlerin optiksel iletişim,
görüntüleme sistemleri ve biyolojik sensörler gibi uygulama alanları
bulunmaktadır [2-4]. Bu tip yapılar litografi, HF aşındırma, kalıp kullanma gibi
mevcut üretim yöntemlerine ek olarak doğrudan femtosaniye lazer ablasyonu ile
üretilebilmektedir.
Yaptığımız çalışmalarda mikroakışkan kanalların süperhidrofobik
yüzeyler üzerinde ve aerojel içerisinde femtosaniye lazer kullanarak
oluşturulması üzerinde çalışılmıştır. MgF2 üzerine kaplanan süperhidrofobik
yüzey femtosaniye lazer ile işlenerek 200 µm kalınlığında iki boyutlu doğrusal ve
eğrisel kanallar oluşturulmuştur. Bu kanallarda şekillendirilen sıvı filamentlerin
dalga kılavuzu olarak kullanılabileceği görülmüştür.
Çalışmalarımızda kullandığımız diğer bir örnek olan aerojeller 1.05 kırma
indisine sahiptir ve işlenmesi zor olan malzemelerdir. Sahip olduğu düşük kırma
indisi aerojellerin opto-akışan sistemlerdeki önemini arttırmaktadır. Bu
kapsamda yaptığımız çalışmalarda femtosaniye lazer kullanarak örnek içerisinde
üç boyutlu mikroakışkan kanal oluşturulması amaçlanmıştır. Bu kanalların
yüzeye zarar vermeden doğrudan oluşturulabildiği görülmüş ve optik özellikleri
incelenmiştir.
Sonuç olarak mevcut çalışmalardan farklı olarak femtosaniye lazer
ablasyonu ile
bu tip yapıların çok daha hızlı ve hassas bir şekilde
oluşturulabildiği görülmüş ve opto-akışkan sistemlerde kullanılabileceği
gösterilmiştir.
Anahtar kelimeler: süperhidrofobik yüzey, aerojel, lazer işleme, mikroakışkan
kanal, dalgakılavuzu
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bulgular ışığında sentezlenen özellikle elektron donor özelliği ve konjuge bağ
Aza Bordipirometen (aza-bodıpy) Ve Bordipirometen (bodıpy) İçeren
uzunluğu fazla olan DTFAEABDP bileşiklerde ise iki foton soğurma tesir kesiti
Bileşiklerin İki Foton Soğurma (tpa) Özelliklerinin Araştırılması
1310 nm’de 126 GM olarak bulunmuştur (Şekil 1). Dolayısı ile TPA özelliği
a
b
a
b
çalıştığımız ilk moleküle göre yaklaşık 60 kat arttırılmıştır.
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Son yıllarda görünür ve kırmızı altı bölgede yüksek iki foton soğurma (TPA)
özelliği gösteren malzemelere yönelik ilgi oldukça artmıştır. TPA özelliği gösteren
malzemeler gözlendiği dalga boyuna bağlı olarak önemli uygulama alanlarına
sahiptir. Uygulama alanlarına örnek olarak optik haberleşme dalga boyları olan
1300-1550 nm arası dalga boylarında optik sınırlama ile optik sinyal
düzleştirilmesi verilebilmektedir.
Bu çalışma kapsamında, yakın kırmızı altı bölgede (1200-1450 nm) etkin olarak
iki foton soğurma özelliği gösteren malzemelerin sentezlenmesi hedeflenmiştir.
Bu amaç için de literatürde TPA özelliği az çalışılan ve etkin TPA özelliği
gösteren organik kökenli bileşiklerden aza bordipirometen (Aza-BODIPY) ve
bordipirometen (BODIPY) bileşikleri kullanılmıştır.
Moleküle bağlanan yan grupların elektron donor özelliği ve konjuge bağ
uzunluğu, bir maddenin iki foton soğurma özelliğine etki eden faktörler
arasındabulunmaktadır. Bu amaçla, farklı elektron donor özelliğe ve farklı
konjuge bağ uzunluğuna sahip yan gruplar içeren bileşikler sistematik olarak
sentezlenmiştir. Bu bileşiklerin doğrusal soğurma, floresans ve TPA özellikleri
çalışılmıştır. TPA özellikleri femtosaniye atmalı lazer sisteminde, açık yarık Ztarama tekniği kullanılarak araştırılmıştır. Sentezlenen bileşiklerde TPA
özelliğininyan grupların elektron donor özelliği ve konjuge bağ uzunluğu ile
arttığı gözlenmiştir. Ayrıca, sentezlenen bileşiklerin doğrusal soğurma ve
floresans özelliklerindeki değişimleri anlayabilmek için ultra hızlı pompa gözlem
spektroskopi tekniğinden yararlanılmıştır. Bu teknik sayesinde, yan grupların
elektron verici özellikleri ve konjuge bağ uzunlukları arttıkça molekül içi yük
transferinin (ICT) arttığı tespit edilmiştir. Molekül içi yük transferinin artması
bileşiğin floresans özelliğini azaltırken aynı zamanda TPA özelliğini de
arttırmaktadır. Bu çalışma kapsamında sentezlenen ilk bileşikte (MHABDP) iki
foton soğurma tesir kesiti 1310 nm’de 2GM olarak ölçülmüştür. Elden edilen

Şekil 1. (a) MHABDP bileşiğinin (b) DTFAEABDP bileşiğinin 1310 nm dalga
boyunda 3.47×1015 W/m2şiddetinde alınmış açık yarık Z- tarama deney sonucu
Anahtar kelimeler: BODIPY, Aza-BODIPY, iki foton soğurma, molekül içi yük
transferi, açık yarık z-tarama deneyi, ultra hızlı pompa gözlem spektroskopi
tekniği
Kaynaklar:
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247, pp. 24-29.
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kalıplar yüzeyine oda sıcaklığında dökülerek, tek yüzeyi dekore edilmiş PC
Geri Yansıtmasız Yüzeylerde Ve Sers Yüzeylerinde Biyomimetik
filmler elde edilmiştir. Silikon kalıbın elde edilişi Şekil 1’de ayrıntılı olarak
Nanoyapılar
1,2
1,2
1,2,4,
verilmiştir. Öncelikle AAO membran silikon altlık üzerine yerleştirilmiştir. Ar/Cl2
Bihter Dağlar , Tural Khudiyev , Gökçen Birlik Demirel
Fatih
5
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karışımı kullanılarak plazma (ICP) ile istenilen paraboloit şekil silikon altlığa
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edilen silikon kalıbın yüzeyi ve gözenek yapısı taramalı elektron mikroskobu
4Kimya Bölümü, Gazi Üniversitesi, Polatlı, 06900 Ankara, Türkiye
(SEM) ile incelenmiştir. Gözeneğin derinliğe bağlı şekil değişikliğini anlamak için
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silikon kalıp üzerine PC çözeltisi oda sıcaklığında dökülmüş ve çözücünün
buharlaşması tamamlandıktan sonra film kolaylıkla yüzeyden kaldırılmıştır. Kalıp
Doğa, bilim insanlarını barındırdığı olağanüstü canlıları ile her zaman hazırlama esnasında, plazma ile aşındırma süreleri değiştirilerek farklı
etkilemiş ve etkilemeye devam etmiştir. Yansımanın minimuma indiği böcek uzunluklarda PC nanoçubuklar elde edilmiştir.
gözleri, süper hidrofobik yüzeye sahip nilüfer çiçekleri ya da her türlü yüzeye
çok iyi tutunabilen sürüngen ayakları, bilime ilham vermeye devam etmektedir.
Elde edilen PC nanoçubukların ışık geçirgenliği görünür bölgede
Bu özellikleri sağlayan paraboloitler, koniler veya silindirler gibi nano ve mikron (400-800 nm) düz filmlere oranla yaklaşık 4 % oranında artmıştır. Deneysel
yapılar ise taklit edilerek yüzeylerin özellikleri insan hayatını kolaylaştırıcı olarak elde edilen veriler simülasyonlar ile tutarlı sonuçlar vermektedir. PC
uygulamalara aktarılmaya başlamıştır.1,2,3 Örneğin, kelebeklerin veya güvelerin paraboloitler ile yapılandırılmış filmler SERS altlığı olarak kullanılmadan önce,
gözlerinde rastladığımız konik nanoyapılar geri yansımanın minimuma indirildiği yüzeyleri 40 nm gümüş film ile kaplanmıştır. Literatürde bu amaçla sık olarak
en iyi örneklerdendir. Yansımanın nedeni olan ortamlar arası kırılma indisleri kullanılan rodamin 6G boyası deneysel olarak kullanılmış ve Raman sinyallerinde
farkı, konik yapı yüzeyinde yavaş yavaş dereceli olarak düştüğü için minimum yaklaşık 4.9 x 106 oranında artış gözlenmiştir.
geri yansıtmayı sağlamaktadır. Işık yayan diyotlar (LED), güneş pilleri ve optik
elemanların yüzeylerinde ışığın geri yansımasını azaltıp geçişini arttırmak üzere
geri yansıtmasız yüzeylere ihtiyaç duyulmaktadır. Biyomimetik yüzeylerin başka
bir uygulama alanı ise SERS (Surface Enhanced Raman Spectroscopy)
spektrometresinde çok küçük miktarlarda moleküllerin analiz edilmesidir.4
Raman sinyallerinin şiddeti elektromanyetik veya kimyasal olarak arttırılabilir.
Biyomimetik yüzeyler ise birer altlık olarak, sıcak noktaların (plazmonik olarak)
oluşturulmasında kullanılır. Bu alanda hala geniş alanda SERS altlıkların
geliştirilmesine ihtiyaç vardır.
Bu çalışmada, biyolojik yapılar taklit edilerek paraboloit yapıda
polikarbonat (PC) nanoçubuklar üretilmiştir. PC nanoçubuklar tekrar tekrar
kullanılabilir silikon kalıplar ile üretilmiş ve alüminyum oksit (AAO) membranlar ile
silikon kalıplara gerekli geometrik şekil kazandırılmıştır. AAO membranlar,
yüksek yoğunluklu sıralı gözenekleri ve altıgensel simetriye sahip esnek yapıları
ile istenilen şekilde, periyodik düzende ve boyutta nano yapıların üretilmesine
olanak kılmaktadırlar. Optimum koşulların belirlenmesi için öncelikle
simülasyonlar ile minimum geri yansıtmada nanoyapının şekli ve uzunluğu
belirlenmiştir. Öngörüler temel alınarak silikon kalıplar üretilmiş ve PC çözeltisi

Şekil 1. Silikon kalıp üretiminin şematik gösterimi. (a) AAO membran silikon altlık
üzerine yerleştirilmiştir. (b) Ar/Cl2 plazma ile paraboloit yapıda gözenekler
oluşturulmuştur. (c) AAO membran silikon yüzeyinden kimyasal aşındırma
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yöntemleri ile uzaklaştırılmıştır. (d) Silikon kalıbın yüzeyinin kuş bakışı SEM
D Kesit Alanlı, Evenascent Dalga-fiber Optik Sensörlerin Üretimi Ve
görüntüsü verilmiştir. (e) Kalıba ait gözeneğin kesit yüzeyinin FIB ile
Karakterizasyonu
hazırlandıktan sonra çekilen SEM görüntüsü verilmiştir.
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Pratik, ekonomik ve işlenmesi kolay olması nedeniyle tercih edilen F/O
sensör platformları özellikle tıp, güvenlik ve savunma gibi alanlarda moleküler
algılama kullanımları için çok uygundur [1-2]. Genel olarak bir F/O sensör ışık
kaynağı, ışığın fiziksel değişimin olduğu ortama iletildiği ve alındığı F/O kablo(lar)
ve detektörden ibarettir [3]. F/O kablo ise çekirdek, kılıf ve koruyucu katman
olarak üç ana bölümden oluşur. Toplam iç yansıma (TIR) kuralına göre çekirdek
içinde ilerleyen ışık kılıfın çekirdeğe yakın olduğu kısımda Evanescent bölgesi
yaratır. Bu bölgenin etkili olduğu yükseklik kırılma indislerine bağlı olarak
çekirdek-kılıf sınırından 10 nm ile 300 nm arasında değişir [3-4]. Eğer kılıf kısmi
olarak kaldırılıp, moleküler etkileşimlerinin olduğu sıvı çekirdeğe yeterince
yaklaştırılsa, optik sinyaller ile değişimleri algılayabilen hassas bir transdüser
elde edilebilir. Bu bölge içinde oluşan kırılma indisi farklılıkları TIR ile çekirdek
içinde ilerleyen ışığın yoğunluğu polarizasyonu, fazı ve dalga boyu gibi
özelliklerini etkileyerek çıkış sinyalini değiştirir. Evanescent dalganın oluştuğu
hassas bölge boyunca fiberin kılıf kısmının kaldırılması Evanesent bölge içinde
molekül değişikliklerinin hassas bir şekilde gözlenebilmesini mümkün kılar.
Bu çalışmada yan yüzeyi parlatılmış Evanescent dalga fiber optik
sensörünün üretilmiş ve sensör davranışı karakterize edilmiştir. Sensör üretimi
için 125 µm kılıf ve 50 µm çekirdek çapı olan cam fiberler kullanılmıştır. Önce
destek elemanı olarak (100)-yönlü Si plakalarla 30 tane silikon V-kanalı litografi
ve kimyasal aşındırma yöntemleriyle üretilmiştir ve boyutları kontrol edilmiştir.
Sonra fiberler, koruyucu katmanları sıyrıldıktan sonra üretilmiş V kanallarının
içerisine yerleştirilip EPO-tek 301-1 yapıştırıcısı ile yapıştırılmıştır. Yapıştırıcının
kurumasının ardından fiberin hassas bölgesi olan çekirdek bölgesine
olabildiğince dikkatli bir şekilde ulaşılabilmek için üç aşama parlatma prosedürü
kullanılarak istenilen derinlikte aşındırma yapılmış ve sensör yüzeyinin
pürüzlülüğü 1.40 nm civarına getirilmiştir. Son olarak da FC/PC bağlantı
elemanları takılan sensör; lazer, optik bileşenler, detektör ve akış hücresi ile
oluşturulan ölçüm sistemine yerleştirilmiştir. Sensörün karakterize edilebilmesi
için ölçüm sistemine 1.33 RIU ile 1.47 RIU aralıklarındaki kırılma indislerine sahip
sıvılar gönderilmiştir. Bu sıvılar farklı gliserin-su konsantrasyonları ile
hazırlanmıştır. Elde edilen sonuçlardan 1.33-1.44 RIU, 1.44-1.46 RIU ve
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1.46-1.47 RIU kırılma indisleri aralıklarında sensörün farklı olan hassasiyetleri
Optik Frekans Tarağı Uygulamaları için Yüksek Tekrarlama Frekanslı
hesaplanmış ve üretilen sensörlerin en hassas olduğu bölge 1.44-1.46 RIU
Femtosaniye Cr:LiCAF Lazerlerinin Geliştirilmesi
aralığı olarak belirlenmiştir. Ayrıca bu ölçümlerin sıcaklık ile nasıl değiştiği
incelenmiş ve etkisinin yüksek olduğu görüldüğünden bütün ölçümler 25 de
C. Cihan1, E. Beyatlı1, A. Sennaroğlu1 ve Ü. Demirbaş2
1Lazer Araştırma Laboratuarı, Koç Üniversitesi, Rumelifeneri, İstanbul, Türkiye
alınmıştır. Üretilen sensörün 1.44-1.46 RIU aralığında 25 de ki hassasiyeti olarak
2Lazer Teknoloji Laboratuarı, Uluslararası Antalya Üniversitesi, Antalya, Türkiye
tespit edilmiştir.

*ccihan@ku.edu.tr

Anahtar kelimeler: fiber optik sensör, Evanescent dalga, toplam iç yansıma,
kırılma indisi, hassasiyet.

Maliyeti düşük, dayanıklı, kompakt ve verimli fs lazerlerinin geliştirilmesi,
zaman ve frekans çerçevesindeki uygulamalar için önem arz etmektedir. Ayrıca,
geliştirilen bu kaynakların tekrarlama frekansının yüksek olması frekans
taraklarının kullanıldığı birçok uygulamada daha yüksek sinyal-gürültü oranı
sağladığından ötürü bu tip uygulamalar için avantaj sağlamaktadır. Cr+3 katkılı
colquiriites lazer malzemelerinin (Cr:LiSAF, Cr:LiCAF[1], Cr:LiSGaF) avantajları:
(i) ucuz diyotlarla pompalamaya izin veren 630 nm civarında geniş ve güçlü
soğurma bantlarına sahip olmaları, (ii) 800 nm civarında geniş ışınım batlarına
sahip olmaları, ve (iii) spektroskopik özelliklerinin kuantum verimine yakin çalışan
lazerlerin kurulmasına izin vermesidir.

Kaynakça:
[1] Fan X., White M. I., Sun Y., “Sensitive optical biosensors for unlabeled
targets: A review”, Analytica Chimica Acta, 620, 8–26 (2008).
[2] Lin H. Y., Tsai W. H., Tsao C. H., Sheu, C. B., “Side-Polished Multimode Fiber
Biosensor Based on Surface Plasmon Resonance with Halogen Light” Applied
Optics, 46, 800-806 (2007).
[3] Yanase Y., Araki A., Suzuki H., Hide M., “Development of an Optical Fiber
SPR Sensor for living Cell Activation” Biosensors and Bioelectronics, 25, 1244–
1247 (2010).
[4] Tseng S. M., Chen L. C., “Side-Polished Fibers” Applied Optics, 31,
3438-3447 (1992).

Cr:Colquiriite’ların 650 nm civarındaki çok ucuz kırmızı diyotlarla
pompalanabilmesi elde edilen lazerlerin maliyetini çok düşürmektedir,
karmaşıklığını azaltmaktadır, daha kompakt sistemlerin kurulmasına izin
vermektedir ve aynı zamanda da sistemin yüksek elektriksel verimlilikle
çalışmasını sağlamaktadır [2, 3]. Cr:LiCAF, termal özelikleri bakımından
Cr:Colquiriite malzemeleri arasında öne çıkmaktadır. Cr:LiCAF diğer
Cr:Colquiriite’lardan daha yüksek ısı iletkenliğine sahiptir, daha düşük oranda ısı
mercekleşmesi görülür, daha düşük kuantum kusuru ve uyarılmış durum
soğurması vardır. Bu sebeplerden dolayı Cr:LiCAF kristali yüksek güçte çalışan
lazerlerin kurulması için en uygun olan Cr:Colquiriite kristalidir.

Şekil 1: Optik spektrum (sol), otokorelasyon ölçümü (orta) ve RF ölçümü (sağ).
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Yukarıdaki veriler, konik dizayna sahip diyot ile 915 mW güçte
Ultrafast Ablation of Copper Targets with 100 and 500 MHz Repetition
pompalanan ve 0.35%OC’ye sahip
Cr:LiCAF düzeneğimizden alınmıştır.
Rates
Grafiklerden de görüldüğü üzere 803 nm’de sürekli kip-kilitli, tekrarlama frekansı
120 MHz olan 340fs genişliğinde darbeler üretilmiştir. Darbelerin zaman-bant
Can Kerse1, Hamit Kalaycıoğlu2,Önder Akçaalan3, Y.Burak Eldeniz4, F. Ömer
çarpımı 0.36 olarak bulunmuştur, ki bu da sech2 darbeler için teorik çarpım sınırı
Ilday2
1Department of Electrical and Electronics Engineering, Bilkent University, Ankara, Turkey
olan 0.315’e yakındır. Bu çalışmada sürekli kip-kilitliliği sağlamak için sature
2Department of Physics, Bilkent University, Ankara, Turkey
edilebilen (doyabilen) Bragg yansıtıcı aynalar (SBR: semiconductor Bragg
3Micro and Nanotechnology Graduate Program, TOBB University of Economics and
reflectors) kullanılmıştır ve çok daha yüksek frekanslara çıkılmak istendiğinde
Technology, Ankara, Turkey
SBR’ların termal etkilerden dolayı zarar gördüğü gözlemlenmiştir. Yüksek
4Department of Electrical and Electronics Engineering, Ankara University, Ankara, Turkey
frekanslardaki SBR ile ilgili bu problem giderildiğinde, çalışmalarımız GHz
*cankerse@ee.bilkent.edu.tr
seviyesinde tekrarlama frekanslarında femtosaniye darbeler elde etmek üzere
devam edecektir.
There are a number of applications, including material processing, that
Anahtar Kelimeler: Diyot-pompalı lazerler, femtosaniye lazerler, optik frekans would benefit from a pulse pattern in the form of closely grouped and uniformly
spaced pulses, i.e., bursts [1] with intra-burst repetition rates of few tens of
tarakları.
MHz, pulse durations less than 10 ps and burst repetition rates in kHz regime.
Particularly, the momentarily high repetition rate during the burst has a potential
Kaynakça
1. Payne, S.A., et al., LiCaAlF6:Cr3+: a promising new solid-state laser material. for increasing material removal rates and thereby reducing heating eﬀects, while
preserving the advantages of ultrafast ablation.
Quantum Electronics, IEEE Journal of, 1988. 24(11): p. 2243-2252.
2. Demirbas, U., et al., Low-cost, single-mode diode-pumped Cr:Colquiriite
Recently, Hu et al. have shown that burst delivery of ultra-short laser
lasers. Opt. Express, 2009. 17(16): p. 14374-14388.
3. Demirbas, U., et al., Femtosecond Cr:LiSAF and Cr:LiCAF lasers pumped by pulses at 50 MHz repetition rate on Cu surface significantly increases the
ablation rate with respect to pulsed mode scheme under same total fluence
tapered diode lasers. Opt. Express, 2011. 19(21): p. 20444-20461.
[2].However, it has been always argued that there is a limit for application of
pulses at higher repetition rates, i.e. greater than 100 MHz, since the plasma
formed during the ablation process has a lifetime in the order of few tens of
nanoseconds and is believed to block the consecutive pulses, hence, reducing
the ablation eﬃciency. On the other hand, we believe that pulses above ablation
threshold but with low intensity can still be used for increased ablation
eﬃciency and can be applied at higher repetition rates, even at GHz regime.
Here, we demonstrate results on ablation eﬃciency for three diﬀerent
pulse repetition rates for Cu targets. We used custom built Yb fiber amplifier [3],
which produces bursts at an overall repetition rate up to 1 kHz comprising of 25
pulses each with up to tens of mJs of energy, 1ps pulse duration and intra-burst
repetition rate of 100 MHz and 500 MHz (Fig. 1). The system can also produce
pulses with 25 kHz uniform repetition rate (not bursts), which we used for our
low repetition rate mode. We kept the individual pulse energy, average power,
pulse width, spot size and total number of incident pulses (hence total
processing time) strictly constant. Fig. 2 shows results obtained on a 100 μm
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thick Cu targets in ambient atmosphere at room temperature using the three
Spectroscopic Analysis of the Biological Macromolecules with
modesof operations, where we have characterized the depth of ablation per
Germanium Nanoparticles Produced by Laser Ablation Method
pulse.
In conclusion, our micromachining results demonstrate almost an order
Canan Kurşungöz1, Ömer Faruk Sarıoğlu1, Turgay Tekinay2,3, Bülend Ortaç1
1 Materials Science and Nanotechnology Department, Bilkent University, Ankara 06800,
of magnitude increase in volume of ablated material per pulse at higher
repetition rates, when pulse energies are high enough to achieve ultrafast
Turkey
2Life Sciences Application and Research Center, Gazi University, Ankara 06830 Turkey
ablation and low enough to keep plasma intensity low.
3Polatlı

Science and Literature Faculty, Gazi University, Ankara 06900 Turkey
ckursungoz@gmail.com

Semiconductor nanoparticles became attractive for the researchers
during last decades with their technological potential due to the nano-size
quantum eﬀects. This is specifically true for semiconductor quantum dots with
unique optical and electrical properties currently used in biomedical imaging, as
drug carriers, and electronics industries (1,2). However, regarding their toxicity,
cadmium chalcogenide based II-VI quantum dots are not preferred in biological
applications. Instead, group 14 semiconductor nanoparticles, the most
important of which is the silicon (Si), attracted considerable interest. Although Si
seems to be the leader, germanium (Ge) nanoparticles (Ge NPs) present unique
opportunities that are actively being followed, especially for infrared optical and
optoelectronic applications (3). Moreover, the size-dependent optical and
electronic properties of Ge NPs are being investigated mostly for
optoelectronics or in vivo biological imaging applications (4). Once the
nanoparticles are inside the body, they interact with biological macromolecules,
such as proteins and nucleic acids. The interaction with proteins shows the
potential use in imaging whereas the interaction with nucleic acids proposes
potential therapeutic applications, especially in cancer treatment (5,6). In this
study, we aimed to explore the interactions of Ge NPs with the biological
macromolecules, namely calf thymus DNA (ctDNA) and Human Serum Albumin
(HSA) by using spectroscopic analysis methods. This would allow us to
determine the potential applications of Ge NPs, which have a great importance
in semiconductor technology, in the biological studies.

