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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 17.'sini 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
✴ 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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Tayfun Akın, ODTÜ
Selçuk Aktürk, İstanbul Teknik Üniversitesi
Arif Demir, Kocaeli Üniversitesi
Birol Erentürk, ASELSAN
Alper Kiraz, Koç Üniversitesi
Ekmel Özbay, Bilkent Üniversitesi
Alphan Sennaroğlu, Koç Üniversitesi
H. Gül Yağlıoğlu, Ankara Üniversitesi
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BİLİMSEL PROGRAM

08:30-09:45

Kayıt İşlemleri

09:45-10:00

Açılış Konuşmaları

10:00-11:00

Ertuğrul Çubukçu, University of Pennsylvania

11:00-11:30

Kahve arası

11:30-12:30

Aşkın Kocabaş, Koç Üniversitesi
İbrahim Özdür, Abdullah Gül Üniversitesi

12:30-14:00

Öğle Yemeği ve poster sunumları arası

14:00-15:30

Bülent Ortaç, UNAM
Kubilay Pakin, Aselsan
Levent Budunoğlu, Meteksan Savunma

15:30-16:00

Kahve Arası

16:00-17:30

Onur Ferhanoğlu, İstanbul Teknik Üniversitesi
Selçuk Yerci, Ortadoğu Teknik Üniversitesi
Belgin Genç Öztoprak, Kocaeli Üniversitesi / Teknopark BEAM Ar-Ge

17:30

Resepsiyon
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Selçuk Yerci
Mikro ve Nanoteknoloji Anabilim Dalı, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü, Güneş
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THE EFFECT OF HEAVY ATOM TO TWO PHOTON ABSORPTION
PROPERTIES AND INTERSYSTEM CROSSING MECHANISM IN AZABORON-DIPYRROMETHENE COMPOUNDS
Ahmet Karatay , M. Ceren Miser , Xiaoneng Cui , Betül Küçüköz , Halil Yılmaz , Gokhan
Sevinç , Elif Akhüseyin , Xueyan Wu , Mustafa Hayvali, H. Gul Yaglioglu, Jianzhang Zhao ,
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PERFORMANSINA ETKİSİ
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P-3
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Burst-Mode Operation of Cr:LiSAF Lasers
Durmus Alp Emre Acar1 and Umit Demirbas1,*
1Laser Technology Laboratory, Antalya International University, 07190
Dosemealti, Antalya, Turkey
*Author e-mail address: umit79@alum.mit.edu

P-4

11

Bina içi Dağıtık Terahertz Yüksek Hızlı Veri Aktarımı Deneysel Çalışmaları
A.B. Şahin, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, absahin@ybu.edu.tr

P-5
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OLED Taşıt Dış Aydınlatma Sistemi
Berkay IŞIK1,2, Sait Eren SAN2, Emine TEKİN3, M. Erkan KÖSE3, T. Aslı
TUMAY3, Selin PIRAVADİLİ2,3
1 FARBA A.Ş. Ar-Ge Merkezi
2 Gebze Teknik Üniversitesi / Fizik Bölümü
3 Tübitak UME / FESLAB
Berkay.isik@farba.com
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TRANS-BIS(ALKYLPHOSPHINE) PLATINUM(II)-ALKYNYL
COMPLEXES SHOWING BROADBAND VISIBLE LIGHT
ABSORPTION AND LONG-LIVED TRIPLET EXCITED STATES
Betül Küçüköz a, Huiru Jiab, Yongheng Xingc, Poulomi Majumdarb, Caishun
Zhangb, Ahmet Karataya, H. Gul Yaglioglu a, Ayhan Elmali a, Jianzhang
Zhaob, Mustafa Hayvalıd
a Department of Engineering Physics, Faculty of Engineering, Ankara
University, 06100 Beşevler, Ankara, Turkey
b State Key Laboratory of Fine Chemicals, School of Chemical Engineering,
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University of Technology, E-208 West Campus, 2 Ling Gong Rd, Dalian
116024, P. R. China
c College of Chemistry and Chemical Engineering, Liaoning Normal
University, No. 850 Huanghe Road, Dalian 116029, P.R. China
d Department of Chemistry, Faculty of Science, Ankara University, 06100
Beşevler, Ankara, Turkey
A. bkucukoz@ankara.edu.tr
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B. Bereket1, 2, *, Ç. Şenel1, M.Çelik1 and R. Hamid1
1 TÜBİTAK National Metrology Institute (UME), PO 54, TR-41470, Gebze,
Kocaeli, Turkey
2 Gebze Technical University, TR-41400, Gebze, Kocaeli, Turkey
*Corresponding author: bbereket@gtu.edu.tr
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UZUN PERİYOTLU FİBER IZGARA SENSÖRÜN KIRILMA İNDİSİ
HASSASİYETİNİN MODELLENMESİ
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P-9
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BODIPY BİLEŞİKLERİNİN pH SENSÖR ÖZELLİKLERİNİN ULTRA
HIZLI POMPA-GÖZLEM SPEKTROSKOPİ METODU İLE İNCELENMESİ
Cömert Özkula, Gökhan Sevinçb, Halil Yılmazb, Doç. Dr. H. Gül
Yağlıoğlua, Prof. Dr. Mustafa Hayvalıb, Prof. Dr. Ayhan Elmalıa
a Fizik Mühendisliği Bölümü, Mühendislik Fakültesi , Ankara Üniversitesi,
06100 Beşevler, Ankara, Türkiye
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P-10

18

Beam characterization with M2 measurement
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OPTICAL FIBER LENGTH MEASUREMENT SYSTEM
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Dumlupınar Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü
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P-14

22

TAMAMEN
TASARIMI

KATI

HAL

FORMDA

ELEKTROKROMİK

CİHAZ

Gamze ATAK, Özlem DUYAR COŞKUN
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b Department of Physics Engineer, Gazi University, Ankara, Turkey
c Department of Physics, Gazi University, Ankara, Turkey
* Corresponding Author: İlker KARA, Email: ilkerkara06@hotmail.com.
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*Author e-mail address: umit79@alum.mit.edu
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süperkapasitor ile femtosaniye darbe üretimi
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A COMPACT GREEN LASER by SECOND HARMONIC GENERATION
B. Develi, M. Tiken, E. Orhan, Member, IEEE, and G. Aras , Student Member, IEEE
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2Erzincan University, Faculty of Engineering, Department of Electrical and
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Seval Dönertaş1, Mutlu Gökkavas1, F. Yasemin Aşık1, Evren Öztekin1,
Barış Akaoğlu2, Ekmel Özbay1
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1 Dumlupınar Üniversitesi, Mühendislik Fak., Elektrik Elektronik Müh.
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Reinhard Uecker2, Alfred
Leitenstorfer3, and Umit Demirbas,1,3,*
1Laser Technology Laboratory, Antalya International University, 07190
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2Leibniz Institute for Crystal Growth, Max-Born Str. 2, 12489 Berlin,
Germany
3Department of Physics and Center for Applied Photonics, University of
Konstanz, D-78464 Konstanz, Germany
*Author e-mail address: umit79@alum.mit.edu
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1Department of Electrical and Electronics Engineering, Bilkent University,
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morova@itu.edu.tr
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Mustafa Hayvalıb, Ayhan Elmalıa
a Fizik Mühendisliği Bölümü, Mühendislik Fakültesi, Ankara Üniversitesi,
06100 Beşevler, Ankara, Türkiye
b Kimya Bölümü, Fen Fakültesi, Ankara Üniversitesi, 06100 Beşevler,
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ZnGeP2-based Mid-infrared Intracavity Optical Parametric Oscillator
Abdullah Tülek and Onur Kuzucu
ASELSAN MGEO, Laser Systems Design Dept., Çankırı Yolu 7. Km, Akyurt,
Ankara, TURKEY 06810
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Optofluidic nose: Binary coded identification of industrial chemical vapors
A. I. Adamu, F. E. Öztürk, M. Bayındır
UNAM-National Nanotechnology Research Center, Institute of Materials
Science and Nanotechnology, Department of Physics, Bilkent University
adamuisa@bilkent.edu.tr
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Nanoteknoloji Araştırma Merkezi
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CHEMICAL DETECTION at 800 nm WITH
FIBER LOOP RING DOWN SPECTROMETER
Alim YOLALMAZ1, Okan ESENTÜRK2, and M. Fatih DANIŞMAN1, 2
1 Graduate School of Natural and Applied Science, Micro and
Nanotechnology, METU
2 Faculty of Arts and Sciences, Chemistry department, METU
Presenter: alimyolalmaz@gmail.com
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KONSANTRE SİSTEM İLE ENTEGRE EDİLEN CDTE BAZLI İNCE FİLM
GÜNEŞ HÜCRE YAPISININ VERİMLİLİK ANALİZİ
B. Kınacı, G. Sürücü*, T. Yavuz**, Y. Özen***, N. Akın***, U.
Aydemir***, S. Çörekçi**
ve S. Özçelik***
Fizik Bölümü, Fen Fakültesi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul, Türkiye
* Kaman MYO, Ahi Evran Üniversitesi, Kırşehir, Türkiye
** Enerji Sistemleri Mühendisliği, Kırklareli Üniversitesi, Kırklareli, Türkiye
*** FOTONİK Uygulama ve Araştırma Merkezi, Gazi Üniversitesi, Ankara,
Türkiye
baris.kinaci@istanbul.edu.tr
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GLASS PROCESSING WITH CO2 LASER
Bartu Şimşek 1,2, Elif Uzcengiz Şimşek1,2 and Bülend Ortaç 1, 2
1UNAM - National Nanotechnology Research Center, Bilkent University,
Ankara, Turkey
2Institute of Materials Science and Nanotechnology, Bilkent University,
Ankara, Turkey
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Ankara, Turkey
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INTEGRATED OPTIC QUANTUM RANDOM NUMBER
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Betül Küçükakarsu Usta, Aydın Yeniay
TÜBİTAK BİLGEM UEKAE
betul.usta@tubitak.gov.tr

P-34

42

Analog Optik Link Simülasyon Çalışması
Bilgehan Paray1, Tolga Kartaloğlu1 ve Ekmel Özbay1,2
1 Bilkent Üniversitesi, Nanoteknoloji Araştırma Merkezi, Ankara
2 Bilkent Üniversitesi, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü, Ankara
tkartal@bilkent.edu.tr
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Does Laser Material Processing Lead to Nanotoxicity?
Canan Kurşungöz1,2, S. Taşkın Taş3, M. Yıldırım Sara3, Mustafa F. Sargon4
and Bülend Ortaç1,2
1UNAM - National Nanotechnology Research Center, Bilkent University,
Ankara, Turkey
2Institute of Materials Science and Nanotechnology, Bilkent University,
Ankara, Turkey
3Department of Medical Pharmacology, Hacettepe University, Ankara 06100,
Turkey
4Anatomy Department, Hacettepe University, Ankara 06100, Turkey
canan.kursungoz@bilkent.edu.tr
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Synthesis of MoSe2 Nanocrystals by Laser Ablation Method and Their
Properties
Canan Kurşungöz 1,2, Elif Uzcengiz Şimşek1,2 and Bülend Ortaç1,2
1 Materials Science and Nanotechnology Department, Bilkent University,
Ankara 06800, Turkey
2 National Nanotechnology Research Center, UNAM, Bilkent University,
Ankara 06800, Turkey
canan.kursungoz@bilkent.edu.tr
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TARİHİ ESER TEMİZLİĞİNDE ULTRAKISA DARBELİ
LAZER UYGULAMALARI
C. Y. Boynukara1, T. Ersoy1, M. Uguryol2, G. Mavili3, S. Akturk1
1İstanbul Teknik Üniversitesi, Fizik Müh. Bölümü, 34469 Maslak, İstanbul
2Yıldız Teknik Üniversitesi, Milli Saraylar ve Tarihi Yapılar MYO, 34349
Beşiktaş,İstanbul
3Mimar Sinan Üniversitesi, Geleneksel Türk Sanatları Bölümü, 34427
Fındıklı, İstanbul
akturk@gmail.com
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Yüksek performanslı fiber lazerler ve ekipmanları

Photonics Meets Mechanics: New Paradigms for Nanoscale Devices and
Sensors

Dr. Bülend Ortaç
Ulusal Nanoteknoloji Araştırma Merkezi
Bilkent Universitesi 06800 Bilkent, Ankara, Turkey

Ertuğrul Çubukcu

Yüksek performanslı lazer sistemleri birçok uygulama alanı için son derece
önemli hale gelmiştir. Son 50 yılda, farklı optik kazanç yapıları, ortamlarında süreklidalga (continuous-wave) veya darbeli (femtosaniye’den milisaniye’ye kadar) lazer
kaynaklarının geliştirilmesinde önemli bilimsel ilerlemeler kaydedilmiştir. Yüksek
performanslı fiber lazer sistemlerinde yeni nesil fiber optik kablolar kullanılmasıyla lazer
sistemleri; sahada sağladığı kullanım kolaylığı, ürettiği kaliteli ışık ve düşük maliyeti
nedeniyle özellikle tercih edilmektedir. Fiber lazer sisteminde enerji seviyesi
yükseltilecek olan aktif madde, belli bir alan yerine fiber kablo boyunca
kılavuzlandırılmaktadır. Bu nedenle ısınma problemleri oldukça azalmakta, pompalanan
ışığın emilme oranı yükseldiği için yüksek randımalı kaliteli lazer ışığı üretilebilmekte
ve sistemin kullanımı sırasında optik kavite optimizasyonuna çok az ihtiyaç
duyulmaktadır.

University of Pennsylvania

Light-matter interactions enable a number of technologies we use on a daily basis such
as the internet and solid-state lighting. Therefore engineering the way light interacts with
matter will lead to better and more efficient components and new technologies. Dr.
Cubukcu’s group studies resonantly enhanced light-matter interaction on the nanometer
length scales. He utilizes this in combination with mechanics and emerging 2D materials
for novel devices and sensors. In this talk, Dr. Cubukcu will give representative
examples of these multifunctional devices. He will present a new type of a graphene
enabled multimodal biosensor that can measure protein-protein interactions in the full
opto-electro-mechanical domain. This biosensor combines all the advantages of the
single mode sensors and achieves a 100 times improvement in the linear sensing
dynamic range. Secondly, he will talk about optomechanically controlled frequency
doubler based on a monolayer MoS2. His group achieves ~5000 times enhancement of
second harmonic generation in a doubly resonant Fabry-Perot (FP) microcavity. Dr.
Cubukcu will present his recent results on acoustic phonon lasing and cooling in an
optical Fano resonance metamaterial. This is achieved by simultaneous phononic and
photonic metamaterial resonances coupled through a thermoplasmonic backaction
mechanism.

Sunum sırasında yeni nesil fiber optik kabloların kullanılmasıyla geliştirilen ve
farklı çıkış parametrelerine sahip fiber lazer sistemleri özetlenecektir. Bu sistemlerin
içinde çok kompakt yapıya sahip femtosaniye fiber lazer sistemlerinden [1], lazer
sistemlerinin parametrelerinin optimize edilmesi ile yayınlandığı zaman bilim camiası
tarafından ürettiği yüksek ortalama lazer gücü ve darbe enerjisi ile rekor seviyede kabul
edilen femtosaniye fiber lazer sistemleri bulunmaktadır [2-4]. Yeni nesil fiber lazer
sistemleri için kritik öneme sahip ve bu amaca yönelik geliştirilen fiber optik
ekipmanlarında Fiber Bragg Izgaları [5,6], fiber kombinarları, endgap yapıları, kılık kip
sıyırıcı ve farklı tiplere sahip fiber optik probları da sunum sırasınca paylaşılacaktır.
Kaynaklar:
1) B. Ortaç, M. Plötner, T. Schreiber, J. Limpert, A. Tünnermann, “Experimental and
numerical study of pulse dynamics in positive net-cavity dispersion mode-locked Ybdoped fiber lasers,” Optics Express, vol. 15, pp. 15595–15602, 2007.
2) B. Ortaç, A. Hideur, T. Chartier, M. Brunel, C. Özkul, F. Sanchez, “90 fs stretchedpulse ytterbium-doped double-clad fiber laser,” Optics Letters, vol. 28, pp. 1305–1307,
2003.
3) B. Ortaç, J. Limpert, A. Tünnermann, “High-energy femtosecond Yb-doped fiber
laser operating in the anomalous dispersion regime,” Optics Letters, vol. 32, pp. 2149–
2151, 2007.
4) B. Ortaç, M. Baumgartl, J. Limpert, A. Tünnermann, “Approaching microjoule-level
pulse energy with mode-locked femtosecond fiber lasers,” Optics Letters, vol. 34, pp.
1585–1587, 2009.
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5) E. Wikszak, J. Thomas, J. Burghoff, B. Ortaç, J. Limpert, S. Nolte, U. Fuchs, A.
Ultra-hızlı lazer mikrocerrahisi: Ses tellerinde hastalık teşhisi ve tedavisi
Tünnermann, “Erbium fiber laser based on intracore femtosecond-written fiber Bragg
Onur Ferhanoğlu
grating,” Optics Letters, vol. 31, pp. 2390–2392, 2006.
Elektronik
ve
Haberleşme
Mühendisliği İstanbul Teknik Üniversitesi
6) E. Wikszak, J. Thomas, S. Klingebiel, B. Ortaç, J. Limpert, S. Nolte, A. Tünnermann,
“Linearly polarized ytterbium fiber based on intracore femtosecond-written fiber Bragg
Ultrahızlı lazer mikro-cerrahi, hassas dokuların yakılmasında etkin bir teknoloji
gratings,” Optics Letters, vol. 32, pp. 2756–2758, 2007.
olarak karşımıza çıkmaktadır1,2. Bu tekniğin, doğrusal olmayan optik görüntüleme
yöntemleri ile birleşimi, cerrahi işlem esnasında mikroskobik detayların
algılanabilmesini sağlamaktadır. Ultra-hızlı lazer endoskoplar, erişmesi güç dokularda,
hücresel düzeyde görüntüleme ve cerrahi uygulama yapılabilmesini mümkün
kılmaktadır.
Bu konuşmada, geliştirdiğimiz MEMS ve piezo-taramalı mikro-cerrahi
endoskopları tanıtılacaktır. Üretilen cihazlar, yüksek enerjili ultra-hızlı lazer darbeleri
taşıyan fotonik kristal fiberler, tarama mekanizması ve ışığı odaklamak / toplamak için
kullanılan minyatür merceklerden oluşmaktadır3,4. Taşıdığı yüksek lazer enerjisi ile
dokuyu süratle yakabilmesi , bu endoskopların ses telleri üzerinde skar teşhisi ve
tedavisinde kullanılmasının önünü açmıştır. Ses tellerinde skar oluşumunun tedavisine
yönelik özel biyomalzemeler geliştirilmiştir6. Ancak sertleşmiş skar doku, enjeksiyon
işlemine olanak tanımamaktadır. Konuşma kapsamında, ultra- hızlı lazerler ile doku
yüzeyi altında açılacak kanalların, biyomalzeme lokalizasyonuna olan katkısı
tartışılacaktır.
Kaynaklar:
1) A. Vogel and V. Venugopalan, “Mechanisms of pulsed laser ablation of biological
tissues,” Chem. Rev. 103(2), 577–644 (2003).
2) M. F. Yanik, H. Cinar, H. N. Cinar, A. D. Chisholm, Y. Jin, and A. Ben-Yakar,
“Neurosurgery: functional regeneration after laser axotomy,” Nature 432(7019), 822
(2004).
3) C. L. Hoy, O. Ferhanoğlu, M. Yildirim, W. Piyawattanametha, H. Ra, O. Solgaard,
and A. Ben-Yakar, “Optical design and imaging performance testing of a 9.6-mm
diameter femtosecond laser microsurgery probe,” Opt. Express 19(11), 10536–10552
(2011).
4) O. Ferhanoglu, M. Yildirim, A. Ben-Yakar, “A 5-mm piezo-actuated fiber probe for
high speed ultrafast laser microsurgery,” Biomedical Optics Express 5 (7), (2014).
5) M, Yildirim, O. Ferhanoglu J, B Kobler, S. M. Zeitels, A. Ben-Yakar, “Parameters
affecting ultrafast laser microsurgery of sub-epithelial voids for scar treatment in vocal
folds,” Journal of Biomedical Optics 18 (11), 11800 (2013).
6) X. Q. Jia., Y. Yeo, R. J. Clifton, T. Jiao, D. S. Kohane, J. B. Kobler, S. M. Zeitels, R.
Langer, “Hyaluronic acid-based microgels and microgel networks for vocal fold
regeneration,” Biomacromolecules 7(12), 3336–3344 (2006).
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1) M. S. Branham, W-C. Hsu, S. Yerci, J. Loomis, S. V. Boriskina, B. R. Hoard, S. E.
Fotovoltaik Uygulamalarında Işık Yönetimi
Han and G. Chen, "15.7% Efficient 10-µm-Thick Crystalline Silicon Solar Cells Using
Selçuk Yerci
Periodic Nanostructures" Advanced Materials, 27, 2182 (2015)
Mikro ve Nanoteknoloji Anabilim Dalı, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü, Güneş
2) A. Mavrokefalos, S. E. Han, S. Yerci, M. S Branham, G. Chen, “Efficient LightEnerjisi Araştırma Merkezi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara
Trapping in Inverted Nano-Pyramid Thin Crystalline Silicon Membranes for Solar Cell
Applications”, Nano Lett., 12, 2792 (2012)
Günümüz fotovoltaik teknolojisinde kullanılan yüksek verimliliğe sahip tek
kristal silisyum güneş hücrelerinin kalınlığı yaklaşık 180 mikrondur ve silisyum pulunun
maliyeti güneş modülün toplam maliyetinin yaklaşık olarak üçte birine tekabül
etmektedir. Gelecekte silisyum pul kesme teknolojisi kullanılarak 120 mikron
kalınlığında silisyum pullarının üretileceğini öngörülmektedir. Ancak silisyum
kalınlığındaki bu sınırlı azalmanın maliyet/verimlilik oranına etkisi de çok sınırlı
kalacaktır. İnce film (~10-40 mikron) tek kristal silisyum pullarından üretilen yüksek
verimlilikteki güneş hücreleri silisyum pulunun maliyetini 10 kat veya daha fazla
azaltarak maliyet/verimlilik oranını doğal gaz ile yarışabilecek bir seviyeye indirebilir.
Tek kristal ince film silisyum güneş hücrelerinin üretilebilmesi için üç temel zorluk
vardır. Bunlar silisyumun kütükten sıyrılması, güneş hücresinin üretim değişkenlerinin
ince film silisyum güneş hücreleri için optimizasyonu, ve ince film silisyum güneş
hücreleri için uygun ışık kapanı yapılarının geliştirilmesidir.
Silisyum dolaylı bant yapısını
nedeniyle zayıf bir ışık soğurucudur. 20
µm kalınlığındaki bir silisyumun 800 nm
ve üzerindeki dalga boylarındaki fotonları
verimli bir şekilde soğurması için ışık
kapanına ihtiyacı vardır. Günümüz
teknolojisi
kalın
silisyum
güneş
hücrelerinde ışığın silisyum içerisinde
soğurmasını arttırmak için yüzeyde
boyutları 3-10 µm mertebesinde olan
rastgele piramitler oluşturulur. Ancak bu
yapılar ince silisyum güneş hücreleri için
çok
büyük
olduklarından
uygun
değildirler.
Bu sunumda, ışık kapanı
yapılarının hem optik soğrulmayı hem de elektriksel yük taşıyıcı toplanması verimlerinin
opmizasyonu için sonlu element metodu tabanlı bir çoklufizik benzetim platformu
tanıtılacaktır. Ayrıca, 10 mikron kalınlığındaki kristal silisyum kullanarak %15.7 verime
sahip olan güneş hücresinin performansı tartışılacaktır. Son olarak, ince film silisyum
sıyırma konusundaki son çalışmalarımız paylaşılacaktır.
Kaynaklar:
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Çok Katmanlı İnce Filmlerin Lazerle Oluşturulan Plazma Spektroskopisi
(LIBS) Tekniği İle Analizi