Figure 1 - Experimentally measured temporal profiles of the 100 MHz and 500 MHz pulse bursts. Note that the bursts themselves

Figure 2 - Comparison of material ablation rate per pulse for copper target using 25 pulses at repetition rates of (a) 25 kHz, 100 MHz
and 500 MHz and (b) 100 MHz and 500 MHz (zoomed in to colored region of (a)); showing that ablation per pulse increases by ~6
times at higher repetition rates.

Keywords: ultrafast material processing, non-thermal ablation, ablation at high
repetition rates, burst mode
References:

In this study, we have produced pure Ge NPs by laser ablation method,
which is a very common way of top-down nanoparticle production method. The
concentration of Ge NPs was 1.32 mM. The characterization of those Ge NPs
was performed by UV Visible Spectrophotometer (UV-Vis), transmission
electron microscope (TEM) and Energy-dispersive X-ray Spectroscopy (EDX)
and Dynamic Light Scattering (DLS). After the nanoparticle characterization
studies, the Ge NPs-ctDNA and Ge NPs-HSA interaction was analyzed in vitro

[1] L. McKinney, F. Frank, D. Graper, J. Dean, P. Forrester, M. Rioblanc, M. Nantel, and R. Marjoribanks, “Ultrafast
Laser Pulsetrain-Burst(>100 MHz) Processing of Glasses for Laser-Damage Mitigation and Photonic Applications,”
in Conference on Lasers and Electro-Optics,Technical Digest (CD) (Optical Society of America, 2006), paper
JTuD9.
[2] W. Hu,“Modeling of multi-burst mode pico-second laser ablation for improved material removal rate,”
Appl. Phys. A. 98, 407 (2010).
[3] H. Kalaycioglu, et al., “Fiber amplification of pulse bursts up to 20 μJ pulse energy at 1 kHz repetition rate,”
Opt. Lett. 36, 3383 (2011).
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by agarose gel electrophoresis, UV-Vis spectra and Fourier Transform Infrared
33-fs Yb-Fiber Laser Comb Locked to Cs-Atomic Clock
(FTIR) spectroscopy method.
Ç. Şenel1,2, R. Hamid1, C. Erdogan1, M. Çelik1, O. Kara1, and F. O. Ilday 2
1TUBITAK National Metrology Institute (UME), PO 54, TR-41470, Gebze, Kocaeli, Turkey,
Our results showed that laser ablation is a successful method for the
Turkey ¨
production of pure Ge NPs and those nanoparticles can be used in a wide
2Department of Physics, Bilkent University, 06800 Ankara, Turkey
variety of applications. Moreover, Ge NP’s do not seem to interact with ctDNA
cagri.senel@tubitak.gov.tr
rather, UV-Vis spectroscopy analysis showed that they have an interaction with
HSA. Moreover, the FTIR analysis demonstrated that the Ge NPs interact with
Despite the prevalence of fiber frequency combs around 1.5 mm, few
HSA in such a way that especially the alpha helix and beta turns of the protein
fully
stabilized
frequency combs have been demonstrated around 1.0 mm,
structure are disrupted.
despite the generally superior performance of Yb-fiber lasers compared to ErThe data obtained by the spectroscopic methods reveal that instead of fiber lasers [1]. Short pulses are to generate coherent supercontinuum using
proposing the Ge NPs as a therapeutic agent in cancer treatment, those anomalous dispersion regime of microstructured fibers [2]. Near-zero cavity
substantial semiconductor nanoparticles should be further investigated for the dispersion is highly desirable for low-noise frequency comb performance [3].
Here, we report a Yb-doped fiber laser that operates at net-zero group-velocity
imaging applications in the in vivo studies.
dispersion and produces pulses that can be compressed externally to 33-fs.
Keywords: Spectroscopic and optical characterization, laser ablation, The frequency comb generated by this system is repetitionand carrierenvelope-phase-locked to Cs atomic clocks. The laser oscillator design is
germanium nanoparticles, bioimaging, biological macromolecules
based on a novel algorithmic methodology, which allows us to design cavities
to meet specific requirements; in this case, there was the need to generate as
*Corresponding author: ortac@unam.bilkent.edu.tr
short pulses as possible, while having several nJ of pulse energy and the cavity
at strictly zero total dispersion.
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(1) Henderson, et al. (2010) Colloidally stable germanium nanocrystals for
Experimental setup is shown in Fig. 1(a). Oscillator design relies on selfphotonic applications. ACS Nano 4.12: 7683-7691.
similar
amplific. ation, followed by spectral filtering, then, purely linear
(2) Lai, et al. (2012) Spectroscopic studies on the interactions between CdTe
dispersive
propagation and finally spectral compression in fiber, returning to the
quantum dots coated with diﬀerent ligands and human serum albumin.
original
state
at the end of the loop. The repetition rate is 49.6 MHz. Intracavity
Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy 97:366–
pulse
energy
before
(after) the gain fiber is 60 pJ (4 nJ), limited by pump power.
376
The
oscillator
was
first designed using numerical simulations and then
(3) Derfus, et al. (2004) Probing the Cytotoxicity of Semiconductor Quantum
constructed.
Extracted
pulses are amplified externally in a fiber amplifier that is
Dots. Nano Lett. 4:11–18.
arranged
to
exactly
mimic
pulse propagation inside the oscillator, thereby
(4) Safi, et al. (2011) The eﬀects of aggregation and protein corona on the
eliminating
gain
narrowing.
Consequently,
the compressed pulse duration after
cellular internalization of iron oxide nanoparticles. Biomaterials 32:9353–9363.
amplification
is
the
same
from
the
oscillator,
namely, 33 fs (Fig. 1(b)).
(5) Maestro, et al. (2012). Deep tissue bio-imaging using two-photon excited
CdTe fluorescent quantum dots working within the biological window.
Short-term stability of the laser is characterized using relative intensity
Nanoscale 4:298–302.
noise
(RIN)
and phase noise measurements in the short term and using Allan
(6) De Jong, et al. (2008) Drug delivery and nanoparticles: applications and
deviation
measurements
for frequency stability in the long term (Fig. 1(c)).
hazards. Int. J. Nanomed. 3:133–149.
Integrated RIN from 3Hz to 250 kHz is measured as 0:017%. Measured phase
noise from 1 kHz to 25 MHz is 76 fs (limited by the measurement setup). After
amplification 60 mW of compressed pulses is coupled to a 30 cm-long segment
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of photonic crystal fiber (PCF) with zero-dispersion-wavelength of 975 nm to
Frekans Bölgesinde Optik Yansıma (ofdr) Ölçüm Teknikleri Ve Fiber
generate supercontinuum (SC). An f-2f interferometer is built and carrierBragg Izgaralar (fbg) Kullanılarak Yeni Bir Sensör Yaklaşımının Analiz
envelope-oﬀset beat signals are observed. Repetition and carrierenvelopeVe Uygulaması
oﬀset frequencies (fceo) are locked to Cs atomic clocks. The system has been
used for absolute frequency measurement of an Nd:YAG/I2 laser, which is
Deniz Özcan, Kıvılcım Yüksel
locked to the a10 line of the R(56)32-0 group.
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE), Elektrik- Elektronik Mühendisliği Bölümü
denizozcan@iyte.edu.tr

Günümüzde fiber optik sensörler kullanılarak ölçülebilecek fiziksel
etkiler her geçen gün artmaktadır. Örneğin rüzgar tribünleri, uçak kanatları gibi
kompozit malzemeler kullanılarak inşa edilen yapılara gerilme, sıcaklık, basınç,
yük değişimi gibi uygulanan fiziksel büyüklükleri maddede herhangi bir hasara
yol açmadan uygulanabilen optik sensörler sayesinde, gerçek zamanlı olarak
izlenebilmektedir. Optik sensörlerin tercih edilmesindeki en önemli nedenler
şöyle sıralanabilir: elektromanyetik girişimden etkilenmemeleri, elektriksel olarak
pasif olmaları, hafiflik, küçük boyutlarda olup sinyal gücünde azalma olmadan
komposit maddelere kolayca gömülmeleri.
Bu çalışmada, fiber kablo üzerindeki enine gerilmeleri (transversal strain)
ölçmek amacıyla, fiber Bragg ızgaralar (fiber Bragg grating, FBG) ve ışığın
polarizasyon özelliklerinin kullanılması yaklaşımı irdelenmektedir. Sorgulayıcı
ünite olarak polarizasyon hassasiyetli frekans bölgesinde optik yansıtıcı (Optical
Frequency Domain Reflectometer, OFDR) kullanılacaktır.

In conclusion, we report a novel oscillator design, developed using a
new theoretical methodology, the output of which was amplified in a novel
scheme that eliminates gain filtering and stabilized its repetition rate and fceo to
Cs atomic clocks, constituting a fully stabilized frequency comb.

Bragg ızgaralar, fiber optik çekirdek (core) kırılma indisinin kalıcı bir
şekilde ve periyodik olarak değiştirilmesiyle elde edilir. Fiber çekirdek indisindeki
bu modulasyon, fiber içinde aksi yönlerde ilerleyen iki modun rezonans dalga
boyu (Bragg wavelength) çevresinde birleşmesine neden olur. Izgaraya
uygulanacak bazı fiziksel etkiler (sıcaklık, gerilme vb.) Bragg dalga boyunun
değişimi ile gözlenebilir. Bragg ızgaraların fabrika üretimi boyunca fiberin
yalnızca bir kısmı ultraviyole (mor ötesi) lazere maruz kalır ve bu sebeple fiberin
dairesel kesiti boyunca kırılma indisi sabit değildir. Kırılma indisindeki bu
düzensizlik ışıkla indüklenen çift kırınıma (birefringence) neden olur ve fiberin
hafif eliptik şeklinden kaynaklanan çift kırınımla birleşerek genel çift kırınımı
oluşturur [1]. Çift kırınımın varlığında Bragg ızgaranın iletim ve yansıma
katsayıları iki moda ayrılır (x- ve y- modu). Bu modların maksimum ve minimum
optik çıkış güçleri arasındaki oran polarizasyona bağlı kayıp (Polarisation
Dependent Loss, PDL) olarak tanımlanır. Hızlı ve yavaş polarizasyon modlarının
grup hızları arasındaki fark ise türevsel grup gecikmesini (Diﬀerential group

References:
[1] S. A. Diddams, “The evolving optical frequency comb [Invited],” J. Opt. Soc.
Am. B 27, B51 (2010).
[2] J. M. Dudley and S. Coen, “Supercontinuum generation in photonic crystal
fiber,” Rev. Mod. Phys. 78, 1135 (2006).
[3] L. Nugent-Glandorf, T. A. Johnson, Y. Kobayashi, and S. A. Diddams,
“Impact of dispersion on amplitude and frequency noise in a Yb-fiber
laser comb,” Opt Lett 36, 1578 (2011).
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Delay, DGD) verir. Bu iki parametrenin (PDL ve DGD), fiber Bragg ızgara üzerine
Waveguide Single-photon And Photon-number-resolving Detectors
uygulanan enine güç ile değişiklik gösterdiği bilinmektedir [2]. Literatürde, birden
For Quantum Photonic Applications
çok FBG’nin standard tek modlu fiber üzerine sensör noktaları olarak dağıtıldığı
ve tek bir merkezden sorgulandığı bir sistem (quasi-distributed sensing), PDL ve D. Sahin1, A. Gaggero2, Z. Zhou1, S. Jahanmirinejad1, G. Frucci1, T. B. Hoang1,
DGD sorgulanması amacıyla henüz önerilmemiştir.
F. Mattioli2, R. Leoni2, J. Beetz3, M. Lermer3, M. Kamp3, S. Höfling3 and A.
Fiore1
1COBRA Research Institute, Eindhoven University of Technology, PO Box 513, 5600 MB
Bu çalışmanın ilk aşamasında, PDL ve DGD parametrelerinin değişimi
tek bir FBG için ve farklı durumlarda (örn farklı FBG boyları, farklı modülasyon
Eindhoven, The Netherlands
2Istituto di Fotonica e Nanotecnologie, CNR, Via Cineto Romano 42, 00156 Roma, Italy
indeksi ...) simüle edilmiştir. Bir sonraki adımda, yine aynı parametrelerin (PDL
3Technische Physik, Physikalisches Institut and Wilhelm Conrad Röntgen Research
ve DGD), yarı dağıtık şekilde kullanılan FBG sensörleri ve sorgulayıcı ünite olarak
OFDR kullanılması durumunda modellenmesi gerçekleştirilecektir. Çalışmanın
Center for Complex Material Systems, Universität Würzburg, Am Hubland, D-97074
nihai hedefi, kompozit malzemelerin gittikçe daha fazla kullanıldığı havacılık ve
Würzburg, Germany
enerji sektörlerinde ihtiyaç duyulan ve malzemedeki enine gerilmeleri tespit
d.sahin@tue.nl
etmeyi sağlayacak pratik bir sensör sistemi tasarlamaktır.
The integration of single-photon sources, passive optical circuits, and
Anahtar kelimeler: Fiber Bragg Izgara (FBG) , Çift Kırınım (Birefringence) , single-photon and photon- number-resolving detectors on a chip is
Frekans bölgesinde optik yansıtıcı (Optical Frequency Domain Reflectometer, fundamental to develop the new functionalities in quantum photonics as well as
OFDR) , Polarizasyon, Enine gerilme (transversal strain) , Polarizasyona bağlı to increase the complexity of quantum optics experiments. To this aim, we have
kayıp (Polarisation Dependent Loss, PDL) , Türevsel grup gecikmesi (Diﬀerential been working on integrating NbN nanowire superconducting photon detectors
group Delay, DGD)
on GaAs/AlGaAs heterostructures for the realisation of quantum photonic
integrated circuits (QPICs).
Kaynakça:
Here, we present waveguide single-photon detectors (WSPDs),
integrated autocorrelators and waveguide photon-number-resolving detectors
(WPNRDs). We have recently demonstrated the first WSPD, utilizing
superconducting nanowires, with a device quantum eﬃciency of 20 % and a
jitter time of 60 ps [1]. In order to increase the functionality of the circuit,
polarisation-independent integrated autocorrelators are shown for the
measurement of the on-chip second-order correlation function, g(2)(τ) [2].
Integrated autocorrelators are based on two, electrically separated
superconducting single-photon detectors, which are both located on the same
waveguide. This approach replaces the free-space measurements of photon
statistics using a Hanbury-Brown and Twiss setup with an ultra-compact
device. We, finally, demonstrated WPNRDs on GaAs/AlGaAs ridge waveguides
based on a series connection of nanowires. The detectors can resolve 1-4
photons with a device quantum eﬃciency of 24% for TE polarisation at 1300
nm [3].

"

1) T. Erdogan, ”Fiber grating spectra“ , Journal of Lightwave Technology, vol.
15, num. 8, pp. 1992
2) C. Caucheteur, S. Bette, R. Garcia-Olcina, M. Wuilpart, S. Sales, J. Capmany,
P. Mégret, “Transverse strain measurements using the birefringence eﬀect in
fiber bragg gratings” , IEEE Photonics Technology Letters, vol. 19, no. 13, July
1, 2007
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Tetraarilazadipirometen Bileşiklerinin Metal Komplekslerinin Doğrusal
Olmayan Optik Özelliklerinin İncelenmesi

As all the detectors are based on superconducting nanowires, they
provide high temporal resolution and very fast response time at telecom
wavelengths. Therefore, waveguide superconducting nanowire detectors are
strong candidates for QPICs in use of high-speed quantum information
processing.
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Günümüzde oldukça yoğun ilgi duyulan ve geniş uygulama alanlarına
sahip olan tetraaril aza-dipirometen bileşiklerinin BF2 kompleksleri (AzaBODIPY), yakın kırmızı altı ve görünür kırmızı bölgelerde güçlü soğurma, yüksek
kuantum verimiyle yüksek sönümlenme katsayılarına sahiptirler. Optik
Malzemeler Araştırma Grubu olarak iki foton soğurma özellikleri araştırılan AzaBODIPY komplekslerinde iki foton soğurma tesir kesiti değeri en yüksek 126
GM olarak elde edilmiştir. İki foton soğurma tesir kesit değerini arttırmak için
BF2 kompleksleri yerine tetraaril aza-dipirometen ligandına d orbitallerinde farklı
sayılarda elektron bulunduran geçiş metalleri ile kompleksleri hazırlanmıştır
(Şekil 1).
Bu çalışmada 4-Metoksifenil, 4-Metilfenil ve 1-Naftil olmak üzere üç
farklı yan gruba sahip tetraarilazadipirometenligandlarınınCo (II), Ni (II), Cu (II) ve
Zn (II) metal komplekslerinin iki foton soğurma özelliklerini araştırmak için açık
yarık Z-tarama, yan grup ve metal farkına bağlı olarak iki foton soğurma
özelliklerinde meydana gelen değişikleri açıklayabilmek için ise pompa-gözlem
spektroskopisi deneyleri yapılmıştır. Sübstitüe
grubu
sabit tutulan
tetraarilazadipirometen bileşiklerine dorbitallerinde farklı sayılarda elektron
bulunduran metaller bağlanarak metal komplekslerinde doğrusal olmayan
soğurmaya, elektron transfer mekanizmalarına ve elektron transfer hızlarına
etkileri araştırılmıştır. Benzer şekilde metaller sabit tutulup farklı sübstitüeler
bağlanarak bu grupların yukarıda bahsedilen özelliklere etkileri de araştırılmıştır.
Yapılan açık yarık Z- tarama deneyleri sonucunda bileşiklerin iki foton soğurma
tesir kesitleri 800 nm dalga boyunda 1.55x1015 W/m2 şiddetinde, Bis[(3,5-(4metoksifenil)-1H-pirol-2-il)(3,5-(4-metoksifenil)-2-iliden] amin]ZnII için 374 GM,
Bis[(3,5-(1-naftil-1H-pirol-2-il)(3,5-(1-naftil-2-iliden] amin]CoII kompleks yapısı
için 365 GM olarak ölçülmüştür. Kompleks bileşiklerde yan grup ve metal farkına
bağlı olarak ölçülen bu farklı değerlerin nedenini anlamak için pompa-gözlem
deneyleri yapılmıştır.
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Pompa gözlem deneyleri sonucunda, d orbitalleri dolu olmayan metal
WS2 Nanomaterials Generation by Using Pulsed Laser Ablation in
komplekslerinde ve serbest ligantta ömrün, dolu d orbitallerine sahip
Zn
Organic/Inorganic Mediums
komplekslerinden daha az olduğu görülmüştür. d orbitalleri dolu olmayan metal
komplekslerinde, elektronların uyarılmış seviyede kalma ömürlerinin kısalması
Elif Gül Özkan, 1 Tuğba Öztaş1 and Bülend Ortaç1*
1 National Nanotechnology Research Center, Bilkent University, Ankara 06800, Turkey
ligandın pompa ışını ile uyarılmasının ardından ligand ile metal arasında elektron
transferi olduğunu göstermektedir. Bu elektron transferi, elektronların uyarılmış
elifgulozkann@gmail.com
seviyede kalma ömürlerini azaltırken iki foton soğurma tesir kesit değerlerini
belirgin olarak arttırmaktadır. Ayrıca 1-naftil sübstitüenin konjuge bağ
We report the synthesis of tungsten disulfide nanomaterials (WS2-NM)
uzunluğunun diğer yan gruplara göre fazla olması nedeniyle elektronları üzerinde in organic (deionized –DI-water) and inorganic (methanol) liquids through
tutma kapasitesinin yüksek olduğu ve bu nedenle bu bileşiklerde elektronların nanosecond pulsed laser ablation of WS2 powder. The structural, the chemical,
uyarılmış seviyede kalma ömürlerinin en uzun olduğu pompa-gözlem the optical properties of WS2-NM were characterized by using optical
spektroskopisi deneyleri ile doğrulanmıştır. Tetraarilaza-dipirometen bileşiklerinin microscopy, SEM, TEM, UV/VIS/NIR absorption measurement techniques.
metal komplekslerinin doğrusal olmayan optik özellikleri daha önce çalışılmadığı Results of structural analysis showed that the obtained WS2-NM in DI- water
için bu çalışmanın literatüre büyük katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
have 3D morphology with particle sizes smaller than 100 nm. On the other
hand; synthesized nanostructures in inorganic (methanol) liquid presented
layered morphology from micron to nanometer sized surface area. Moreover,
WS2-NMs generated in two diﬀerent mediums present very high absorption
behavior in UV range which are very promising for photonic applications.

Şekil 1. Tetraaril aza-dipirometen metal komplekslerinin kimyasal yapılarının
şematik gösterimi
Anahtar Kelimeler: Tetraaril aza-dipirometen Metal Kompleksleri, Doğrusal
Olmayan Optik, Z-Tarama Tekniği, Ultra Hızlı Pompa Gözlem Spektroskopi
Tekniği.
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Yaşayan canlıların yiyecek arama ya da rastgele arama mekanizmasının
arkasında merak uyandıran bir Fizik mevcuttur[Wisvanathan 2011]: Deneysel
çalışmalara bakıldığında, organizmaların yemek arayışı süperdiﬀüsif modellerle
ifade edilebileceği ve de izledikleri yörüngedeki hareketin adımlarına ait
dağılımın, uzantısı kalın dağılım fonksiyonları sınıfına ait, Lévy dağılımı olarak
bilinen dağılımı izlediği ispatlanmıştır.

Bu çalışmada Zamana Dayalı Terahertz Spektroskopi yöntemi
kullanılarak benzindeki etanol miktarını tayin edebilecek bir metod geliştirilmiştir.
Dizel, benzin ve etanol katkılı benzin karışımlarının ölçümlerinden örneklerin
frekansa bağlı soğurma katsayısı, kırılma indisi ve dielektrik sabitleri
hesaplanmıştır. Dizel ve benzinin statik özellikleri karşılaştırılmış ve bu iki yakıtın
kolayca ayırt edilebildiği ortaya konulmuştur. Ayrıca katkısız benzinler ve saf
etanol, Debye modeli1,2 kullanılarak dielektrik sönümlenme parametreleri
hesaplanmıştır. Etanol katkılı benzin karışımları ise basit katkılanma yaklaşımı
yoluyla geliştirilen bir denklemle modellenmiştir. Önerilen methodla bu yeni
yaklaşımın benzindeki etanol miktarını yaklaşık % 3 mutlak hata payı ile tespit
edebileceği hesaplanmıştır.

Bu çalışmada, rekabetçi ortamda yemek arayan mikroyüzücülerin
hareketini teorik olarak analiz ettik ve hayatta kalma şanslarını maksimize etmek
için nasıl difüzyon stratejilerini optimize ettiklerini gözlemledik. Spesifik olarak,
mikroyüzücülerin yörünge optimizasyon sürecini incelemek için çoğalma, doğal
seçilim ve de türlerin çeşitliliği temeline dayanan, yaşayan organizmaların
evrimini taklit eden stokastik bir yöntem olan evrimsel algoritmayı uyguladık.
Elde edilen sonuçlar, mikroyüzücülerin yüzme hızlarını aynı ortamda
bulunan rakipleriyle birlikte nesilden nesile optimize ettiklerini ve de bu fiziksel
parametrenin nesil sayısına göre salındığını göstermektedir.
İlerleyen çalışmalar, mikroyüzücülerin içerisinde hareket edebilecekleri
rastgele potansiyel merkezleri ve de fraktal geometriye sahip fiziksel engellerin
olduğu ortamı içerecektir.
Anahtar kelimeler: Yemek Arayışı, Lévy Dağılımı, Evrimsel Algoritma,
Mikroyüzücüler
Kaynakça:

Anahtar kelimeler: Zamana Dayalı Terahertz Spektroskopisi, THz, Yakıt, Debye
Modeli.