[1] Cremers, D. A., Radziemski, L. J., Handbook of Laser-Induced Breakdown
Spectroscopy, Wiley 2006.
[2] Miziolek, A.W., Palleschi V., Schchter, I., Laser-Induced Breakdown Spectroscopy
(LIBS): Fundamentals and Applications, Cambridge, 2006.
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Lazerle oluşturulan plazma spektroskopisi (LIBS) optik yayınım spektroskopi
temeline dayanmaktadır. LIBS, numune üstünde çok küçük bir alana (µm) odaklanan
düşük enerjili lazer atımı ile malzeme buharlaştırılarak plazma elde edilmesini ve
plazmadaki uyarılmış parçacıklardan yayılan spektrumu kullanarak nitel ve nicel bilgi
almak için kullanılan atomik spektroskopi tekniğidir. LIBS en önemli avantajları
arasında; vakum gerektirmemesi, minimum numune hazırlığı, hızlı analiz süresi,
elementleri eş zamanlı belirleme, hem laboratuarda hem de taşınabilir cihaz olarak
çevrimiçi ve uzaktan veri alma özellikleri bulunmaktadır [1].
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LIBS teknolojisi endüstri alanından,
sağlık ve uzay araştırmalarına kadar
uzanan uygulamalar bulmaktadır. LIBS
malzeme analizinde; patlayıcı veya
atıklarının,
topraktaki
metallerin,
biyolojik silahların belirlenmesi, nükleer
reaktörlerdeki
uygulamalarda,
adli
soruşturmalarda, endüstriyel işlemlerin,
çevre ve yüzey kirliliği görüntülemelerini
de içeren pek çok farklı uygulamada
kullanılmaktadır [2]. LIBS iletken,
yalıtkan veya yarı-iletken malzemelerin
element bileşimlerini belirlemek için çok
yönlü olarak maddelerin katı, sıvı, gaz ve

aerosol hallerinde uygulanmaktadır.
Sunumda; Kocaeli Üniversitesi Teknopark’ında gerçekleştirilen baki libsTM
sistemi, uygulamaları ve Avrupa birliği Eurostars programı destekli Türkiye, Danimarka,
Finlandiya ve Litvanya ortaklı çok katmanlı ince filmlerin analizini temel alan Nano
Boyutlu Kaplamaların Üretiminde Düşük Atom Ağırlıklı Elementlerin Analizi için LIBS
Temelli Kontrol Sistemi Nano-LIBS projesindeki gelişmelere yer verilecektir.
Bu çalışma, TÜBİTAK TEYDEB tarafından Proje No:9130018 ile desteklenmiştir.
Kaynaklar:
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Elektro-optik Sistemlerde Görüntü İşleme ve Bilgisayarla Görü
Uygulamaları

Mikrodalga fotoniği
İbrahim ÖZDÜR
Abdullah Gül Üniversitesi

Kubilay Pakin

Mikrodalga fotoniği, mikrodalga ve optik sinyaller arasındaki etkileşimi
inceleyerek her ikisinin de avantajlarını birleştirmeyi amaçlayan disiplinler arası bir
bilim dalıdır. Mikrodalga fotoniği, RF bileşenlerin cevap veremediği durumlarda fotonik
bileşenlerin yüksek bant genişliği ve düşük kayıp oranları gibi özelliklerini kullanarak
askeri ve iletişim sistemlerinin performans artışına yardımcı olur. Bunun yanında RF
bileşenlere göre hafif olmaları ve çok küçük boyutlarda üretilebilmeleri, fotonik
teknolojilerin havacılık ve uzay sanayinde tercih edilmelerinin önünü açmaktadır.
Bu sunumda genel olarak mikrodalga fotoniği konusunun temel kavramları anlatılacak
ve opto-elektronik osilatörler, fotonik analogdan sayısala dönüştürücüler, fiber üzerinden
RF sinyal iletimi gibi bazı uygulamalardan örnekler verilerek RF sistemleri ile
karşılaştırmaları yapılacaktır.

ASELSAN MGEO

ASELSAN’da yürütülen görüntü işleme çalışmaları termal kameralar ile elde
edilen verilerin işlenmesi üzerine yoğunlaşmıştır. Termal kamera ürün ailesi, çıktısı olan
videonun sadece kullanıcı tarafından gözlemlenmesine yönelik kameralardan, elde
edilen verilerden otomatik olarak bilgi çıkarıp başka sistemlere aktaran ya da çıkarılan
bilgiye göre görev icra eden sistemlere kadar oldukça geniş bir yelpazeye sahiptir.
Görüntü işleme uygulamaları kameralar üzerinde gömülü yazılımlar ile
gerçeklenmektedir.
Ürün yelpazesinin önemli bir kısmını kullanıcı ile etkileşimli olarak çalışan
kameralar oluşturmaktadır. Bu kameralarda insan gözü ile algılamanın en iyi şekilde
yapılabilmesi için görüntü iyileştirme, kameranın konuşlandığı platformun
hareketlerinden kaynaklanan bozulmaların giderilmesi için görüntü stabilizasyonu,
otomatik odaklama ve panoramik görüntüleme gibi uygulamalar önemli yer tutmaktadır.
Bu kameraların hareketli platformların üzerine yerleştirilip, hedef takibi yoluyla hedefin
bakış hattında tutulması en önemli uygulamalardandır. Son yıllarda geliştirme
faaliyetlerine ağırlık verilen elektro-optik arama ve takip sistemleri ise, tamamen otonom
çalışması amaçlanan sistemler olup, kullanım amaçlarına bağlı olarak otomatik hedef
tespiti ve çoklu hedef takibi uygulamaları bu sistemlerin en önemli yetenekleri arasında
yer almaktadır. Bu sistemlerin geliştirilmesi için, özellikle hedef tespiti konusunda, elde
edilen termal sinyalin karakteristiğinin iyi bilinmesi önem taşımaktadır.
Bahsi geçen yeteneklerin ürünlere kazandırılması için özgün algoritma
geliştirme faaliyetlerinin yanında, literatür yakından takip edilmekte ve “state-of-the-art”
çözümler sürekli değerlendirilmektedir. Metodların savunma uygulamalarına dahil
edilmesinde yaşanan en büyük zorluk, literatürde kullanılan algoritma performansı
ölçüm metod ve senaryolarının gerçek ihtiyaçlarla olan uyum eksikliğidir. Buna yönelik
olarak, uygun senaryolarla sistematik olarak veri toplanması algoritma geliştirmenin en
önemli adımlardan birini oluşturmaktadır. Her ne kadar gözetleme amaçlı sistemler için
bu faaliyet yapılabilir olsa da, birçok sistem için bu mümkün değildir. Bu nedenle,
simülasyon amacı ile kızılötesi sahne üreteci oluşturma çalışmaları devam etmektedir.
Sahne üretecinin amacı, algoritma tasarımı için uygun senaryolarda veri oluşturmak
sureti ile Monte Carlo koşularına imkan sağlamak, geliştirilen algoritmaların
performansını nicel olarak belirlemek ve sistemler sahaya çıktığında yapılacak son
optimizasyonları mümkün olduğunca azaltmaktır.
Son olarak, yukarıda bahsedilen görüntü/video işleme uygulamalarına ek olarak,
bilgisayarla görü kapsamına giren çalışmalar da yürütülmektedir. Bu çalışmalara örnek
6
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olarak, kaska entegre kumanda sistemi geliştirilmesi kapsamında poz kestirimi ve üç
Savunma Uygulamalarında Fiber Optik Sistemler
boyutlu sahne geriçatımı gösterilebilir.
Sunumda yukarıda özetlenen uygulamalardan bahsedilecek ve örnekler sunulacaktır.
Levent Budunoğlu
METEKSAN SAVUNMA
Fiber optik sistemler, ışığın fiber optik kablo içinde kılavuzlanmasından kaynaklı, zorlu
çevre şartlarına karşı dayanıklı optik sistemlerdir. Titreşimli ve büyük sıcaklık değişimlerinin
olduğu ortamlarda ışık hizalamasını korumak ve lazerleri çalışır tutmak büyük bir zorluk iken,
fiber optik sistemlerde sistem içi hizalama gerekmez. Komponent çeşitliliğindeki artış, fiber optik
mimariye sahip dayanıklı, modüler ve kompakt sistemler tasarlamayı mümkün kılmıştır. Bu
avantaj, fiber optik sistemleri, savunma ve güvenlik uygulamaları için uygun ve tercih edilen optik
sistemler haline getirmiştir.
Fiber lazerler, Lidar gibi aktif görüntüleme sistemleri, DIRCM gibi karıştırma veya imha
amaçlı silah sistemleri ve haberleşme sistemlerinde kaynak lazer olarak yaygın şekilde
kullanılmaya başlanmıştır. Bu kapsamda yapılan çalışmalarda Meteksan ve Bilkent Üniversitesi
tarafından doğrudan algılama ve evre uyumlu algılama olmak üzere, 2 adet fiber lazer alıcı verici
sistemi geliştirilmiş ve bu sistemler ile 1.5 km mesafeden 1 cm çapındaki enerji nakil kablolarının
mesafeleri başarılı şekilde ölçülmüştür.
Fiber optik algılayıcılar, zehirli gaz algılama, dönü ve ivme ölçme, akustik algılama gibi
alanlarda alternatif ve yenilikçi çözümler getirmekte ve fiber optik sistemlerinin kullanımını hızla
yaygınlaştırmaktadır. Bu kapsamda Meteksan ve Bilkent Üniversitesi tarafından sualtı savunma
sistemlerinde kullanılmak üzere fiber optik akustik sensör dizin sistemi geliştirilmektedir.
Geliştirilen sistem, tamamen fiber optik mimariden oluşmakta, ölçeklendirilebilir ve farklı
konseptlere uyarlanabilir şekilde tasarlanmaktadır.
Bu anlatımda fiber optik sistemlerin savunma uygulamaları, lazer kaynağı olarak fiber optik
sistemler (fiber lazerler) ve sensör olarak fiber optik sistemler olmak üzere iki ana başlıkta
incelenecek ve konu kapsamında Meteksan Savunma Sanayii A.Ş.’de yürütülen çalışmalar
sunulacaktır.
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THE EFFECT OF HEAVY ATOM TO TWO PHOTON
ABSORPTION PROPERTIES AND INTERSYSTEM CROSSING
MECHANISM IN AZA-BORON-DIPYRROMETHENE
COMPOUNDS
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ABSTRACT

Keywords: Aza-boron-dipyrromethene, Heavy atom effect, Ultrafast pump probe
spectroscopy, Intersystem crossing, Two photon absorption, Z-scan technique
Reference
[1] Ahmet Karatay, M. Ceren Miser, Xiaoneng Cui, Betül Küçüköz, Halil Yılmaz,
Gökhan Sevinç, Elif Akhüseyin, Xueyan Wu, Mustafa Hayvali, H. Gul Yaglioglu,
Jianzhang Zhao, Ayhan Elmali, “The effect of heavy atom to two photon absorption
properties and intersystem crossing mechanism in aza-boron-dipyrromethene
compounds”, Dyes and Pigments , 122 (2015) 286, 294.

New aza-boron-dipyrromethene compounds containing bromine atoms at various
positions were designed and synthesized to enhance the triplet state population and two
photon absorption properties for applications such as two-photon photodynamic therapy,
tripletetriplet annihilation up-conversion. Steady state fluorescence and ultrafast pump
probe spectroscopy techniques revealed that only 2, 6 positions of aza-borondipyrromethene core contribute to triplet state population significantly. Density function
theory calculations showed that when bromine atoms introduced to 2, 6 position of azaborondipyrromethene core, singlet and triplet energy levels get closer therefore
probability of intersystem crossing increases. Z-scan experiments at 800 nm wavelengths
revealed considerably large (610 GM) two photon absorption cross section value with
respect to literature for compounds showing intersystem crossing mechanism. The
efficient intersystem crossing and enhanced two-photon absorption properties make the
investigated aza-boron-dipyrromethene compounds good candidates for two-photon
photodynamic therapy application.
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Burst-Mode Operation of Cr:LiSAF Lasers
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Cr:LiSAF gain medium possesses broad emission bands in the near infrared
(770-1110 nm) that allows generation of 10-fs light pulses via mode-locking [1, 2]. On
the other hand, Cr:LiSAF has very low thermal conductivity (3.1 W/K.m), exhibits
relatively strong excited state absorption and Auger upconversion process, and suffers
from a glasslike mechanical strength. As a result, power scaling of Cr:LiSAF lasers has
been challenging in continuous-wave pumped systems [3, 4]. In contrast, pulsed
pumping enables better control of thermal effects, and scaling of power levels during
pulse bursts. Moreover, burst-mode lasers are interesting for many applications including
photoacoustic microscopy, pulsed laser deposition, and laser ablation. In this study, we
have investigated burst-mode operation of Cr:LiSAF lasers both in cw and femtosecond
regimes. In cw burst mode operation (quasi-cw regime), using a 2% output coupler, we
have achieved burst mode average powers as high as of 2,350 mW at an absorbed pump
power of 5,450 mW. Corresponding slope efficiency was 46%. For comparison, using
the same output coupler, the slope efficiency was 31% in cw operation Single pulses,
with pulsewidths in the 1.37- 5.2 microseconds range could be generated while pumping
with 5-25 microsecond pulses. In femtosecond operation, 300-fs pulses around 815 nm
were attained with burst average Powers as high as 750 mW. The repetition rate of the
laser was 108.2 MHz, and the corresponding pulse energies and peak power of the
femtosecond pulses were 6.9 nJ and 20.3 kW, respectively. The burst width could be
modified from 100 ms to 50 ms, resulting in 10,000 to 5,000,000 pulses within each
burst.

Özet
Bu çalışma, GaN temelli yüksek hareketli elektron taşıyıcı transistörlerin (HEMT)
geliştirilmesi amacıyla yapılan epitaksiyel büyütme, fabrikasyon ve karakterizasyon
işlemlerini kapsamaktadır. GaN HEMT epitaksiyel örnekler, metal organik kimyasal
buhar biriktirme (MOCVD) yöntemiyle büyütülmüştür. Büyütülen bu örneklerin yapısal
incelemeleri için Fotolüminesans (PL) Ölçüm Sistemi, Optik Geçirgenlik Ölçüm
Sistemi, Yüksek Çözünürlüklü X-Işını Kırınımı (HR-XRD), Atomik Kuvvet
Mikroskobu (AFM) ve Hall Etkisi Ölçüm Sistemi kullanılmıştır. Kapı (gate)
uzunluğunun (Lg) HEMT aygıtlarda güç performansına etkisini görmek için 12x12 mm2
boyutundaki 4 ayrı epitaksiyel örnek için kapı (gate) uzunluğu (Lg); 300 nm, 600 nm,
800 nm ve 1000 nm olacak şekilde değiştirilerek HEMT aygıt fabrikasyonu yapılmıştır.
Fabrike edilen örneklerin karakterizasyonu için iletim hattı modeli (Transmission Line
Model, TLM) ölçümü, DC ölçümü, RF Ölçümü ve RF güç ölçümü alınmıştır. Lg
değişiminin HEMT aygıtlarda güç performansını etkilediği ve Lg arttıkça aygıtların güç
performansını arttırdığı görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: GaN, gate, HEMT, transistör, MOCVD, PL, HR-XRD,
AFM, RF ölçümü.

Figure 1: Femtosecond operation of Cr:LiSAF lasers in burst-mode, at two different
burst lengths (250 us and 2 ms) at 10 Hz repetition rate.
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noktaları kullanılmaktadır ve kuantum noktalarının sentezi gerçekleştirilmektedir. Diğer
OLED Taşıt Dış Aydınlatma Sistemi
yandan tüm çalışmalar B planı olarak polimerlerle de gerçekleştirilmektedir.
Geliştirilecek
OLED yapısının 2500 cd/m²parıltı değerine sahip olması ve %70 çalışma
1,2
2
3
3
Berkay IŞIK , Sait Eren SAN , Emine TEKİN , M. Erkan KÖSE , T. Aslı
ömrünün
1500
saat olması hedeflenmektedir. Laboratuvar ortamında elde edilen
3
2,3
TUMAY , Selin PIRAVADİLİ
OLED’ler önceden tasarlandığı gibi arka pozisyon lambası fonksiyonelliğini sağlayacak
şekilde aydınlatma ürünü ile bütünleştirilmektedir. Montajı gerçekleştirilen arka
1 FARBA A.Ş. Ar-Ge Merkezi
pozisyon
lambaları taşıt dış aydınlatma sistemlerinin geçmeleri gereken birçok teste tabi
2 Gebze Teknik Üniversitesi / Fizik Bölümü
tutulacaktır. Bunların en başında fotometri testleri gelmektedir. Prototiplerin arka
3 Tübitak UME / FESLAB
pozisyon lambası için gerekli ışık değerlerini sağlamaları, dış aydınlatma ürünlerine
Berkay.isik@farba.com
uygulanan zorlu test şartlarından başarı ile geçmeleri sonucunda OLED’li taşıt dış
aydınlatma arka pozisyon lambası elde edilmiş olacaktır.
Özet
Otomotiv sektörü uzun yıllardır büyük teknolojik gelişmelere sahne olmaktadır. Anahtar kelimeler: OLED, Taşıt aydınlatma, Yarı iletken, Optoelektronik
Sektördeki teknolojik yenilikler; son kullanıcıların karşısına daha güvenli, daha az enerji
harcayan, görünüş olarak daha çekici ve estetik araçlar olarak çıkmaktadır. Bilindiği Kaynakça
üzere taşıt aydınlatma sistemleri hem güvenlik, hem enerji, hem de stil konularında 1. Burkard Wördenweber, Jörg Wallaschek, Peter Boyce, Donald Hoffman
taşıtlar için oldukça büyük bir önem arz etmektedir.[1]
“Automotive
Uzun yıllar taşıt aydınlatma sistemlerinde ışık kaynağı olarak akkor filamanlı lambalar Lighting & Human vision” Springer Berlin Heidelberg New York, 410 p. 2007.
kullanılmıştır. Yarıiletken teknolojisinin yarattığı devrim sayesinde yeni nesil taşıtlarda
akkor filamanlı lambaların yerini ışık yayan diyotlar (LED) almaya başlamıştır.[2] 2. Karsten Eichhorn “LEDs in Automotive Lighting” Proc. of SPIE 6134, 613405-6,
Yarıiletken teknolojilerinin gelişimi bizleri organik ışık yayan diyotlarla (OLED) 2006.
karşılaştırmıştır. Günümüzde OLED teknolojisi televizyonlar, dokunmatik ekrana sahip
cep telefonları, fotoğraf makineleri, oyun konsolları gibi birçok teknolojik cihazda
kullanılmaktadır. Çok kısa bir süre önce dünyaca ünlü bir Alman taşıt üreticisi,
OLED’leri taşıt üzerinde görsel amaçlı kullanarak bir prototip sergilemiştir. Bu prorotip
oldukça dikkat çekmiş ve sektörde geniş yankı uyandırmıştır. Şimdi sıra OLED’li taşıt
dış aydınlatma sistemlerine gelmiştir.
Dünya da henüz yasal gereklilikleri sağlayan ve seri üretimde olan OLED ışık kaynaklı
bir taşıt aydınlatma sistemi mevcut değildir. Projenin asli hedefi OLED tabanlı arka
pozisyon lambası prototipi yaparak, ileride seri ürüne dönüşebilecek en uygun yapıyı
elde etmektir. Öngörüler, OLED’lerin sadece ekran teknolojilerinde değil ileriki
aşamalarda aydınlatma sistemlerinde de yaygın şekilde kullanılacağını göstermektedir.
OLED’lerin hafif, ince, homojen, şeffaf, bükülebilir olma gibi özellikleri çok büyük
avantajlar sağlamaktadır. Ancak OLED’lerin; aydınlatma sistemi olarak kullanılmasını
engelleyen henüz aşılmamış teknik problemler de vardır. Bu problemler; yaşam
ömürleri, verimlilikleri, nem ve oksijenden kolay etkilenmeleri olarak sayılabilir.
Hesaplamalar ve bilimsel tahminler gösteriyor ki OLED üzerine yapılacak Ar-Ge
yatırımları ve projeleri sayesinde bu problemler de aşılabilecektir.
Amaca uygun bir taşıt dış aydınlatma sisteminin elde edilmesi için disiplinler arası bir
çalışma gereklidir. Bu sebeple optik, mekanik, elektronik ve termal tasarımlar
gerçekleştirilmektedir. Çalışmanın en önemli kısmı ise amaca yönelik OLED cihazını
geliştirmektir. Projede OLED çalışmalarında ışık yayıcı katman olarak kuantum
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TRANS-BIS(ALKYLPHOSPHINE) PLATINUM(II)-ALKYNYL
COMPLEXES SHOWING BROADBAND VISIBLE LIGHT
ABSORPTION AND LONG-LIVED TRIPLET EXCITED STATES
Betül Küçüköz a, Huiru Jiab, Yongheng Xingc, Poulomi Majumdarb, Caishun
Zhangb, Ahmet Karataya, H. Gul Yaglioglu a, Ayhan Elmali a, Jianzhang Zhaob,
Mustafa Hayvalıd
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b
State Key Laboratory of Fine Chemicals, School of Chemical Engineering, Dalian
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ABSTRACT

Reference
[1] Huiru Jia, Betül Küçüköz, Yongheng Xing, Poulomi Majumdar, Caishun Zhang,
Ahmet Karatay, Gul Yaglioglu, Ayhan Elmali, Jianzhang Zhao, Mustafa Hayvali,
“trans-Bis(alkylphosphine) platinum(II)-alkynyl complexes showing broadband visible
light absorption and long-lived triplet excited states”, Journal of Material Chemistry
C, 2 (2014) 9720- 9736.

Heteroleptic trans-bis(alkylphosphine) platinum(II) bisacetylide complexes Pt-1 and Pt-2
were prepared to achieve broadband absorption of visible light. Two different ethynyl
BODIPY ligands were used in each complex. Each BODIPY ligand gives strong
absorption in the visible spectral region, but at different wavelengths, thus broadband
absorption in the visible spectral region was achieved for the Pt(II) complexes. Singlet
energy transfer from the peripheral coordinated BODIPY to the central coordinated
BODIPY (with 2,6-diethynyl substitution) was confirmed by steady state absorption/
luminescence spectroscopy, fluorescence excitation spectroscopy and nanosecond/
femtosecond ultrafast time-resolved transient absorption spectroscopy. Long-lived triplet
excited states were observed for both complexes. Nanosecond time-resolved transient
absorption spectroscopy indicated that the triplet excited state of Pt-1 is distributed on
both BODIPY units. For Pt-2, however, the T1 state is confined to the central
coordinated BODIPY ligand. These complexes show high singlet oxygen quantum
yields. With nanosecond pulsed laser excitation, delayed fluorescence was observed for
the complexes which is rarely reported for transition metal complexes. The complexes
were used as efficient multi-wavelength excitable triplet photosensitizers for triplet–
triplet annihilation upconversion.
Keywords: Borondipyrromethene, Singlet energy transfer, Singlet oxygen quantum
yield, Triplet-triplet annihilation upconversion, Ultrafast spectroscopy
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oscilloscope. The pulses that are observed on the oscilloscope screen are used for
100 GHz High Speed Oscilloscope Calibration System
calibration of the rise time.
The soliton fiber laser is compact and portable. We have compared the portable soliton
B. Bereket1, 2, *, Ç. Şenel1, M.Çelik1 and R. Hamid1
laser with other type of lasers and observed that the portable soliton laser has the lowest
1 TÜBİTAK National Metrology Institute (UME), PO 54, TR-41470, Gebze, Kocaeli,
phase noise.
Turkey
In conclusion, we report soliton fiber laser which has low phase noise for high speed
2 Gebze Technical University, TR-41400, Gebze, Kocaeli, Turkey
oscilloscope calibration.
*Corresponding author: bbereket@gtu.edu.tr
Keywords: Femtosecond soliton fiber laser, high speed oscilloscope, rise time, phase
noise

Recently time interval measurement uncertainty has been decreased from 200
ps to 10 due to improvements in the high speed oscilloscope technologies. To calibrate
rise time of high speed oscilloscopes, low rise time pulses are required. These types of
pulses can be generated by femtosecond fiber lasers.
We construct soliton fiber laser for high-speed oscilloscope calibration. This laser
requires anomalous dispersion and nonlinear effect [2]. When these two effects are
balanced with each other, solitons are developed.
The details of the experimental setup is shown in Fig. 1. The laser is pumped using a 976
nm diode laser with 350 mW output power. Self-starting mode-locked operation is
achieved utilizing nonlinear polarization rotation as a virtual fast saturable absorber. The
repetition rate of the laser is 100 MHz. Oscillator has two output ports. Polarizing beam
splitter output power is 35 mW and 50/50 output power is 20 mW. Spectral width of the
generated pulses is 16 nm. The output pulses from 50/50 output are stretched using a
fiber with positive dispersion and amplified in an Er-doped fiber. Output power of the
amplifier is 58mW. Amplified pulses are compressed in a fiber with negative dispersion
to 121 fs. As seen from the figure, the laser cavity is made of all-fiber components for
robustness and stability.

References
1. Mark Bieler, Steffen Seitz, Meinhard Spitzer, Günter Hein, Klaus Pierz, Uwe Siegner,
M. Anjan Basu, Andrew J. A. Smith, and Matthew R. Harper, “ Rise- time calibration of
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Fig. 1 Schematic diagram of the setup
Compressed optical pulses are utilized to generate electrical pulses using a 100
GHz photodiode. Output of the photodiode is connected to a 50 GHz high-speed
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modları arasında bağlaşım (mode coupling) oluşumu esasına dayanır. Bu bağlaşım
UZUN PERİYOTLU FİBER IZGARA SENSÖRÜN KIRILMA İNDİSİ
nedeniyle LPFG’nin iletim spektrumu kesikli dalga boylarında merkezleri olan
HASSASİYETİNİN MODELLENMESİ
(rezonans dalga boyu)
bir dizi zayıflama bandından oluşur. Her bir zayıflama bandı temel modun farklı bir kılıf
C. İde, K. Yüksel
moduna bağlaşımına karşılık gelir.
Elektrik- Elektronik Mühendisliği Bölümü, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE),
Kılıf modlarının yayılım sabitleri (propogation constants) dış ortamdaki değişikliklerden
Urla, 35430, İzmir, Türkiye
etkilenir. Bu etkileşim, LPFG’nin iletim spektrumunda rezonans diplerinin hem
cansuide@iyte.edu.tr
genliğinin hem de dalgaboyunun değişimine neden olur. LPFG’lerin sensör
uygulamalarında, sıcaklığın artması ve dış ortamın kırılma indisinin azalması gibi
Özet
Teknolojinin ilerlemesiyle birlikte daha hızlı, daha güvenilir, daha hassas, çoklu ve fiziksel parametrelerdeki değişiklikler, dalga boyu kayması veya genlik değişimine bağlı
uzaktan ölçüm alabilme kapasiteli ve/veya taşınabilir sensör ve görüntüleme sistemlerine olarak tespit edilebilir.
gereklilik artmaktadır. Fiber optik sensörler, sektördeki bu açığa kullanışlı çözümler Çalışmanın ilk kısmında LPFG’nin iletim spektrumunun farklı kırılma indisine sahip
sunmaktadır. Bu çalışmada dış ortamın kırılma indisinde meydana gelen değişimleri ortamlarda simülasyonu yapılmıştır. Matematiksel modelleme yapılırken çekirdek ve
ölçmek amacıyla fiber optik sensör çeşitleri arasında yer alan uzun periyotlu fiber ızgara kılıf modlarının yayılım sabitlerinin dış ortam havayken (n=1) hesaplaması yapılmış
(Long Period Fibre Grating, LPFG) tabanlı sensör analiz edilmiştir. LPFG tabanlı daha sonra bu katsayıların ortam kırılma indisi değişimlerine bağlı olarak değişimi
kırılma indisi sensörlerinin konvansiyonel refraktometrelere göre avantajı yüksek hesaplanmıştır. Temel yayılım modu çekirdekle sınırlı olduğu ve dış ortamdaki kırılma
hassasiyet ve çözünürlük (10-3, 10-5) sağlamalarıdır. Bu da LPFG tabanlı sensörlerin indisi değişimlerinden etkilenmediği için temel mod yayılım sabiti hesaplanırken fiber,
çekirdek ve kılıf olmak üzere iki katmanlı yapı olarak varsayılmıştır. Kılıf modlarının
biyo-kimya, kimya ve gıda endüstrilerinde kullanılmasına olanak sağlar.
yayılım sabitleri hesaplanırken ise fiberin dış ortam ve kılıftan oluştuğu varsayılarak,
çekirdekten gelen etkiler ihmal edilmiştir (two-layer model, [3]). Şekil 2 farklı kırılma
indislerine sahip dış ortamlar için simülasyonla elde edilen iletim spektrumudur.
Spektrum sadece şekil 1’de de görülen LP06 modundaki değişim için çizdirilmiştir
(nümerik açıklık (NA): 0.11, çekirdek yarıçapı: 4.75x10-6 m, kılıf yarıçapı: 62.5x10-6
m, ızgara periyodu: 400x10-6 m, ızgara uzunluğu: 30x10-3 m).
Çalışmanın ikinci kısmında simülasyonla elde edilen sonuçlar deneysel olarak
doğrulanacaktır. Ortam kırılma indisi, kılıfın kırılma indisinden daha küçük olan
kimyasallarda ölçüm parametresi olarak dalgaboyunda meydana gelen kayma
kullanılacaktır. Ortam kırılma indisi kılıfın kırılma indisinden daha büyük olan
kimyasallarda ise dalga boyu kayması az olduğu için ölçümler genlikteki değişime bağlı
olarak yapılacaktır. Çalışmada sorgulayıcı ünite olarak optik spektrum analizör (OSA)
kullanılacaktır.

Şekil 1. LPFG iletim spektrumu (n=1 için)
Fiber ızgaralar, fiber optik çekirdek (core) kırılma indisinin kalıcı bir şekilde periyodik
olarak değiştirilmesiyle elde edilirler. Uzun periyotlu fiber ızgaraların ızgara periyodu
genellikle 100 µm ile 1 mm arasındadır. LPFG’lerin çalışma prensibi, fiberin temel
çekirdek modu ile onunla aynı yönde (ileri doğru) yayılan kılıf (kaplama, cladding)
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bağlı olarak pH, yoğunluk, sıcaklık gibi çeşitli fiziksel parametre değerlerini bulmak da
mümkündür.
Anahtar kelimeler: Fiber optik sensör, uzun periyotlu fiber ızgara (LPFG), kırılma indisi,
mode coupling, dalgaboyu kayması
Kaynakça
1) T. Erdogan, “Fiber grating spectra”, J. Lightw. Tech, vol. 15, no. 8, pp. 1227-1294,
1997.
2) T. Erdogan, "Cladding-mode resonances in short- and long-period fiber grating
filters", J. Opt. Soc. Am. A, vol. 14, pp. 1760-1773, 1997.
3) M. Vengsarkar, P. J. Lemaire, J. B. Judkins, V. Bhatia, T. Erdogan, and J. E. Sipe,
“Long-period fiber gratings as band-rejection filters”, J. Lightw. Tech., vol. 14, no. 1,
pp. 58-65, 1996.
4) R. Kashyap, Fiber Bragg Gratings, Academic Press, San Diego, Chapter 4, pp.119193, 1999.
Şekil 2. Tek bir mod için farklı kırılma indisine sahip ortamlarda iletim spektrumu
(LP06 modu)

Şekil 3. LP06 modu için dış ortamının kırılma indisine bağlı dalgaboyu değişimi,
Çalışmanın nihai amacı farklı alanlarda kullanılabilecek uzun periyotlu fiber ızgara
tabanlı hassas bir kırılma indisi sensörü tasarlamaktır. Kırılma indisinin ölçümü
sayesinde çeşitli sıvılardaki (kan, meyve suyu, şarap, süt, deniz suyu vb.) şeker
miktarının veya tuz miktarının ölçülmesi, yağlardaki, petrol türevlerindeki ve alkollü
içeceklerdeki sahteciliğin tespiti ve çeşitli çevresel analizlerin (havuz suyu, içme suyu,
arıtma suyu analizleri gibi) yapılabileceği öngörülmektedir. Kırılma indisi ölçümüne
16

FOTONİK 2015 | 17. Ulusal Optik, Elektro-Optik ve Fotonik Çalıştayı
[2] Karolin, J., Lennart, A. L., Strandberg, L., Tor, N. 1994. “Fluorescence and
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M2 or beam propagation ratio, is a value that indicates how close a laser is to
being a single mode TEM00 beam, which in turn determines how small a beam waist
can be focused [1]. For the perfect Gaussian TEM00 condition the M2 equals 1. For a
laser beam propagating through space, the equation for the divergence θ of an unfocused
beam is given by:
!="2 4#/$%0
For a pure Gaussian TEM00 beam M2 equals 1, and thus has no impact on the
calculation. The calculation of the minimal beam spot is then:
&0=4#/$!
Again with M2 equal to 1, the focused spot is diffraction limited. For real beams, M2
will be greater than 1, and thus the minimum beam waist will be larger by the M2 waist.

Fig. 1 Characteristics of a laser beam as it passes through a focusing lens
The ISO/DIS 11146 requires that M2 be calculated from a series of measurements. M2 is
measured on real beams by focusing the beam with a fixed position lens of known focal
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length, and then measuring the characteristics of the artificially created beam waist and References
divergence. To provide an accurate calculation of M2, it is essential to make at least 5 1. Michael Scaggs, Gil Haas, “Real time laser beam analysis system for high power
measurements in the focused beam waist region, and at least 5 measurements in the far lasers”, SPIE, 7913, 791306 (2011)
field, two Rayleigh ranges away from the waist area [2]. The multiple measurements 2. http://www.ophiropt.com/laser-measurement-instruments/beam-profilers/knowledgeensure that the minimum beam width is found. In addition, the multiple measurements center/tutorial/m2-beam-propagation
enable a ‘curve fit’ that improves the accuracy of the calculation by minimizing 3. Philip B. Chapple, “Beam waist and M2 measurement using a finite slit”, SPIE, 2461measurement error at any single point. An accurate calculation of M2 is made by using 2466, (1994)
the data from the multiple beam width measurements at known distances from a lens, 4. Marcos A.C. de Araújo, Rubens Silva, Emerson de Lima, Daniel P. Pereira, and Paulo
coupled with the known characteristics of the focusing lens.
C. de Oliveira “Measurement of Gaussian laser beam radius using the knife-edge
We demonstrate M2 beam analysis system that is designed with knife-edge beam technique: improvement on data analysis”, OSA, 48, 2, (2009)
profiler and CCD camera. We obtain best measurement values with knife-edge beam
profiler. Mechanism of a beam profiler has two slits on the rotating drum. Only the
portion of the laser beam that can pass through the slits reach the detector at a time. The
detector records beam position and intensity. Beam profile is created when one rotation
of the drum is complete.

Fig. 2 M2 measurement system with knife-edge beam profiler
M2 measurement system consists of motor driver, step motor, 200 mm lens, mirrors,
translational stage and variable attenuator. Step motor is programmed. Beam profiler is
moved by step motor. The beam can be focused for a given beam divergence angle,
which is often limited by the numerical aperture of the focusing lens. Together with the
optical power, the beam quality factor determines the brightness (more precisely, the
radiance) of a laser beam [1].
Keywords: M2 measurement system, beam characterization, optical characterization,
beam waist
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III -V YARIİLETKEN YAPILARA ÇİNKO VE BENZERİ
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Şekil.1. Farklı sıcaklıklardaki Çinko difüzyon profili
Anahtar kelimeler: Çinko difüzyonu, InP tabanlı
karakterizasyonu, açık tüp yöntemi ile difüzyon, SIMS

Özet

Bir çok optoelektronik aygıtın üretiminde en önemli adımdan biri
yarıiletken malzemenin katkılanmasıdır. Özellikle son yıllarda kızılötesi bölgede
(λ=1,55 um) çalışan yüksek hızlı, yüksek verimlilikli, yüksek duyarlılıklı ve
düşük karanlık akımlı bir fotodedektör üretmek için III-V yarıiletkenlerden InP
tabanlı malzemeler kullanılır. Çinko difüzyonu genellikle InP alttaş üzerine lazer
ve fotodiyod üretiminde temel ve tamamlayıcı işlemlerdir. InP alttaş katkılama
işleminde çinko konsantrasyonun hassas kontrolü ve pn eklem pozisyonu çok
kritik bir şekilde ayarlanmalıdır. Fakat III-V yarıiletkenlere difüzyonu işlemi,
silisyum veya germanyum gibi yarıiletkenlere difüzyon işleminden çok daha
zordur. Bunun nedeni, V grup elementlerinini difüzyon sıcaklığında yüksek
buhar basıncına sahip olmasıdır. Bu ise V grup elementin III-V wafer
yüzeyinden kolaylıkla termal olarak ayrışması anlamına gelmektedir. Bu çok
ciddi bir problemdir.[3] Bu zorluk sebebiyle III-V yarıiletkenlerin katkılama
işlemi daha ciddi bir altyapı gerekmektedir.
Bu çalışmada temel amaç; difüzyon derinliği, katkı konsantrasyonu
kontrol edilebilen, uniform ve tekrar edilebilir bir şekilde çinko atomlarının InP
tabanlı yapılara difüzyonun gerçekleşmesi ve bu difüzyonun karakterize
edilmesidir. Bu amaç doğrultusunda ilk olarak InP alttaşa çinko malzemesinin
difüzyonu üzerine çalışıldı. Bu denemelerde termal buharlaştırma, sputter
magnetron ve termal fırın gibi temel mikrofabrikasyon yöntemleri kullanılmıştır.
2. Adımda, difüzyon sıcaklığının difüzyon derinliğine bağlılığı araştırılmıştır.
Difüzyon karakterizyonu için İkincil İyon Kütle Spektrometresi (SIMS) analiz
yöntemi kullanılmıştır.

fotodedektör,

Difüzyon
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OPTICAL FIBER LENGTH MEASUREMENT SYSTEM
BASED ON FRESNEL REFLECTION

Keywords: Fresnel reflection, length measurement, nanosecond pulse, optical fiber
sensor.
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Abstract
In this study, we present an ultra-fast and a basic length measurement method
for the fiber optic system based on the Fresnel reflection. In the proposed system, a
double time-delayed reflection of the optical pulses are generated from a single
nanosecond pulse due to the different lengths of the reference and the test fiber. The
basic idea of this technique is to determine the length of the fiber optic cable by
measuring differential time between two reflected pulses which occurring from reference
fiber and test fiber ends.