[Wisvanathan 2011]G.M.Wisvanathan, M.G.E. Da Luz, E.P. Raposo and E.
Stanley, The Physics of Foraging: An introduction to Random Searches and
Biological Encounters (Cambridge University Press 2011)
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bileşimindeki değişiklikler ölçülmüştür. Son olarak, yüzey kimyası uygulanarak
Optik Mikrorezonatörler Kullanılarak Yüksek Hassasiyet Ve Seçicilikte
hem biyolojik olarak istenilen şekilde modifiye edilebilen hem de istenmeyen
Biyolojik Sensör Geliştirilmesi
etkileşimleri engelleyen bir yüzey oluşturulmasına yönelik çalışmalar yapılmıştır.
1
1
1,2
1
1,2
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Kaynakça:

Yüksek kalite faktörlü optik mikrorezonatörlerin en göze çarpan
uygulamalarından bir tanesi biyolojik sensörlerdir[1]. Işığın rezonatöre eşlendiği
dalgaboyu, bir diğer deyişle rezonans dalgaboyu, rezonatörün içinde bulunduğu
ortamın kırılma indisi değişiminden etkilenerek, özel bir durum olarak da
rezonatör yüzeyine yapışan herhangi bir biyolojik malzemenin varlığında
değişmektedir, ve bu değişimin takibi sayesinde mikrorezonatörler biyolojik veya
kimyasal sensörler olarak kulanılabilmektedir[2]. Rezonatörün kalite faktörü ne
kadar yüksekse, ölçümün hassasiyeti o derece artmaktadır, dolayısıyla çok
yüksek kalite faktörlü rezonatörler kullanıldığında DNA zinciri[3] veya protein[4]
gibi tek bir biyolojik parçacığın dahi ortamdaki varlığını tespit etmek mümkün
olabilmektedir.

[1] K. J. Vahala, Nature 2003, 424, 839.
[2] S. Arnold, M. Khoshsima, I. Teraoka, S. Holler, F. Vollmer, Optics Letters
2003, 28, 272.
[3] F. Vollmer, S. Arnold, D. Braun, I. Teraoka, A. Libchaber, Biophysical Journal
2003, 85, 1974.
[4] A. M. Armani, R. P. Kulkarni, S. E. Fraser, R. C. Flagan, K. J. Vahala, Science
2007, 317, 783.

Mikrotoroidlerden biyolojik sensör geliştirilmesi. a) Mikrofabrikasyon ve
ardından ısıl işlemle üretilen mikrotoroidler. b) mikrotoroidlere inceltilmiş fiber
kullanılarak ışık eşlenmesi. c) Biyolojik ölçüm düzeneği. d) Mikrotoroidlerle
yapılmış bir biyolojik ölçüm.
Bununla birlikte, mikrorezonatörler hassas oldukları ölçüde seçiciliklerini
kaybetmektedirler. Çünkü ortamdaki hedef dışındaki başka parçacıkların
varlığından da etkilenmektedirler. Bu bildirinin konusu olan araştırma
kapsamında, bu çok önemli sorunun ortadan kaldırılması için çalışmalar
yürütülmüştür. Mikrofabrikasyon teknikleri ile üretilen mikrodiskler, karbondioksit
lazer kullanılarak yüksek kalite faktörlü mikrotoroidler haline getirilmişlerdir.
Ardından yine karbondioksit lazer kullanılarak ısıtılıp çekilerek çapı mikron altı
seviyelere getirilen optik fiberler yardımı ile rezonatörlere ışık eşlenmiş ve
rezonant dalgaboyları gözlenmiştir. Mikrotoroidler kullanılarak ortamın kimyasal
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yıllarda ilerleyen diyot teknolojisiyle, ortalama güçlerde çalışan düşük maliyetli,
Yüksek Parlaklığa Sahip Diyotlarla Pompalanan Verimli ve Düşük Eşik
diyot pompalı, kompakt ve verimli alexandrite lazerlerini üretmek günümüzde
Değerli Alexandrite Lazerleri
mümkün hale gelmiştir. İleriki dönemde çalışmalarımız Alexandrite lazerinden
100-fs altı darbeler üretmeye odaklanacaktır.
E. Beyatlı1,* İ. Yorulmaz1, I. Baali2, A. Kurt3, B. Sumpf4, G. Erbert4,
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Cr3+ katkılı lazer malzemelerinin 600-700nm arasında bulunan soğurma
bantları diyot lazerleri ile verimli bir şekilde uyarılmalarını sağlamaktadır. Ayrıca
bu malzemeler yakın kızıaltı dalgaboylarında geniş ışıma bantlarına sahiptirler ve
bu sayede; (i) 700-1100 nm aralığında dalgaboyu ayarlanabilir lazer ışınımı ve (ii)
kip kilitleme yöntemiyle 10 fs’den kısa darbe üretimine imkan tanırlar. Ancak
bütün Cr3+ katkılı lazer kristalleri arasında, Cr:LiSAF, Cr:LiCAF, zümrüt, ve
alexandrite [1] gibi yalnızca birkaçı %50 ve üzeri verim eğrisine erişme
potansiyeline sahiptir [2].
Bunlar arasında 750nm’deki ışıma bandıyla
alexandrite çok özel bir yere sahiptir. Örneğin, çoklufoton mikroskopisinde
kullanılan DAPI, Alexa flour 488, indo-1 ve fura-2 gibi floroforların pek çoğunu
alexandrite lazeri ile uyarmak mümkündür. Ancak, halihazırda alexandrite
lazeriyle elde edilen en kısa darbeler sadece 700 fs kısalıktadır [3]. Ayrıca, daha
önce yapılan sürekli dalga alexandrite lazeri çalışmalarında kullanılan pompa
diyotlarının düşük parlaklığı, literatürde elde edilebilmiş sonuçları çok
sınırlamıştır [4, 5]. Kırmızı lazer diyot teknolojisindeki ilerlemeler [6] bizi tekrar
diyot pompalı alexandrite lazerlerin performansını deneysel olarak araştırmaya
yönlendirdi.
Bu çalışmada; (i) 640 nm’de, 170 mW gücünde, tek kipli çalışan diyotlar
kullanılarak ve (ii) 680.4 nm’de 1 W gücünde yüksek parlaklığa sahip tapered
diyotlar kullanılarak pompalanmış sürekli dalga alexandrite lazerlerinin çıkış
performansları detaylı olarak incelenmiştir. Yapılan deneyler sonucunda, düşük
maliyetli diyotlar kullanarak kurulan alexandrite lazer düzeneğiyle 19 mW lazer
eşik değeri, %38 verim eğrisi, 200 mW sürekli dalga lazer gücü ve 724 nm’den
815 nm’ye kadar dalgaboyu değiştirilebilme özelliği gösterildi. Bu lazer
parametreleri bildiğimiz kadarıyla düşük maliyetli diyot pompalı alexandrite
lazerlerinden ilk kez elde edilmiştir. Bu sonuçlar göstermiştir ki, geçtiğimiz
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Spectral Isolation: a novel method to prevent the damage of a laser
due to back reflection during material processing
F. Ö. Ilday and
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We have demonstrated a novel method, termed spectral isolation, to
prevent the damage of a fiber laser system due to back reflection during
material processing. In this method the spectrum of the laser is cut such as the
rest of the spectrum inserts out of the gain bandwidth. We shows the back
reflected light is isolated after passing through the gain fiber.

Sağlığa zararlı kimyasal maddelerin son kullanıcıya ulaşan ürünlerde (bu
ürünler genellikle çok çeşitli bileşenler içermektedir; kimyasal olarak karmaşık
yapıdadırlar) tespiti gıda, biyomedikal ve kimya endüstrileri için, kalite kontrol ve
toplum sağlığının korunması açısından önemlidir. Bu gibi geniş bir yelpazede
bileşenlerden oluşan ortamlarda kullanılan analitik yöntemler genellikle pahalı ve
hantal spektroskopik tekniklerdir. Bu nedenle karmaşık arka plandan
etkilenmeden zehirli kimyasalları tespit edebilecek üstün sensör parametrelerine
sahip, taşınabilir ve ekonomik sensörlerin geliştirilmesine gereksinim vardır.

Keywords: material processing, back reflection, spectral isolation.

Daha önceki çalışmalarda kızılötesi ışığı geçiren, içi boş, fotonik band
aralıklı (Bragg fiber) dizisi, DLaTGS dedektör ve geniş band ışık kaynağı
kullanılarak taşınabilir, pratik bir optoelektronik burun konsepti önerilmiştir1,2.
Bu kompakt tasarımda analitler, kendilerine has kızılaltı soğurma bandları
sayesinde fiberlerin mikroakışkan kanallarında tespit edilir. Her bir fiberin
kızılötesi ışığı geçirdiği band kızılötesi bölgenin 2-16 µm dalga boyları arasında
istenilen kısmına ayarlanabilir ve bu fiber dizisi tasarımında büyük bir esneklik
sağlar. Böyle bir optofluidik yaklaşımda kimyasallar iyi bir hassasiyetle, saniyeler
mertebesinde cevap süresinde ve çok iyi bir seçicilikle tespit edilebilir. Bu
çalışmada optoelektronik burunun birbirine çok benzer kimyasalları (etanol ve
metanol) nemli ve kimyasal olarak karmaşık bira ve meyvesuyu ortamlarında
birbirinden ayırabildiği gösterilmiştir3. Bu iki benzer alkolün birbirinden
ayrılabilmesi, doğal maya ürünü olan etanol yerine sentetik metanolün
kullanıldığı sahte içkilerin tayini için özellikle önemlidir. Çalışmada optoelektronik
burun metanol katılmış içecekler ile orjinal katkısız içecekleri ardışık ölçümlerde
başarıyla sınıflandırmıştır.
Optoelektronik burun tasarımındaki esneklik ve basit, uygun maliyetli
üretim bu konsepti sahte içki tayinindeki uygulamasının yanı sıra hayatlarımızın
pek çok alanında kullanılabilecek bir taşınabilir analitik cihaz olarak güçlü bir
aday yapmaktadır.
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Gözenekli Silisyum İle Etanol Buharı Tespitine Yönelik Sensör Tasarımı
Sensör dizisi
Fatih Gören 1,2, Ersin Kayahan1,2,3, Olgay Yılmaz1,2
1 Kocaeli Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Elektro-Optik Sis.Müh., Kocaeli, Türkiye,
Kaynakça
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2) M. Yaman, A. Yildirim, M. Kanık, T.C. Cinkara, M. Bayindir, Analytical
Chemistry, 2012, volume 84, page 83.
3) A.Yildirim, F.E. Ozturk, M. Bayindir, Analytical Chemistry, 2013, volume 85,
page 6384.

Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi (LATARUM), Kocaeli, Türkiye
3Kocaeli Üniversitesi, Hereke MYO, Kocaeli, Türkiye

Sensör, bir uyarıcıya veya bir sinyale tepki veren aygıt olarak tanımlanmaktadır.
Yapay ve doğal sensörler olmak üzere ikiye ayrılırlar. Bir sensörün özelliklerini
gösteren çeşitli parametreler vardır, bunlar; Duyarlılık:Duyarlılık/
hassasiyetküçükdeğerleriayırtedebilmeözelliğidir. Seçicilik: Sensörün, diğer
uyarıcıların varlığında dahi özellikle istenen bir uyarıcıya tepki verme özelliğidir.
Kararlılık:Sensörün farklı ortamlarda tepkilerinin tutarlı olması dayanıklılığın bir
ölçüsüdür. Geri dönüşlük: Sensörün, ortamın koşullarını algıladıktan sonra
üzerinde oluşacak değişimlerin tekrar başlangıç haline gelmesidir. Cevap süresi:
Sensörün ölçülen ortam koşullarında meydana gelebilecek bir değişimi mümkün
olan en kısa sürede algılayıp anlamlandırmasıdır. Geri dönüşüm süresi:
Sensörün, ortamın koşullarını algıladıktan sonra üzerinde oluşacak değişimlerin
tekrar başlangıç haline gelmesi için gerekli süredir. Güç: sensörlerin minimum
seviyede enerji harcaması tercih edilir. olarak sınıflandırılabilir. Bir buhar sensörü
bir kimyasal buharının bir veya daha fazla karakteristik özelliğini algılayabilen
cihazlar olarak tanımlanmaktadır. Buhar sensörü performansını anlatırken birkaç
sözcük kullanılmaktadır. Bunlar yoğunlaşma seviyesi, tepki, hassasiyet, gürültü
sinyali, denge gibi kelimelerdir.
Bu çalışmada, değişik konsantrasyonlarda
hazırlanmış asit kokteylleriyle elektro-kimyasal olarak aşındırılmış silisyum pullar,
farklı metal tuzlarıyla katkılanarak etanol buharını tespit edebilecek sensörler
oluşturulmaya çalışılmıştır. Elde edilen sensörlerin parametreleri incelenmiş,
optimum sensör verimi alınmaya çalışılmıştır. Çalışmamız Kocaeli Üniversitesi
Teknopark’ında bulunan Lazer Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi
(LATARUM) laboratuvarlarında gerçekleştirilmiş olup, TÜBİTAK tarafından
desteklenmektedir (111T357)
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Cu2ZnSnS4 (CZTS) is p-type intrinsic semiconductor compound that
has preferential physical properties like; ~1.5 eV band gap energy and ≥104
cm-1 absorption coeﬃcient in the visible range of spectrum [1,2]. CZTS
absorber layer attracts so much attention in photovoltaic industry since it
contains earth abundant, low cost and non-toxic elements contrary to other
chalcogenide based solar cells such as CuIn(Ga)(S,Se)2 (CIGS) and CdTe.
According to Shockley–Queisser theoretical calculations, 30-32% conversion
eﬃciency is expected from CZTS solar cells [3]. Although, CZTS studies have
been newly started yet, recently 11.1% eﬃciency has been achieved [4]. It
means that more research is needed to be done in this newly explored to
improve the eﬃciency of this semiconductor compound. In this study, CZTS
absorber thin film layers were grown on soda lime glass substrates (SLG) by
sulfurization of the metallic precursors that were sputtered in the multi target
sputtering system from Cu, Zn, Sn targets. Rather than structural
characterizations that were done by Raman Spectroscopy, X-Ray Diﬀraction
(XRD) and Energy Dispersive X-ray Spectroscopy (EDX) analysis which were
done in our previous studies, this study mostly focused on temperature
dependence of electrical properties of CZTS semiconductor compound. For
this reason, four point probe and Van der Pauw techniques used to measure
electrical properties such as sheet resistance, resistivity, carrier concentration
and mobility of the CZTS semiconducting compounds. Electrical
characterization of CZTS demonstrated p-type semiconducting material
behaviour and the resistivity of the films were found between 0.1-1.89 Ω.cm
values at room temperature. Temperature dependence of resistivity, carrier
concentration and mobility will be discussed.
*This research is partially supported by TUBITAK project with number 112T068
Keywords: Thin film solar cells, Cu2ZnSnS4 (CZTS) thin film, Sputtering,
Electrical characterization
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Bu çalışmada kullanılan Cr:LiSAF lazerini 120-mW gücünde düşük
Cr:LiSAF Lazerinden15 – Fs Altı Stabil ve Verimli Darbe Üretimi
maliyetli bir diyot lazeriyle pompaladık. Kavite dispersiyonu, dispersiyon aynaları
ve silika prizma çifti tarafından ayarlandı. 0.75%’lik geçirgenliği olan bir GMOC
Ferda Canbaz1, Ersen Beyatli1, Li-Jin Chen2, Alphan Sennarğlu1, Franz X.
aynası çıkış aynası olarak kullanıldı. GMOC aynası sayesinde elde edilen KLM
Kärtner2, ve Ümit Demirbaş3
1Laser Araştırma Labaratuarı, Fizik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü, Koç Üniversitesi,
operasyonu stabil ve kararlıydı. Sistem 8 adet AA tipi pille 10 saat aralıksız
Rumelifeneri, İstanbul, Türkiye
çalışabilmekteydi. Ayrıca sistemde kullanılan malzemelerin üretim maliyeti
2Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, Massachusetts 02139, USA 3Lazer
10,000 TL’nin altındaydı. Bu sistemle, Cr:LiSAF lazeri 120-mW pompa gücü ile
Teknoloji Laboratuarı, Uluslararası Antalya Üniversitesi, Antalya, Türkiye
uyarılırken, 850 nm etrafında, 13-fs uzunluğa, 25 mW ortalama güce sahip
* fcanbaz@ku.edu.tr
darbeler ürettik. Lazer rezonatörünün tekrarlama frekansı 126 MHz’ti ve elde
edilen tepe güçleri 14 kW civarındaydı. GMOC aynası sayesinde, burada elde
Kerr odaklamalı kip kilitleme (Kerr-lens mode-locking, KLM) yöntemi, ettiğimiz optikten optiğe dönüşüm verimi (21 %), literatürdeki öncül
ultra kısa darbe üretimi için yaygın olarak kullanılan bir yöntemdir. Bu yöntem çalışmalardan yaklaşık 10 kat daha iyidir. İnanıyoruz ki, GMOC aynaları
Ti:Safir, Cr:ZnSe, Cr:Forsterit ve Cr:LiSAF gibi geniş kazanç bandına sahip yardımıyla düşük maliyetli, verimli ve kararlı şekilde ultrahızlı darbeler üreten
birçok lazer malzemesine uygulanmıştır. Ne var ki, özellikle kazanç KLM Cr:LiSAF lazerleri, pek çok uygulama alanında Ti:Safir lazerlerine rakip
malzemesinin band genişliğinin nerdeyse tamamını kullanan ultra-hızlı darbeler, olma potansiyelindedir.
kazanç filtrelemesini (gain filtering) yenebilmek için yüksek genlik
modülasyonuna ihtiyaç duyarlar. Bunun sonucunda, Cr:LiSAF gibi KLM Anahtar kelimeler: katıhal lazerleri, darbeli lazerler, yakın kızıl–altı lazerleri
tekniğinin bağlı olduğu doğrusal olmayan kırılma indisi düşük olan
malzemelerde, bu yöntemle kip kilitleme rejimini elde etmek, düşük yüzdeli çıkış Kaynakça:
aynalarının kullanılması, yüksek pompa güçlerine ihtiyaç duyulması ve kritik
rezonatör hizalaması gibi gereksinimler oluşturabilir. Bunlar da düşük lazer 1. L. J. Chen, M. Y. Sander, and F. X. Kartner, "Kerr-lens mode locking with
verimliliği, düşük çıkış huzme kalitesi, yüksek kip kilitleme eşik değeri ve minimum nonlinearity using gain- matched output couplers," Opt. Lett. 35,
kararlılık problemleri ortaya çıkabilir. Bu problemleri aşmak için daha önce Chen 2916-2918 (2010).
ve çalışma arkadaşları tarafından geliştirilmiş olan kazanç eşleşmeli çıkış aynası
(gain-matched output coupler, GMOC) [1], Cr:LiSAF sisteminde KLM kip
kilitleme yöntemi için başlatıcı ve destekleyici olarak kullanılmıştır.

Şekil 1: 13-fs’lik darbelerin optik spektrumu (sol), darbe uzunluk ölçümü (orta)
ve RF frekans ölçümü (sağ).
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2D Photonic Crystals With Mixed Shapes Of Ferroelectric Nanorods

Görüntüleme Sistemlerinde Modülasyon Transfer Fonksiyonu
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Optical properties of two-dimensional photonic crystals with mixed
shapes of ferroelectric nanorods are investigated for square lattice in air
background. It has been used LiNbO3 as ferroelectric material. Photonic band
structures, gap maps and transmission spectrum of photonic crystals with
round and square ferroelectric nanorods mixed arrangement are calculated and
compared with the crystals with round nanorods or square nanorods by using
plane wave expansion method and finite-diﬀerence time-domain method.

Görüntüleme sistemlerinin optik başarımını belirleyen en önemli
parametrelerden biri MTF (Modülasyon Transfer Fonksiyonu)’dir. MTF bir
görüntüleme sisteminin optik ya da optoelektronik başarımının bir ölçütüdür.
Çeşitli ölçüm yöntemleri kullanılarak bir görüntüleme sisteminin MTF başarımı
değerlendirilebilir. Bunun yanı sıra bir görüntü üzerindeki MTF ölçümü alınacak
noktaların konumlarının ve sayısının uygun seçilmesi ve aynı nokta için alınacak
görüntü sayısının belirlenmesi de tüm sistem başarımını değerlendirmek
açısından bir o kadar önemlidir.

Keywords: Ferroelectric, Photonic Crystal, Photonic Band Structures, LiNbO3
References:

Bu çalışmada aynı tasarım özelliklerine sahip üç ayrı kızılötesi
görüntüleme sistemiyle yapılan testler sonucunda elde edilen MTF değerleri
üzerine yapılan değerlendirmeler ele alınmaktadır. Bu kapsamda, belirtilen veriler
incelenerek MTF değeri alınması gereken bölgeler ve nokta sayısı belirlenmiştir.
Ayrıca belirlenen noktalardan alınacak görüntülerin doğruluğunu artırmak için
tek bir noktada alınacak görüntü sayısı değerlendirilmiştir. Burada kızılötesi
sistemler göz önüne alınmakla birlikte, önerilen yaklaşım diğer görüntüleme
sistemlerine de uyarlanabilir.
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Exploring the terahertz frequency range is an important trend especially
in security research and material science. The idea of using hot-electrons in a
superconductor for radiation detection suggested by Schklovski [1] has evolved
in rigorous device models. Both the development of hot-electron based
detectors and hot electron based detectors such as hot-electron bolometer
spread quickly. Hot electron bolometers (HEB) have a special place among
them because of their fast response time. Another advantage of HEBs is that
arrays of them could be placed on a single chip. HEB gets lots of interest and
many diﬀerent studies have been published [2,3]. The quality of
high
temperature superconductor (HTS) oxide thin films is one of the important
factors which eﬀects device performances and yield. An ideal thin film for these
kind of applications must be defect free, such as a high-quality bulk single
crystal which was used in this research. However, defects are unavoidable
because of substrate mismatch, dislocation, grain boundaries, etc. Some
studies indicates that epitaxial HTS thin films have worse crystal quality in
comparison to the bulk single crystals [4]. HTSs are suitable for HEB production
because they greatly reduce cost of operating at temperatures above the
boiling point of liquid nitrogen. Bi2212 has advanced properties such as high
anisotropy and perfect crystal structure to make it the best choice for this
application. Moreover we have shown that intrinsic Josephson junctions of
superconducting Bi2212 could be used as a powerful THz source [5,6]. We
used mechanical exfoliation technique [7,8] to obtain 60 to 500 nm thick Bi2212
layers then a new transfer technique to transfer Bi2212 layers on to substrate.
On top of these layers bow tie antenna or arrays may be patterned by using ebeam lithography to obtain HEB.
Keywords: Hot electron bolometer, Bi2212, mechanical exfoliation
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Lazer-Uyarımlı Plazma Spektroskopi İle Kalitatif Toprak Analizi

The Effect Of The Ellipticity On The Large Solid-core PCF’s
Characteristics For Square Lattice
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We have studied the large solid-core PCFs with elliptical shaped airholes for the square lattice which constructed by omitting nine air-holes and we
have compared their characteristics with those of circular one. Using
commercial simulation software, birefringent, dispersion and numerical aperture
of the fundamental modes were analyzed. Also, the confinement loss was
obtained. The eﬀect of ellipticity on these characteristics was investigated in
detail. d is the diameter of the circular air-holes, Λ is the pitch of the air hole
array that is, the distance between hole centers, dx (= d) and dy are diameters of
elliptical air-hole in x- and y-direction, respectively. Now, we define the ellipticity
as s = dx /dy . We use 0.75 and 1.25 for s in this work. The pitch length is
chosen as Λ = 4.2 µm. The refractive index of the silica which forms the
photonic crystal background and solid-core is nco = 1.45. The investigation
covers relative air-hole sizes d/Λ = 0.3 and 0.5, and the wavelength ranges from
0.8 to 2.0 µm. Four air- hole rings are used in the calculations. The type of
ellipticity of the air holes aﬀects the confinement loss and NA significantly, while
it has not any crucial eﬀect on the dispersion. Its eﬀect on the birefringence is
become considerable especially for longer wavelengths for smaller d/Λ values.

Atomik spektroskopi alanında elementel analiz tekniklerinden biri olan
Lazer-uyarımlı plazma spektroskopisi yönteminde lazer pulsları örnek üzerine
odaklanarak bir mikro-plazma oluştulmaktadır.
Bu oluşturulan plazma
sayesinde örnekden yayılan uyarılmış atom ve iyonların karakteristik spektral
emisyonları bir spektrometre (200-900nm) ile ayırt edilerek ornekde bulunan
elementler tespit edilebilmektedir. Bu yöntem gerçek zamanlı, taşınabilir ve hızlı
sonuç vermesi nedeniyle son yıllarda maden, metalurji, tarım ve hatta organik ve
polimer gibi birçok alanda uygulanmaktadır. Bizde bu çalışmada toprak içindeki
ağır metal benzeri elementleri kalitatif olarak bu yöntemle tespit etmeği
planlamaktayız. 20 mj enerjili 532 nm dalgaboyundaki nanosaniye atılımlı lazer
ve spektrometre kombinasyonlu bir düzenek ile time gated olarak toprakların
analizi yapılcak.
Anahtar kelimeler: Lazer-uyarımlı plazma spektroskopisi, nanosaniye lazer

Cross section of the solid core PCFs with elliptical air holes
Anahtar kelimeler: Ellipticity, photonic crystal fiber, solid-core, square lattice.
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Nanoyapılı malzemelerin üretiminde kimyasal yöntemler ile şablon
üretimi; düşük maliyeti, esnek çalışma aralıkları, daha pahalı olan litografi
yöntemlerine kıyasla daha hızlı olması nedeni ile son yıllarda tercih edilmektedir.
Özellikle nanoteller gibi nanomalzemelerin üretiminde elektrokimyasal bir
yöntem olan anodizasyon ile alüminyum levhaların üzerine gözenekli anodik
alümina (GAA) yapılar üretimi; kontrol edilebilir gözenek boyutları, üretim
kolaylığı nedeni ile oldukça dikkat çekmektedir. Anodizasyon parametrelerine
bağlı olarak geniş bir boyut aralığında GAA uretilen nanoyapılarin bircok
uygulama alani mevcuttur [1-2]. Sensor uygulamalarinda sablon, kompozit film
matris elemani olarak kullanilabilmektedir. GAA yapılar alüminyum levhaların
üzerinde üretilmelerinin yanı sıra cam üzerine farklı kalınlıklarda püskürtme veya
termal buharlaştırma yöntemleri ile kaplanan ince alüminyum tabakaların
anodizasyonu ile de oluşturulmaktadır [3,4]. Yaptığımız çalışmalarda GAA yapılar
hem şablon olarak Al levha üzerinde yarıküreseller üretmek amacıyla hem de
GAA yapıları ince film halinde borofloat üzerinde üretilerek optik sensör
kullanımındaki yerleri araştırılmıştır. Al yarıküresel nanoyapıların üretilmesi
amacıyla %99.99 saflığındaki Al levhalar kimyasal olarak parlatıldıktan sonra
30-60 V anodizasyon voltajında, 0-2°C sıcaklığındaki 0.3 M okzalik asit ile
çalışılarak GAA yapılar üretilmiştir. Üretilen yapılar kimyasal olarak dağlanmış ve
Al levhaların yüzeyinde 61-132 nm çap ve 81-159 nm gözenekler arası
mesafeye sahip farklı boyutlarda yarıküresel yapılar elde edilmiştir. Üretilen Al
yarıküreseller 40 ve 150 nm kalınlığında Ag kaplanmıştır. Ayrıca borofloat üzerine
thermal evaporation yöntemi ile 200 nm kalınlığında Al kaplanmış ve kaplanan Al
ince filmi 40 V anodizasyon voltajı ile 3°C sıcaklığındaki 0.03 M okzalik asit
çözeltisinde farklı sürelerde anodize edilerek GAA/Al film üretilmiştir. Üretilen
bütün nanoyapıların yüzey morfolojileri SEM ile incelenmiş ve yansıma ölçümleri
alınmıştır. 40 ve 150 nm Ag kaplanan Al yarıküresellerin 250-400 nm dalgaboyu
aralığında spektral ölçümleri alınmıştır. Ag kalınlığının Al yarıküreseller üzerinde
artması ile birlikte λ = 330 - 350 nm aralığında ikinci bir rezonans oluştuğu
görülmüştür. Ayrıca Al nanoyüzeylerin yüzeyde varlığı, düz yüzeye sahip Ag’ ün
rezonans bandında ilave bir rezonans yaratmaktadır. Al nanoyapıların boyutları
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arttıkça yansıma miktarı düşmektedir. Al nanoyapılar üzerindeki kaplama kalınlığı
Growth and Characterization of Indium Rich Indium-Gallium-Nitride
arttıkça nanoyapıların bant aralığı genişlemekte ve derinleşmektedir. Ag
Solar Cell Epitaxial Structures By Metal Organıc Chemical Vapor
tabakasının kalınlığı arttıkça toplam yansıma da düşmektedir. GAA/Al filmlerin
Deposition (MOCVD)
250-800 nm dalgaboyu aralığında alınan ölçümlerinde ise interference paternleri
gözlemlenmektedir. Ag kaplanan plazmonik bant aralığına sahip Al nanoyapılar,
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UV-görünür spektrada çalışabilecek plazmonik biyosensörlerin geliştirilmesinde;
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GAA/Al filmlerin esnek üretim aralığı ise çeşitli interferometrik sensör
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üretimlerinde kullanılabilecek optik davranislar sergiledikleri gozlemlenmistir.
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Anahtar kelimeler: Gozenekli anodik alumina, optik sensor, nanoyapilar,
spektroskopi.

The purpose of this study is to develop a technology for indium (In) rich
indium gallium nitride (InGaN) solar cell epitaxial structures through metal
organic chemical vapor deposition (MOCVD) method. InxGa1-xN solar cell
structures have potential to cover 90% of the solar spectrum by varying In
composition in the active region of the solar cell, where bandgaps of indium
nitride (InN) and gallium nitride (GaN) are 0.7 eV and 3.4 eV, respectively.
Photovoltaic devices that have a bandgap larger than 2.0 eV gather great
interest since half of the available photons in the solar spectrum belongs there.
However, only limited success has been achieved to increase the amount of In
incorporation into InGaN epitaxial structures.

Kaynakça
[1] Keller F., Hunter M. S., Robinson D. L., “Structural Features of Oxide
Coatings on Aluminum”, Journal of the Electrochemical Society, 100, 411–419
(1953).
[2] Thompson G.E., “Porous Anodic Alumina: Fabrication, Characterization and
Applications”, Thin Solid Films, 297, 192–201 (1997).
[3] Chu, S. Z., Wada, K., Inoue, S., Todoroki, S., “Formation and Microstructures
of Anodic Alumina Films from Aluminum Sputtered on Glass Substrate”, Journal
of the Electrochemical Society, 149-7, B321-B327 (2002).
[4] Miney, P. G., Colavita, P. E., Schiza M. V., Priore R. J., Haibach F.G., Myrickz,
M. L., “Growth and Characterization of a Porous Aluminum Oxide Film Formed
on an Electrically Insulating Support, Electrochemical and Solid-State Letters, 6
-10, B42-B45, (2003).

InGaN epitaxial structures were grown on double side polished (DSP) cplane sapphire substrates using MOCVD and then utilized for solar cells. Solar
cell device characterizations were carried out after standart microfabrication
procedures. X-Ray diﬀraction (XRD), Hall-Eﬀect Measurements and absorption
measurements have been done to investigate material properties first.
Afterwards then the current voltage (I-V) characterizations were performed to
investigate solar cell device performance.
In content was found to increase light absorption. Highest photovoltaic
conversion of 0.66% was achieved for In0,16GaN films under a standard solar
simulator with one-sun air mass (AM) 1.5 global light source ( 100mW/cm2) at
room temperature. The solar simulator was calibrated with a standard solar cell
before measurements.
There is a increase on light absorption with increasing indium content in
epitaxial structures. The best eﬃciency that was reached is 0.66% under air
mass (AM) 1.5 global light source.
Keywords: In rich InGaN, solar cell, MOCVD, epitaxial growth
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μm (3 m length middle stage) and 12 μm (5.5 m length final stage) core
Time- and Position-Dependent Modelling of High-Power Lowdiameter.
Repetition-Rate Er-Yb-Fiber Amplifier
I. Pavlov1, E. Dülgergil2, P. Elahi1, F. Ö. Ilday1
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There is impetuous progress in the development of fiber lasers due to
their robust operation, low cost, high beam quality and high powers [1]. There
are various applications, such as laser sensing, LIDAR applications, material
processing, which require robust and high-power pulsed laser sources at 1550
nm with high beam quality. Achievement of high peak power with low repetition
rate is challenging due to well-known diﬃculties arising from strong nonlinear
eﬀects, as well as amplified spontaneous emission (ASE) between pulses which
tremendously decrease pulse energy and peak power. In order to reach best
eﬃciency, the design of multi stage amplification system where every stage
parameters should be carefully optimized is highly crucial. Numerical simulation
is important tool for deep understanding all processes inside the amplifier
system during construction [1].

In the numerical simulation the seed source was modelled with
Gaussian shape pulses with peak and average power 50 mW and 0.3 mW
respectively which correspond to experimental values. Then the pulse
propagation was modelled for every stage consistently. The simulation result
shows a necessity of enough pulse energy from previous stage to the next
stage in order to saturate every stage and prevent ASE creation. However, even
at high pulse energy and average power after middle stage (1.2 W in simulation
and experiment), at 50 kHz repetition rate we observe significant amount of
ASE created between pulses (see Fig. 1 (d)). At the same time at 100 kHz the
amount of ASE was negligible.

"

Here, we report on the development of computer simulation, which is
based on numerically solving time and space dependent rate equations for Erdoped fiber (three level system) and Er-Yb-codoped fiber (six level system).
Finite diﬀerences method was applied for solving the equations were the
derivatives in space and time were replaced by finite diﬀerences. Practically, the
fiber was divided for small segments and for every segments the rate equations
were solved for fixed time. Then, the time increased to finite delta time and all
process repeat again. It allows as to investigate pulse propagation in time and
space domain, and analyze time dependent processes such as dynamic gain
saturation, ASE creation etc. The simulation is supported by experimental
results.

"

In conclusion, we demonstrate time and space depended fiber gain
numerical simulation. The influence of seed pulse shape on output peak power
and seed signal repetition rate on amount of ASE creation were investigated
numerically. The result is in good agreement with performed experiment.
[1] E. Lim, S. Alam, and D. J. Richardson, Opt. Express 20, 18803-18818 (2012).

The experimental setup is shown schematically in Fig. 1. It consists of a
seed source which is current modulated diode laser operated at 1550 nm,
preamplifier, an acousto-optic modulator to reduce repetition rate to 50 kHz or
100 kHz and three stage amplifier system. First stage is based on single mode
Er-doped fiber and last two stages are based on Er-Yb co-doped fiber with 10
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film kaplama teknolojisi kullanılarak üretilmesi düşünülmüştür. Bu yapılar UEYPP
Güneş Gözeleri İçin Doğrusal Olmayan Plazmonik Çevirici
kiplerini de içeren çeşitli plazmon kiplerini destekleyebilirler. Özellikle yüzeyi
kıvrımlandırılmış metal-dielektrik çoklu katman yapıların üç önemli yararından
I. Salakhutdınov, M. Oztürk, E. Sarıgül, Y. Kasap, A. Bek
Fizik Bölümü, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 06800 Çankaya, Ankara
ötürü kullanılması uygundur: plazmonik çeviricilere giren ve onlardan çıkan optik
ildar@metu.edu.tr,
sinyallerin kırınım sayesinde açısal olarak kontrol edilebilirliği; temel frekans ve
üst harmonik sinyaller arasında etkin bir faz eşleşmesinin sağlanabilirliğ.;
Güneş enerjisi yükselen enerji talebini karşılayabilme konusunda en çok Kıvrımlandırmanın üst harmonik üretiminde ek bir artışa neden olması. Bu
gelecek vadeden enerji kaynağı olarak görünmektedir. Bu bağlamda Silisyum alanda yapmış olduğumuz deneysel ön araştırmada 103 katlık doğrusal
tabanlı yarı iletken malzemeler, güneş gözesi üretmek için en uygun malzemeler olmayan sinyal artışı elde edilmiştir. UEYYP kipinin ise YYP ile karşılaştırıldığında
olarak karşımızda durmaktadır. Silisyum, Oksijen’den sonra yeryüzünde en bol çok daha uzun bir yayılma uzaklığına sahip olması, hedefimize ulaşmak için en
bulunan ikinci element olmasının yanısıra enerji bant aralığı açısından güneş uygun plazmon kipi olduğunu göstermektedir.
tayfını iyi oranda soğurmaya elverişli bir katkısız yarı iletkendir. Her yarı iletken
gibi Silisyum tabanlı güneş gözelerinin verimlilikleri için de sınırlamalar vardır. En Anahtar kelimeler: Güneş gözeleri, doğrusal olmayan optik, plazmon.
önemli sınırlamalardan biri Silisyum’un 1 eV’tan daha az olan enerjilerde belirgin
bir soğurmaya sahip olmaması ile ilgilidir, ki güneş tayfının kızılötesi kısmına ait
olan bu bölgede göz ardı edilemez miktarda güneş enerjisi vardır. Bu çalışmada
plazmonik (plasmonics) adı verilen fotonik dalının çözüm olarak kullanılması
önerilmektedir.
Plazmonik yapıların doğrusal olmayan özellikleri 1974’ten beri
bilinmesine rağmen bu özellikleri kullanılarak verimli aygıtlar ortaya
konamamıştır. Bugüne kadar plazmonik aygıtların çoğunlukla doğrusal optik
özelliklerinden faydalanılması araştırılmıştır. Bu yapılardaki doğrusal olmayan
özelliklerin verimli bir şekilde kullanılamamasının nedeni bu konuda yaygın bilgi
ve üretim teknolojisindeki yetersizliktir. Projemizde yerelleştirilmiş yüzey
plazmon (YYP) [localised surface plasmon, LSP] taşıyan metal nano parçacıklar
ve ince film katmanları temelli iki boyutlu plazmonik yapılar olmak üzere iki çeşit
plazmonik yapı kullanılması önerilmektedir. İnce film temelli yapılar, yüzey
plazmon polariton kiplerini (YPP) [surface plasmon polariton, SPP]
desteklemenin yanında hem uzun erimli yüzey plazmon polariton (UEYPP) [long
range SPP, LRSPP] hem de yığın plazmon polariton (YIPP) [bulk plasmon
polariton, BPP] kiplerini de desteklemektedir. Plazmonik çeviricilerin özel
tasarımlarının, her bir nanoyapının doğrusal olmayan yanıt vermesi sayesinde
kızılötesi enerjideki fotonları görünür enerjide fotonlara çevirmesi
beklenmektedir. Projede optik anten işlevi görecek periyodik bir plazmonik
nanoyapı kümesi oluşturulması ve her bir YYP’den bileşik doğrusal olmayan
yanıta bir eşleme elde edilmesi hedeflenmiştir. Plazmonik çeviricilerin güneş
tayfının kızılötesi bölgesinde çalışacak şekilde tasarlanıp üretilmesi planlanmıştır.
Bu büyüklükteki yapıların üretimi için standart litoğrafi cihazları kullanılacaktır.
Plazmonik çeviricilerin uygun litoğrafi adımları uygulandıktan sonra standart ince
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uyumlu modülasyon derinliklerine, ve doygunluk akısı (saturation fluence)
Kuartz ve YAG Üzerine Aktarılmış Grafen Doyabilen Soğurucuların
değerlerine sahip oldukları gösterildi [8]. GSA’lar, ayrı ayrı rezonatör içerisine
Optik Özelliklerinin İncelenmesi Ve Yüksek Enerjili Femtosaniye Darbe
konulup üzerindeki odak ayarı yapıldıktan sonra, Cr4+:forsterite lazeri başarılı bir
Üretimi
şekilde kip kilitli rejimde çalıştırılabilmiştir. Kuartz ve YAG alttaşları üzerine
1,2
3
1,2
4
4
aktarılmış grafen örnekleri birbirleriyle yakın kip kilitleme sonuçları vermiştir.
I. Baylam , S. Ozharar , M. N. Cizmeciyan , O. Balci , E. Pince , C.
4
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Kuartz üzerine aktarılmış olan soğurucu ile, 1252 nm dalgaboyunda, darbe
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enerjisi 5.3 nJ, uzunluğu 100 fs olan darbeler elde edilmiştir. Ölçülen darbespektral kalınlık çarpımı 0.33 civarında olup, transform limitli darbeler üretildiğini
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ile Cr4+:forsterite lazeri kullanılarak şimdiye kadar elde edilmiş en yüksek tepe
3Fen-Edebiyat Fakültesi, Bahçeşehir Üniversitesi, Beşiktaş,İstanbul, 34353, Türkiye
gücüdür [8]. Bu çalışma sonucunda, GSA’ların yüksek enerjili femtosaniye darbe
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üretimi için elverişli olduğu gösterilmiş ve iki farklı alttaşa aktarılmış GSA’ların
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detaylı karakterizasyonu yapılmıştır. Sunumda deneysel düzeneğin ayrıntıları
anlatılacak ve elde edilen sonuçlar tartışılacaktır.
Grafen doyabilen soğurucular (GSA: Graphene Saturable Absorber),
ayrıcalıklı optik ve elektronik özellikleri nedeniyle, son yıllarda yarı iletken Anahtar kelimeler: Grafen, Doyabilen Soğurucular, Katıhal Lazerler
doyabilen soğurucu aynalara alternatif olarak kip kilitleme (mode-locking)
deneylerinde kullanılmaya başlanmıştır [1]. GSA’lar, doğrusal dispersiyon Kaynakça
bağıntısına sahip oldukları için [2], elektromanyetik tayfın büyük bir bölümünü [1] F. Bonaccorso, Z. Sun, T. Hasan, and A. C. Ferrari, "Graphene photonics and optoelectronics,"
kapsayan (800-2500 nm) kip kilitleme deneylerinde modülator olarak başarıyla Nature Photonics 4, 611-622, (2010).
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Graphene as a Saturable Absorber for Ultrafast Pulsed Lasers," Advanced Functional Materials 19,
femtosaniye lazerlerde de kullanılabileceği deneysel olarak gösterildi. Ayrıca iki 3077-3083, (2009).
farklı alttaşa aktarılmış olan grafen örneklerinin doyabilen soğurucu özellikleri [4] W. B. Cho, J. W. Kim, H. W. Lee, S. Bae, B. H. Hong, S. Y. Choi, I. H. Baek, K. Kim, D.-I. Yeom,
and F. Rotermund, "High-quality, large-area monolayer graphene for eﬃcient bulk laser modeincelendi.
locking near 1.25 um," Optics Letters 36, 4089-4091, (2011).
[5] I. H. Baek, H. W. Lee, S. Bae, B. H. Hong, Y. H. Ahn, D.-I. Yeom, and F. Rotermund, "Eﬃcient
Mode-Locking of Sub-70-fs Ti:Sapphire Laser by Graphene Saturable Absorber," Applied Physics
Express 5, 032701, (2012).
[6] J. Ma, G. Q. Xie, P. Lv, W. L. Gao, P. Yuan, L. J. Qian, H. H. Yu, H. J. Zhang, J. Y. Wang, and D. Y.
Tang, "Graphene mode-locked femtosecond laser at 2 um wavelength," Optics Letters 37,
2085-2087, (2012).
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mode-locked femtosecond Cr:ZnSe laser at 2500nm," Optics Letters 38, 341-343, (2013).
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Deneylerde, 1064 nm dalgaboyunda çalışan bir Yb-fiber lazeri ile
Cr4+:forsterite lazeri sürekli dalga rejiminde uyarıldı. Rezonatörün boyunu
uzatmak ve aynı zamanda darbe enerjisini artırmak için, lazer içerisine, q
parametresini koruyan bir çok yansımalı optik kovuk (q preserving multi-pass
cavity) ilave edildi [9]. Çok yansımalı kovuk sayesinde, lazerin uzunluğu 60 m
civarına artırıldı ve darbe tekrar frekansı ise 4.51 MHz’e indirildi. Soliton
darbeleri üretebilmek için, rezonatöre ayrıca eksi dispersiyona sahip aynalar
ilave edildi ve bir döngüdeki toplam dispersiyon miktarı -4400 fs2 düzeyine
getirildi. Deneylerde kullanılan grafen örnekleri CVD tekniği ile bakır folyolar
üzerinde sentezlendikten sonra, kuartz ve YAG alttaşları üzerine aktarıldı [10].
Her iki örneğin de doyabilen soğurucu özellikleri, Raman tayf-ölçer ve pompaprob ölçüm cihazları kullanılarak karakterize edildi. İki farklı grafen doyabilen
soğurucu örneğinin de pikosaniye mertebesinde yaşam sürelerine, literatür ile
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SEM/EDX Yöntemi İle Ateşli Silah Atış Artıklarında Morfolojik Ve
Yapısal İncelemeler
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Bu çalışmada orijinal sekiz farklı mühimmat için elde edilen atış artıkları
çalışıldı. Her bir mühimmat için ayrı kişilerden farklı marka tabancalar ile
kullanılarak atıcının elinden(sağ ve sol elinden) swap yöntemi ile toplanan atış
arıkları(GSR) SEM/EDX tekniği ile analiz edildi. Örnekler incelenirken sadece
primer artıklar dikkate alındı. Mühimmat türleri için kimyasal kompozisyonları ve
morfolojik yapıları arasındaki ilişkiler incelenerek sınıflandırıldı. Tespit edilen atış
artıkları için toplam sayısına karşı morfolojik sınıflarına parçacıkların oluşma
sıklığı yüzde olarak ifade edildi. Parametrik olmayan istatistiksel yöntemler(RSpearman and t-Kendall korelasyon katsayıları) farklı mühimmatların oluşan
morfolojik yapılar oluşma frekansları karşılıklı olarak incelendi. Atış artığının
elemental bileşiminin, primier(başlatıcı) tipi bağımlı olduğu bulunmuştur.
İncelenen mühimmatların morfolojik yapılarının, GSR ‘e özel küremsi yapıda
genellikle 10 μm küçük çapa sahip esas olarak küremsi idi. Genellikle yarı çapı 100
μm küçük farklı morfolojik sınıflarda tespit edildi. Farklı mühimmat için elde
GSR’lerin morfolojik sınıfların sıklık yüzdelerin benzer olduğu görüldü. GSR
analiz sonuçlarının anlamlı bir yorumu ulaşmak için, kullanılan fişeği bilinen GSR
ile şüpheli GSR parçacıkların element yapısı karşılaştırma tekniği ile tespiti
önemlidir. Şüpheliden swap alma ile ya da suç aleti silah ve varsa kartuş, test
atışlarda gelen primer karışımları ile mühimmat türünün analizi edilebilir. Yapılan
incelemelerde farklı mühimmatlarda oluşan atış artıkların, kimyasal
kompozisyonları farklılıklar olduğu ortaya konmuştur. Bu farklılıklar ateşli silah
atış artıkların fiziksel ve kimyasal incelemelerinde incelenen mühimmatlarda
tanımlanmasına katkıda bulunabilir.
Anahtar Kelimeler: forensic sciences, firearms examination, gunshot residues,
scanning electron microscopy / energy dispersive x-ray spectrometry,
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Fiber lazerler, üstün pratik özellikleriyle son yıllarda en çok dikkat çeken,
en hızlı gelişmelerin yaşandığı ve tarihte laboratuvardan endüstriye geçen en
hızlı lazer olarak ön plana çıkmaktadır. Fiber lazerlerde yaşanan gelişmeler
yoğun olarak son 15 yıla ait olup, teknolojik gelişmelere paralel olarak
endüstriyel alanlar başta olmak üzere savunma sanayii, medikal ve bilimsel
alanlarda hızla kullanımı yaygınlaşmaktadır.

Lazer Görüntü Algılama ve Uzaklık Ölçümü (LIDAR) temassız ve etkin bir
algılama teknolojisidir. Radar ve ultrasonik cihazlar da aktif uzaktan algılama
teknolojileridir. Ultrasonik ölçüm cihazları uzun menzilli ölçüm yapamazlar,
çünkü dalga demeti çabuk enerji kaybeder. Radar teknolojisi uzun menzilli
ölçüm yapabilir ancak çok geniş bir ölçüm demetine sahip olduğundan küçük
hedefleri ayırt edemez. Lazer teknolojisi ise kesin hedefleme özelliği ile uzun
mesafe ölçümlerinde, önemli derecede üstünlük sağlar. LIDAR teknolojisi
genellikle uydular ve yüksek irtifa uçaklarında kullanılmaktadır. LIDAR
teknolojisinin yağmurlu, karlı ve sisli havalarda sağlıklı veri elde etmesi
zorlaşmaktadır. Hava koşullarının etkisini azaltmak için taşıyıcı sistemin irtifasını
azaltarak istenilen konuma rahatlıkla yönlendirilebilir. Ayrıca uçuş süresinin
uzatılması ve kullanım kolaylığı sağlanarak verim artırılabilir. Bu çalışmada,
LiDAR teknolojisinin hava balonları üzerinde uygulaması gerçekleştirilerek,
kullanım verimliliğin artırılması ve gerçek zamanlı görüntü alma çalışmaları
yapılmıştır.