Figure.1 The experimental setup for the Fresnel reflection-based optical fiber length
measurement system.
The measurement setup is quite simple and can be made as a compact device. It
reveals that the proposed system is able to find the almost exact fiber length for the
different types of fiber optic cables and linear measurements. Also, it should be
emphasized that the measurement system is reliable and can be used for the other
applications in the fiber optic transmission lines.
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Nonperiodic Nanostructures : Fractal Cantor Filter

TAMAMEN KATI HAL FORMDA ELEKTROKROMİK CİHAZ
TASARIMI
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Özet
Elektrokromik cihazlar (EC), üzerine uygulanan gerilime bağlı olarak optik özelliklerini
sürekli ve geri çevrilebilir olarak değiştiren malzemelerdir. Düşük güç tüketimlerinden
(<2V), yüksek renklenme verimlerinden dolayı birçok uygulama alanı bulan EC
cihazlar; özellikle akıllı camlarda, aynalarda, ekranlarda ve optik anahtarlama
aygıtlarında kullanılmaktadır [1].
Bir EC cihaz genellikle şeffaf-iletken bir katman, elektrokromik anodik ve katodik film
ve iyon iletken katmandan oluşur. Şeffaf iletken katmana uygulanan gerilim nedeniyle
iyonlar anodik ve katodik elektrokromik filmler arasında hareket ederler. Bu iyonların
iletimi, iyon iletken katman tarafından sağlanır.

filizkrm@gmail.com

Optical properties of fractal Cantor-like nanostructures are investigated
numerically. Fractal Cantor-like nanostructures have been modeled in
visible bands of electromagnetic spectrum. A transmission spectrum of
triadic and pentadic optical Cantor set exhibits localized peaks inside
forbidden frequency band gaps. This feature could be useful in the design
of novel filters. Based on the matrix theory at normal incidence, it has
been developed a Fortran program to design and simulate the
performance of Cantor filters.

Tamamen katı formda bir EC cihaz üretmek için genellikle iki çeşit iyon iletken katman
kullanılmaktadır: polimerik ve inorganik proton iletkenler. Polimer tipi iyon iletkenler
H+ ve Li+ iletim kapasiteleri inorganik ince filmlere göre oldukça iyidir. Fakat polimer
proton iletkenlerin, geçiş metali oksitlerine göre çevresel kararlılıkları oldukça düşüktür
ve cihazın paketlenme süreçlerinde zorluklar vardır [2]. Buradaki temel sorun, üretim
sırasındaki sızdırmazlığın ve hava kabarcığının oluşumunun engellenmesidir. Literatürde
genellikle sıvı veya jel formundaki iyon iletken katmanlar yüksek elektrokromik
verimliliklerinden dolayı EC cihazlarda yaygın olarak çalışılmalarına rağmen, yukarıda
sayılmış olan dezavantajlarından dolayı yeni iyon iletken katmanların çalışılması veya
mevcut olan malzemelerin özelliklerinin iyileştirilmesi
zorunludur.

Key words: Cantor filter, nonperiodic nanostructures, visible region
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Bu çalışmada tamamen ince film formunda elektrokromik
cihaz tasarı yapılmış ve elektrokromik özellikleri
incelenmiştir. Şeffaf-iletken katman olarak ITO ince film
büyütülürken, katodik katman olarak WO3, anodik katman
olarak NiO, iyon iletken katman olarak ise Ta2O5 ince film
büyütülmüştür. Tüm katmanlar RF kopartma sistemi ile
büyütülmüştür. Her bir katmanın optik ve elektrokromik
özellikleri incelenmiştir.
Şekil 1. Tamamen katı
hal formdaki EC cihaz
konfigürasyonu.
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Evaluation of Morphological
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Ammunitions Using SEM/EDS
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Abstract
In this study, gunshot residues (GSR) of eight different original
ammunitions were studied. The gunshot residues collected by tape-lift
method from shooters’ both hands were analyzed by SEM/EDS
technique. Analysis was performed separately for each ammunition and
shooter using different firearms. Only the primary residues were taken
into account for the analysis of samples. The relationships between
chemical compositions and morphological structures of ammunition types
were investigated and classified. The mutual relations between the
frequencies of occurrence of the morphological structures of different
ammunition types were analyzed by means of non-parametric statistical
methods (R-Spearman and τ-Kendall correlation). Elemental composition
of GSR was found to be associated with the primer type. Different
morphological classes, typically smaller than 100 µm in radius, were also
identified. The percentages of frequencies of morphological classes of
GSR obtained for different ammunition types were found to be similar.
The ammunition type can be determined by comparing the primers from
test shots with the primer composition obtained by tape-lift method from
the suspect’s hand or firearm and cartridge.
Keywords: Scanning Electron Microscopy / Energy Dispersive X-Ray
Spectrometry, Gunpowder, Gunshot Residue.
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Efficient and High Power Cr:LiSAF Lasers Pumped by Low-Cost
Multi-Mode Diodes

Voltajla kontrol edilebilen grafen-altın tabanlı
süperkapasitor ile femtosaniye darbe üretimi
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We have achieved significant average power and efficiency scaling from diodepumped Cr:LiSAF lasers in continuous-wave (cw), cw frequency-doubled and
mode-locked regimes. Four singleemitter broad-area laser diodes around 660 nm
were employed as the pump source that provided a total pump power of 7.2 W.
A 20-mm long Cr:LiSAF sample with a relatively low Cr-concentration (0.8%)
was used as the gain media to minimize thermal effects. In cw laser experiments,
2.4 W of output power, a slope efficiency of 50%, and a tuning range covering
the 770-1110 nm region was demonstrated. Intracavity frequency-doubling with
beta-barium borate (BBO) crystals produced up to 1160 mW of blue power, and
a record tuning range in the 387-463 nm region. When mode-locked with a
saturable Bragg reflector, the laser produced 195-fs pulses with 580 mW of
average power around 820 nm at 100.3 MHz repetition rate. The optical-tooptical conversion efficiency of the system was 33% in cw, 16% in cw
frequency-doubled, and 8% in cw mode-locked regimes, respectively. With
these results, we (i) significantly improve the efficiency (o-to-o) of high-power
Cr:LiSAF lasers, (ii) achieved highest average powers in cw frequency-doubled
and cw modelocked regimes, and (iii) report record tuning ranges for cw and cw
frequency doubled Cr:LiSAF laser systems [1, 2]. We acknowledge financial
support from TUBITAK (The Scientific and Technological Research Council of
Turkey, 114F191), European Union Marie Curie Career Integration Grant
(PCIG11-GA- 2012-321787) and Alexander von Humboldt-Foundation.

Grafen ve grafen tabanlı nano yapılar, sahip oldukları optik ve elektronik özellikler
sayesinde, çe!itli lazer sistemlerinden femtosaniye darbe üretebilmek için özgün birer
doyabilen so"urucu olarak kullanılmaktadırlar. Tek katmanlı grafeni di"er nano
malzemelerden ayıran en önemli özelli"i, sahip oldu"u do"rusal dispersiyon ba"ıntısıdır.
Bu özelli"i sayesinde, elektromanyetik tayfın büyük bir bölümünde neredeyse sabit kalan
%2.3'lük bir so"urma de"erine sahip olan grafen, 800nm'den 2500nm'ye kadar farklı
dalgaboylarında çalı!an lazerlerin kip-kilitleme deneylerinde modülatör olarak
kullanılabilmi!tir [1, 2]. Grafen sahip oldu"u bu özgün özelliklere rağmen, lazer
rezonatörü içerisinde kullanıldı"ında yakla!ık %5'lik bir optik so"urma kaybına neden
olmaktadır. Bu optik kayıp, dü!ük optik kazanç de"erleri olan lazerlerle kullanımını
zorla!tırmakta ve bu lazerlerin verimlerini dü!ürmektedir. Grafenin optik so"urma
miktarını kontrol edebilmek için, Fermi seviyesinin iletim ya da valans bandına
kaydırılması gerekmektedir. Grafen tabanlı süperkapasitör yapıları ve katıhal
kapasitörleri, Fermi seviyesinin elektrik gerilimi ile kaydırılmasına olanak vermektedir
[3, 4]. Grafen süperkapasitörlerin, katıhal kapasitörlere göre en büyük avantajı,
kullanılan yüksek dielektrik katsayılı elektrolit sayesinde, dü!ük
voltaj de"erlerinde bile yüksek foton enerjilerinde modülasyona izin verebilmesidir [4].
Grubumuz tarafından yapılan bir önceki çalı!mada [5], iki grafen elektrot kullanılarak bir
süperkapasitör yapısı olu!turmu! ve optik so"urma kaybını kontrol ederek literatürde ilk
defa bu tarz bir doyabilen so"urucu ile femtosaniye darbe üretimi gerçekle!tirilmi!tir. Bu
çalı!mada ise, grafen elektrotlardan birini altın ile de"i!tirerek, optik so"urma kayıplarını
daha da azaltıp, daha dü!ük pompa e!ik de"erlerinde femtosaniye darbe üretimi
gerçekle!tirilmi!tir. Deneylerde kullanılan voltajla kontrol edilebilen grafen-altın
doyabilen so"urucunun (VCG-altın) grafen elektrotu, kimyasal buhar yı"ma (chemical
vapor deposition, CVD) tekni"i ile bakır folyolar üzerinde sentezlendikten sonra, infrasil
altta!ı üzerine aktarıldı. Altın elektrot ise termal buharla!tırma (thermal evaporation)
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tekni"i ile 5nm kalınlı"ındaki Ti katmanına yapı!tırılarak, infrasil altta!ı üzerine aktarıldı.
A COMPACT GREEN LASER by SECOND HARMONIC
Lazer ı!ı"ının altın tabakadan geçişi
GENERATION
için, altın üzerinde 5mm geni!li"inde bir delik açıldı. Elektrotlar arasındaki 100 #m
geni!li"indeki bo!luk, yüksek dielektrik katsayısına sahip bir elektrolit (Diethymethyl (2methoxyethyl) ammonium bis (trifluro- 74 methylsulfony) imide [DEME][TFSI]) ile B. Develi, M. Tiken, E. Orhan, Member, IEEE, and G. Aras , Student Member, IEEE
dolduruldu [4]. Cihazın doyabilen so"urucu özelliklerini ve femtosaniye darbe
üretebilme performansını test edebilmek için, bir önceki çalışmamızdaki Cr:forsterite Abstract We present a watt-level compact green laser based on Nd:YVO4/ MgO:PPLN
lazer rezonatörü kullanıldı [5]. Lazer rezonatörünün uzunlu"u q-parametresini koruyan, mGreen module pumped by a C-mount 808 nm laser diode, which are in high demand in
çok yansımalı bir kovuk (MPC) ile arttırılarak, darbe tekrar frekansı 4.51 MHz'e indirildi the laser display industry. The maximum output power of 1.2 W was achieved at 3W
[6]. Soliton darbeleri üretebilmek için gerekli olan dispersiyon miktarı, eksi dispersiyona pump power, which corresponds to an optical-to-optical conversion efficiency of 30%.
sahip aynalar ilave edilerek sa"landı ve -4432 fs2 düzeyine getirildi. VCG-altın'a
uygulanan voltaj miktarı 0-2V arasında de"i!tirilerek, en verimli kip-kilitleme aralı"ı Index Terms Display technologies, green laser, PPLN crystal, second harmonic
belirlendi. Rezonatör, 0.4V (0.8V) voltaj de"erinde, 1240 nm dalgaboyu civarında, 89 fs generation (SHG) effect.
(80 fs) uzunlu"unda, darbe tepe gücü 32 kW (42 kW) olan darbeler üretti. Ölçülen
zaman-spektral genlik çarpımı 0.35 (0.33) civarında olup, dönüşüm sınırında (transform I. INTRODUCTION
limited) darbeler üretildi"ini göstermektedir. Geliştirilmiş tasarımı sayesinde,
modülatörün lazer rezonatörüne ilave etti"i tek geçi!teki optik kayıp bir önceki tasarıma HIGH power lasers emitting in the visible spectral range are required in many fields, such
göre azaltılmış ve daha düşük pompa eşik değerlerinde femtosaniye darbe üretimi as spectroscopy [1], direct material processing [2] and display technology [3]. Gas and
gerçekle!tirilebilmiştir. Bu çalı!ma sonucunda, literatürde ilk kez, altın ve grafen tabanlı solid state lasers are readily available for these purposes but they are limited to specific
bir süperkapasitör yapısı, doyabilen so"urucu olarak kullanılarak, femtosaniye darbe wavelengths and their size can prevent their use in some applications. Significant effort
üretimi gerçekle!tirilmi!tir.
has been made to develop practical and powerful visible lasers due to numerous
applications that require compact visible coherent light sources. Compact green light
sources are of great interest for several applications such as in spectroscopy and mobile
displays. The requirements for such sources are low noise, high-frequency modulation
capability, compactness, reliability, low power consumption, and low cost [4], [6].
Visible laser can be obtained in two ways: directly emitting from semiconductor laser
diodes based on AlGaAs or GaN materials, and wavelength conversion through a
nonlinear optical process such as frequency doubling. As an alternative to the
semiconductor based laser the generation of green-light can be obtained using frequency
doubling in materials with high nonlinear susceptibility. The phenomenon of wavelength
doubling is based on the second-harmonic-generation (SHG) effect, where photons
interacting with a nonlinear material are effectively combined to form new photons with
twice the energy, and therefore twice the frequency and half the wavelength of the initial
photons [7]. Nonlinear waveguides present a way to achieve efficient frequency
doubling at low power levels, i.e., without resorting either to short pulses or to resonant
enhancement. Commonly, diode-pumped solid-state (DPSS) lasers were used as a pump
source for the SHG. DPSS laser based greenlight sources are not suitable for direct
modulation schemes, because of the long fluorescence lifetime of the gain material and
the intra-cavity frequency doubling configuration. Many different properties of a
nonlinear crystal can be very important for application in nonlinear frequency
conversion, such as chromatic dispersion, birefringence, nonlinear coefficient, optical
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transparency etc. The frequency doubling process is phase sensitive. This nonlinear green output is monitored with a power meter. A green laser structure based on the
process requires phase matching to be efficient because chromatic dispersion induced mGreen module basically consists of only two components, i.e. one 808-nm pump laser
phase mismatch does not vanish, and thus conversion efficiency suffers. However, with diode and an mGreen module. Since the mGreen module has already integrated the laser
quasi-phased-matching (QPM) comparable results are achievable. To that end, crystal and the frequency doubling crystal together, we only need combine a pump
periodically poled materials can be used such as periodically poled lithium niobate source with an mGreen module to form a laser. To achieve the highest frequency
(PPLN). A combination of the high nonlinearity of PPLN with strong waveguide doubling efficiency, the polarization direction of the fundamental light should be in
confinement allows for efficient nonlinear interactions even at rather low pump power parallel with the z-axis of the MgO:PPLN crystal. Therefore, in our experiments, a
levels. Magnesium doped PPLN (MgO:PPLN) material has successfully been used to standard broad-stripe 3 W TE polarized C-Mount 808 nm Laser Diode (LD) was rotated
generate green [8] and blue [9] laser beams with good efficiency. Previous work [7] has by 90° when it was used as the pump source. The distance between the LD emitting facet
shown a watt level compact green laser module based on integrated Nd:YVO4 and and mGreen input facet was set to 0.3 mm.
MgO:PPLN crystals. The maximum output power of 1.28 W was achieved, which Fig. 1 shows the output power of green laser as a function of 808 nm LD pump power.
corresponds to an optical-to-optical conversion efficiency of 29.1%.
The maximum output power of 1.2 W was achieved at 3W pump power, which
This paper introduces a watt-level compact green laser based on Nd:YVO4/ MgO:PPLN corresponds to an optical-to-optical conversion efficiency of 30%. The trend of the curve
mGreen module pumped by a C-mount 808 nm laser diode, which are in high demand in does not show any saturation, implying that the green output power can be further
the laser display industry.
increased by using a higher pump source. As shown in Fig. 1, the output green power is
almost independent on the usage of a focusing lens between the 808 nm pump laser
diode and the mGreen module, implying that the green laser can be easily packaged. In
II. EXPERIMENTS AND RESULTS
order to achieve high quality output beam, the 808 nm pump laser diode used in the
The traditional DPSS green laser usually consists of five components, i.e. an 808-nm experiments was fast-axis collimated.
pump laser diode, a focusing lens, a laser crystal, a nonlinear crystal, and a coupling
mirror. The laser crystal is for 1064 nm infrared light generation while the nonlinear
crystal is for second harmonic generation (SHG). As a gain medium, Nd:YVO4 is
suitable for low and medium power lasers due to its high absorption over a wide
pumping wavelength bandwidth, linear polarized emission, and large stimulatedemission cross section at the lasing wavelength [5]. However, the commercial
MgO:PPLN crystals are usually very thin (i.e. 0.5 mm). As a result, it is difficult to
package the DPSS laser using MgO:PPLN. To overcome this issue, integrating a
Nd:YVO4 crystal and a MgO:PPLN crystal together is a better solution to avoid the
complicated alignment process during laser packaging. Although Nd:YVO4/MgO:PPLN
microchips based on the optical bonding technology have been recently developed, they
are limited to low power applications (100 mW) since 40% to 50% of the pump energy
is converted to heat by Nd:YVO4 in green laser operation, which is transferred to the
bonded MgO:PPLN crystal [9], [10]. To achieve low-cost high-power green lasers, a
new compact-packaged Nd:YVO4/MgO:PPLN module, named a Green laser module, Fig. 1. CW performance of the microchip green laser
has recently been developed (by CQ Laser Technologies).
The frequency doubling crystal (HC Photonics) is PPMgLN with a MgO doping
concentration of 5% and is of congruent composition. The dimensions of the crystal are
10 x 4.5 x 2 mm³ and the QPM period is 6.5 mm with a 50% duty cycle. The input and
output surfaces have been anti-reflection (AR) coated for 1064 nm and 532 nm
respectively. A single frequency C-mount laser diode is focused into a PPMgLN crystal.
The 1064 nm and 532 nm wavelengths are separated via two dichroic mirrors and the
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III. CONCLUSION
A compact green laser based on Nd:YVO4/ MgO:PPLN mGreen module pumped by a
C-mount 808 nm laser diode was fabricated in this study. According to experimental
results, it was observed that the maximum output power of 1.2 W was achieved at 3W
pump power, which corresponds to an optical-to-optical conversion efficiency of 30%.
The temperature dependence of the MgO:PPLN was also investigated. The temperature
tuning curve of an mGreen module is illustrated in Fig. 2. As shown in Fig. 2, a
MgO:PPLN with a quasi-phase matching (QPM) temperature which the highest output
power is reached at 36°C. It is concluded that PPLN crystal length decreases, operating
temperature increases. It is necessary that PPLN crystal is operated at room temperature
and has the longitudinal length of 1mm and below for power saving of portable laser
pointer.

Fig. 2. Temperature tuning curve of a mGreen modüle

The temperature dependence of the mGreen module was also investigated. As shown in
Fig. 2, the highest output power is reached at 36 °C. Increasing the operating
temperature relies on two aspects: MgO:PPLN with high QPM temperature and suitable
cavity length. A series of experiments was designed to investigate the relationship
between operating temperature and cavity length. Fig. 5 shows the operating temperature
range versus PPLN crystal length. As seen Fig. 3, as PPLN crystal length decreases,
operating temperature increases. According to these experimental results, we need to
shorten the length of PPLN crystalline to increase the operating temperature range. It
concluded that precision temperature control is for crystal of length 3mm and above. It is
necessary that PPLN crystal is operated at room temperature and has the longitudinal
length of 1mm and below for power saving of portable laser pointer.
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Electrical Characteristics of an Ag/n-InP Schottky Diode Based on

total effective area of the patches NAe is calculated for high and low
temperatures and as a result, it is seen that the low barrier regions
influence significantly the electron transport at the interface of the
junction. The discrepancy between I(V) and C(V) barrier heights are also
commented on basis of a Gaussian approach. From the linear relationship
between the φe and n , the homogeneous barrier height φb is noted to be

Temperature Dependent I-V and C-V Measurements
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0.418 eV. The values of A* (effective Richardson constant) and φb are
determined from classic modified Richardson plot as A* :8.08 Acm-2K-2
_

_

and φb :0.416 eV and from Tung’s model as A* :9.35 Acm-2K-2 and φb
:0.418 eV, which demonstrates an excellent agreement with the
theoretical value (9.4 Acm-2K-2) of n-InP. As a result, in order to obtain

The rectifying junction properties of an Ag/n-InP Schottky diode are
investigated in a wide temperature range going from 10 K to 300 K (-263
0
C to 27 0C). The electronic structure of the junction is analyzed by the
techniques of current voltage I(V) and capacitance voltage C(V)
measurement as a function of temperature. The electrical parameters are
characterized with the standard thermionic emission theory. The main
electrical characteristics including the values of apparent barrier height φe
and ideality factor n are found to be 0.414 eV and 1.008 at 300 K (27
0
C), respectively, despite the value of barrier height φb at 300 K (27 0C)
from C(V) data is 0.417 eV. The φe , n and Richardson plot demonstrate
strongly temperature dependent, that is, the φe decreases, n increases and
Richardson plot deviates with decreasing temperature. Such behaviours
are attributed to Schottky barrier anomalies, explained by assuming the
existence of a Gaussian distribution of nanometer-sized patches with low
barrier height at the interface. The accurate theoretical models such as
Tung’s lateral inhomogeneity and multi-Gaussian distribution to comment
the barrier inhomogeneity on the electron transport across the interface
are applied and the comparisons between these approaches for the present
experimental results are carried out. According to the multi-Gaussian
distribution approach, the double-Gaussian nature of Ag/n-InP/In is
commented by the values of the weighting coefficients, standard
deviations and mean barrier height calculated for each distribution. The

_

the more reliable values of A* and φb , it may be reported that Tung’s
lateral inhomogeneity approach is more meaningful; taking into account
the effective patch area which is significantly lower than the whole
geometric area of the diode.
Keywords: InP, Schottky barrier, Barrier inhomogeneity, Gaussian
distribution, Electrical measurements
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LiNbO3 TABANLI ŞİDDET KİPLEYİCİSİ TASARIMI, ÜRETİMİ
VE KARAKTERİZASYONU

Bu çalışmada ilk olarak; UV litografi tekniği kullanılarak LiNbO3
tabanlı alttaş üzerine Mach-Zehnder geometri yapısında tasarlanan maske
yapısı kopyalanmıştır. Belirli süre ve sıcaklıkta difüzyon
gerçekleştirilerek alttaş üzerinde Titanyum optik dalgakılavuzları
oluşturulmuştur. Optik fiber kullanılarak üretilen aygıtların geçirgenlik
karakterizasyonu yapılmış, ve UV geçirgen bir yapıştırıcı kullanılarak
aygıtın her iki tarafındaki dalgakılavuzu uçlarının fiber ile bütünlemesi
yapılmıştır böylece fiber çiftlenimli bir optik aygıt elde edilmiştir. DC
(direct current) seviyede elektriksel karakterizasyon kapsamında
frekanstan bağımsız gerilim ölçümleri yapılmış olup, Vπ, V2π gerilimleri
saptanmış, girişim eğrisi oluşturulmuştur. Son olarak AC ( alternative
current) seviyede 1 GHz’e kadar frekansa bağlı ölçümler yapılmıştır,
frekansa bağlı gerilim grafiği çizdirilerek aygıtın 1 GHz’e kadar çalıştığı
doğrulanmıştır.
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Özet

Entegre optik; fotonik devrelerin yapılanmasını esas alan bir
teknolojidir. Bu mekanizmalar birçok optik aparattan oluşmaktadır. Son
yıllarda entegre optiğin alanı; dalgakılavuzu yapılı optik aygıtların teorisi,
fabrikasyonu ve uygulaması ile yakından ilgili olmaya başlamıştır. Bunun
yanısıra; optik fiber bağlantıları son yıllarda telekomünikasyon
uygulamalarında sıkça tercih edilmektedir. Temel bir fiber optik
bağlantısını oluşturan sistemlerden biri elektro-optik kipleyicilerdir. Bu
tip kipleyiciler; uygulanan bir dış gerilim altında kırılma indisindeki
değişim sonucu oluşan etkiye göre çalışan kipleyicilerdir. Oluşturulan
sistemin yapısına bağlı olarak ışık dalgalarının fazı, kutupluluğu, genliği,
frekansı gibi bazı karakteristik özellikleri kontrollü bir şekilde
değiştirilebilmektedir [1]. Mikrodalga gibi yüksek frekans uygulamaları
ise şiddet kipleyicilerinin geliştirilmesine ortam hazırlamıştır. Bu tip
elektro-optik aygıtların geliştirilmesi sırasında genellikle LiNbO3
malzemesi tercih edilmektedir. Ferroelektrik [2] ve çift kırıcı bir malzeme
olması [2], diğer elektro-optik malzemelere göre yüksek Pockel
katsayısına sahip olması, yakın kırmızı altı bölgede %80’e yakın yüksek
optik geçirgenlik sağlaması LiNbO3‘ün günümüzde fiber optik
uygulamalarında sıkça tercih edilmesine olanak sağlamıştır. LiNbO3
şiddet kipleyicileri fiber-optik iletişimde yerini almaya başlamadan önce
radyo frekans bağlantılardaki optik-elektriksel dönüşümlerde genellikle
RF yükselteçler kullanılmakta idi. Ancak bu durumda da gürültü,
distorsiyon gibi sorunlar meydana geliyordu. Bu nedenle LiNbO3 tabanlı
şiddet kipleyicileri üretilerek radyo frekans uygulamalarındaki bu tip
sorunların ortadan kaldırılması hedeflenmiştir [3].

Anahtar kelimeler: LiNbO3 alttaş, fiber optik, elektro-optik kipleyici,
şiddet kipleyicisi, optik dalgakılavuzu, UV litografi
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periyodu 1 m’de sabit tutularak, sinüzoidal, üçgen, trapezoidal, taşıyıcısız genlik
Spin Profillerinin Polarizasyon Mod Dispersiyonu Azaltma
modüleli
ve taşıyıcılı genlik modüleli spin profilleri için sıra ile 2.74 dönüş/m, 3.41
Performanslarının Karşılaştırmalı Analizi
dönüş/m, 3.79 dönüş/m, 2.57 dönüş/m ve 1.90 dönüş/m spin genlikleri düşük PMD’li
spinli fiber elde etmek için uygun değerler olarak belirlenmiştir. Ayrıca çiftkırılmanın
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Uzak mesafeli ve yüksek veri hızlarına sahip optik fiberli haberleşme sistemlerinde
Polarizasyon Mod Dispersiyonu (PMD) darbe genişlemelerinin temel nedenlerinden
biridir. PMD fiberin çiftkırılmasından kaynaklanan dispersiyon etkisidir. PMD kaynaklı
sorunları azaltmak için günümüze kadar yapılan çalışmalar PMD kompanzatörler ve
düşük PMD’li fiber üretimi üzerine yoğunlaşmıştır. Bu çalışma ikinci başlığı ele
almaktadır.
Çiftkırılması sabit ilerleyen bir fiberin eşit uzunluklu parçalara ayrıldığını varsayarsak,
bu parçalar, bir parçadaki hızlı eksen bir sonraki parçadaki yavaş eksene karşılık gelecek
şekilde döndürülürse, ilk parçada elde edilen DGD, sonraki parçada kompanze edilir.
Böylece fiber boyunca DGD düşük seviyelerde tutulmuş olur. Fiber spin işleminde bu
varsayımdaki gibi ani eksen dönüşleri elde edilmesi pratik olarak imkânsız olsa da, spin
işleminin DGD’yi azaltmasındaki mekanizma bu varsayıma dayanmaktadır.

Şekil 1. Periyodik spin ile DGD azaltma işlemi

Bu çalışmada; Optik fiber spin işlemine dair bilgilerin açıklanmasının ardından farklı
spin profilleri incelenmiştir. Matlab yazılımı yardımı ile spin profillerinin karşılaştırmalı
analizi yapılmış ve tüm spin profillerinin düşük PMD’li fiberler için başarılı sonuçlar
verdiği spin parametreleri elde edilmiştir. Kısa mesafe fiberler için yapılan analizde spin
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Multi-Wavelength Operation of Diode-Pumped Continuous-Wave
and
Mode-Locked Cr:Nd:GSGG Lasers

based on Yb, Tm, Cr and so on as well. Such multicolor laser sources may be
an attractive source for several applications including THz generation [1, 2].
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In this study, we have explored single, dual and tri-wavelength operation
capabilities of continuouswave and mode-locked Cr:Nd:GSGG lasers in
detail. A special birefringent filter made out of crystal quartz with a tilted
optic axis with respect to the plate’s surface has been employed for spectral
selection. This configuration enabled a birefringent filter with several
different orders: with diverse bandwidths and free spectral range values. In
continuous wave (cw) laser experiments, we have obtained lasing thresholds
as low as 14 mW, slope efficiencies as high as 22%, and output powers up to
738 mW. Free running laser wavelength was centered at 1061 nm. Using the
BRF, single line lasing could also be attained at 1051 nm, 1058 nm, 1065
nm, 1068 nm, 1103 nm and 1111 nm (Fig. 1 (a)). We have also achieved
simultaneous dual- and tri- wavelength cw operation at 14 different transition
pairs as shown in Fig. 1 (b) and (c). Simple rotation of the BRF plate enabled
adjustment of the power in each line. Moreover, dual-wavelength modelocked operation was shown for the 1058 & 1061 nm lines. To our
knowledge, this is the first report of multi-wavelength operation in a
Cr:Nd:GSGG laser. Also such diversity in wavelength selection has not been
achieved before from any Nd-based system, indicating the suitability of the
birefringent plate for this purpose. Our results have been obtained from an
Nd-doped laser system. However, we believe that multicolor lasers systems
based on birefringent filters may work quite well for other laser systems

Figure 1. Optical spectra obtained in (a) single-wavelength, (b) dual-wavelength, and (c)
tri-wavelength operation of the continuous-wave Cr:Nd:GSGG laser. Experimentally
measured laser output powers were also indicated for each case.
References
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31

FOTONİK 2015 | 17. Ulusal Optik, Elektro-Optik ve Fotonik Çalıştayı

Dissipative solitons generated from a mode-locked Raman laser
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Stolen, et al. introduced synchronously pumped oscillators where gain was achieved
through stimulated Raman scattering (SRS) as a method to reach wavelengths outside of
the limited range covered by laser gain media [1]. Raman lasers are thus pumped by
another laser source and generate a frequency-shifted Stokes (or anti Stokes) wave.
Raman solitons which are generated by this technique typically require km-long cavities,
require anomalousdispersion fibers and are limited to low pulse energies [2]. Selfsimilarly evolving parabolic pulses have also been generated, but required km-long
fibers and achieved 6 ps duration [3]. Here, we present a new type of Raman oscillator,
which supports dissipative solitons, does not require anomalous dispersion and a kmlong cavity.
The experimental setup (Fig1.a and Fig1.b) consists of a pump source and the Raman
resonator. The pump source is comprised of a mode-locked oscillator generating linearly
chirped 6.5-ps pulses with 37 MHz repetition frequency at 1065 nm. When the pump
pulses are coupled into the amplifier, further amplified to 760 mW of average power
(without feeding the output back into the amplifier), we observe a weak Stokes wave
forming around 1120 nm. Next, we arrange for the Stokes component to be fed back into
the Raman resonator, while filtering out the pump. We use a translation stage to arrange
to synchronize and temporally overlap the seed pulses at 1065 nm and the Stokes wave
at 1120 nm precisely, which is confirmed by time-domain measurements. When
temporal overlap is achieved, the amplified spectrum is modified dramatically, with
most of the energy being transferred to the Stokes wave at 1120 nm with 16 nm spectral
width (Fig1.c). Same synchronization process repeated for 2. Stokes wave too and
significant amount of energy transferred around 1165 nm with 22 nm spectral with
(Fig1.c).

Fig. 1 (a) Schematic of the setup for synchronizing 1. Stokes. (b) Schematic of the setup for synchronizing 1.
Stokes and 2. Stokes at the same time. (c) Optical spectra when synchronization achieved for only 1. Stokes
(blue), 1. and 2. Stokes at the same time (red) (d) Intensity autocorrelation trace of compressed 1. Raman pulse.
Inset: 1. Raman spectrum centered at 1120 nm. (e) Intensity autocorrelation trace of compressed 2. Raman
pulse. Inset: 2. Raman spectrum centered at 1165 nm.

In conclusion, we present a novel type of Raman oscillator. The Raman gain acts as a
temporal gate and a spectral filter. Consequently, the pulses at the Stokes wavelength
arise from an interplay of Kerr nonlinearity, dispersion, spectral filtering, gain and loss,
akin to dissipative solitons described by the complex Ginzburg-Landau equation [4].
Meanwhile, the resonator structure resembles an optical parametric oscillator more than
a typical Raman laser. The intra-cavity energy of Raman pulses are _6 nJ and 2 nJ
respectively. The pulses are dechirped in a standard grating compressor to 196 fs and
166 fs.
References
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FEMTOSANİYE LAZERLERDE UZAY-ZAMAN
BAĞLANTILARI VE MALZEME İŞLEMEDE ETKİLERİ
Şekil 1: Işığın polarizasyonuna ve
işleme yönüne bağlı olarak elde edilen
morfolojiler. Sol tarafta yer alan oklar
işleme yönünü göstermektedir. Işığın
polarizasyonu hareket eksenine (a) dik
ve (b) paralel olduğunda elde edilen
yapılar.
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Özet
Femtosaniye lazerler sahip oldukları kısa darbe süreleri sayesinde metal, cam, biyolojik
dokular gibi birçok mazleme tipi üzerinde çalışmaya olanak sağlar. Özellikle saydam
malzemelerle olan etkileşiminde ışık şiddetine bağlı olarak yerel kırma indisi
değişiklikleri, nano-çatlak oluşumu ya da boşluk oluşumu gibi oldukça ilginç doğrusal
olmayan etkiler gözlenmektedir [1], [2]. Tip 2 olarak adlandırılan nano-çatlak oluşumu
üzerine yapılan çalışmalar, malzeme ışık etkileşiminde yüksek polarizasyon bağımlılığı
gibi oldukça ilginç özellikleri ortaya çıkarmıştır. Bu doğrultuda, 2007 yılında Peter
Kazansky ve grubunun yaptığı çalışma, saydam malzeme içerisinde ışığın
polarizasyonuna ve hareket yönüne bağlı farklı morfolojilerin oluşabileceğini
göstermiştir [3]. Bu etkiye “tüy kalem etkisi (quill effect) adı verilir. Bu etkinin “darbe cephesi eğimi (DCE) (phase front tilt)” olarak adlandırılan bir etki sebebiyle ortaya
çıktığı yine Kazansky ve grubu tarafından gösterilmiştir [3]. DCE, femtosaniye
lazerlerde ortaya çıkan “uzay-zaman bağlantıları (UZB) (spatio-temporal couplings)”
etkilerinden sadece biridir. Benzer şekilde, açısal dağıtkanlık, zaman-açı bağlantıları gibi
oldukça ilgi çekici etkiler de gözlenmektedir [4]. Ancak bu etkilerin saydam malzeme
işleme konusundaki fiziksel detayları henüz tam olarak ortaya konulamamıştır.

(a)

(b)

Anahtar kelimeler: femtosaniye lazerler, malzeme işleme, uzay-zaman bağıntıları
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Bu çalışmada UZB etkileri kontrollü olarak değiştirilerek saydam malzeme işleme
üzerindeki etkilerinin ayrıntılı olarak incelenmesi ve fiziksel detaylarının ortaya
konulması amaçlanmaktadır. Bu kapsamda, ilk olarak DCE etkisi kazandırılmış hüzme
ile cam içerisindeki polarizasyona ve hareket yönüne bağlı değişimleri inceledik (Şekil
1). Literatür çalışmalarına uygun olarak: bir hareket yönünde, farklı ışık polarizasyonları
aynı sonucu verirken; diğer yönde, paralel ve dik polarizasyonda farklı morfolojiler elde
edilmiştir. İlerleyen çalışmalarda, farklı UZB etkilerinin saydam malzeme işleme
üzerindeki etkileri de ayrıntılı olarak incelenecektir.
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BODIPY-Zinc Porphyrin Dyads Accommodating Fullerene as Photosynthetic
PORFİRİNE BAĞLANAN BORDİPİROMETEN (BODİPY)
Composite of Antenna-Reaction Center. Phys. Chem. Chem. Phys. 12. 7434-7444
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ÖZET
Bu çalışmada, porfirine farklı sayılarda BODİPY bağlanması ile oluşan yeni porfirinBODİPY bileşiklerinin floresans ve doğrusal olmayan optik özellikleri ile elektron
transfer mekanizmaları pompa-gözlem spektroskopi yöntemiyle araştırıldı. Porfirin
molekülüne bağlanan farklı sayılardaki BODİPY gruplarının, porfirin halkasının
elektronik enerji seviyelerine olan etkisi incelendi.
Bu çalışma kapsamında sentezlenen porfirin-BODİPY bileşiklerinin doğrusal
soğurmaları ve floresans spektrumları alınmıştır. BODİPY bileşiğinden porfirine bir
enerji aktarımı olduğu için BODİPY bileşiğinin floresansının sönümlendiği görülmüştür.
Bu enerji transferinin daha iyi anlaşılması için femto saniye atmalı lazer kullanılarak
pompa-gözlem spektroskopi deneyleri yapılmıştır. Porfirin-BODİPY bileşikleri için 525
nm pompa dalga boyu ile yapılan deneylerde 528 nm civarında negatif sinyal
görülmüştür. Bu sinyal zamanla azalıp yok olurken, porfirinin doğrusal olmayan
soğurma sinyalleri ortaya çıkmıştır. Bu durum BODİPY’den porfirine bir enerji
transferinin var olduğunu kanıtlamıştır. Porfirine bağlanan BODİPY sayısının artmasıyla
negatif sinyal şiddetinin artırdığı görülmüştür. Ayrıca enerji transferinin çok hızlı bir
şekilde (yaklaşık 3,5 ps) gerçekleştiği görülmüştür. Diğer taraftan enerji transferi
sonucunda porfirinin singlet (S1) enerji seviyesinden elektronların sistemler arası geçiş
(Intersystem Crossing, ISC) ile triplet (T1) enerji seviyesine geçtiği 420 nm civarında
gözlemlenen doğrusal olmayan soğurma sinyali olarak gözlemlenmiştir. Bu sinyalin
uzun ömürlü (3 ns’den büyük) olması da triplet enerji seviyesine geçişin var olduğunu
işaret etmektedir.
Anahtar Kelimeler: Porfirin-BODİPY, Doğrusal Olmayan Optik, Pompa-Gözlem
Spektroskopisi, Ultra Hızlı Spektroskopi.
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industrial chemical vapors

Abdullah Tülek and Onur Kuzucu
ASELSAN MGEO, Laser Systems Design Dept., Çankırı Yolu 7. Km, Akyurt, Ankara,
TURKEY 06810
atulek@aselsan.com.tr; okuzucu@aselsan.com.tr

A. I. Adamu, F. E. Öztürk, M. Bayındır
UNAM-National Nanotechnology Research Center, Institute of Materials Science and
Nanotechnology, Department of Physics, Bilkent University
adamuisa@bilkent.edu.tr

Abstract

Atmospheric transmission window at 3-5 µm offers a variety of sensing and
detection applications due to the overlap with rotational and vibrational
molecular gas resonances. Applications such as gas spectroscopy, thermal
imaging, and infrastructure security can significantly benefit from developing
tunable or broadband coherent laser sources at mid-infrared. Thus, providing
spectrally bright laser sources with high average power is essential to the
practical utilization of these sources.