Bu gelişmedeki en önemli pay, Yb-katkılı çift kaplı (double cladd DC)
fiberler ve yüksek güçlü uyarım diyotlarına (pump diodes) aittir. Fiber lazerlerin
diğer lazerlerden daha fazla ön plana çıkmasının ana sebepleri arasında yüksek
ışın kalitesi, yüksek alan/hacim oranı, yüksek kazanım ve verimlilik, hassas
hizalama gerektirmeyen optik yapı ve soğutma ile ilgili gereklerinin daha kolay
olması sayılabilir[1-2]. Yüksek ışın kalitesi sayesinde fiber lazerler birçok
uygulama alanında ön plana çıkmaktadır.
Yüksek güçlü CW fiber lazer teknolojisinin gelişmesindeki en önemli
faktörlerden biri Yb-katkılı aktif fiberlerdir. Bu elementin aktif katkı maddesi
olarak seçilmesini sağlayan birçok özellik vardır. Kısaca bu özellikler geniş
emisyon aralığı, geniş emilim aralığı, düşük kuantum defect, yarıkararlı ömür
süresinin uzun olması ve yüksek emilim değeridir. Geniş emisyon aralığı tasarım
esnekliği açısından kolaylık sağlamaktadır. Yb-katkılı fiberler lazerlerin en iyi
çalıştığı emisyon aralığı 1060 nm ile 1100 nm arasındadır ki bu da bize 50 nm bir
çalışma alanı vermektedir. Geniş emilim aralığı 900 nm ile 1050 nm bölgesini
kapsamaktadır. Buradaki en büyük avantaj ticari olarak kolaylıkla ulaşılabilen
9xx nm yüksek güçlü lazer diyotların Yb-katkılı fiberlerin emilim bandı ile uyumlu
olmasıdır. Ayrıca Yb-katkılı fiberlerin emisyon ve emilim aralıklarının uygun
durumundan dolayı “tandem-pumping” diye adlandırılan özel bir optik uyarım
tekniği kullanmak mümkündür. Şu ana kadar ulaşılan en yüksek güçlü fiber lazer
(10KW) bu teknik sayesinde geliştrilmiştir. Ayrıca düşük kuantum defect, termal
sorunları minimize ettiği için ciddi bir advantaj sağlamaktadır. Yb-katkılı fiberler
için teorik değer %10’dur. Bu özellik termal sorunlara daha kolay çözümler
üretilmesine imkan tanımaktadır. Bunun yanında Yb-elementinin yarıkararlı ömür

Anahtar kelimeler: LIDAR, lazer mesafe ölçer, uzaktan algılama, irtifa sistemleri
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süresinin uzun olması (yaklaşık 1ms) fiber içine katkı edilecek konsantrasyonun
yüksek değerlere çıkmasına izin vermektedir.
Single-Clad (tek-kaplı) Yb-katkılı aktif fiberler kullanarak yüksek güçlere
çıkmanın münkün olmamasından dolayı “Cladding-Pumping” tekniği
kullanılmıştır. Bu teknik için “double-clad” (DC) fiberler geliştirilmiştir. Doubleclad fiberlerde dış katmana fazladan bir katman (outer-clad:dış-kap) daha
eklenerek multimode (çok-kipli) optik uyarım ışığının inner-clad (iç-kap)
içerisinde ilerlemesi sağlanır. Ayrıca inner-clad içinde ilerleyen uyarım ışığı ile
core içinde ilerleyen lazer sinyalinin etkileşimini arttırmak için inner-clad
normalden farklı olarak yuvarlak bir geometriye sahip değildir. Sıklıkla kullanılan
geometri oktogonaldir. Bu sayede optik çevirim verimliliğinde ciddi artış
sağlanmaktadır. Bu yapı sayesinde çok yüksek uyarım seviyelere çıkmak
mümkün olmaktadır.
Geliştirdiğimiz sürekli dalga (CW) fiber lazer sistemi şekil-1’de
gösterilmiştir. Sisteme yaklaşık 310 W uyarım ışığı sağlayacak 976 nm
dalgaboyunda 14 adet lazer diyot bağlanmıştır. Bu lazer diyotlar “multi-mode
coupler” (çok-kipli birleştirici) kullanarak sisteme bağlanmıştır. Lazer
rezanatörümüz temelde üç elemandan oluşmaktadır. Bunlar, yüksek seviyeli
yansıtıcı fiber bragg grating FBG-1, düşük seviyeli yansıtıcı fiber bragg grating
FBG-2 ve bu iki elemanın ortasına yerleştirilen Yb-katkılı DC fiberden
oluşmaktadır. Lazer sistemine toplam 310 W uyarım gücü verilerek 1060 nm
dalgaboyunda 0.5 nm bant genişliği olan 200 W sinyal gücü elde edilmiştir.
Sistemin uyarım-sinyal çevirim verimliliği yaklaşık %65 seviyesindedir.
Sistemden alınan ölçümlerin grafikleri şekil-2’de verilmektedir.
Bu çalışmada, kendi geliştirmiş olduğumuz sürekli dalga (CW) fiber lazer
sisteminden 200 W sinyal gücü elde eilmiştir. Lazer sistemi ile yapılan uzun
süreli denemeler sonucunda kararlılık ve güvenirlilik testlerini başarı ile
sonuçlanmıştır. Ayrıca bu çalışmada kazanılan bilgi ve tecrübeler kW
seviyesinde fiber lazer geliştirmek için ciddi katkılar sağlamış, kW seviyesi
hedefi için önemli bir adım olumuştur. Bugün, stratejik ve çekirdek teknoloji
olarak kabul edilen bu ürünleri, endüstriyel alanda kullanım için dahi temin
etmek belirli taahhüt ve lisanslara bağlıdır. Bu çeşit lazerlerin endüstriyel,
bilimsel ve savunma sanayisi uygulamaları gibi geniş alanlarda kullanımı olması,
yapılan bu çalışma ile elde edilen sonuçların önemini daha da ortaya
koymaktadır.

Şekil-1. Geliştirdiğimiz sürekli dalga (CW) fiber lazer sisteminin blok diagramı.

Şekil-2. Lazer sisteminden alınan ölçüm grafikleri. a) uyarım gücü vs. lazer gücü
b) lazer sinyal spectrumu
Anahtar kelimeler: yüksek güçlü lazerler, fiber lazer, CW yüksek güçlü lazerler.
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We introduce tunable optofluidic microlasers based on optically
stretched, dye-doped emulsion droplets confined in a dual-beam optical trap.
Optically trapped microdroplets of oil emulsified in water and stained with
fluorescent dye act as active ultrahigh-Q optical resonant cavities hosting
whispering gallery modes (WGMs) which enable dye lasing with low threshold
pump powers. In order to achieve tunable dye lasing, the droplets are pumped
with a pulsed green laser beam and simultaneously stretched by light in the
dual-beam trap. For a given stretching power, the magnitude of the droplet
deformation is dictated by the interfacial tension between the droplet and the
host liquid which is adjustable by adding surfactants. Increase of power of the
dual-beam trap causes a directly proportional change of the droplet stretching
deformation. Subsequently, resonant path
lengths of diﬀerent WGMs
propagating in the droplet are modified, leading to shifts in the corresponding
microlaser emission wavelenghts. Using this technique, we present all-optical,
almost reversible spectral tuning of the lasing WGMs and show that the
direction of wavelength tuning depends on the position of the pump beam
focus on the droplet, consistent with the deformation of originally spherical
droplet towards a prolate spheroid. In addition, we study the eﬀects of changes
of the droplet and immersion medium temperature on the spectral position of
lasing WGMs and demonstrate that droplet heating leads to red-tuning of the
droplet lasing wavelength.
Keywords: Optical Stretcher, Microdroplet, Tunable Laser, Whispering Gallery
Mode, Dye Lasing, Nonlinear Optics, Optical Trapping
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Chalcogenide-based solar cells such as CIGS, CdTe despite the high
conversion eﬃciencies, the restrictions on heavy metal usage for Cd and limited
source and high cost of In and Ga, restrict the production capacity of these thin
film solar cells. CZTS has high band-gap energy around 1.5 eV, high absorption
coeﬃcient (≥ 104 cm-1) [1], and contain non-toxic, abundant and cheap
elements. Molybdenum (Mo) is the preferred element that is used as back
contact layer [2]. However, lately resultant studies revealed that Mo back
contact has detrimental eﬀects in CZTS solar cells [3]. Some other transition
elements are strong candidates to replace Mo back contact since they have
suitable thermal expansion coeﬃcient, work function and high corrosion
resistance. Additionally, flexible substrates enable us easy construction and
widespread employment. We used two stage methods to growth CZTS
semiconducting thin film. Firstly, Cu/Sn/Zn layers are sequentially deposited via
dc- magnetron sputtering .Then, this metallic precursor sulfurized in Argon (Ar)
atmosphere above 500 oC by using sulphur powder. Structural
characterizations were done by Energy Dispersive Spectroscopy (EDS), X-Ray
Diﬀraction (XRD) and Raman spectroscopy. EDX measurements revealed
chemical characterization of the samples. Surface morphology was determined
by SEM analysis. The diﬀraction peaks from (112), (220), (312) and (101) planes
were observed clearly in XRD patterns. We obtained Raman peaks at 336, 288,
252, 368 cm-1, which corresponds to CZTS kesterite structure vibration modes.
The compounding elements and second phase formation were investigated by
using XPS instrument.
*This research is partially supported by TUBİTAK project with number 112T068.
Keywords: Cu2ZnSnS4 (CZTS), thin film solar cells, sputtering, flexible
substrates
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Ultraflat Optical Comb Generatıon By Phase Only Modulation Of
Contınuous-Wave Light
M.Bay1, S. Ozharar2

In the spectral domain, equation 2 can be modified into a convolution of
diﬀerent optical spectra as given in equation 3.
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Optical frequency combs are widely used in many applications such as,
optical communication[1], metrology, and laser ranging. Since equally spaced
optical frequency comb lines constitute a mathematical Fourier basis, they are
also used in arbitrary waveform generation [2,3]. Mode locked lasers are the
most common method to produce stable optical frequency combs [4]. In
addition, the mode locked lasers have an ability to produce optical spectra with
large bandwidths. However, these lasers are very demanding and expensive
due to the complexity of the requirements and maintaining problems. To
mitigate these problems, it is obvious that an alternative method to generate
optical frequency combs is needed. Due to its facilities like simplicity and low
cost; external modulation of continuous wave (CW) light is an attractive
alternative to generate optical frequency combs.

In this work, we have developed a mathematical search algorithm which
optimizes the values of modulation parameters in order to improve the flatness
of the resulting optical spectrum. Using this approach we have obtained the
values of parameters to generate an optical spectrum with 26 comb lines and 3
dB flatness.When the three phase modulations are applied separately, the
resulting individual optical spectra are shown in figure 1.

In this work, we focus on comb generation by phase only modulation of
CW light. Compared to amplitude (loss) modulation, phase modulation has a
much higher power eﬃciency determined by the insertion loss of the phase
modulator[5]. When a CW light is modulated by a pure sine wave, it theoretically
creates an infinite number of harmonics, which are given by the following
equation. [6,7].

However, when those three modulations are simultaneously applied to a
phase modulator, the output spectrum consists of 25 optical frequency comb
lines with better than 3 dB flatness as seen in Fig 2. The output power signal
has more than 85 percentage power eﬃciency.

However, the resulting optical spectrum will never be flat. As a solution,
we propose using simultaneous multiple phase modulations at diﬀerent
frequencies. Previous work [5] included two modulation sine waves, but in this
work we are investigating the optical spectrum generated by three sine waves
at diﬀerent frequencies, wtih diﬀerent modulation depths and relative phases. A
CW signal modulated by three sine waves is given as:

Keywords: Continuous-wave (CW) modulation, optical frequency comb, phase
modulation
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Metal-Semiconductor-Metal Photodetector on As-Deposited TiO2 Thin
Films on Sapphire Substrate

Grafen Kullanılarak Kip Kilitli Çalışan Cr:ZnSe Laseri
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TiO2 thin films are prepared on c-plane sapphire substrates by the RF
magnetron sputtering method. The performance of the Pt contact MetalSemiconductor-Metal (MSM) photodetector fabricated on as-deposited films is
studied. The dark current density and the responsivity obtained were 1.57x10-9
A/cm2 at 5 V bias and 1.73 A/W at 50 V bias, respectively. Breakdown is not
observed up to 50 V bias. Rise and fall times for the photocurrent were 7 s and
3 s, respectively. Our results shows that high quality MSM photodetectors can
be fabricated without high temperature and complicated fabrication steps.

Günümüzde elektromanyetik spektrumun kızıl ötesi kısmında çalışan ve
femtosaniye darbe üreten katıhal laserleri pek çok güncel uygulamada
kullanılmaktadır. Bu uygulamalara örnek olarak atmosferde mesafe ölçme, gaz
sensörü geliştirme, yüksek çözünürlüklü titreşim spektroskopisi ve eş fazlı x-ışını
üretimi sayılabilir. Çıkış dalgaboyu 2 ile 3 mikrometre arasında ayarlanabilen
Cr:ZnSe laseri, adı geçen uygulamalarda kullanılmak üzere uygun bir kaynaktır.
Literatürde katıhal laserlerinin kip kilitli rejimde çalışıp femtosaniye süreli
darbeler üretebilmesi için önerilmiş bazı pasif doyabilen soğurucular (DS) şöyle
sıralanabilir: yarı iletken DS (SESAM), karbon nanotüp DS (KNT-DS) ve son
olarak grafen DS (GDS). Bunlardan SESAM olarak adlandırılan doyabilen
soğurucunun doygunluk eşiği ve modülasyon derinliği gibi parametreleri
istenilen değerlerde olacak şekilde üretilmektedir. Fakat bu türdeki doyabilen
soğurucuların dezavantajı farklı türdeki laserlerin femtosaniye darbe
üretmesinde kullanılamamaktadır. KNT-DS'lerde ise tek bir örnek kullanılarak,
farklı çaplardaki karbon nanotüplerin bir polimer matrisi içerisinde dağıtılması
suretiyle, çıkış dalgaboyu 800 ile 2000 nm arasında değişen katıhal laserleri kip
kilitli rejimde çalıştırılmıştır. Günümüzde bu amaç için kullanılan polimerler 2000
nm üzerindeki ışığı soğurmaya başladıkları için ve kullanılan karbon nanotüplerin
çaplarının yetersizliğinden dolayı, KNT-DS'ler kızıl ötesi bölgesinde femtosaniye
darbe üretmek için elverişsizdir. SESAM ve KNT-DS örneklerinin aksine, tek ve
kusursuz olarak üretilmiş bir grafen katmanı teorik olarak öngörülen lineer
dağınım ilişkisi ve nokta bant aralığı özellikleri sayesinde çok geniş bir spektral
aralıkta doyabilen soğurucu özelliği gösterir. Bu güne kadar 800 ve 2500 nm
arasında çalışan farklı fiber ve katıhal laser kaynakları, GDS kullanılarak kip kilitli
rejimde çalıştırılmıştır. Bu çalışmada kullanılan grafen doyabilen soğurucu,
literatürdeki diğer örneklerden farklı olarak kızıl ötesi bölgedeki kayıpları
minimize etmek için kalsiyum florür (CaF2) alt taşı üzerine kaplanmıştır. Cr:ZnSe

a
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kristali 1800 nm dalgaboyunda ve sürekli dalga rejiminde çalışan Tm fiber
LIBS Analizleri ile Arkeolojik Seramiklerin İncelenmesi
pompa laseri ile pompalanmıştır ve laser dalgaboyunda farklı geçirgenliklere
sahip (%3 ve %6) iki çıkış aynası ile çalıştırılmıştır. Buradaki hedef kip kilitli
M.A. Sınmaz, B. Genç Öztoprak2,3, E. Akman3, M. Güneş1,
rejimde çalışan laserden daha yüksek çıkış gücü elde edebilmektir. Laser 78
E. Kaçar3, F. Tülek4, A. Demir1
1Kocaeli Üniversitesi, Elektro-Optik Sistem Mühendisliği, Kocaeli
MHz tekrar frekansında çalışırken üretilen ortalama çıkış gücü 110mW’dan
2Kocaeli Üniversitesi Lazer Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi, Kocaeli
185mW’a yükseltilmiştir. Üretilen darbeler otokorrelatör yöntemi kullanılarak
3BEAM Lazer ve Optik Teknolojileri Ar-Ge Dan. San. Ltd. Şti., Kocaeli
karkaterize edilmiştir ve darbe uzunlukları 200 fs civarında ölçülmüştür.
4Kocaeli

Üniversitesi, Arkeoloji Bölümü, Kocaeli
mesadetasuman@gmail.com

Lazerle oluşturulan plazma spektroskopisi (LIBS) tekniği ile malzeme
analizi yapılması için ana bileşen olarak; ns veya daha kısa atımlı bir lazer,
odaklama/toplama optikleri ve yüksek çözünürlüklü spektrometre sistemi
kullanılmaktadır. Malzeme yüzeyinde odaklanan lazer ışını ile yeterli miktardaki
enerji malzemeyi buharlaştırmaksızın küçük bir hacime aktarılır. Odaklanan lazer
ışını malzemedeki tüm kimyasal bağları koparır ve içerisinde iyonlaşmış
elementler barındıran küçük bir plazma bulutu oluşur. Oluşan plazma
ortamından alınan yayılma spektrumları spektrometre tarafından kaydedilir.
Kaydedilen yayılma spektrumları analiz edilerek numune bileşimini oluşturan
elementler belirlenir [1]. LIBS tekniği ; numune hazırlamayı gerektirmeyen,
numune yüzeyine zarar vermeyen, uygulaması basit, katı-sıvı ve gazlara
uygulanabilinir, hızlı ve yüksek hassasiyet sunan spektroskopik bir analiz
tekniğidir [2].
Bu çalışmada, incelenen arkeolojik seramik parçaları Ortaçağ dönemine
ait Osmaniye arkeolojik yüzey araştırması çalışmalarından seçilmiştir. Seramik
analizleri için, 1064 nm dalgaboyunda, 4.4 ns atım uzunluğunda Q-anahtarlamalı
Nd-YAG (EKSPLA NL301HT) lazer kullanıldı. Temel dalgaboyundaki maksimum
enerjisi 450 mJ ve tekrarlama oranımaksimum 20 Hz’de çalışmaktadır.
Arkeolojik numunelerin LIBS analizlerinde kaydedilen her bir spektrum 30 mJ
atım enerjisinde ve 3 atım ortalaması alınarak gerçekleştirildi. Arkeolojik seramik
sırların içerdiği kahverengi ve yeşil renkleri üzerindeki bir bölgeden çizgi
boyunca 1 mm aralıklarla 26 adet LIBS spektrumları alınarak uzay çözünürlüklü
analiz gerçekleştirildi. Renklere özgü Fe ve Cu elementlerinin varlığı kaydedilen
spektrumlarda gösterilerek, alınan spektrumlardan bu elementlerin konum
boyunca elementlerin değişimi incelendi.
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Fabrication of High Temperature Superconductor Bolometer from

Bi2Sr2CaCu2O8+δ Whiskers on Bow-tie Antenna
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Due to passing terahertz (THz) waves into the materials like clothing,
plastic, wood, ceramic, leather and without harm to body, it can be use
characterization, detection and 3D imaging of these materials. THz application
area expands day by day such as physical, astronomical, medical and
biological sciences, including imaging, spectroscopy, information technology,
medical diagnosis, detection of explosives, chemical and biological material,
high-speed wireless communications and security in airports and shopping [1].
Rapidly increasing applications of the electromagnetic waves (EM) waves in the
under developed terahertz frequency (0.1-10 THz) range requires a well
understood technique of eﬃcient terahertz wave detection. Single crystal of
Bi2Sr2CaCu2O8+δ (Bi2212) has natural the intrinsic Josephson junctions (IJJs)
which are homogeneous in the atomic scale along the c-axis of Bi2212 single
crystals. Highly-uniform junction arrays can use as oscillator and detector for
THz electromagnetic wave. Intense, coherent and tunable THz radiation from
intrinsic Josephson junctions (IJJs) in layered high temperature superconductor
has been reported recently [2]. Bi2Sr2CaCu2O8+δ single crystal whiskers [3]
have high degree of crystalline order [4] which grow along the a-axis and
independent of the substrate. Nowadays, diﬀerent types of bolometers [5] are
used for detection of THz waves. But they have many limitations like slow
response time which is the most significant problem and costly cryogenic
spending. In this work, 90-100 nm gold was deposited on sapphire substrate
with thermal evaporation. After this, bow-tie antenna shape was obtained by
using e-beam lithography and ion beam etching techniques. High temperature
(HTc) superconducting whiskers were placed on these sapphires for air-bridge.
Before the fabrication of bolometer device, superconductivity of whiskers was
characterized on a-b axis.
*This research is partially supported by SANTEZ project with number 1386.STZ.
2012-1.
Keywords: HTS Bolometer, Bi2122 Whisker, Bow-tie Antenna.
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Mikro ve nano akışkan yongaları bir çok doku ve hücre ayrıştırmasında,
hastalıkların yerinde teşhis ve tedavisinde kullanılmaktadır. Bununla birlikte
tasarlanan yongaların imalat basamaklarından en önemlisi litografi ile kalıbın
çıkarılmasıdır. Bu sayede üretime hazır olan yongalar çeşitli prosesleri takiben
üretilir ve kullanıma hazır hale getirilmiş olur. Litografi sisteminde oluşabilecek
hasarlar akış profilini etkileyeceğinden en aza indirilmeli ve hatta tasarım
olabildiğince hasarsız kalıba geçirilmelidir. Birazdan Şekil 1 ve Şekil 2 deki
Comsol simulasyonlarından görüleceği üzere kanalda meydana gelen
değişiklikler akış profilini olumsuz etkilemektedir.

Bu gibi bozuklukları önlemek için kullanılan yöntem ise Lithografide ışık
şiddetini, columation açısını, ışık şeklini, değiştirebilmek suretiyle litografinin
istenen düzeyde olmasını sağlayan MO-Optics sistemidir. Bu sistem için
Genisys Simulasyon yazılımı kullanılmış istenen ışık manipulasyonlari istenen
boşluk ve columation açısıyla sonuçlar gözlemlenmiştir.
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Işık manipulasyonlarının için sistemde iki adet köhler integratörü
Adım (Pitch) Standartları Kalibrasyonu İçin Lazer Difraktometre
kullanılmıştır. Bu anlatıma göre, manipüle edilen ışık, istenilen MO-Optik lensi,
Sistemi
istenen açı seçilerek Şekil 3 te görülen ışık düzeni sağlanarak aktarılmış ve
litografi tamamlanmış olacaktır.
Muharrem Aşar1, Mehmet Çelik1, Bülent Özgür1
1TÜBİTAK

UME, P.K. 54, 41470 Gebze / Kocaeli, Türkiye
muharrem.asar@tubitak.gov.tr

Mikrometre altı aralıklı kırınım ağı adım (pitch) aralıklarının hassas ve
mutlak olarak ölçülebilmesi, bu ölçümlerin nanometrolojinin farklı alanları ve
spektrometri alanlarında uzunluk standartları olarak kullanılabilmelerinden dolayı
oldukça büyük önem taşımaktadır.
Günümüzde kalibre edilmiş kırınım ağları ve bunları kullanan kısa çizgi
skalaları hassas metroloji uygulamalarında periyodik uzunluk standartları olarak
kabul edilmektedir. Bu standartlar, küçük uzunluk ölçümlerinde kullanılan yüksek
hassasiyetli, yüksek çözünürlüklü optik mikroskoplar, taramalı elektron ve
tünelleme mikroskoplar, optik yakın alan mikroskopları ve atomik kuvvet
mikroskopları (AFM) gibi hassas metroloji alanında kullanılan cihazların
kalibrasyonunda da kullanılmaktadır [1].
Şekil 3. Köhler integratörü ve columation açısı.

Bu çalışmada; uzunluk standardı olarak kabul edilen kırınım ağı adım
aralığı ölçümlerinde kullanılan lazer difraktometre sisteminden bahsedilecek,
sistem deney düzeneği tanıtılacak, deney sonuçları verilecek son olarak
kurulmuş olan sistemin uygulama alanları hakkında bilgi verilecektir.