A comprehensive prototype is reported for
the identification and detection of
industrial toxic gases. The artificial nose
comprises of the measurement of infrared
absorption of volatile analytes, passed
through the hollow cores of an optofluidic
Bragg fiber1, 2. The presented system is
aimed at addressing the problems of
simultaneous detection of multiple
chemicals3. We used an array of hollow core photonic crystal fibers (Bragg fibers) for
targeting and tuning a specific wavelength within the mid-IR spectrum, and providing an
optofluidic path for the gases. A data from the spectrum is generated as a result of the
overlap between the fiber transmission band and analyte finger-print spectrum. With an
array of multiple fibers - each targeting a specific wavelength, we can assign a threshold
to the fiber transmission to discriminate the gases in Boolean logic.
The reported optofluidic nose uses a photonic crystal fiber, fabricated through thermal
fiber drawing, each fiber tuned to target a specific wavelength in the mid-IR spectrum4.
The photonic waveguide is as a result of the alternating layers of chalcogenide/polymer
(As2Se3 and Poly(ethersulfone)), enclosed in the hollow cores of the fiber. A standard
blackbody is used as the infrared source and infrared detector is deployed to detect the
fiber transmission and analyte quenching. Using an array of Bragg fibers the system
provides a competitive selectivity that is challenging to achieve in conventional methods.
Seven samples of industrial volatile chemicals were presented and discriminated using a
bundle of six fibers. A quenching is administered in every fiber due to the overlap
between fiber transmission band and the infrared absorption of the volatile chemical.
And a threshold was determined for every fiber and result presented with six-digit binary
codes. The results explained here demonstrate a straightforward approach that eliminates
the needs for both surface functionalized recognition layers in the conventional artificial

We demonstrate a compact, mid-infrared intracavity optical parametric
oscillator (OPO) pumped by a ~2 µm Q-switched laser. The doubly-resonant
ZnGeP2 (ZGP) intracavity OPO is housed within a Ho:YAG Q-switched laser.
Watt-level mid-infrared output power scaling and ~100 µJ pulse energy levels
are attained, where the interplay between signal-idler generation and backconversion through sum-frequency generation is observed at high conversion
regime. The back-conversion process manifests itself through the broadening of
pump natural linewidth. This scheme can be utilized to perform mid-infrared
spectroscopy through sole monitoring of pump spectral dynamics.
Anahtar kelimeler: Ho:YAG laser, ZGP, Intracavity OPO
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noses and expensive wavelength tunable lasers or bulky monochromators in miniaturized
ÇİNKO-OKSİT (ZNO) İNCE FİLMLERİN SENTEZLENMESİ VE
infrared sensor technologies with comparable selectivity to the developed device.
FOTOVOLTAİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
We’ve shown a simple, cost effective, versatile digital nose for the identification and
5
classification of volatile industrial chemical vapors . However, the system is not limited
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Bu çalışma p-tipi Si alttaş üzerine magnetron sputter tekniği ile büyütülen
ZnO ve ZnO:Ge incefilmlerin yapısal, optik ve elektriksel özelliklerinin
araştırılmasını kapsamaktadır. Kuantum sınırlama etkisi ile bant yapısının
değişeceği beklenen Ge nanoparçacıkların ZnO içerisine katkılanması ile
fiziksel özelliklerin nasıl değiştiğinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu
amaçla reaktif ve reaktif olmayan şartlarda büyütülen ZnO incefilm
katmanlar arasına çok ince Ge katmanlar büyütülmüş bu katmanlara
600°C’de 60 saniye hızlı tavlama işlemi uygulanarak Ge
nanoparçacıkların oluşması sağlanmıştır. Reaktif ve reaktif olmayan
büyütme koşullarında büyütülen ve ısıl işlem uygulanan örneklere diyot
fabrikasyonu yapılmış ve elektriksel özellikler incelenmiştir. İnce
filmlerin yapısal karakterizasyonları XRD, SEM ve Raman
Spektroskopisi ile yapılmıştır. Spektral tepkileri fotolüminesans (PL)
ölçümleriyle belirlenmiştir. Aydınlık ve karanlık koşullarda yapılan akımgerilim (I-V) ölçümleriyle örneklerin Ge katkılamaya, tavlamaya ve ZnO
büyütme işleminin reaktif olup olmamasına bağlı davranışları ve
performansları incelenmiştir. Üretilen diyotların güneş simülatöründe açık
devre gerilimi ve kısa devre akım ölçümleri yapılmıştır. İnce film
örneklerinde film direnci, katkılamayla ve tavlamayla düşüş
göstermektedir. Reaktif örneklerin direnç değerleri reaktif olmayanlara
göre yüksek olmaktadır. Yapılan açık devre voltajı ölçümünde 239 mV’a
ulaşan değerler elde edilirken kısa devre akımı ölçüm limiti olan 10 nA’in
altında kalmıştır.
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strong absorbers. Moreover, we plan to use hollow and holey fiber to set up FLRD
CHEMICAL DETECTION at 800 nm WITH
spectrometers to increase the sensitivity of the spectrometer. Because of diverse
FIBER LOOP RING DOWN SPECTROMETER
application areas of nanoparticles in our daily life and they may be harmful for human as
they have been breathed daily. In near future with all the experience and knowledge
Alim YOLALMAZ1, Okan ESENTÜRK2, and M. Fatih DANIŞMAN1, 2
gained, we plan to sense nanoparticles either by using scattering cross section or by
1
adsorption onto sensing region.
Graduate School of Natural and Applied Science, Micro and Nanotechnology, METU
2
Faculty of Arts and Sciences, Chemistry department, METU
Presenter: alimyolalmaz@gmail.com
Fiber loop ring down (FLRD) is a time domain multi-functional sensing,
characterization, detection technique. FLRD technique is used to sense temperature,
pressure, strain, biological cells, refractive index, and chemical species. FLRD has high
accuracy, high selectivity, ability of remote control and rapid response. Possible current
application areas of FLRD are measurement of engine temperature, mechanical
deformation, tire pressure, deformation of rail way, in general. [1] Sensing of analytes
can be done with tapered fiber, etched fiber, or in a capillary. Sensor with tapered fiber
may supply high sensitivity due to geometrical parameters like taper length, taper angle,
and taper waist. Tapered and etched fiber based FLRD spectroscopy take attraction
because of real time measurement in situ. Four type optical fibers as single mode,
capillary, holey, and hollow can be employed in the spectroscopy.

Figure 1. Schematic configuration of FLRD Spectrometer

In this project, we set up a FLRD spectrometer with laser whose wavelength is 800 nm
and whose frequency is 80 MHz, a half-wave retarder, a Pockels cell, an objective, two
98:2 couplers, a photo-detector, an oscilloscope and a data interrogator as shown
schematically in Figure 1. Pockels cell decreases the frequency of pulse to 1 kHz, thus,
superposition of pulses in the fiber loop is prevented. The objective is used to couple
laser pulse into the fiber effectively. Two couplers forms the cavity and the pulse travels
around the loop carries information both about intrinsic loss of the spectrometer and
sensor region, which is amplified with each pass. Ring down time is a specific duration
at which input light intensity decays to 1/e of it. Multipass of the laser pulse increases
accuracy of measurement. A representative FLRD signal form this setup is shown in
Figure 2.
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In this project, our aim is to raise sensitivity, bandwidth, and to decrease detection limit
and resolution of the spectrometer. Then, measurement of different analytes like C2H2,
CO2, Ar, N2, DMSO, DMF, H2O will be performed.
In future, our aim is to improve of FLRD spectrometer for dangerous trace chemicals
CO, NO, etc. We will also work with tapered fiber and will try to optimize taper
parameters to increase sensitivity of tapered fiber based on FLRD system and look for
the best experimental condition to obtain repeatable measurements. We will also work
with etched fiber and will look for the best geometrical parameters for both weak and

Figure 2. Experimental decay train of an incident pulse and fitting of peak points to
equation 1.
()

! = !# ∗ exp +*
Equation 1. Time domain Beer-Lambert’s law
Reference:
1. Chuji W, 2009, Fiber Loop Ringdown, Sensors 9 7595-7621
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KONSANTRE SİSTEM İLE ENTEGRE EDİLEN CDTE BAZLI
İNCE FİLM GÜNEŞ HÜCRE YAPISININ VERİMLİLİK ANALİZİ

yoğunlaştırmak için kullanıldı ve CPV sistem ile 20 güneş elde edildi. 1 güneş
ve 20 güneşten elde edilen verimlilik değerleri kıyaslandığında CPV sistem
sayesinde enerji dönüşüm verimlilik değerinde % 22’lik bir artış sağlandığı
görüldü.
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ÖZET

[1]

Enerji insanlığın varlığını sürdürebilmesi ve gelişmesi için önemlidir. Çevre
dostu olan güneş enerjisi yenilenebilir bir enerji kaynağıdır ve sürdürülebilir bir
enerji kaynağı olarak kullanılabilir [1]. CdTe direkt bant aralığı ve yüksek
soğurma katsayısından dolayı fotovoltaik enerji dönüşümü için kullanılan II-IV
bileşiklerinden birisidir. Ayrıca, CdTe düşük maliyetli ve yüksek verimli güneş
hücrelerin geliştirilmesinde de kullanılmaktadır [2]. Konsantre photovoltaik
(CPV) teknolojisi birkaç güneş altında PV hücrelerin verimliliğini arttırmak için
önemlidir. CPV teknoloji PV hücrenin küçük bir alanı üzerine güneş ışığının
daha büyük bir miktarını yoğunlaştırmak için tasarlanan optik sistemler kullanır.
Konsantre güneş hücre uygulamaları alanında, fresnel mercekler son zamanlarda
küçük alan, düşük maliyet ve enerji yoğunluğunun etkili bir şekilde artması gibi
avantajlarından dolayı kullanılmaktadır [3].

Teşekkür
Bu çalışma, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 0254.TGSD.2014 ve
0661.TGSD.2015 nolu projeleri, BİSOLAR Enerji, SÜRÜJÜ Enerji ve
MONOKRİSTAL tarafından desteklendi.

Bu çalışmada, CdTe bazlı güneş hücre yapısı flüor katkılı kalay oksit (FTO)
kaplı cam alttaş üzerine E-beam termal buharlaştırma sistemi kullanılarak
biriktirildi. CdTe bazlı güneş hücre yapısının hücre çıkış parametrelerinin elde
edilebilmesi için fabrikasyonu yapıldı. Fabrikasyonu tamamlanan güneş hücre
yapısının AM1.5 güneş simülatörü kullanılarak karanlık ve ışık altındaki akımvoltaj ölçümleri oda sıcaklığında gerçekleştirildi. Güneş hücre yapısının açık
devre voltajı (Voc), kısa devre akımı (Isc), dolum faktörü (FF) ve enerji dönüşüm
verimliliği (η) gibi cihaz parametreleri akım-voltaj ölçümleri ile belirlendi.
Ayrıca fresnel merceğe sahip konsantre fotovoltaik (CPV) sistem güneş ışığını
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GLASS PROCESSING WITH CO2 LASER

DEVOLOPMENT OF 7X1 HIGH POWER FIBER OPTIC PUMP
COMBINERS

Bartu Şimşek 1,2, Elif Uzcengiz Şimşek1,2 and Bülend Ortaç 1, 2
1UNAM - National Nanotechnology Research Center, Bilkent University, Ankara,
Turkey
2Institute of Materials Science and Nanotechnology, Bilkent University, Ankara, Turkey

Bartu Şimşek 1,2 and Bülend Ortaç 1, 2
1UNAM - National Nanotechnology Research Center, Bilkent University, Ankara,
Turkey
2Institute of Materials Science and Nanotechnology, Bilkent University, Ankara, Turkey

Fiber glass processing is an important technology in order to produce high
quality components for high efficiency and low loss fiber laser systems [1].
Silica has very intense absorption band at infrared region from 8.5 µm to 13 µm
wavelength range due to linkages using silicon. The absorption is caused by
elastic vibration of oxygen atom between 2 silicon atoms. CO2 laser with 10.6
µm wavelength is right in the middle of the absorption range of Silica. CO2 laser
glass processing is capable of producing endcaps, ball lens, combiners, Mode
Field Adapter (MFA), thermally expanding core (TEC) fiber and also capable of
tapering, specific glass shaping and splicing with extremely stability and
repeatability.
In our research, we have demonstrated several kinds of CO2 laser processed
fibers such as endcap splicing, tapering, ball lens and different diameters of
fibers splicing. Different diameter optical fiber splicing process has been
performed with fibers having 600/630 µm - 9/125 µm core/cladding diameters,
coreless 1000µm – 20/400 µm core/cladding diameters to build an endcap
structure. It is also used to integrate small diameter diode laser output fiber with
larger diameter fibers. Furthermore, we are able to taper fibers and fiber bundles
with accuracy of 5 µm. Tapering is an important process that decreases diameter
of fiber gradually with heating. Tapering allows us to integrate different
diameter of fibers and to control light coupling and light propagation properties
of fiber. In addition, we have fabricated optical fibers with ball lens end-face that
have 1000µm, 800µm and 600µm ball diameter to focus or collimate light.
Key Words: Fiber Laser Components, Laser Glass Processing, Fiber Tapering,
Mode-Fiedl Adapter, Ball-lens, Endgap
References :
[1] W. Koechner, Solid-State Laser Engineering, 6th edn., Springer, Berlin
(2006)

For the realization of compact, reliable, rugged and efficient monolithic high
power fiber laser systems, the efforts of integrating all-fiber components have
been increased in recent years [1]. A key component of a highly integrated fiber
laser or amplifier system is a high power all-fiber signal and pump combiner [2].
Combiner is a device that provides very high coupling efficiency over a wide
wavelength range from multiple sources into one output fiber.
This research concentrated on the field of laser science and laser glass
processing. We designed and developed high power all-fiber pump combiners as
a component of high power fiber lasers. We fabricate different pump combiners
based on fibers having core/cladding diameters of 105/125µm, 200/240µm and
220/242µm, respectively. Numerical studies were also performed for
optimization the glass processing parameters for efficient glass shaping.
Fabrication of a high power 7 × 1 pump laser combiner was investigated
theoretically and experimentally. Each pump input ports of the combiner was
tested by a 200 W fiber-coupled laser diodes and we observed small temperature
increase, 8°C/kW, without any active cooling. Our data shows that average
transmission efficiency of fabricated combiners is about 93% (0.3dB).
Key Words: Fiber Laser Components, All-fiber pump combiner
References :
[1] Donald L. Sipes, Jr., Jason D. Tafoya, Daniel S. Schulz, SPIE 2014, 8961,
896114
[2] M. Plötner, T. Eschrich, O. de Vries, J. Kobelke, S. Unger, M. Jäger, T.
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Fig. 1 illustrates the basic block diagram of the proposed fast QRNGs based on spectral
INTEGRATED OPTIC QUANTUM RANDOM NUMBER
combing of broadband ASE and fast OE conversion with InGaAs PDs and random bit
GENERATOR
extraction. Here u(t) is quantum entropy source, OFBP(t) is optical bandpass filter and EFLP
is electrical low-pass filter. Fig. 2(a) shows the electrical signal just before random bit
Betül Küçükakarsu Usta, Aydın Yeniay
extractor for different pump powers. Fig. 2(b) is the autocorrelation plot for 60mW pump
TÜBİTAK BİLGEM UEKAE
power.
betul.usta@tubitak.gov.tr
Abstract
Communication and online security are essential to sustain a reliable network platform.
Today’s communication security, relying on mathematical complexity of classical
cryptographic methods, is becoming more vulnerable everyday as new advanced algorithms
are developed along with increasing computational power. Moreover, practical realization of
quantum computers would make certain classical cryptologic methods indeed obsolete. On
the other hand, quantum key distribution (QKD) systems with one time pad (OTP)
implementation, relying on non-deterministic nature of quantum physics rather than
mathematical complexity, promise to offer practical optical networks with unbreakable
security regardless of any algorithm or computational power of eavesdroppers. In QKD
systems, however, ultimate security can be implemented only by means of OTP encryption,
where the random number generation rate needs to be faster than the data transmission rate,
i.e. GHz for practical applications. Yet, the speed of current available QRNGs is inherently
limited by the counting rate of single photon detectors and, thus inadequate for practical onetime pad encryption applications. In this work, we are proposing a novel fast integrated optic
QRNG based on tailoring of spontaneous emission, i.e. quantum entropy source, of rare-earth
doped waveguides via arrayed waveguide gratings (AWG) for much improved performance,
i.e. generator rates from Gb/s to Tb/s, on an integrated platform with a reliable and compact
foot-print.

Fig. 2 (a) Electrical output signal for different pump power levels (b) Autocorrelation plot
for 60mW pump power

As shown in Figs. 2 (a) and (b), initial results, obtained with a high speed oscilloscope (i.e.
40GB/s rate) without employing any OBPF and EBPF, are promising to achieve such fast
QRNGs. On-going work includes analysis of electrical and optical filtering behaviour on the
randomness performance, scaling of bit stream via adding parallel channels as well as
integrating random bit extraction to the module. This work has been sponsored by EU FP7PEOPLE-2013-CIG grant, project# 631982.
Keywords: Random number generators, amplified spontaneous emission, one-time-pad
encryption, quantum key distribution, random bit extraction.

Fig. 1 Basic Block Diagram of the Proposed QRNG
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Analog Optik Link Simülasyon Çalışması
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Özet
Lazer, optik modülatör, fiber link ve fotodetektörden oluşan
yapıya haricen modüle edilmiş analog optik link adı verilmektedir.
Analog optik linkler GSM, internet, kablolu TV gibi sivil RF sinyal
iletimi sistemlerininin yanında radar gibi askeri uygulamalarda da sıkça
kullanılmaktadır[1]. Şekil 1’de verilen analog optik link yapısı,
NANOTAM’da geliştirilen optoelektronik osilatör sisteminin de optik
altyapısını oluşturmaktadır. Bu bağlamda, analog optik link bir
mikrodalga elemanı olarak düşünülmüş ve fotonik parametrelerin RF
sistem parametreleri üzerine etkisi incelenmiştir [2].

Şekil 2: Haricen module edilmiş analog optic link yapısı

Bu çalışmada simülasyon için VPI Transmission Maker 9.3
yazılımı, analiz için de MATLAB geliştirme ortamı kullanıldı. Şekil 1’de
verilen fotonik bileşenlerin modellemesi VPI yazılımının modelleri
kullanılarak yapıldı. Fiber yerine ilk etapta ideal optik bağlantı kullanıldı.
Optik linkin şu RF performans parametreleri simüle edildi:
•
Optik linkin gürültü tabanının simülasyonu ve gürültü tabanındaki
baskın gürültü kaynakları
•
İki tonlu harmonik simülasyonu, 3. derece intermodülasyon
kesişme noktası
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Does Laser Material Processing Lead to Nanotoxicity?

•
1 dB baskılama noktası
Simülasyonlar sonucu elde edilen değerler [2]’de verilen analitik
çıkarımlarla da doğrulanmıştır. Fiberin modellenmesi, optik linkin RF yol
ile kapatılarak optoelektronik osilatör yapısının oluşturulması gibi
konularla bu çalışmaya devam etmekteyiz.
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Laser ablation is frequently used in the industry for materials cutting and
drilling processes. During the material processing, nanoparticles of
ablated metals are produced unintentional in the air at the same time [1].
The nanoparticles exposed to animals via inhalation passes to systemic
circulation through the lungs’ alveolar epithelium after the respiratory
route and they reach some vital organs like heart, brain and liver [2].
Those nanoparticles lead to disruption of a number of cellular signaling
pathways and also result in the toxicological reactions. After the
inhalation of nanoparticles, they reach to brain both via the olfactorial
neurons and also through the systemic circulation, leading to high levels
of neurotoxicity and neuroinflammation [3]. Moreover, by the exposure
of gold, silver and titanium nanoparticles via different routes
(intraperitoneal, intranasal, intragastric), it was observed that the the
spatial learning and memory functions in those animals was disrupted. As
a result of those disruptions, there is a high risk of a number of
neurodegenerative diseases like Alzheimer, Parkinson and Huntington’s
disease [4]. Up to now, the literature generally consists of the inhalation
exposure of animals to the nanoparticles which are bought as
commercially available nanoparticles or are synthesized by the chemical
methods. Thus, the real time exposure in daily life during laser material
processing has not been studied in the literature and it cannot be predicted
how this situation affects people.
In this study, we aimed to determine the amount and the structural
features of the nanoparticles produced during the material processing with
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nanoparticles (Cu-NP) generated during the processing of the copper plate
for 2 hours/day for 3 months.
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Firstly, the generated nanoparticles in the environment were confirmed
with scanning electron microscope (SEM), transmission electron
microscope (TEM), and X-ray photoelectron spectroscopy (XPS).
Further, in order to determine whether Cu-NP exposure has effects on
behavior, learning and memory, open field arena, elevated plus maze,
forced swim test and passive avoidance tests were performed. Behavioral
tests did not show any significant difference between the control group
and the Cu-NP exposed group. TEM and ICP-MS analysis of tissues
revealed that Cu-NP were located in adrenal glands, spleen, lung, frontal
cortex, cerebellum, kidney, and testis.
Finally, we have shown that Cu-NP are located in adrenal glands, spleen,
lung, frontal cortex, cerebellum, kidney and testis during laser material
processing in real time. Our data indicated that material processing by
laser leads to the generation of nanoparticles in the atmospheric
environment and the people working in these fields are exposed to those
nanoparticles which are distributed in the body and which might result in
significant toxicity. We will also perform the same experiment with
aluminum and tin materials as a future plan. Although Cu-NP did not lead
to an alteration in the learning and memory process, we might speculate
that those nanoparticles might result in severe toxic effects upon
accumulation and laser material processing carries an occupational health
risk.
Keywords: Laser ablation, material processing, nanoparticle,
nanotoxicity,
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Synthesis of MoSe2 Nanocrystals by Laser Ablation Method and
Their Properties

produced and deeper characterized MoSe2 nanocrsytals in ethanol and
methanol.
We have performed MoSe2 nanocrsytals characterization by using dynamic light
scattering (DLS), zeta potential analysis, scanning electron microscope (SEM),
transmission electron microscope (TEM), UV-Vis spectrophotometry, X-ray
photoelectron spectroscopy (XPS), and X-ray diffraction pattern analysis
(XRD). We have shown that we have produced MoSe2 nanoparticles with
crystalline structure.
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We have shown that laser ablation is a suitable method for the production of
pure nano-sized MoSe2. As a future work, we are planning to study the effects of
different solvents and surfactants on the production and stability of MoSe2. Due
to the broandband optical absorption properties of semiconductor MoSe2
nanocrystals, the potential application of these nano materials could be the
development of opto-electronic device. In the literature, there is no study of
these nanocrsytals on the biological applications for drug delivery and
nanotoxicity so the study of the nano-sized MoSe2 will be investigated.

Transition metal dichalcogenides MX2 (M = W, Mo; X = S, Se) are
semiconductor compounds displaying a layered structure. They exhibit
important technological benefits such as photoactivity, dehydrosulfurization,
catalysis, solid-state lubrication and cathode materials for high-energy density
batteries [1]. Moreover, it is especially suggested that the selenide compounds
might be good lubricants because of their well-aligned vdW planes which are
favorable for gliding [2]. Although various attempts have been made to find a
simple and cheap method for the production of MoSe2, it is clear that due to the
higher negative reduction potential of selenium its synthesis is more difficult
than that of the corresponding sulfide [3].