Anahtar kelimeler: MO-Optics, microfluidics, Lab on a Chip
Referanslar;

Kurulmuş olan sistem temel optik kırınım prensibini kullanarak belirlenen
kırınım açılarından optik ızgaraların 1D ve 2D boyutlarının adım aralıklarının
belirlenmesi esasına dayanmaktadır. Benzer şekilde, bu ölçüm sisteminin
metrolojinin diğer alanlarında olduğu gibi ekonomiye direk katkısından ziyade,
gerek kalite sistemine gerekse nanoteknolojide kullanılan cihazların ve bu
cihazlarla alınan ölçümlerin bir izlenebilirlik zinciri içerisinde kullanımlarının
güvence altına alınmasına olan dolaylı katkısından bahsetmek gerekmektedir.
Kurulmuş olan sistem; bu alanda yapılacak bilimsel ve teknolojik çalışmaların,
elde edilecek sonuçların güvenilirlik seviyesinin belirlenmesinde, Uzay, Savunma
ve Enerji alanlarında ivmelenme sağlayacak nanoteknolojik çalışmalar açısından
da önem arzetmektedir [2].

1. Pablo Benítez and Juan C. Miñano, Ultrahigh-numerical-aperture imaging
concentrator, J. Opt. Soc. Am. A, Vol. 14, No. 8, 1997
2. William Cassarly, Nonimaging Optics: Concentration and Illumination in
Michael Bass, Handbook of optics, Third edition, Vol. II, Chapter 39, McGraw
Hill (Sponsored by the Optical Society of America), 2010
3. Advanced mask aligner lithografi: new illumination system, Süss Microtec,
Reinhard Voelkel et. al.
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Porous Si (PS) devices are non-homogeneous complex materials and
consist of many silicon nanowires which is cylindrical shaped having sizes
ranging in the 3-10 nm. Due to nano pillars entangled in its complex structure,
por-Si presents many inert physical and chemical properties which do not exist
in traditional bulk silicon. PS materials are employed widely as a useful material
in the production of the optoelectronic devices such as the solar cells,
photodetectors, PS Schottky diodes, light emitting devices (LEDs) and bio,
chemical and gas sensors.

Şekil 1’de optik deney düzeneğinin şematik gösterimi ve kurulmuş olan
sistemin fotoğrafı verilmiştir.

In this work, the current transport mechanism an Al/PS/p+-Si/Al
heterojunction device with porous silicon layer fabricated by the
electrochemical anodization process have been investigated using temperature
dependent current voltage measurements in the temperature range of 6-300 K
and these measurements realize even for Al/p-Si/Al diode. The porosity
properties of por-Si layer are investigated by a cross-sectional SEM view and a
PL measurement. The good rectification for a Schottky like diode which form by
Al metallization of por-Si on p+-Si substrate was observed and it continues even
in 6 K temperature, despite Al/p-Si/Al contact freeze out at 20 K. Moreover, it is
reported that Al/PS/p+-Si/Al heterojunction device reveal the excellent junction
parameters with ideality factor very close to unity, high barrier height which is
0.63 eV and small value of series resistance that is 30 ohm, at 300 K. However,
the high serial resistance values for this heterojunction device compared to that
of the crystalline Si based Al/p-Si/Al diode are related to por-Si. In high
temperatures, it is noted that the current transport mechanism is through of the
thermoionic field emission mechanism. However, at low temperatures, it is seen
that the unstable variation of the Richardson plot and no distinct Gaussian
distribution seen in the relation of the barrier height vs. q/2kT and this behavior
was attributed to highly doped silicon which was not possible pinching of side
by side nano Schottky barriers having diﬀerent barriers. Furthermore, in this
work, the current transport mechanism is discussed by the using Fowler
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Nordheim tunneling theory in por-Si and is proposed that the tunneling via the
Optik Mikrodisk Rezonatörler ile Hidrojen Gazı Algılaması
migration/diﬀusion is the main mechanism of charge transport in por-Si.
Mustafa Eryürek, B. Erdem Alaca, Alper Kiraz
Koç Üniversitesi, Fizik Bölümü, Rumeli Feneri Yolu 34450, Sarıyer, İstanbul
meryurek@ku.edu.tr

Hidrojen gazının enerji verimi petrolden fazla olduğundan ve hidrojenin
yanmasından sonra ortaya çıkan yan ürünlerin toksik olmamasından dolayı
hidrojen gazı ilgi çekici bir enerji kaynağı olmaya başlamıştır [1]. Ancak
hidrojenin asgari yanma sınırı havada ve oda sıcaklığında %4’tür ve molekül
hacmi çok küçük olduğu için depolanması zordur. Bu sebeple düşük miktardaki
hidrojen gazı sızıntıları bile can ve mal güvenliği açısından tehlike arz etmektedir.
Bu sebeple düşük yoğunluktaki hidrojen gazının seçici bir şekilde algılanması
gerekmektedir [2]. Bu çalışmada UV fotolitografisi ile üretilen SU-8 polimerinden
yapılmış optik mikrodisk rezonatör tabanlı hidrojen gaz sensörü tasarlanmıştır.
Hidrojen gazının ortama verilmesiyle rezonatör hacminin artması ve optik
fısıldayan galeri mod rezonanslarının kayması, detektörün algılama
mekanizmasının temelini oluşturmaktadır. Rezonatör hacminin seçici bir şekilde
artması, rezonatör üzerine paladyum metali kaplanarak sağlanmaktadır.
5 μm termal oksit tabakasına sahip silicon alttaş üzerine SU-8 fotorezisti
kullanılarak mikrodisk ve dalga kılavuzu yapıları üretilmiştir. Ayarlanabilir
lazerden gelen lazer ışığı, fiber ile dalga kılavuzunun uçları karşı karşıya
getirilmek suretiyle dalga kılavuzuna aktarılmıştır. Lazerin dalgaboyu
değiştirilirken dalga kılavuzundan iletilen lazer ışığının şiddeti ölçülerek fısıldayan
galeri modları gözlemlenmiştir. Art arda gelen modlar arası mesafe 2.276 ±
0.059 nm olarak ölçülmüştür. 200 μm çapındaki bu diskler için ölçülen bu değer
hesaplama ile olduğu gibi literatürdeki değerle de uygunluk göstermektedir [3].
Elde edilen en yüksek kalite faktörü 1400 olarak ölçülmüştür. Kalite faktörünü
sınırlayan etken, üretilen mikrodisklerin yüzeylerinin istenildiği kadar pürüzsüz
olmamasıdır. Yüzeydeki pürüzler ışığın saçılmasına sebep olarak kalite
faktörünün düşmesine neden olmaktadır.
Mikro yapıların üzerine aşındırma tekniği kullanılarak paladyum
kaplaması yapılmıştır. Hâlihazırdaki deneylerde bu yapıların hidrojen gazı
hassasiyeti karakterize edilmektedir. Yapılan tahmini hesaplar sonucunda bu
yapılar ile milyonda 1000’den daha az yoğunluktaki hidrojen gazının
algılanabileceği öngörülmektedir.
UV fotolitografi üretimine paralel olarak iki foton ile polimerleştirme
üretim tekniği kullanılarak da mikrodisk üretimi yapılmıştır. İki foton ile
polimerleştirme tekniği yüksek üretim çözünürlüğü sağladığından bu yöntem ile
daha pürüzsüz mikrodisk yüzeylerinin üretilmesi hedeflenmiştir. Elde edilen optik
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mikroskop ve elektron mikroskobu görüntüleri bu beklentiyi doğrulamaktadır.
MEMS Tabanlı Kan Plazması Viskozitesi Sensörü
Fakat bu örneklerden elde edilen en yüksek kalite faktörü 120 olarak
ölçülmüştür. Bu düşük kalite faktörü, mikrodisklerin yarıçaplarının çok küçük
O. Çakmak1, N. Kılınç1, 2, E. Ermek1, A. Mostafazadeh1, G. G. Yaralıoğlu3, H.
olmasına bağlanmaktadır (15 μm).
Ürey1
Anahtar Kelimeler: Hidrojen gazı, sensör, optik mikrokovuklar, SU-8

2
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Kan plazması viskozitesi ölçümü amacıyla Mikro-Elektro-Mekanik Sistem
(MEMS) tabanlı bir algılayıcı geliştirilmiştir. Algılayıcı, okuyucu ünitesi ve tek
kullanımlık kartuşlardan oluşmakta olup, 0.8 cP ile 14 cP arasında 0.01 cP
çözünürlükle ölçüm yapabilmektedir. Kan plazması viskozite değeri normal
insanda 1.1cP ile 1.3 cP arasında seyretmekteyken, hiperviskozite semptomunun
görüldüğü hastalıklarda 3 cP seviyelerine yükselmektedir [1]. Dolayısıyla,
geliştirilen viskometre bu uygulama için gerekli olan aralığı kapsamakta ve
yeterli çözünürlükte ölçüm yapabilmektedir. Kliniklerde kullanılmakta olan ticari
cihazların bir kısmında kapiler borular kullanılmaktadır ve bu boruların her
kullanımdan sonra temizlenmeleri gerekmektedir. Bununla birlikte yüksek numune
hacimlerine ihtiyaç duymaktadırlar. Bu durumda tek kullanımlık ve az hacimle
çalışabilen viskometre cihazlarına ihtiyaç duyulmaktadır. Önerilen sistem tek
kullanımlık olabilecek şekilde tasarlanmış ve 50 ul numune hacmi ile
çalışabilmektedir.
Bahsedilen viskometre, mikro imalat yöntemleri ile elde edilen nikel
mikroçubukların [2], farklı sıvılardaki dinamik davranışının takip edilmesi esasıyla
çalışmaktadır. Manyetik mikroçubuklar, okuyucu ünitesinde bulunan bobin ile
tınlaşım frekansı civarında temassız olarak zorlanmaktadır. Titreşim genliği de
yine temassız olarak Lazer Doppler Vibrometre (LDV) veya knife-edge metodu
ile interferometrik olarak yapılabilmektedir. (Şekil 1) Bobine giden sinyal ile
okuyucudan alınan sinyal arasındaki faz farkı da Lock-in Amplifier (SR830)
vasıtasıyla toplanmaktadır. Farklı viskoziteye sahip sıvılarda çubukların dinamik
davranışı değişmekte, dolayısıyla sabit zorlama frekansında farklı faz değerleri
okunmaktadır. Çalışmada öncelikle değişik derişikliklerde gliserol çözeltileri ile
ölçümler yapılmış ve sistemin viskoziteye cevabı belirlenmiştir. Sonrasında da 3
farklı sağlıklı donörden alınmış plazma örneklerinin viskozite ölçümleri yapılmıştır
(Tablo 1). Sonuçlar beklenen sınırlar içerisinde olup, sistem sağlıksız bir plazma
örneğini rahatlıkla ayırt edebilecek hassasiyete sahiptir.
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100 μJ Pulse Energy From an All Yb-Doped Fiber Amplifier
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Fiber amplification of ultra-short pulses has gained a huge significance
for several applications, including laser systems in accelerators [1], photoacoustic microscopy [2], especially for industrial material processing [3].
Although, both passively mode-locked solid-state lasers and fiber-based
sources have an extraordinary performance, mode-locked solid-state lasers
have some diﬃculties out of the laboratory environment such as having bulky
elements and free-space propagation inside the cavity [4]. However, fiber
amplification of ultra-short pulses oﬀers practical advantages such as low-cost,
highly robust operation, compactness, misalignment-free and high gain
amplification.

Anahtar kelimeler: Kan plazması, plazma viskozitesi, mems, viskometre,
manyetik eyleyici, optik okuma
Kaynakça:
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hemorheology and microcirculation 2008, 39(1):243-246.
[2] Cakmak O, et al. Microcantilever based disposable viscosity sensor for
serum and blood plasma measurements. Methods (in press).

Here, we report on the record pulse energy of 100 μJ and operation
under very high nonlinearity for an all fiber Yb-doped amplifier. The laser
amplifier system is able to produce 100 μJ pulse energy at a repetition rate of
25 kHz. The ASE is monitored since the system is operated at a low eﬀective
repetition rate and measured to be below 10%, as a consequence of the pulsed
pumping and special design of the power amplifier. These pulses are externally
compressed to an eﬀective pulse width of 4 ps.
The experimental setup (Fig.1) consists of an all-normal dispersion
(ANDi) laser oscillator [5], seeding four stages of core-pumped fiber preamplifiers, a double-clad (DC) fiber power amplifier as well as synchronized
pulse picking and pumping electronics.
Fig. 1: Schematic diagram of the experimental setup.

The fiber oscillator operates at
a repetition rate of 100 MHz and
outputs 85 mW, centered at 1035
nm. The oscillator output is polarized
with an inline polarization beam
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splitter (PBS), followed by polarization maintaining (PM) components. The seed
Burst Mode Fiber Laser System With 100-w Average Power And 100pulses, with a band-width of 18 nm, are stretched to 370 ps in a 450 m-long
µj Burst Energy
PM fiber. The seed signal, which drops down to the 10 mW level after it is
polarized by the PBS, is amplified by two stages of preamplifiers to 700 mW,
P. Elahi1, S. Yılmaz1, B. Eldeniz2 and F. Ö. Ilday1
1 Department of Physics, Bilkent University, 06800 Ankara, Turkey
close to the power handling limit of the AOM. The preamplifiers are pumped
2Department of Electronics Engineering, Ankara University, Tandogan, Ankara 06100,
continuously at 976 nm, each with 500 mW. This is followed by a fiberTurkey
integrated acousto-optic modulator (AOM), which reduces the reduced
pelahi@fen.bilkent.edu.tr
repetition rate to 25 kHz. The AOM output power is about 0.1 mW. The signal is
then amplified by two cascaded single-mode preamplifiers to ~5 mW. The final
section of the laser-amplifier system is the power amplifier pumped by three 25We present a 100-W Yb-fiber laser operating in the burst mode with
W high-power diodes. The wavelength of amplifier diodes is adjusted to get burst repetition frequency of 1 MHz. Every burst comprises of 10 single pulses
high eﬃciency by using temperature control. The pump to signal conversion with 10 μJ pulse and 100 μJ burst energy. The laser system is intended for a
eﬃciency of the power amplifier part around 25% amplification eﬃciency, while high speed, non-thermal high- precision micromachining.
2.5 W is obtained with a pump power of 15 W.
Keywords: Yb-fiber lasers, burst mode

Fig. 2: (a) Measured optical spectrum for 100 μJ pulse energy. (b) Measured (blue solid curve) and retrieved (red dashed curve)
autocorrelation of the dechirped pulses at the same energy level. Inset: Retrieved pulse shape using the PICASO algorithm based on
the autocorrelation and spectrum measurements.

The high energy pulses are compressed externally with 1500 line/mm
gratings. Fig. 2, shows the autocorrelation results for 100 μJ pulses together
with the output spectrum. The large pedestal formation is a an anticipated
outcome of the high nonlinear phase shift estimated to be 28 π and third order
dispersion (TOD) due to the 450 m stretch fiber. Due to the large pedestal
formation, an eﬀective compressed pulse duration is determined by integrating
the area under the normalized pulse intensity curve retrieved by the Picasso
algorithm [6] using the autocorrelation and spectrum results. Hence, a pulse
width of 3.7 ps is estimated for 100 μJ pulses after compression.
In conclusion, we report on record-high individual pulse energy of 100
μJ pulse energy for all Yb-doped fiber amplifier.
Keywords: Ultra-short pulse amplification, high pulse energy, Yb-doped fiber
amplification.
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plazmonik etkiler olup olmadığını anlamak için geçirgenlik ölçümleri Enine
Femtosaniye Lazer Bessel Hüzmeleri İle Plazmonik Nanoyapı Üretimi
Elektrik (TE) ve Enine Manyetik (TM) polarizas yonlar için gerçekleştirilmiştir.
Beklendiği gibi TE polarizasyon durumu için herhangi bir rezonans durumu
Ramazan Şahin, Selçuk Aktürk
İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Mühendisliği 34469 İstanbul
gözlenmemiştir. Farklı periyotlardaki yapılar üzerinde gerçek- leştirilen
rsahin@itu.edu.tr
deneylerde Spektrumda bazı periyotlar için iki bazıları için tek bir minimum
gözlenmiştir. Spektrumda gözlenen minimumların kaynağını belirlemek için
"
Modern tıp ve teknolojinin birçok alanında kullanımı hızla artan nümerik hesaplar yapılmıştır. Hesaplamalarda, yüzey plazmonlarının periyodik
Femtosaniye lazer kullanarak doğrudan malzeme işleme oldukça kolaydır [1,2]. yapılar kullanarak uyarılması mekanizması hesaba katılmıştır. Nümerik
Lazer enerjisi ayarlanarak, lazerin dalga boyundan çok daha küçük yapılar elde hesaplamalar ve simülasyonlardan elde edilen sonuçlar deneylerle uyum
etmek mümkündür. Standart metot hızlı sonuç vermesi ve kullanışlı olmasına göstermektedir. Ayrıca üretilen yapıların sensör olarak kullanılıp
rağmen bazı kıs ıtlamalar içermektedir. Lazerin odak çapı çözünürlüğü doğrudan kullanılamayacağını anlamak için, sensörü çevreleyen yüzeyin dielektrik sabiti
etkilemektedir. Odak çapı küçültüldüğünde odak derinliği de beraberinde değiştirilerek Plazmon rezonans dalga boyundaki kayma hesaplanmıştır ve 550
azalmaktadır. Dolayısıyla örnek hizalama yüksek hassasiyet gerektirmektedir. nm periyotlu Nanoyapı için sensör hassasiyeti 500 nm /RIU elde edilmiştir. Bu
Ayrıca kullanılan lazerin enerjisindeki dalgalanmalar çözünürlüğü artıramamada değer literatürle karşılaştırıldığında oldukça yüksektir [4].
ki en büyük etkenlerdendir. Çözünürlüğü artırmak için mümkün olan bir diğer
yöntem ise kullanılan lazerin dalga boyunu azaltmaktır. Fakat Ultraviyole (UV) Bu çalışmada, Bessel hüzmeleri kullanmanın nanofabrikasyon üzerinde
dalga boyları için kullanılacak mercekler oldukça pahalıdır. Bu çalışmada, Bessel avantajları ve üretilen yapıların optik özellikleri detayları ile sunulacaktır. Deney
hüzmeleri ile şekillendirilmiş Femtosaniye lazer hüzmeleri ile nanometre sonuçları yapılan numerik hesaplar ve simülasyonlarla karşılaştırılıp uyumları
mertebesinde periyodik yapıların kolayca elde edilebileceğini gösterdik. Ayrıca sergilenecektir.
bu yapıların kullanılan lazerin dalga boyu, enerjisi ve tarama hızı ile ilişkisini
belirledik. Dahası da, üretilen nano yapıların optik özellikleri de incelendi. Lazer Anahtar kelimeler: nanofabrikasyon, optik, plazmonik, Femtosaniye lazer
enerjisini düşürerek yaptığımız deneylerde yaklaşık 100 nm genişliğinde nano
kanallar elde ettik [3]. Elde edilen yapıların optik karakterizasyonu için 400-1100 Kaynakça:
nm dalgaboyları arasında Geçirgenlik Spektroskopisi deneyleri gerçekleştirildi.
[1] Y. Nakata et al. Appl. Phys. A 79 (2004)
[2] S. Eliezer Phys. Rev.B 69 (2004)
[3] R. Sahin et al. Appl. Phys. Lett. 102 (2013)
[4] K.L. Lee et al. Journl of Biomedical Optics 12 (2007)

Şekil 1: TM polarize ışık için elde edilmiş Normalize Geçirgenlik Spektrumu
Yapılan geçirgenlik spektrumu ölçümlerinde periyodik yapıların Yüzey
Plazmon Modlarını uyardığı gözlenmiştir. Gözlemlenen spektralminimumların
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Amorf ve Kristal Nb2O5 İnce Filmlerin Optik Ve Elektrokromik Özellikleri sonucu film kalınlığı ve kısa dalga boylarındaki optik geçirgenlik azalmıştır. Şekil
1’ de verilen çevrimsel voltametri (CV) eğrileri incelendiğinde ise en geniş eğrinin
hekzagonal TT fazında olduğu görülmüştür. Amorf, T ve TT fazdaki örnekler
Selen Demirel1,2, Gizem Durak2,3, Özlem Duyar Coşkun2
1Hacettepe Üniversitesi Nanoteknoloji ve Nanotıp Anabilim Dalı, 2Hacettepe Üniversitesi
birbirleri ile kıyaslandığında ise hekzagonal TT fazın daha iyi elektrokromik
Fizik Mühendisliği, 3Ankara Üniversitesi Fizik Mühendisliği
özellik gösterdiği anlaşılmıştır.
selendemirel7@gmail.com

Elektrokromizm, bir malzemenin üzerine uygulanan elektrik potansiyeli
altında tersinir olarak renk değiştirmesi mekanizmasıdır [1]. Söz konusu bu renk
değiştirme olayı sırasında malzemenin optik geçirgenliği, yansıtması ve
soğurganlığı gibi optik özelliklerinde değişimler meydana gelmektedir. Oksit
malzemelerde bu mekanizma H, Li, Na gibi bir iyonun malzemenin kristal yapısı
içerisindeki uygun boşluklara girerek, burada anodik veya katodik bir reaksiyon
ile renklenmeyi oluşturmasıdır. [1-2] Metal oksitlerin renk oluşum reaksiyonu
aşağıda eşitlik 1’ de genel olarak verilmiştir.
MOY(katı-renksiz)+x (H+ + e-)->HxMOY(katı-renkli)

Eşitlik 1

Eşitlikte metal M, en yaygın olarak d grubu Nb, Ni veya W gibi geçiş
elementi iken, taşıyıcı iyon olarak burada keyfi olarak bir proton seçilmiştir, bu
bir Li+ iyonu da olabilir. Özetle tüm redoks tepkimeleri, iletken alttaşlar
üzerindeki katı formdaki ince tabakalarda gerçekleşir [1-4].

Şekil 1. Toplam basınca göre amorf fazda büyütülen filmlerin (a) ve 12 mTorr
toplam basınçta amorf, T ve TT fazdaki filmlerin (b) CV eğrileri
Anahtar kelimeler: Nb2O5, elektrokromizm, optik özellikler

Yapılan bu çalışmada RF magnetron kopartma tekniği kullanılarak 75 W
plazma gücünde 300 oC alttaş sıcaklığında 3 – 15 mTorr toplam basınç altında
Nb2O5 ince filmler büyütülmüştür. Büyütülen filmlerden elektrokromik özellik
bakımından en iyi görülen 12 mTorr’ da hazırlanan örnek 600 ve 700 oC’ de
tavlanarak hegzagonal TT fazı ile ortorombik T fazı elde edilmiştir. Optik
geçirgenlik ve yansıtma ölçümleri 30˚ geliş açısı için Aquila nkd-8000e
spektrofotometre ile 350 – 1100 nm dalga boyu aralığında alınmıştır. Hazırlanan
filmlerin kalınlığı ile dalga boyuna bağlı kırma indisi ile sönüm sabiti
spektrofotometrik ölçüm sonuçlarının Kim Osilatör Model ile optik uyuşum
işlemine tabii tutulmasıyla elde edilmiştir. Elektrokimyasal ölçümler 0.1 M
LiClO4/PC çözeltisi içerisinde +2/-2 V aralığında 50 mV/s tarama hızında Ag/
AgCl referans elektrot, Pt karşıt elektrot kullanılarak yapılmıştır.

Kaynakça
[1] C.G. Granqvist, Handbook of Inorganic Electrochromic Materials, Elsevier,
1995.
[2] P. M. S. Monk, R. J. Mortimer, D. R. Rosseinsky, Electrochromism and
Electrochromic Devices, Cambridge University Press, 2007.
[3] Peter Bamfield, Michael G. Hutvhings, Chromic Phenomena Technological
Applications of Colour Chemistry, RSCPublishing, 2010.
[4] Pawlicka A., Developlent of Electrochromic Devices, Recent Patent
Nanotechnology, 3,177-181, (2009).