Keywords: Laser ablation, MoSe2 nanocrystal

In this study, we aimed to produce, for the first time, MoSe2
nanocrystals by using laser ablation method since this method provides a
number of advantages such as easy and fast process and pure synthesis of
nanoparticles. For this purpose, we have produced MoSe2 nanocrystals in
liquid medium by using a nanosecond pulsed ND:YLF laser operating at
527 nm, with a pulse duration of 100 ns, average output power of 8 W
and pulse repetition rate of 1 kHz (corresponding to a pulse energy of 8
mJ). First, we aimed to optimize the laser ablation power (4.2W, 9.6W,
15W) and laser ablation duration (10 min, 15 min, 20 min, 30 min, 45
min) parameters to be able to obtain the smallest nanocrsytal size in
methanol. We characterized those nanocrsytals with dynamic light
scattering (DLS), zeta potential analysis, and UV-Vis spectrophotometry.
We have successfully produced MoSe2 nanoparticles having 178.93 ±
1.35 nm hydrodynamic diamater. After optimizing the conditions, we
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TARİHİ ESER TEMİZLİĞİNDE ULTRAKISA DARBELİ
LAZER UYGULAMALARI

modellerle deney yapmak lazer yönteminin daha güvenle kullanılmasına
olanak sağlamaktadır. Deneylerde emiciliği yüksek olan kaliteli kağtların
bazıları farklı tipteki malzemelerle aharlandı ve bazıları ise aharsız olarak
hazırlandı. Her örneğin bir parçasını grafit, bir parçasını ise ise grafit kaolin kili karışımı ile kirlettik. Kirletme işleminden sonra, bütün
örnekleri 16 gün süresince 90 ºC ve % 50 bağıl neme sahip etüv
ortamında tutarak eskittik. Yapay olarak hazırladığımız bu örnekleri,
bilgisayar kontrollü bir motor üzerine yerleştirdik ve lazer hüzmesini 25
mm odak uzaklığına sahip silindirik bir mercek kullanarak örnek yüzeyi
üzerine odakladık. Motoru hüzmeye dik olarak ızgara şeklinde bir tarama
yapacak şekilde hareket ettirdik. Motorun tarama hızını ve adım aralığını
daha önce yaptığımız çalışmada belirlediğimiz gibi sırasıyla 1 mm/s ve
0.5 mm olacak şekilde ayarladık [2]. Her bir örneği lazerin gücünü 100200 mW aralığında 6 farklı değere ayarlayarak, her bir güç değerinde
15x15 mm2’lik bir bölgeyi temizledik. Lazer temizleme işleminden
sonra, renk analizleri için temizlenen bölgelerin, kirli ve hiç kirletilmemiş
bölgelerin renklerini bir spektrofotometre kullanılarak L a* b* renk
sistemiyle ölçtük. Renk ölçümleri sonucunda özellikle düşük lazer güçleri
için işlem sonrası kağıt renginde çok fazla değişim olmamasına rağmen
parlaklığın bütün örnekler için lazer gücünün artmasıyla beraber arttığını
gözledik.
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Özet
Tarihi eserlerin yüzeylerine zarar vermeden ve özgün niteliklerini
kaybettirmeden temizlenmesi konservasyon işleminin çok önemli bir
sürecidir. Lazer kullanarak tarihi eserlerin yüzeylerinden istenmeyen
katmanların kaldırılması, esere temas ederek uygulanan geleneksel
yöntemlere alternatif bir yöntem olarak karşımıza çıkmaktadır [1]. Bu
yöntemde, lazerin gücü, dalgaboyu ve eserin ışığa maruz kalma süresi
gibi parametrelerin seçimi, etkin bir temizlik için son derece önemlidir.
Bunun yanında, mekaniksel olarak dayanıklılığı düşük olan kağıt,
parşömen gibi eserlerin temizliği ise özellikle dikkat gerektirmektedir.
Eser üzerinde lazer ışığının geldiği bölgede ısı depolanması
gerçekleşebilir ve bu kırılgan olan kağıt eserler üzerinde kolaylıkla geri
dönüşü olmayan tahribatlara yol açabilir. Bu hassas eserlerin temizliğinde
ultrakısa darbeli lazerlerle işlem yapıldığında malzemeye ısı difüzyonu
neredeyse hiç olmadığı için kağıdın fiber yapısına zarar vermeden
temizlik yapılabildiği gösterilmiştir [2]. Lazer ile etkin kağıt temizliğinin
diğer önemli bir koşulu da, eserdeki orjinal renginden farklı bir durumun
(aşırı beyazlama veya sararma gibi) oluşmamasıdır [3]. Ayrıca yüzey
temizliği için lazer kullanımı ve tarihi kağıt dökümanların yenilenme
çalışmalarında, lazer hüzmesiyle etkileşecek yüzeyin kimyasal
özelliklerinin ve yüzeyden temizlenecek olan kirin bileşenlerinin de
önemli olduğunu göstermektedir [4].
Bu çalışmada, yapay olarak farklı içeriklerle kirlettiğimiz ve
yaşlandırdığımız farklı özelliklerdeki kağıt örnekleri, 1030 nm
dalgaboyuna sahip Yb:Cam femtosaniye (fs) lazer ile temizledik. Gerçek
kağıt eserlerle işlem yapmadan önce, bu şekilde hazırlanan kağıt

Anahtar kelimeler: lazer temizleme, tarihi eser konservasyonu.
Teşekkür: Bu çalışmalar, TÜBİTAK tarafından 114F376 numaralı proje
çerçevesinde desteklenmektedir.
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Özet
Katarakt ameliyatı Dünya’da en çok gerçekleştirilen cerrahioperasyondur[1] ve katarakt
tedavi edilebilir göz hastalıklarının arasında da en yaygın olanıdır[2]. Göz
ameliyatlarının 3’te 2’si katarakt ile ilgilidir[1]. Bu sebeple, yapılabilecek her gelişme
önem arz etmektedir. Günümüzde halihazırda kullanılan femtosaniye lazer sistemlerinin
hepsi düzenli atım modu kullanmakta. Bizim geliştirdiğimiz bu yeni lazer sisteminin
tamamiyle fiber olması maliyeti düşürdüğü gibi sistemin daha küçük bir yapıda olmasını
sağlıyor. Ayrıca küme modunun[3] (yüksek tekrar frekanslı atımların düşük tekrar
sıklığında kümeler içinde gönderilmesi) çevre dokuda asgari hasar ile ablasyon
yapabildiği de gösterilmiştir [4].
Geliştirdiğimiz lazer-yükselteç sistemi91 MHz tekrar frekanslı tümü normal saçınımlı
(ANDi) kip-kilitli salıngaç ile beslenmektedir. Ardından atımlar 90 m fiber ile
genişletilip çift kılıflı yükselteçte 1.5 W civarına yükseltiliyor. Akusto optik modulator
(AOM) ile tekrar frekansı düşürülüp küme modu oluşturuluyor. Son olarak başka bir çift
kılıflı yükselteç ile atım enerjileri 10 µJ’a kadar yükseltilebiliyor ve sıkıştırıldıktan sonra
300 fs civarları genişlikte atımlar elde edilebiliyor (Figür 1).

Figür 1: Fiber lazer sistemi ve OCT ile entegrasyonu. Küme modunun zaman ekseninde
gösterimi
(detay)
Optical Coherence Tomography (OCT) ile entegre edildikten sonra hedef üzerinede %
40’lık verimlilikle ışığı düşürebiliyoruz. Görüntüleme ve işleme aynı optik yol üzerinden
yapılabiliyor. Ayrıca OCT sondasının bağlı olduğu bilgisayar kontrollü asansör ve sonda
içerisindeki galvo tarayıcı ile bilgisayar üzerinden 3 boyutlu hedefleme yapılabiliyor.
Deneyler için dondurulmuş dana gözleri kullanıldı. Kornealar gözden donukken ayrılıp
serum fizyolojik içinde çözüldü. 8 atımlık kümeler, her atım 1.75 nJ olacak şekilde ve 50
kHz tekrar frekansıyla göze hedeflendi. Galvo tarayıcı ve asansör yardımıyla tabaka
(flap) kaldıracak şekilde tarandı (önce raster ile taban tarandı, ardından spiral çizerek
duvarlar tarandı). Forseps ile kaldırılan kornea flapinin OCT görüntüsü alındı (Figür 2).
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Özet
Günümüzde optik verimi yüksek ve enerji tüketimi düşük aydınlatma sistemlerine
duyulan gereksinim her geçen gün artmaktadır. Uzak fosfor teknolojisi, hem mavi LED
ışığını beyaza dönüştürmede kullanılan fosforların uygun renk sıcaklığı (CCT) ve yüksek
geri-verim endeksine (CRI) göre belirlenmesi, hem de fosfor karışımlarının koruyucu
yapılar içinde harmanlanması temeline dayanan, armatür ışık kalitesi ve etkinliği
açısından kritik önem taşıyan bir tekniktir. Bu çalışmada, yüksek CRI, istenilen CCT,
dayanıklı ince kaplama yapısına ve yüksek optik verimliliğe sahip kompozit polimer
filmler geliştirilmesi amaçlanmıştır. Ayrıca fosfor taneciklerinin organik bir yüzey aktif
malzeme ile çevrelenecek olması ve monomer içerisinde dağıtılmasıyla
polimerizasyonun tanecik varlığında gerçekleştirilmesi nedeniyle özgün bir yaklaşım
geliştirilmiştir. Böylelikle birim fosfordan elde edilen verimin daha yüksek olması
hedeflenmiştir.

Figür 2: Dana korneası lazer ile kesildikten sonra kesilen parça forseps ile kaldırıldı.
Parça kaldırıldıktan sonra kırmızı işaretli yerin OCT görüntüsü (detay).
Sonuç olarak, OCT ile entegre edilmiş küme modlu femtosaniye fiber lazer sistemi
tanıtıldı. Dana gözleri üzerinde yapılan deneyler ve sonuçları sunuldu. Sistem
tamamlandığında korneal kesiler, kapsülotomi ve lens fragmantasyonu, 3 boyutlu OCT
görüntüsüyle birlikte tek bir optik yol üzerinden yapılabilecek. Hayvan deneylerine hazır
halde olacak.

Anahtar sözcükler: CCT, CRI, LED, Fosfor, Polimer
Teşekkür: Bu çalışma TÜBİTAK (1501 – 3150192) tarafından desteklenmektedir.

Anahtar kelimeler: Katarakt, Lazer, Fiber Lazer, OCT, Küme Modu, Biyomedikal
Uygulama
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Probes for Medical Applications
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Fiber optical probes provide the energy of the laser to be transmitted to wherever it’s
required. There are different types of fiber optical probes that are used in medical
applications; flat-ended, side-firing, diffuser and radial. Flat-ended fiber optical probes
transmit the laser energy directly out of the fiber tip. The laser beam spread out while
getting out of the fiber end-face. These fiber probes are basics for the fiber optic
technology, and used in many applications such as fiber lasers, medical operations (eye
surgery), spectroscopy, imaging, telecommunication. Side-firing fiber optical probes
provide the energy of the laser to be localized onto a single region. It is also possible to
modify the deflection angle by changing the tip angle. These probes are desired for some
applications such as medical operations (tumor ablation), fiber lasers, spectroscopy, and
imaging. Diffusers scatter the light homogeneously along the bare fiber tip. These probes
are mainly used in treatment of the skin diseases. Radial fiber optical probes enable the
energy of the laser to be deflected to 360⁰ homogeneously. The shape of the transmitted
laser light is like a ‘ring’. These fibers are commonly used in medical operations mainly
in endoveneous laser ablation (EVLA).

M. Jang, et al. "Effect of Particle Size on the Optical Properties of Yellow
Silicate Phosphor in Light-Emitting Diodes" Int. J. of Appl. Ceramic Tech.,
Volume 10, Issue 4, pages 617–624, July/August 2013.

Fig.1: (a) SEM image of cone-shaped fiber optic deflector, light distribution of (b) the
single-ring fiber optic prob and (c) the double-ring fiber optic prob.
In our study, radial fiber optical probes were designed, simulated, fabricated and
characterized in order to produce a circular beam. The deflected laser light is highly
affected by the roughness of the end-face of fiber due to scattering issues 1. The fiber tip
is polished with polishing films to eliminate the losses due to light scattering. The
deflection characteristics are also mainly caused by the geometry of the fiber tip. Ray
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tracing methods are very useful for how the laser light beam is guided in the fiber and
Development of Cladding Light Strippers for
deflected from the fiber tip 2. Deflection angles due to geometry of the fiber tip were
High Power Fiber Lasers
theoretically and numerically studied and optimum angle values are determined. The
light deflection theory of radial fiber optical probe can be extracted from the Snell’s Law
Elif Uzcengiz-Şimşek1,2, Bartu Şimşek1,2, Yakup Midilli1,2 and Bülend Ortaç1,2
and total internal reflection (TIR) 3: The deflected light is experimentally measured at
1 UNAM - National Nanotechnology Research Center, Bilkent University, Ankara,
the home-build optical setup. In this setup, the detector scans a circular line as the fiber
Turkey
tip is at the center of the circle, then the intensity of the laser beam (!=635nm, P=2mW
2
Institute
of
Materials
Science
and
Nanotechnology,
Bilkent University, Ankara,
(CW)) is measured by a detector with a pinhole (diameter 686µm) to increase the
Turkey
detector sensitivity. The numerical simulations were then calculated by ray tracing
methods in ZEMAX software while fiber rcore/rclad= 600µm/630µm, ncore/nclad= 1.45/1.39,
60°and specific angle values are given. The results of experiment match up with results Fiber lasers has attracted great attention in last decade due to their generous
advantages, such as high beam quality, high efficiency, low cost, high power,
of the ray tracing simulations.
Key Words: Fiber optical probes, Optical fiber polishing, Endovenous Laser Ablation and so on [1]. In high power double clad all-fiber lasers and amplifiers, there are
(EVLA).
many splice loss sources of fiber and leakages of light from the core to the
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cladding. Another main source of the cladding light is unabsorbed pump light at
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the end of the gain fiber, which can be reached hundreds of watts in the kilowatt(JANUARY 1998).
class systems. If the cladding light is not filtered properly, it will not only
2 Ramin Pashaie, et al., IEEE TRANSACTIONS ON BIOMEDICAL ENGINEERING,
degrade the laser beam quality, but also increase the risk of damage of different
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components, e.g., endcaps. In order to improve the quality of the systems and the
3 Tomonori Watanabe, et al., LASERS IN SURGERY AND MEDICINE 38:792–797
output beam, it is important to filter all of the cladding light efficiently. The
(2006).

cladding strippers could overcome these issues. There are mainly two types of
pump strippers in the literature; one is high index polymer recoating [2] and
other is roughening the double-clad fiber surface [3]. The stripped power of
hundreds of Watts and 15-20 dB attenuation has been achieved using these
methods.
In this study, we developed a method for roughening inner-cladding of fiber
surface and we observed that 67% of the power input was extracted with 4 dB
attenuation. In second concept, after roughening the fiber surface, we coated this
rough region with high refractive index polymer. It resulted in high efficiency
light stripping about 90% of the power input and 15 dB attenuation is then
achieved. In the third concept, the double-clad fiber surface is only coated with
high refractive index polymer. 96% of the input power (about 135 W) was
stripped and 17 dB attenuation was achieved. The thermal management issues
were also considered under hundreds of Watts experiment. The fabricated
cladding light strippers were then cooled with a heat sink to manage the thermal
loading for reliable operation. In our study, we have successfully developed high
power cladding light stripper for kW-class fiber laser systems.
Keywords: High power fiber lasers, cladding light strippers.
References
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XY SCANNER SİSTEMİNDE DALGA CEPHESİ HATASININ
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Abstract
Optik bir sistemin performansı kullanılan ışığın belirli özellikleri,
tasarım uygunluğu gibi unsurlarla birlikle kullanılan elemanların ne kadar
hatasız olduğuna da bağlıdır. Yüzey üzerindeki çukurlar, çizikler,
çıkıntılar, dalgalanmalar, baloncuklar, vb. çeşitli sebeplerden bazı
kusurlar olabilir. Bu kusurların sonucunda elbette yüzeyden yansıyan
dalga etkilenir. Bu sebepten dolayı tasarlanan optik sistemler asla tasarım
aşamasında planlanan mükemmel sonuçları vermezler. Bu çalışmada bir
sistemin sahip olabileceği farklı dalga cephesi hatalarının hüzme çapına
ve parlaklığına etkisi teorik olarak ve optik tasarım programı ZEMAX
kullanılarak karşılaştırmalı olarak hesaplanacaktır. Zemax programından
tasarlanan bir x-y scanner sistemi için farklı dalga cephesi hataları sonucu
oluşan etkiler Strehl Ratio ve Marechal prensipleri kullanılarak
hesaplanıp karşılaştırılacaktır.
Keywords: xy scanner, wavefront error, zemax, strehl ratio, marechal .
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IR Lazer ile AISI 1030 Çelik Numunesinin Optik Özelliklerinin
Belirlenmesi
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Kızılötesi sürekli dalga modundaki (CW) lazerlerin malzemelerle etkileşim sonucunda
oluşturacakları hasarın ısı transferine bağımlı olduğu bilinmektedir. Lazerin malzeme
üzerine aktaracağı ısı miktarı optik soğurma katsayısı ile ilişkilidir. Lazer aydınlatması
altında malzemelerin ısısal ışınım özellikleri sabit değildir1. Bu çalışmada 20 cm ×20 cm
×0.1 cm ebatlarında AISI 1030 çelik plakanın, sürekli dalga modunda 1070nm dalga
boyunda fiber lazer ile etkileşimi sonucunda 20°C-350°C sıcaklık aralığında emissivite
ve soğurma katsayısı değerlerinin ölçülmesi amaçlanmıştır. Deneysel veriler, COMSOL
MultiPhysics® ısı transfer modülü kullanılarak gerçekleştirilen benzetim yolu ile elde
edilen sonuçlarla karşılaştırılmıştır. Malzeme numunesi 6 mm çapında hem kolime
edilmiş lazer huzmesi ve hem de lens ile odaklanmış lazer huzmesi kullanılarak
ısıtılmıştır. Bu işlem sırasında uzun dalga boylu kızıl ötesi (LWIR) termal kameralar ve
K-tipi ısıl çiftler yolu ile eş zamanlı sıcaklık kayıtları alınmıştır. Isıl çiftlerden alınan
verilerin termal kameradan alınan veriler ile örtüştürülmesi yolu ile emissivite değeri
belirlenmiştir. Numunenin zamanla ısı değişiminin, lazer ısı akısı ve toplam ısı kaybının
farkına olan eşitliğinden sıcaklığa bağlı soğurma katsayı değeri hesaplanmıştır2. Zamana
bağlı sıcaklık değişimi ilk sıcaklıktan çok düşük olduğundan, ısınma esnasında meydana
gelen ısı kaybı soğuma esnasındaki ısı kaybına eşit kabul edilerek3, konvektif ve ışınım
yoluyla soğuma hesaplamaları yapılmıştır. Hesaplamalardan elde edilen sonuçların
Fresnel yasası ile uyuştuğu görülmektedir4. Hedef yüzeyine 90° ile gönderilen lazer
huzmesi için yansıma katsayısının 1’e çok yakın, soğurma katsayısının ise 0’a çok yakın
olduğu ölçülmüştür. COMSOL Multiphysics® benzetim programının ısı transfer modülü
ile benzer başlangıç şartları kullanılarak bu sonuçlar doğrulanmıştır. Emissivite değeri
belirlenen malzemenin hem kolime hem de odaklanmış lazer etkileşimi için
simülasyonları gerçekleştirilmiştir. AISI 1030 çelik malzemesinin soğurma ve emissivite
katsayılarının optimum değerleri 0.50-0.60 aralığında elde edilmiştir. Bulgularımız,
Kirchhoff’un termal yayılım kanunu ile de uyumluluk göstermektedir5.

3.

D. Bergström, The Absorption of Laser Light by Rough Metal Surfaces; Paper
2: Laser Absorption Measurements in Opaque Solids, Doctoral Thesis, Luleå,
Sweden(2008).

4.

B. S. Yılbaş, K. Danışman, Z. Yılbaş, Measurement of temperature-dependent
reflectivity of Cu and Al in the range 30-1000°C,Meas. Sci. Technol. 2 668-674
p., UK(1991).

5.