300 oC alttaş sıcaklığında büyütülen Nb2O5 ince filmler amorf halde
büyümüştür. Toplam basıncın artması kırma indisini 550 nm dalga boyundaki
değer için 2.29’ dan 1.99’ a azaltmıştır. Elektrokromik olarak en iyi örnek ise 12
mTorr’ da büyütülen örnek olarak seçilmiştir. 600 ve 700 oC’ lerde tavlama
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2 TÜBİTAK-UME

In an attempt to elucidate the influences of conductive Ag and semiconductive TiO2 nanoparticles (NPs) onto device characteristics, the polymer
organic light emitting diodes (P-OLEDs) with composite layers were prepared
and investigated. The mentioned inorganic NPs were embedded into the hole
transport layer [poly(3,4-ethylenedioxythiophene): poly(styrenesulfonate);
(PEDOT:PSS)] and into the emissive layer [poly[2-methoxy-5-(2ethylhexyloxy)-1,4-phenylene vinylene]; (MEH-PPV)], individually, with diﬀerent
concentrations. The fabrication of the P-OLEDs were achieved via solution
processing. P-OLEDs fabricated using Ag/PEDOT:PSS and Ag/MEH-PPV
nanocomposite layers exhibited enhancement in the device eﬃciency up to
45%. Moreover, threshold and turn-on voltages were improved upon
hybridisation of organic layers with TiO2 nanoparticles.
The eﬀects of CdSe/ZnS quantum dots (QDs) on to opto-electrical
properties of the copolymer were also investigated. CdSe/ZnS QDs were
embedded into copolymer with diﬀerent concentrations. The copolymer with
QDs was compared with only copolymer (without QD). TPBi 2, 2”, 2”’- (1, 3, 5benzenetriyl) tris-[1-phenyl-1H-benzimidazole] was evaporated as an electron
transport layer (ETL) onto an emissive layer of hybrid organic/inorganic polymer
light emitting diodes (QD-PLEDs) to analyze the eﬀect of ETL in luminance,
luminous eﬃciency, J-V relation. The homogenity of QDs embedded in the
emissive layer which was prepared by spin coating, investigated by atomic
force microscopy (AFM). Using the copolymer as matrix in hybrid PLEDs
comprised of CdSe/ZnS quantum dots (QDs) revealed enhanced performance
about 3.4 times more than the that of the devices without QD-PLEDs.
Furthermore, an enhancement in luminous eﬃciency was achieved by using
ETL (TPBi) from 0.065 to 1.740 cd/A in QD-PLEDs when compared with the
blank QD-PLEDs.
Anahtar kelimeler: OLED, quantum dot, nanoparticles,
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Grafin ile Rezonansı Ayarlanabilen Nanoanten Yapıları

Kızılötesi Arama ve Takip Optik Sistemi

S. Çakmakyapan1,2, L. Şahin2,3, F. Pierini2, E. Ozbay1,2,3
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Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın ihtiyacı kapsamında
gerçekleştirilecek projede deniz platformlarında gemi için tehdit oluşturabilecek;
gemi, uçak, helikopter, insansız hava araçları ve güdümlü mermi/füze gibi
hedefleri, Kızılötesi (KÖ) bandında pasif olarak tespit ve takip edebilecek, takip
bilgilerini geminin komuta kontrol sistemlerine gönderebilecek ve karşı tedbir
sistemlerine uyarı vererek savunma bekasını artıracak, ilgi alanına giren diğer
hedeflerin pasif gözetlemesini yapabilecek KÖ Arama ve Takip Sistemi (KATS)
prototipi geliştirilecektir. KATS sistemleri, radarların tespit edemediği deniz
yüzeyine yakın füzeler gibi küçük nokta hedefler ile son zamanlarda daha büyük
problem olmaya başlayan asimetrik tehditler gibi hedeflerin, tespit edilmesi ve
kullanıcıya 360º pasif gözetim imkanı sağlanması amacıyla geliştirilmektedir. Bu
amaçla, 1970 li yıllarda başlayan KATS geliştirme çalışmaları, dünyada belli başlı
ülke donanmalarının ihtiyaçlarını karşılamak üzere devam etmektedir. Dünyadaki
KATS’lar incelendiğinde
çalışma esaslarına göre temel olarak iki grupta
toplanmaktadır. İlk grup sistemler, sensör biriminin 1-2 Hz ile döndüğü ve çizgi
dedektörlerin kullanıldığı sistemlerdir. Bu tür sistemler, tüm sensör kafasını
çevirdiğinden büyük ve ağır mekanik aksamlardan oluşur. çizgi dedektörler
kullanılmış olması, düşük işaret-gürültü oranına neden olmaktadır. Düşük işaretgürültü oranı ise sistemlerin temel kullanım amacı olan tespit ve takip
işlemlerinin başarısını düşürmektedir. Ayrıca, görüntülerin yenilenme hızının
nispeten düşük olması hedef bildirim zamanını artırmaktadır. Sensör kafasının
döndürülmesi, kayar bilezik kullanımını zorunlu hale getirmektedir. Bu seviyedeki
karmaşık sistemler için kullanılacak kayar bilezik, sistemin hatalar arasındaki
ortalama zamanını (MTBF) düşürmektedir. Dönen sensörlere sahip sistemler,
gemi direğine entegre edildiğinde gemi direği ve diğer gemi parçaları tarafından
görüş açısının engellendiği ve kör noktaların oluştuğu bilinmektedir. Daha güncel
olan ikinci grup sistemler ise sensör biriminin dönmediği ve yanca 360° lik
görüntünün birden çok sensör birimi kullanılarak elde edildiği sistemlerdir. Bu tür
sistemlerin optik ve dedektör teknolojisindeki gelişmelerin bir sonucu olduğu
söylenebilir. Gelişen dedektör teknolojisi ile beraber, KATS sistemlerinde de
matris dedektörler tercih edilmeye başlanmıştır. Bu sistemlerde, sabit matris
dedektörler opto-mekanik parçalar kullanılarak istenen görüş açısının değişik
sektörlerine baktırılmaktadır. Her bir sensörün kapsadığı görüş açısı optik
parçaların dönmesi ile elde edilir. Geliştirilen bu sistemde görüntü yenileme hızı

Metalik nanoantenler, elektromanyetik alanı gönderilen dalgaboyunun
çok altındaki boyutlara hapsetmek için nanofotonik uygulamalarında
kullanılmaktadır. Karbon atomlarının altıgen kristal yapı ile iki boyutlu dizilimi
sonucunda elde edilen grafin malzemesinin taşıyıcı yoğunluğnun kontrol
edilebilir olması; grafinin nanofotonik uygulamalarında kullanılabilmesini
sağlamaktadır [1,2]. Grafinin taşıyıcı yoğunluğunun değiştirilmesi yapının optik
özelliklerini de değiştirmektedir ve nanoantenlerin rezonant özelliğinin değiştirilip
ayarlanmasını sağlamaktadır. Bu çalışmada grafin tabanlı bir transistör dizayn
edilmiş ve grafin üzerine fabrikasyonu yapılan nanoantenlerin rezonans
özelliğinin uygulanan farklı kapı gerilimleri sayesinde ayarlanabilir özellikte
olduğu gösterilmiştir.
Anahtar kelimeler: grafin, nanoanten, plazmonik
Kaynakça
[1] A. K. Geim, K.S. Novoselov, “The rise of graphene,” Nature Materials 6,
183-191 (2007).
[2] A. H. C. Neto, “Electronic and structural properties of graphene,” Abstracts
of Papers American Chemical Society, 238 (2009).
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5-10Hz’dir. Bu görüntü yenileme hızına ulaşılmasını sağlayan en önemli etken
Yakın-Gerçek Zamanlı Terahertz Spektrometresi için Ultrahızlı Yb Fiber
matris dedektörlerin kullanımıdır. Bu özellik, dönen sistemlere oranla daha iyi bir
Lazer Geliştirilmesi
işaret-gürültü oranı ve hedef tespit ve takibi performansı getirmektedir.
ASELSAN tarafından tasarımına başlanan KATS sistemi ikinci grup sistemler gibi
H. Keskin1, S. Yavaş2,3*, Y. Midilli1, K. Eken3, A.B. Şahin4, F. Ö. İlday5, H. Altan1
saptırıcı prizmalar ve dönen bir prizma kullanarak 120 derece kapsama yapan 3
1Fizik Bölümü,, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 06800 Ankara, Türkiye
adet sensör kafasından oluşmaktadır. Bu şekilde 360 derece kapsanmakta ve
2Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Enstitüsü, Bilkent Üniversitesi, 06800 Ankara, Türkiye
3FiberLAST, ODTÜ Teknokent, 06800 Ankara, Türkiye
kayar halka kullanılmadan gemi üzerindeki engellerden etkilenmeden bir sensör
4 Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü,, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, 06050
birimi yerleşimi sağlanmaktadır.
Anahtar kelimeler: Kızıl ötesi Arama ve Takip Sistemi (KATS), Tehdit Algılama,
Erken Uyarı Savunma Sistemi, Saptırıcı Prizmalar, Optik Tasarım

5Fizik

Ankara, Türkiye
Bölümü,, Bilkent Üniversitesi, 06800 Ankara, Türkiye
*yavas@fiberlast.com.tr

THz spektroskopi konusunda çalışan araştırmacılar son yıllarda özellikle
ultrahızlı optik ve RF teknolojisinde meydana gelen gelişmelerden
faydalanmışlar ve bu yöntemleri THz üretimi için sıklıkla kullanmaya
başlamışlardır[1]. Kuşkusuz bu konulardaki en büyük gelişmeler dielektrik
malzemelerin ve yarı iletkenlerin karakterizasyonu amacıyla yapılan yakın-gerçek
zamanlı terahertz spektroskopisinde yaşanmıştır. [2] Kısa atımlı lazerlerin
yaygınlaşması ve bu malzemeler üzerinde kullanılması malzemelerin
dinamiklerinin anlaşılması ve karakterize edilmesinde büyük rol oynamıştır[3,4].
Ancak çoğu pompa/ölçüm (pump/probe) tekniği uygulaması femtosaniyeler
mertebesinde uzunluklarda atım uzunlukları ve µJ mertebesinde atım enerjileri
gerektirmektedir[3]. Bu parametreleri sağlayan lazerler genelde katı hal lazerler
olmaktadır ve hem kullanımlarının zorluğu ve stabilite sorunları, hem pahalı
olmaları, hem de çok yer kaplamaları sebebiyle bu alanda çalışanları farklı lazer
kaynakları arayışına itmiştir. Son yıllarda fiber lazer teknolojisinde meydana
gelen gelişmeler ve yüksek atım enerjilerinin kısa atımlı fiber lazerlerde
gerçekleştirilmesiyle[5] görece daha ucuz, mekanik komponent içermemesi
sebebiyle daha stabil ve daha küçük sistemler yapılması THz spektroskopi
çalışmalarının fiber lazerlerle gerçekleştirilmesini mümkün kılmıştır.
Bu çalışmada THz spektroskopide kullanılmak üzere 1030 nm
dalgaboyunda, 100 fs’den kısa atımlı, 50 Mhz atım tekrar sıklığına sahip ve atım
tekrar sıklığı 50 kHz mertebesinde ayarlanabilir bir Yb-katkılı kip-kilitli fiber lazer
salıngaç sistemi kurulmuştur. Sistemin salıngaç kısmındaki koşutlayıcılardan biri
motorize konumlandırıcı üzerine yerleştirilmiştir ve konumlayıcının onumunun
değiştirilmesiyle salıngaçın boyu ve dolayısıyla da atım tekrar sıklığı kip-kilitli
işlevi kaybetmeden ayarlanabilmektedir. Bu yolla frekansı 50 kHz mertebesinde
taramak mümkündür. Sistemin salıngaçından çıkan atımlar iki kola ayrılmıştır.
Birinci kol çıkışı Yb-katkılı fiber yükselteç ile yükseltgenmiş ve fiber çıkışındaki
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atımlar kırınım ağı çifti yardımıyla sıkıştırılarak 85 fs uzunluğunda atımlar elde
Altın-Gümüş-Alümina Nano Yapılı Plazmonik Sensörlerin UV-Görünür
edilmiştir. Bu koldan gelen ışığın THz anteni için pompa kolu olarak kullanılması
Dalga Boylarındaki Optik Davranışları
planlanmıştır. Diğer koldan gelen atımlar da önce uzunluğu belirlenmiş bir
fiberden geçirilerek diğer kola göre gecikmesi sağlanmış ve daha sonra YbS.G. Alasağ1,2, M.M. Aslan1*, N. Cansever2
1TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi, Malzeme Enstitüsü, 41470, Kocaeli;
katkılı fiber yükselteç aracılığıyla yükseltgenerek ve yine fiber çıkışında kırınım
2Yıldız Teknik Üniversitesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü, 34210, İstanbul
ağı çifti ile sıkıştırılarak 90 fs atımlar elde edilmiştir. Bu koldan gelen atımların da
*mustafa.aslan@tubitak.gov.tr
ölçüm(probe) kolu olarak kullanılması planlanmaktadır. Çalışma sonucunda
ortaya oldukça kararlı, küçük ve ucuz Terahertz spektroskopi ılazer atım kaynağı
Günümüzde yüzey plazmonu (Surface plasmon-SP) temeline dayalı
konulmuştur. Bu lazer kullanılarak THz spektroskopi ölçümleri halihazırda devam
optik sensörlerin moleküler algılamada kullanımı yaygındır. Plazmonik sensörler
etmekte ve sistem de geliştirilmektedir.
(PS), yüzey plazmon modunun uyarılması ya da diğer dalga kılavuzu modlarına
Şekil-1. THz Spektroskopi dönüştürülmesi esasına dayanır. PS’lerde bu dönüşüm tekli ya da çoklu metal
ve dielektrik düz ya da nano yapılı katmanların oluşturulması ile sağlanabilinir.
için Fiber Lazer Sistemi
Nano yapılı plazmonik ve dielektrik malzemelere sahip çok katmanlı yapılar,
moleküller ile etkileşime girerek elektromanyetik dalgaları kontrol etme, lokalize
etme ve güçlendirmeyi mümkün kılar [1]. Sensör yüzeyindeki moleküler
değişimler metal katmanın yarattığı yüzey plazmonu alanı içinde kırılma
indisinde değişikliğe sebebiyet verir. Bu değişim yüzeye gönderilen ışığın
saçılmasında açısal, spektral ve faz farklılıkları yaratır. Bu fiziksel değişimler
optik sensöre eklenen elektro-optik bileşenler sayesinde kullanıcının anlayacağı
değerlere dönüştürülüp, görüntülenebilir. Bu tür sensörlerde aranan en önemli
özelliklerden biri de hassasiyettir. Hassasiyet, gürültü seviyesinin üstünde
ölçülebilinir sinyal verebilecek minimum miktardaki moleküler konsantrasyon
olarak tanımlanabilir. Hassasiyeti artırma yöntemlerinden biri de sensör
yüzeyindeki elektromanyetik dalganın modunu değiştirmektir [2]. Mod değişimi
metal katman üzerine dielektrik bir film katmanın kaplanması ile mümkün olur.
Bu tür algılayıcılar, plazma modunu dalga kılavuzu moduna dönüştüren
Ş e k i l - 2 . S i s t e m i n (Coupling Plasmon Waveguide Resonance-CPWR) sensörler olarak adlandırılır
ç ı ı ş ı n d a k i o p t i k [3]. CPWR, metalik katmandaki uyarılmış SP modu (p polarize ışık) dalga
s p e k t r u m v e a t ı m kılavuzu moduna (s polarize ışık) dönüştürür [4]. Bu çalışmada, sırasıyla: (1)
altın-gümüş-alümina katmanlardan oluşan nano kompozit film yapılı, (2) altınuzunluğu grafikleri
gümüş-alümina katmanlara sahip ve yüzeyi alümina nano yapılı, (3) altın-gümüşalümina-altın katmanlı ve alümina-altın katmanlı nano yapılı sensörler
kullanılmıştır. Bu üç farklı CPWR tip sensörlerin UV-görünür dalga boylarındaki
toplam yansıma, geri saçılma, farklı açılardaki geçirgenlik değerleri LAMBDA
750 UV/Vis/NIR spektrometre cihazında ölçülmüş, emme değerleri hesaplanmış
ve elde edilen eğriler birbirleri ile karşılaştırılmıştır. Bu ölçümler ile alümina ve
Anahtar kelimeler: THz Spektroskopi, fiber lazer, ultrahızlı lazer
altın katmanlardaki nano yapıların, kompozit filmin spektral davranışını belirgin
bir şekilde etkiledikleri gösterilmiştir. Ayrıca farklı kırılma indisine sahip
ortamlarda, altın-gümüş-alümina nano yapılı yüzeye ve altın-gümüş-alümina66
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altın nano yapılı yüzeye sahip sensörlerin yansıma davranışları ölçülmüştür.
LADAR (Laser Detection and Ranging) Uygulamalarında Evre Uyumlu
Sensör yüzeyindeki ölçme ortamının kırılma indisi arttıkça, her iki sensörün de
Algılama
yansıma değerleri beklenildiği gibi düşmüştür.
S. Bilek 1, E. Dülgergil 1, M. Vural 1, İ.L. Budunoğlu 2, K. Akar 1
1 Meteksan Savunma Inc., Ankara, Turkey
Anahtar kelimeler: yüzey plazmonu, CPWR, optik sensör, spektroskopi,
2 Department of Physics, Bilkent University, TR-06800 Ankara, Turkey
yansıma, emme, geçirgenlik.
sbilek@meteksan.com

Kaynakça:

Mikrometre mertebesindeki dalga boyları ile çok dar huzme genişlikleri
elde edilebilen lazerler uzaktan algılama uygulamaları için birçok avantaj
sunmaktadır. Mesafe ölçümü, 3 boyutlu görüntüleme, uzaktan titreşim analizi,
uzaktan madde tespiti ve hız ölçümü gibi alanlarda lazerler yaygın olarak
kullanılmakta olup ölçüm ihtiyaçlarının özelliklerine göre farklı teknikler tercih
edilebilmektedir. Bunlar arasında, doğrudan algılama tekniklerinde ışık
şiddetinden yararlanılırken “evre uyumlu” algılamada ışığın faz bilgisi
kullanılmaktadır.
Evre uyumlu LADAR’larda, hedeften geri yansıyan ışık evre uyumlu bir
ışık kaynağı (LO “Local Oscillator”) ile karıştırılarak algılama yapılır. Buradaki
temel avantaj LO kaynağının gücü ayarlanarak alıcı ve arka plan gürültüsünün
tamamen bastırılabilmesi ve kuantum seviyesinde (yaklaşık 1 foton) algılama
yapılabilmesidir. Bunun yanında düzgün yüzeyli hedeflerden yansıyan sinyalin
yüzeye veya hacme yayılmış çevresel (dağınık) yansıtıcılardan dönen sinyale
oranının doğrudan algılamadakine göre daha yüksek olması ve yüksek Doppler
hassasiyetinde hız tespiti imkanı diğer avantajlar arasında sayılabilir.
Şekil 1 Evre Uyumlu Algılama
Şematiği ve Doğrusal FMCW
Sinyal Yapısı

[1] Li, H. G., Baum, C. E. ve Sun, “Multilayer enhanced gold film over
nanostructure surface-enhanced Raman substrates”, Applied Spectroscopy,
60(12):1377-1385, (2006).
[2] Güleç Alasağ S., Cansever N., Aslan M. M., “Sensitivity enhancement of
coupled plasmon-waveguide resonance sensors with gold-silver-alumina
layers”, Brüksel SPIE Photonics Europe, Proc. of SPIE Vol. 8424 84243A-2,
(2012).
[3] Chien, F. C., ve Chen, S. J., “A sensitivity comparison of optical biosensors
based on four diﬀerent surface plasmon resonance modes”, Biosensors &
Bioelectronics, 20(3):633-642, (2004).
[4] Homola J., "Surface Plasmon Resonance Based Sensors", Springer, (2006).

Evre
uyumlu
algılamada farklı performans
gereksinimlerine göre darbeli
veya sürekli modülasyon
teknikleri tercih edilebilmektedir
[1-3]. Bu çalışmada Şekil 1’de
frekans tarama yapısı verilen
doğrusal sürekli frekans
modülasyon (linear FMCW)
tekniği kullanılmıştır. Hedeften
dönen sinyal, gönderilen
sinyalin bir kopyası ile
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karıştırıldığında oluşan vuru frekansı sabit mesafedeki bir hedef için tarama
Yapay Olarak Kirletilen Ve Yaşlandırılan Kağıt Örneklerinin femtosaniye
boyunca sabit kalmakta ve tümleştirilerek sinyal kalitesi yükseltilmektedir. Elde
Lazer İle Temizlenmesi
edilecek mesafe çözünürlüğü c/(2∙β), Doppler çözünürlüğü ise 1/T olmaktadır (β,
frekans tarama bant genişliği) [2,3].
T. Ersoy1, T. Tunay1, M. Uguryol2, G. Mavili3, S. Akturk1
1İstanbul Teknik Üniversitesi, Fizik Müh. Bölümü, 34469 Maslak, İstanbul
Teknik Üniversitesi, Milli Saraylar ve Tarihi Yapılar MYO, 34349 Beşiktaş, İstanbul
3Mimar Sinan Üniversitesi, Geleneksel Türk Sanatları Bölümü, 34427 Fındıklı, İstanbul
akturk@gmail.com

Yapılan çalışmada 10 KHz optik bant genişliğine sahip kaynak lazer, 75
MHz’lik FMCW modulasyonu uygulanarak sürülmüş ve 1 km mesafeden 1cm
çapında tel tespiti başarılmıştır. Sistem 2 m menzil çözünürlüğü ve 0.1m/sn
doppler çözünürlüğüne sahiptir.

2Yıldız

1970’lerin başından beri tarihi ve sanat eserlerin temizliğinde lazer
tekniği uygulanmaktadır [1]. Bu teknik, geleneksel yöntemlerle
karşılaştırıldığında çoğunlukla daha nitelikli sonuçlar vermektedir. Lazer
temizleme, ilk olarak, taş eserler üzerine uygulamalarla başlamıştır. Çünkü beyaz
mermer üzerindeki siyah tabakayı, taş eserin kendisine zarar vermeden
kaldırmak çok kolaydır. Daha sonra, lazer teknolojisindeki gelişmeler, optiksel ve
yapısal özellikleri çok farklı olan malzemeler üzerinde bu tekniğin
uygulanabilirliğini olanaklı kılmıştır [2]. Fakat, lazer ışıması süresince malzemede
ısı depolanması olması nedeniyle parşömen ve kağıt gibi kırılgan olan eserler
kolaylıkla zarar görebilir. Bu nedenle, ultrakısa darbe süresine sahip lazerlerin bu
tür eserlerin temizliğinde kullanılması önemli avantajlar sağlayabilir [3, 4]. Eserin
zarar görmemesinin yanı sıra, temizleme işleminden sonra eserin otantikliğini
kaybetmemesi de çok önemlidir. Bundan dolayı, kağıt eser temizliğinde kağıdın
renginin fazlaca beyazlaşmamasına (ağarmamasına) veya sararmamasına dikkat
etmek gerekir.

Anahtar kelimeler: Ladar, Lazer, Evre Uyumlu Algılama, Mesafe Ölçümü
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Bu deneysel çalışmada, 1030 nm merkez dalgaboyuna sahip Yb:Cam
femtosaniye (fs) lazer kullanılarak değişik renkte ve özellikteki kağıt örnekler
temizlendi. Kağıt örnekler, eski kağıt eserlere bir model oluşturabilmeleri için
yapay olarak kirletildi ve eskitildi. Kirletme işlemi için bazı kağıt numunelere
grafit kurşunkalem tozu ve bazılarına ise mavi pastel boya sürüldü. Örneklerin
tümü, 13 gün boyunca 90 C sıcaklık ve 50% nemli ortama maruz bırakılarak
yaşlandırıldı. Daha sonra kirletilen ve eskitilen örnekler, bilgisayar kontrollü ve üç
boyutta hareket edebilen motor üzerine yerleştirildi ve lazer hüzmesi mercekle
örnek yüzeyi üzerine odaklandı. Motor hareket ettirilerek yüzeyde 1x1 cm2’lik
bölgeler temizlendi. Motorun hızı ve tarama adım aralığı, temizliğin etkinliğini
belirleyen önemli değişkenlerdir. Yavaş bir taramada, kirlilikler buharlaştıktan
sonra kağıdın kendisi de zarar görmeye hatta yanmaya başlayabilir. Bunun
aksine çok hızlı tarama yapıldığı zaman ise, kirlilikler yüzeyden etkili bir şekilde
kaldırılamayabilir. Bunun dışında art arda gelen taramaların aralığını da istenilen
bölgeyi tam olarak tarayabilmek için en uygun değerde tutmak gerekir. Bu
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nedenle, deneylerin başlangıcında en uygun tarama hızı ve adım aralığı
Lazer Kullanılarak Implant Yüzeylerde Periyodik Yüzey Yapılarının
belirlendi. Farklı lazer gücü değerlerinde kağıt örnekler temizlendi. Temizlenen
Oluşturulması
kağıt örneklerindeki renk değişimleri bir spektrofotometre kullanarak ölçüldü.
Ölçümler sonucunda, bütün örneklerin parlaklığının lazer gücüyle beraber arttığı
T. İkier a, E. Kaçar a,b, E. Akman b, A. Demir a,b, C. Aktaş c
a Kocaeli Üniversitesi,Elektro Optik Sistem Mühendisliği,Umuttepe,41380 Kocaeli Türkiye
görüldü. Ancak renklerde ise çok az değişim gözlendi. Yapılan mikroskopik
incelemeler sonucunda ise, kağıdın fiber yapısının lazer işlemi sonucunda zarar
bKocaeli Üniversitesi,Lazer Teknolojileri ve Uygulama Merkezi,Başiskele,41380 Kocaeli
görmediği belirlendi.
Türkiye
c
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Implant yüzeylerin topografisi ve kimyası, hücre- implant etkileşiminde
önemli rol oynar. Kimyasal ve topografik değişim, hücrelerin tutunması,
büyümesi ve çoğalması için gereklidir [1,2].
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(1973).
[2] A. Nevin, P. Pouli, S. Georgiou, C. Fotakis, Nat. Mater. 6, 320–322 (2007).
[3] M. Walczak, M. Oujja, L. Crespo-Arcá, A. García, C. Méndez, P. Moreno, C.
Domingo, M. Castillejo, Appl. Surf. Sci. 255, 3179–3183 (2008).
[4] S. Pentzien, A. Conradi, R. Koter, J. Krüger, Appl. Phys. A 101, 441–446
(2010).

Periyodik yüzey yapıları oluşturmak için birçok yöntem vardır. İki ışın
interferans tekniği, (Two beam interference technique) yaygın olarak
kullanılmaktadır. Ancak yöntemin zorluklarını gidermek için daha basit bir
yöntem geliştirilmiştir [3].Yöntemde Michelson interferometre sistemi ve femtosaniye lazer kullanılarak mikron boyutunda periyodik yüzey yapıları (paternler)
oluşturulmuştur.
Çalışmada; Michelson interferometre sistemi ve 532 nm dalga boylu
nano-saniye Nd:YAG Lazer kullanılarak, cam slaytlar üzerine CVD (Chemical
Vapour Deposition) yöntemiyle kaplanmış Al/ Al2O3 bi-fazik ve titanyum grade 2
malzemelerde periyodik yüzey yapıları üretilmiştir. Böylece yeni geliştirilen
sistemin farklı lazer çeşidi ve lazer parametreleri ile tekrarlanabilirliği
gösterilmiştir. Deney sonucunda oluşturulan periyodik yüzeyler optik mikroskop
ve profilometre ile incelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Hücre- implant etkileşimi, Two beam interference technique,
Nd:YAG Lazer ve Michelson İnterferometresi, Periyodik yüzey yapıları
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Generation of 2D and 3D MoS2 Nanosturctures for Photonic
Applications

Electro-Optic Modulation Of Slow Light in Photonic Crystal CoupledCavity Resonator Arrays
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A triangular lattice coupled-cavity resonator arrays with lithium niobate
dielectric rods in air and a cavity spacing of L=2a is proposed to design slow
light electro-optic modulator. It is known that nonlinear eﬀects can be greatly
enhanced in systems with slow group velocity. In this respect, first, optimum
radius is obtained in terms of slow light properties by examining the group
index and bandwidth properties for diﬀerent rod radii between 0.20a and 0.32a.
Plane-wave expansion method is used to investigate the slow light properties
[1]. It is found that the frequency of the guided mode decreases as the radius of
rods increase. The radius of dielectric rods with 0.26a radius is found to exhibit
the largest average group index. Important buﬀer parameters such as storage
time, buﬀer capacity and the physical size of the stored bit are calculated for
diﬀerent applied voltages changing from 0 to 50 Volts. The slow light central
wavelength is found to be decreasing as the amount of modulated voltage
increases. A linear relationship between central wavelength of slow light and
modulated voltage change is obtained which makes this structure suitable for
an electro-optic sensor. The buﬀer capacity and bit length remains almost the
same around 52.4 bit and 19.4 µm under voltage variation. Fast electro-optic
tuning of slow mode in a wide spectrum range is realized in this design. The
modulation sensitivity is improved by shifting the rods in the vicinity of light
propagation path.

In this study, Pulsed Laser Ablation Technique (PLA) was performed for
production molybdenum disulfide (MoS2) nanostructures in diﬀerent liquids.
Firstly, DI water was used as a solvent and 3D nanoparticles were observed.
Methanol was then used as second solvent and 2D nanosheets and 3D
nanoparticles were generated. Both of these 2D and 3D nanomaterials were
characterized via SEM, TEM, XRD, Raman, UV/VIS/NIR absorption
measurement techniques and optical microscopy. To demonstrate the photonic
applications of these nanomaterials, a photodetector operating in UV region is
developed.
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Malzemelerin emilimleri, onların optik özelliği olan, dalgaboyuna bağlı
olarak değişen emilme katsayıları ile sınırlıdır. Ucuz ve çok bulunabilen malzeme
olan amorf silikon güneş pillerinde çok tercih edilen bir malzemedir. Fakat
güneşin yaydığı elektromanyetik spektrum 300-2200 nm arasında olmasına
rağmen amorf silikonun emilimi 300-600 nm dalgaboyları arasında efektlidir.
Dolayısıyla, bu malzemenin daha efektli bir emilim sağlaması için değişik
teknikler ve alternatif mekanizmalar üzerinde araştırmalar yapılıyor [1]. Geri
yansıma, gelişigüzel saçılım güneş pili tasarımında istenmeyen ve ortadan
kaldırılması gereken diğer konulardır.
Bu çalışmada, tümü polimer çekirdek-kabuk nanoyapılar uygun
ölçülerde tasarlanarak güneş pilinin emilimi önemli bir derecede artırılmıştır [2].
Şöyle ki, emilimin artırılmasında aynı anda rezonant olmayan Mie saçılması ve
pürüzlü yüzey etkisi gibi olaylardan faydalanılabiliniyor. Bunlardan ilki
malzemenin emiliminin düşük olduğu bölgede etkili oluyor. Diğeri ise emilim
spektrumunun her bölgesinde geri yansımayı azaltmak için kullanılıyor. Bu
yapıların tekrarlamalı fiber küçültme yöntemiyle [3] elde edilmesi geniş alanlarda
uygulanabilirlik, kendiliğinden hizalanma, esnek yüzeylerde uygulanması gibi bir
çok önemli avantajları beraberinde getiriyor.
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Termal görüntüleme; tıbbi görüntüleme, hedef tespiti, gözetleme, izleme
devreleri ve kurtarma gibi birçok termal haritalama uygulamasını içinde
barındırır. Bu çalışmada, mikro elektro-mekanik sistem (MEMS) tabanlı
soğutmasız termo-mekanik kızılötesi (IR) algılayıcı dizinlerinin tasarım, üretim
sonuçları verilmiş ve CMOS ile MEMS sistemleri arasında herhangi bir
elektriksel bağlantı olmadan, optik okuma prensibi kullanılarak tümleştirilmiş bir
dedektör sistemi gerçeklenmiştir.
MEMS algılayıcının çalışma prensibi, gelen kızılötesi ışınımın mekanik
bükülmeye dönüştürülmesine dayanmaktadır. Pikseller, şeﬀaf bir alt taşa çift
maddeli bacaklar aracılığıyla bağlanan asılı zarlardan oluşmaktadır. Emilen
kızılötesi ışınım, yapının sıcaklığını değiştirir ve bu değişim, uzama katsayıları
farklı olan çift madde bacakların bükülmesine neden olur. Bu mekanik bükülme,
her pikselin altına gömülmüş kırınım ızgaralarından yansıyan okuma ışınının
birinci kırınım mertebesi algılanarak nanometre altı hassasiyet ile optik olarak
ölçülür. Tümleştirilmiş dedektör sistemi ise bahsedilen MEMS algılayıcı dizini ile
foto dedektör dizini ve dizindeki her piksel için optik okuma ışığını geçirmeyi
sağlayan delikler barındıran CMOS çipinin 1 μm hassasiyet ile hizalanması ve
birleştirilmesi sonucu gerçeklenmiştir. Bu yöntem, dizin boyutunda optik okuma
için yeni geliştirilen ve ilk defa denenen bir yöntemdir [1].
Optik okuma devresi ise standart CMOS 0.18 µm üretim teknolojisi
kullanılarak üretilmiştir. Üretim sonrası işlemler olarak CMOS çipler inceltilmiş ve
çiplere okuma ışınının geçmesine izin verecek delikler açılmıştır. Aynı şekilde
yapılan Fourier Optik simülasyonları ile optik okuma için kullanılan lazerin dalga
boyuna göre MEMS kalınlıkları belirlenmiş ve MEMS çipler belirtilen kalınlıklara
inceltilmiştir. Bahsedilen üretim sonrası işlemlerinden sonra CMOS çipler MEMS
çiplerle 1 μm hassasiyetinde hizalanmış ve bütünleştirilmiş, bu bütünleştirme
yeni bir tümleşik optik okuma yöntemini mümkün kılmıştır.
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Hiperspektral görüntüleme teknolojisi ile görüntülemesi yapılacak cisimden veya
bölgeden yansıyan ışınları insan gözünün algılayabildiği veya ayrıştırabildiği görünür
ışıktan başka elektromanyetik spektrumun çok daha geniş bantlarında algılama ve çok
sayıda dar banttan oluşan bir görüntüleme yapılabilmektedir [1].
Hiperspektral görüntüleme sisteminde görüntülenecek cisimden yansıyan ışınlar
bir optik sistemden geçirilerek dalga boylarına ayrıştırılır. Bu ayrışma optik sistemin
özelliklerine göre elektromanyetik spektrumun sadece görünür bölgesinde olabildiği gibi
kızılötesi bölge veya morötesi bölgesinde de olabilir [2]. Nesneden yansıyıp optik
sistemden geçtikten sonra dalga boylarına ayrışan bu ışınlar tayf çizgileri halinde CCD
veya CMOS kamera üzerine düşürülür. Ardından bilgisayar yazılımı sayesinde kamera
üzerine düşen cismin detaylı tayf bilgileri yine insan gözünün gördüğünden çok daha
fazla bilgi içeren hiperspektral görüntüye dönüştürülür.
Çalışmamızda cisimlerden yansıyan ışınları tayf çizgilerine ayıracak ve bu tayf
çizgilerini minimum aberasyonla (görüntü bozukluğuyla) kamera üzerine düşürecek bir
optik sistem tasarlanmıştır. Aberasyonları gidermek için asimetrik Czerny-Turner tipi
spektrometre dizilimi uygulanmıştır [3]. Bu sistemde 100 mm dar açılı objektif kullanılarak
ışınlar dikdörtgen bir açıklık üzerine düşürülmüştür. Ardından 10 μm genişliğindeki
açıklıktan geçen ışınlar 100 mm odak uzaklıklı çukur ayna ile paralelleştirilerek 79 çentik/
mm özelliklerinde bir kırınım şebekesi (grating) üzerine düşürülmüştür. Bundan sonra
grating denklemi gereğince ( mλ = d (sin θ + sin α) ) dalgaboylarına ayrışan ışınlar yine
100 mm odak uzaklıklı çukur ayna ile kamera algılayıcısı üzerine odaklanmıştır.
Görüntüde astigmatizm etkisini gidermek için kamera ile odaklayıcı çukur ayna arasına
ise 40 mm odak uzaklıklı silindirik mercek koyulmuştur [4].
Tasarlanan sistem sayesinde 400-1000 nm arasında görüntü alabilen ve 5 nm
spektral çözünürlüğe sahip olan bir hiperspektral görüntüleme spektrometresi elde
edilmiştir. Şekil 1’de tasarlanan görüntüleme spektrometresinin halojen lambası altındaki
tepkisi ile piyasada mevcut bir görüntüleme spektrometresinin tepkisi verilmiştir. Yapılan
tasarımın tepki başarımı görülmektedir. Şekil 2’de tasarlanan sistemin şematiği,
Şekil 3’de ise optik tezgah yerleşimi görülmektedir.
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Lazer mesafe ölçer cihazı hedefe olan uzaklığı lazer ışınlarıyla
ölçmektedir. Lazer mesafe ölçer cihazından çıkan lazer atımının hedeften
yansıyıp lazer mesafe ölçer cihazı içerisinde bulunan fotodedektör tarafından
algılanmasına kadar geçen süre ve ışığın hızı bilinmektedir. Bu bilgiler ışığında iki
nokta arasındaki mesafe denklemi ile hesaplanabilmektedir. (x: Mesafe, c: Işık
hızı, t: Lazer atımının hedeften yansıyıp fotodedektör tarafından algılanmasına
kadar geçen süre)
Günümüzde lazer mesafe ölçer cihazları savunma, 3-B modelleme,
sanayi üretim süreçleri, spor ve avcılık gibi bir çok alanda kullanılmaktadırlar.
Lazer mesafe ölçer ile uzun mesafeleri ölçebilmek için oldukça kaliteli demet
çıkışı olan ağır ve büyük lazerler kullanılmalıdır. Fakat uygun optik tasarım
yapıldığında, diğer lazer çeşitlerine göre daha küçük daha hafif ve daha ucuz
olan diyot lazerler de uzun mesafeleri ölçmek için kullanılabilmektedir [1].
Diyot lazerden çıkan ışın demeti eliptik yapıya sahiptir ve iki eksende de farklı
ıraksama açılarıyla (divergence) yayılmaktadır. Eğer uygun optik tasarım
yapılmazsa diyot lazerden çıkan ışın demeti uzun mesafelerde kırınıma
uğrayacak ve buna bağlı olarak demet çapı çok genişleyecektir. Bu durumda
hedeften yansıyan ışınların optik gücü fotodedektör tarafından algılanamayacak
kadar düşecektir [2].
Bu çalışma kapsamında lazer demetini 2,5 km ötedeki hedeften
yansıyıp fotodedektör tarafından algılanmasını sağlayabilecek bir optik sistem
tasarlanmıştır. Lazer diyottan çıkan ışınların kırınımını azaltmak için Gaussian
optik gereğince denklemine göre demet yarıçapı (waist) arttırılmıştır [3]. Lazer
demetinin yarıçapının arttırılmasıyla lazer demetinin iki eksenindeki ıraksama
açıları düşürülmüştür. (θ: Iraksama Açısı, λ: Lazer demetinin dalga boyu, ω₀:
Lazer demetinin yarıçapı).
905 nm dalga boyuna sahip ışın yayan lazer diyot y ekseninde 0,43
radyan, x ekseninde 0,2 radyan ıraksama açılarına sahiptir ve 20 mm odak
uzaklıklı merceğin 10 mm gerisinde konumlandırılmıştır. Bu sayede ışın
demetinin yarıçapında sürekli bir artış sağlanmıştır. 60 mm odak uzaklıklı ikinci
mercek ilk merceğin 40 mm uzağında konumlandırılmıştır. Bu sayede ikinci

Şekil-1: Şekillerde bizim sistemimizle alınan spektrum ile başka bir spektrometreden alınan spektrum karşılaştırılmaktadır. (a)
Tasarladığımız hiperspektral görüntüleme spektrometresi ile alınan halojen lambası spektrumu. (b) Ticari olarak kullanılabilen başka
bir spektrometreden alınmış halojen lambası spektrumu
Şekil-2 : Tasarlanan optik sistemin şematiği: 1-Griş açıklığı, 2-Paralelleştirici çukur ayna, 3-Echelle kırınım şebekesi, 4- Odaklayıcı
çukur ayna, 5- Silindirik mercek

Şekil-3: Tasarlanan sistemin optik tezgah üzerindeki dizilimi.

Anahtar Kelimeler: Hiperspektral görüntüleme, hiperspektral görüntüleme
spektrometresi
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mercekten geçen ışın demeti, y ekseninde 1,01 miliradyan, x ekseninde 0,49
Nonlinear Optical Properties Of VOx Nanostructures
miliradyan ıraksama açısı değerlerine ulaştırılmış ve paralelleştirilmiştir.
Tasarlanan optik sistem sayesinde diyot lazerden çıkan ışın demeti 2,5 km
U. Kürüm, 1,2,* H.G. Yaglioglu,1 B Küçüköz,1 R.M. Oksuzoglu,3 M. Yildirim,3 A.
ötedeki hedeften yansıyıp fotodedektör tarafından algılanabilecek optik gücü
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1Department of Engineering Physics, Faculty of Engineering, Ankara University, 06100
koruması sağlanmıştır.
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and Control Design Department, Roketsan Missiles Industries Inc., 06780
Ankara, Turkey
3Department of Materials Science and Engineering, Faculty of Engineering, Anadolu
University, 26470 Eskişehir,Turkey
*ukurum@roketsan.com.tr

2Guidance

Vanadium Oxide (VOX) is an important material due to its ultrafast
insulator-conductor phase transition (ICT) property. The resistance values for
vanadium dioxide (VO2), vanadium sesquioxide (V2O3) and vanadium
monoxide (VO) decrease by several orders of magnitude as the temperature
increases1. Besides thermal stimulus, ICT eﬀect can also be stimulated by
photo-excitation; resulting in several optical applications such as optical gates,
thermal detectors and thermochromic windows2-4. Nanostructured Vanadium
Oxide exhibits novel properties, compared to bulk VOx, thanks to the
confinement eﬀect5. The purpose of this study is to find out the eﬀects of
oxidation and nano scale crystallization on nonlinear optical properties of VOX.

Anahtar Kelimeler: Lazerle Mesafe Ölçümü, Lazer Mesafe Ölçüm Cihazı

In this study, nonlinear optical properties of VOX samples with diﬀerent
crystal phases, oxidation ratios and nanocrystal cluster size were investigated.
Using a DC reactive magnetron sputtering system, two sets of 150 nm thick
films are coated on to quartz substrates. First set of samples are deposited with
an Ar:O2 gas flow ratio of 2:0.5 at 5mTorr while the second set of samples are
deposited with an Ar:O2 gas flow ratio of 2:0.6 at 5mTorr. After that, both sets of
deposited samples are thermally treated at 400ºC for 1 hour under 4 diﬀerent
atmospheric conditions; at vacuum (<10 mmHg), open atmosphere, %50 O2:N2
gas ratio (760 mmHg) and %100 O2 (760 mmHg), respectively. Later on,
wavelength dependent pump probe measurements were performed by using
Ti:sapphire laser with 44 fs pulse duration. White light continuum probe beam
was used with 400 nm pump wavelength. Pump probe measurements were
performed in reflection and in transmission modes where reflected and
transmitted probe beams were monitored with a fiber optic spectrometer.
Structural investigation of the samples was accomplished by the Grazing
incidence X-ray diﬀraction (GIXD) technique. The surface morphology and grain
size were characterized using the Atomic force microscopy. Findings have

Kaynaklar:
[1] William S. C. Chang, ‘’Principles of Lasers and Optics’’,
Cambridge
University Press (2005)
[2] Hakan Çetinkaya, ‘’Lidar İçin Optik Sistem Tasarımı’’, İstanbul Teknik
Üniversitesi (2006)
[3] Sahapong Kruapech, Joewono Widjaja, ‘’ Laser range finder using Gaussian
beam range equation’’, Institute of Science, Suranaree University of Technology,
Nakhon Ratchasima 30000, Thailand (2009)
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eﬀect on various aspects to better understand and control the ICT property. It is
50W, 30ns Tümleşik Fiber Lazer
shown that, oxidation level and grain size of nanocrystallines variations result in
drastic changes in nonlinear optical absorption characteristics of VOX. Phase
Yiğit Ozan Aydın*, Koray Eken
transition dynamics of VOX are also experimentally clarified.
FiberLAST A.Ş. ODTÜ Teknokent Galyum Blok Z3 06800 Ankara, Türkiye
*aydin@fiberlast.com.tr

Keywords: VOX, Nonlinear Optics, Pump-probe Spectroscopy.

Fiber lazerler, uygulamalı fiziğin en hızlı gelişen alanlarındandır [1]. Kompakt
yapısı, yüksek ışın kalitesi ve hassas işleme kabiliyeti, esnek ve taşınabilir olması, yüksek
verimlilik, su ile soğutma gerektirmemesi, düşük bakım maliyeti gibi önemli pratik
avantajlara sahip olması bu büyümedeki en önemli etkenler arasındadır. Bu hızlı ve
geometrik artış, fiber lazerin sayılan avantajlarının yanısıra, pompa diyodlarındaki
teknolojik gelişmelerle birlikte artık kilowatt seviyelerinde ortalama güçlere çıkmayı
olanaklı hale getiren çift kılıflı aktif fiber pompalama tekniklerinin olgunlaşması ile de
yakından alakalıdır [2, 3]. Tek frekanslı atımlı lazerler, markalama ve malzeme işleme
dışında da LİDAR, uzaktan algılama, doğrusal olmayan frekans oluşturma gibi çok geniş
bir uygulama alanı olan bu lazerlerin, neredeyse tamamı 100 ns sabit atım genişliği, 20 –
100 kHz tekrar frekansında çalışan Q-Switch mimarisinde sistemlerdir.
Biz bu çalışmada, 50 W ortalama güce, 16 kW’dan fazla tepe güce sahip, tamamı fiberde
tümleşik, 1 µm dalgaboyunda, iterbiyum (Yb) katkılı fiber lazer sistemi geliştirdik. Bu
sistem, master-oscillator power-amplifier (MOPA) mimarisinde olup, elektronik olarak
sürdüğümüz bir diyottan üretilen atımların bir dizi fiber yükselteç aracılığıyla
kuvvetlendirilmesinden oluşmaktadır. MOPA mimarisi sayesinde atım uzunluğu, tekrar
frekansı ve güç miktarı, Q-anahtarlamalı lazerlerden farklı olarak, birbirinden bağımsız
olarak ayarlanabilmektedir. Demet kalitesi kırınım limitli olup, tipik olarak M2< 1,5
ölçülmektedir.
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Tablo1: Çıkış noktasındaki lazer parametre değerleri.
Sistem mimarisi Şekil 1’de özetlenmektedir. 1064 nm dalgaboyunda lazer
diyottan elde edilen ~100 ns veya daha uzun atımlar Yb-katkılı fiber yükselteçler ile 4
W’a, ardından 50 W’a çıkartılmaktadır. Atım uzunluğu, 0.5 mJ’a kadar artan atım enerjisi
ile 50W ortalama güç seviyelerinde 30 ns mertebesine inmektedir. Tüm sistem fiberde
tümleşik olup, 1,6 m uzunluğundaki hedefe taşıma fiberini (beam delivery fiber) takip
eden elden yalıtıcılı-koşutlayıcıdan çıkış elde edilmektedir. Sistem çok aşamalı mimarisi
ve özel tasarım önlemleri sonucu ASE olmaksızın (<%1’den daha az miktarda) çalışmakta
ve %60’dan fazla optik verimlilik göstermektedir (Şekil 2). Tepe güç değeri, mevcut
taşıma fiberi uzunlukları için, 16 kW ile Raman saçılması etkisi nedeniyle limitlidir. Daha
kısa taşıma fiberi kullanılması ya da Stokes dalgaboylarına daha yüksek oranda enerjinin
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aktarılmasının engel teşkil etmeyeceği uygulamalar için bu seviye daha da
arttırılabilmektedir. Yine MOPA mimarisi sayesinde lazer sistemi Q-anahtarlamalı lazerlere
göre daha düşük salınımlara (atımdan atıma enerji ve atım süresindeki değişiklikler)
sahiptir. Yüksek kararlılık ve ışın demeti kalitesi malzeme işlemede tekrarlanabilirliğin ve
tekdüzeliğinin yüksek olmasını sağlamaktadır. Sistem mimarisinde kullanılan aktif ve pasif
fiber nüve (core) çaplarının küçük tutulması ve özel optimize edilmiş fiber ekleriyle
(splices) demet kalitesinin yüksek olması sayesinde ticari lazer sistemlerine göre daha iyi
odaklanma sağlanmaktadır. Malzeme ile etkileşimi belirleyen alana düşen güç yani şiddet
(intensity) olduğundan, daha az güç ile malzemenin etkin olarak işlenmesini
sağlamaktadır.
Şekil 1: Sistem mimarisini gösteren
basitleştirilmiş şema.

Şekil 2: Optik spektrum ölçümleri
(a) sinyal kaynağı çıkışı, (b)
yalıtıcılı koşutlayıcı çıkışı, (c)
modüle edilmiş diyoddan elde
edilen atımın zamansal profili, (d)
çıkış gücünün pompa gücüne
göre grafiği ve verimlilik eğimi
(slope eﬃciency).
Anahtar kelimeler: nanosaniye
atımlı lazer, fiber lazer, lazer
malzeme işleme
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