P.-M. Robitaille, Kirchhoff’s Law of Thermal Emission: 150 Years,
PROGRESS IN PHYSICS, Volume 4(2009).
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Impact of P3HT Interfacial Layer and Series Resistance on Electrical
Characteristics of Au/P3HT/n-Si (MPS) Schottky Barrier Diode

LİTYUM NİOBAT (LiNbO3) ALTTAŞ ÜZERİNE TİTANYUM
DİFÜZYONU İLE OPTİK KUTUPLAYICI DALGAKILAVUZU
ÜRETİMİ VE OPTİMİZASYONU
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Abstract

Özet
Lityum Niobat (LiNbO3), günümüzde telekomünikasyon, fiber optik
navigasyon ve nonlineer optik alanlarında anahtar role sahip bir
malzemedir. Sahip olduğu yüksek elektrooptik katsayı değeri ve
fabrikasyona uygunluğu sayesinde üretilen aygıtlarda düşük modülator
voltajları, yüksek hız ve verimlilik sağlanabilmektedir. LiNbO3 kristali
üzerine dalgakılavuzu üretimi için kullanılmakta olan iki temel
fabrikasyon metodu, Tavlanmış Proton Değişimi (Annealed Proton
Exchange- APE) yöntemi ve titanyum metali difüzyon (Ti:LiNbO3)
yöntemidir. Tavlanmış Proton Değişimi yöntemi ile çift kırınımlı bir
kristal olan LiNbO3'ün olağandışı kırıcılık indisinde 10-1 mertebelerinde
artış sağlanırken aynı anda olağan kırıcılık indisinde 10-2 mertebelerinde
azalma elde edilebilmekte olduğundan kutuplayıcı uygulamalarında tercih
edilen yöntem olarak literatürde öne çıkmıştır. [1,2] Ancak, fabrikasyon
aşamasında örneklerin yüksek sıcaklıkta eriyik bir asit içerisinde uzun
süreler bekletilmesi, proton değişimi sonrasında uygun dalgakılavuzu
profili elde edilmesi için gerekli olan tavlama işleminin
optimizasyonundaki zorluklar ve üretilen dalgakılavuzunun kayıp
oranının yüksek olması bu yöntemin handikaplarıdır. Titanyum difüzyonu
yöntemi ise proton değişimi işlemine göre çok daha kontrollü bir ortamda
gerçekleştirilebilir ve çok daha düşük optik kayıplı aygıtlar üretilebilir.
Literatürde, kutuplayıcı özellikli dalgakılavuzu çalışmaları mevcuttur. Bu
çalışmaların birçoğunda proton değişimi metodu veya her iki metodun
birarada kullanıldığı yöntemler kullanılmıştır. [3,4] Ancak, bir tek
çalışmada [5], yalnız titanyum difüzyonu yöntemi ile elde edilen

The Au/P3HT/n-Si (MPS) Schottky barrier diode (SBD) was exposed to various
illumination intensities. Illumination effect on the electrical characteristics has been
investigated by using capacitance-voltage (C-V) and conductance-voltage (G/ω-V)
characteristics at 1 MHz and room temperature. These experimental C-V and G/ω-V
characteristics show justly large illumination dispersion mainly in the weak inversion
and depletion regions and they increase with the increasing illumination intensity
because of the illumination induced interface states and electron-hole pair. The C−V
plots show that peaks are the results of the particular distribution density of the interface
states (Nss), interfacial polymer layer, and series resistance (Rs) of Au/P3HT/n-Si
(MPS) Schottky barrier diode (SBD). The C-2-V plots give a straight line in a wide bias
voltage region for each illumination intensity. The variation in doping concentration
(ND), depletion layer width (WD), and barrier height [ΦB(C−V)] were obtained from
these C-2-V plots.
Keywords: Au/P3HT/n-Si (MPS), illumination effect, Metal-polymer-semiconductor,
Interface States.
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Fabrication of integrated Ti: LiNbO3waveguide polarizer
Vadim Dobrusin and Shlomo Ruschin
Tel Aviv University, School of Electrical Engineering,
Department of Physical
Electronics, Ramat Aviv, 61390, Tel Aviv,
Israel
Optical Engineering Letters, December 2008/Vol. 47(12)

kutuplayıcı özellikli dalgakılavuzu anlatılmıştır. (Kutup Sönümleme
Oranı >33dB). Yaptığımız bu çalışmada, titanyum difüzyonu ile üretmiş
olduğumuz kutuplayıcı özellikli dalgakılavuzlarından aldığımız sonuçlar
ve fabrikasyon süreçleri anlatılmıştır. Fabrikasyon parametrelerinin
optimizasyonu ile 1550nm dalgaboyunda ışık ile çalışan x ekseni yönünde
kesilmiş LiNbO3 alttaş kullanılarak, 3dB'nin altında kayıp ve >38dB
kutup sönümleme oranına sahip aygıtlar üretilmiştir.
.
Anahtar kelimeler: LiNbO3, kutuplayıcı, dalgakılavuzu
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acetylene in the mixture with this procedure.Our future aim is to improve the sensitivity
TRACE CHEMICAL DETECTION with 1535 nm
of the system to detect less than 0.1% v/v concentration of gas sample within the
WAVELENGTH LASER
mixture. We plan to use hollow, holey, and tapered fiber to decrease detection limit and
resolution with raising sensitivity and selectivity of the spectrometer. Moreover, we plan
Alim YOLALMAZ1, Farhad HANIFEHPOUR.S2, Okan ESENTÜRK3, and M. Fatih
to gain knowledge about effect of geometrical parameters of tapered fiber for both strong
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University
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One of the most practical methods of molecular detection is Fiber loop ring-down
(FLRD) spectroscopy. It was introduced in 2002 with chemical detection and FLRD is
now used for many purposes such as sensing of volatile organic compound, pressure,
temperature, and refractive index. FLRD is applied in several field of science as,
biology, molecular chemistry, material, constitutive structure, environment, medical,
industrial procedure controlling, mechanical engineering, and mining industry. The
advantages of FLRD system are its compact size, capability of working with broadband
range of wavelengths, immunity to fluctuation of laser power, and high sensitivity due to
multiple pass of laser pulse across the sensor region.
One of the advantages of FLRD is, its high sensitivity. FLRD set up includes a laser
light source, optical fiber and high sensitive photo detector, one coupler, and one
isolator. The procedure begins by coupling of a light into a fiber loop for hundreds of
times round trips, for each round small fraction of laser travels out of the loop, the
reduced intensity of laser (which is presented as exponential light decay) is detected by
photodiode detector, the travel of light in the loop and exit of its small fraction continues
till the existing light approaches approximately zero. Finally, oscilloscope monitors and
records the output signal. Reduction in intensity of leaking light which has an
exponential decay carries information about absorbance of sample. This information is
unique for one sample, so detection and characterization of analytic is possible.
In our group we set up a standard FLRD spectrometer with 1535 nm wavelength pulse
laser whose schematic drawing is shown in Figure 1. Then, we accomplished to decrease
intrinsic loss of the spectrometer as low as possible after optimization of various
parameters like splice, fiber length, collimators angle, collimators separation. Later, we
found the best experimental procedure to recover the setup after one analytic is
measured. Representative measurement results obtained with this system are shown in
Figure 2 Intrinsic loss of the spectrometer is higher than loss due to absorption of
acetylene in the mixture of 0.1% v/v !2"2: #2. Thus, we developed a mathematical
calculation procedure to discriminate acetylene in the mixture. We successfully separate

Fig.1 scheme of FLRD Spectroscopy System

Fig 2: decay time of !2"2 and nitrogen mixture
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Grafen ile Çalışan Diyot Pompalı Femtosaniye Cr:LiSAF Lazeri

adet 135 mW’lık, 660 nm’de çalışan tek-kipli lazer diyotları kullanılarak
düşük eşik değerli rezonatör tasarımı gösterilmiştir. GSA ile kip-kilitlenen
Cr:LiSAF lazerinden merkez dalgaboyu 850 nm etrafında 68-fs
uzunluğunda 11.5 mW ortalama çıkış gücünde darbeler elde edilmiştir.
Deneylerde, toplam 270 mW çıkış gücüne sahip iki tek-kipli diyot ile,
%1.5 oranında Cr katkılanmış 7 mm uzunluğundaki Cr:LiSAF kristalini
pompalamak için kullanılmıştır. Rezonatör içerisinde grafen örneğini
doyurmak için 3.75 cm odak uzunluğu olan aynalar kullanılarak ikincil
bir odak noktası oluşturulmuş ve örnek bu odağa yerleştirilmiştir. İlk
olarak, lazerin çalışma eşik değerleri kullanılarak kristal ve grafen
kayıpları sırasıyla %0.55 ve %5 olarak hesaplanmıştır. Kip-kilitleme
deneylerinde %0.5 geçirgenliğe sahip çıkış aynası kullanılmıştır. Lazerin
kip-kilitleme rejiminde çalışması çıkış aynası hareket ettirilerek, 130 mW
ve üzerindeki pompa güç değerlerinde sağlanmıştır. Optik spektrum,
darbe otokorelasyonu ve grafen eklenmiş rezonatörün sürekli dalga ve
kip-kilitli rejimlerdeki çıkış güç değerleri Şekil 1’de verilmiştir. Pompa
gücü 270 mW iken alınan bu verilerde, darbe süresi 68 fs, buna karşılık
gelen spektral genişlik 12 nm’dir. Darbe profili sech2 varsayıldığında,
zaman-bant genişliği çarpımı 0.338 olarak ölçülmüştür. Bu değer
darbelerin dönüşüm limitinde olduğunu göstermektedir. Çıkış gücü 11.5
mW olan darbelerin tekrarlama frekansı 133 MHz’tir. Buna karşılık gelen
darbe enerjisi ve ve darbe tepe güçleri sırasıyla 86 pJ ve1.26 kW’tır. Bu
çalışma TUBİTAK tarafından 112T967 ve 114F185 nolu projelerle
desteklenmiştir.

Merkez dalgaboyu 850 nm civarında olan Cr:LiSAF kazanç ortamı,
femtosaniye darbeler üretmek için uygun ve oldukça geniş bir ışıma
bandına sahiptir [1]. Bunun yanında Cr:LiSAF malzemesinin doğrusal
olmayan kırılma indeksi (n2) düşüktür. Dolayısıyla, Cr:LiSAF
lazerlerinde Kerr odaklamalı kip-kilitleme metodunun uygulanabilmesi
için gerekli olan modulasyonu sağlamak
kolay değildir. Etkin
modulasyonu artırabilmek için önceki çalışmalarda kazanç eşleşmeli çıkış
aynası kullanılması [2], yarı iletken tabanlı doyabilen soğurucu aynaların
kullanılması (semiconductor saturable absorber mirrors, SESAM) [3] ve
karbon nanotüp tabanlı doyabilen soğurucuların kullanılması (singlewalled carbon nanotubes, SWCNT) [4]
gibi çeşitli yöntemler
denenmiştir. SESAM ve SWCNTler için önemli bir dezavantajı çalışma
bant aralığının dar olmasıdır. Bundan dolayı merkez dalgaboyunun
ayarlanabilmesi ve çok kısa süreli (<10fs) darbe üretimi oldukça zordur.
Bu yöntemlere sıfır bant aralığı olduğu bilinen ve geniş dalgaboyu
aralığında sabit bir soğurma özelliği gösteren grafen tabanlı doyabilen
soğurucu (GSA) kullanımı alternatif olarak gösterilebilir [5]. Ancak, GSA
malzemesinin en önemli dezavantajı, lazer rezonatörü içerisindeki bir tam
tur kayıplarının Cr:LiSAF lazerleri gibi düşük kazançlı sistemler için
yüksek olmasıdır. Önceki çalışmalarda, GSA malzemesi 800-2500 nm
arasında çalışan birçok katı hal lazerinde kip-kilitleme ile femtosaniye
darbe üretiminde kullanılmıştır[6, 7].
Bu çalışmada, GSA-tabanlı Cr:LiSAF lazerinin kip-kilitleme rejiminde
çalışması literatürde ilk kez rapor edilecektir. Buna ek olarak, yalnızca iki
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Şekil 1. Grafen kullanılarak kip-kilitli rejimde çalıştırılmış Cr:LiSAF lazerinin (a) optik
spektrumu, (b) interferometrik otokorelasyonu ve (c) verim eğrisi.
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Summary
Optical fiber technology has been a rapid development for the last 40 years under the demands of
the telecommunication network. In today’s world, various commercial and laboratory applications
of fiber optics are continuing due to the excellent properties of optical fiber, e.g. flexibility and
compactness. With a carrier frequency of about 1014 Hz, the frequencies of light with potential of
being modulated are much higher than radio waves. The idea of communication through optical
fibers has started to be a vital brach of electro-optics since the middle of 1960s. There has been
great progress and this established technique is now used in many communication systems.
According to the viewpoint of optical metrology, optical fibres have become an attractive
alternative for the guiding of light. The foremost important reason for studying optical fibres is
their potential for making new types for different areas.

Figure 1. Schematic diagram of the measurement of optical nonlinearity of fiber based
on the self-phase modulation method on the left.
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THz region (0.3-10 THz) covers a significant part of electromagnetic
spectrum including certain spectral signatures of various chemical and
physical processes. Many processes have been successfully characterized
by time resolved methods which employ the use of ultrafast terahertz
pulses to probe the changes within the medium after excitation or
perturbation by an external event. One example is time-resolved terahertz
spectroscopy (TRTS) which has been used to study the dynamics in
semiconductors [1]. Depending on the method of retrieval, frequency
resolved or not typical methods employed take several minutes or more to
complete. In other words, the use of an external delay line limits the
duration of measurements in such systems. Recently, by adjusting the
time delay between two pulses by tuning repetition rate of a low-timingjitter ultrafast laser source, the speed of acquisition of the THz transient
has been dramatically improved [2, 3]. The required pulse-to-pulse timing
and phase stability has limited the number of driving laser sources to a
few candidates [3]. However, these laser systems generally generate
modest pulse energies and average powers, effectively limiting the exciteprobe measurements. Recent developments in mode-locked Yb-fiber laser
technology suggest that this laser system can be highly efficient, lownoise laser source for rapid-scan terahertz spectroscopy schemes and have
substantial impact in optical pump/THz probe measurements [4].

Fig. 1

(a) Schematic representation of fast-scan TRTS (b) Fast-scan TRTS system.
OSCAT: Optical sampling by cavity tuning, SHG: Second harmonic generation, PCA: Photo
conductive antenna.

Here, we have employed an ultrafast Yb-doped fiber laser, whose
repetition rate can be tuned rapidly allowing for rapid dynamical
measurements. The laser system provides multiple output ports, each of
which incorporates in-line fiber amplifiers to reach desired pulse energies.
A TRTS system was constructed driven by the three ports of the fiber
laser system as shown in Fig. 1. Two complimentary ports generate sub200 fs pulses for the generation and detection, and the third port produces
few-ps, several watt-level output for the excitation. The novel architecture
of the laser allows one to scan the pump line while scanning the THz line.
This allows for a unique measurement of the dynamics. Since all the ports
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Ablation-cooled material removal at high speed
with femtosecond pulse bursts

are seeded by the same oscillator, relative timing jitter minimized. The
pump arm is frequency doubled using a BBO crystal and can be used in
order to excite various semiconductor samples. Using such system, the
rapid measurements can be analyzed with respect to standard TRTS
measurement done for various samples.
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Abstract: We report exploitation of ablation cooling, a concept well-known in rocket
design,
to remove materials, including metals, silicon, hard and soft tissue. Exciting possibilities
include ablation using sub-microjoule pulses with efficiencies of 100-mJ pulses.
OCIS codes: 140.3390, 060.1510, 320.7090

Femtosecond pulses hold great promise for high-precision material and tissue
processing. It is well-known that use of such pulse durations allows very precise and
virtually thermal-damage free material removal under appropriate conditions. However,
two drawbacks remain. The first is the limited ablation rates, which is particularly
limiting for biological tissue removal. The second is that at several microjoules, but
often 10’s to 100’s of microjoules of pulse energy are required. We apply rapid
succession of ultrafast pulses from a burst-mode fibre laser to ablate the target before
residual heat deposited by the previous pulse can diffuse away from the interaction
region. In addition to being able to process thermally sensitive materials, such as brain
tissue, at high speed and without thermal damage, our approach reduces the required
pulse energy by orders of magnitude, opening the route to highly efficient material
removal with oscillator-level pulse energies.
Given that the minimum pulse energy is substantial, continuous delivery of such
repetition rates corresponds to prohibitively high average powers (which can amount to
hundreds of watts). To overcome this bottleneck, we have implemented burst-mode
operation, which was first demonstrated by R. Marjoribanks, et al. using picosecond
solid state lasers [1]. In burst mode, the laser produces packages of high-repetition-rate
pulses, or bursts, which are repeated at a much lower, adjustable frequency. In this work,
we utilized fiber lasers developed in our laboratory [2].
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obtained excellent results with the burst mode. Specifically, we report thermal-damagefree ablation of brain tissue at 0.75 mm3/min, representing an order of magnitude
improvement on previous results, along with a potential to increase ablation speed by
two orders of magnitude. These results pave the way towards in vivo operation at
medically relevant speeds, eventually delivered via flexible fibres to hard-to-reach
targets.
In conclusion, we report exciting results on processing of a large variety of materials,
including various metals (however, only copper is shown in Fig. 1), silicon, agar,
dentine, brain and eye tissue. In all cases, burst-mode operation excels, for which we
provide a simple physical explanation. Results on non-biological targets are exciting in
their own right, required individual pulse energies can be decreased by orders of
magnitude, which challenges the accepted paradigm in terms of required pulse
parameters. This, in turn, has major implications for the required laser technology.
However, we are even more excited by results on biological targets, where we have
achieved ablation rates of 0.75 mm3/min for brain tissue. These results pave the way
towards in vivo operation at medically relevant speeds, eventually delivered via flexible
fibers to hard-to-reach targets.

Fig. 1. (a) Volume of Cu ablated by a single burst of pulses as a function of burst energy
and burst fluence for different intra-burst repetition rates. (b) Ablation efficiency in
terms of number of atoms of Cu ablated per incident photon as a function of pulse
energy and pulse fluence for different repetition rates. Full symbols highlight inverse
scaling of pulse energy with repetition rate.
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Özet: Optik fiberi inceleterek kırılma indisi sensörü elde edilebilir. Bu
çalışmada konik biçimli inceltilen bir fiberin kırılma indisini ölçebilmesi için
tasarım, simülasyonlar ve üretime yönelik deneysel çalışmalar ile sonuçlar
sunulmuştur. Sensör duyarlılığını artırabilecek tasarım parametrelerinin
duyarlılığa etkisi analiz edilmiştir.
GİRİŞ
Hızlı, etkin ve hassas ölçüm yapabilme kabiliyetine sahip fiberoptik sensörlere
son yıllarda artan bir ilgi gösterilmektedir. Geleneksel sensörlerle
karşılaştırıldığında, uzaktan ölçebilme becerisi, hafiflik, elektromanyetik
girişimden etkilenmeme, çok hızlı tepki verme ve yüksek hassasiyet gibi önemli
avantajlar sunan fiber sensörlerin, özellikle biyomedikal ve kimyasal alanda da
kullanımına yönelik araştırmalar devam etmektedir [1-4]. Fiberoptik sensörler
sınıfında yer alan ve kırılma indisini ölçebilen bikonik optik fiber sensörü [5-9],
tek modlu bir fiber parçasının orta kısmının konik biçimli inceltilmesiyle
kolayca üretilebilir. Bu çalışmada, geometrik parametreleri Şekil 1’ de görülen
bikonik fiber sensörlerinin tasarımı ve simülasyonu gerçekleştirilerek sensör
duyarlılığına etki eden faktörler araştırılmıştır. İlave olarak sensör üretimi için
yürütülen deneysel çalışmalara yer verilmiştir. Deneysel düzeneğin mekanik,
elektronik ve yazılımsal bileşenleriyle tasarımı anlatılmış ve önemli bilgiler
paylaşılmıştır.

Abstract
Due to their non-ionizing nature and penetration capabilities, terahertz to millimeter
waves have been attracting attention for security applications such as threat and
concealed object detection, along with material characterization and non-destructive
imaging applications. Due to limited number of array detection schemes operating within
this range, imaging schemes with scan architectures are typically employed, where the
optical design which accompanies transceiver electronics plays an important part.
Single pixel, scanned imaging systems also depend on image processing and
reconstruction steps to compensate optical distortions and limited resolution
characteristics. Moreover, various post processing techniques are being used for
detection of threat/concealed objects within the imaged scene.
In this work, we present a terahertz active scanned imaging system for threat detection at
standoff distances. System utilizes a transceiver unit operating at 340 GHz, a frequency
that overcomes negative effects of humidity and allows adequate resolution due to
relatively small wavelength. Optical configuration of the current status of the imaging
system enables imaging targets ~120 cm away from the transceiver unit and this
configuration corresponds to a development stage of an imaging system for threat
detection at several meters. A preliminary work on these development stages has been
reported before, where characteristics of the optical system have been tested by
constructing image of a metal object at a distance of ~1m [1].
Keywords: terahertz wave, imaging, threat detection.
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SİMÜLASYON SONUÇLARI
Bikonik fiber sensörün simülasyon çalışmalarında standart tek modlu fiber
parametreleri olan 9 µm öz çapı, 125 µm kılıf çapı, sırasıyla 1.45 ve 1.445 olan
öz ve kılıf kırılma indisleri sabit tutulmuştur. Sensör tasarım parametrelerinin
sensör duyarlılığına
etkisini analiz etmek için L1, L2 ve Wcl parametreleri değiştirilerek her biri için
ayrı ayrı simülasyonlar gerçekleştirilmiştir. İncelmiş (bel) öz çapı olan Wc
parametresinin değeri, 9 µm’ lik standart öz çapının Wcl/125 oranında inceldiği
kabul edilerek hesaba katılmıştır.
Simülasyon çalışmalarında ilk olarak bel bölge uzunluğu olan L2 parametresinin,
sensörün optik güç yayılımına etkisi BPM kullanılarak araştırılmıştır. Şekil 2’ de
L2 parametresinin 1380-1400 µm arası 5 µm adımlarla artan yönde değiştiği
farklı bel uzunlukları için, sensör çıkışındaki optik sinyalin optik güç değişimi
görülmektedir. Bu simülasyon çalışmasında bel bölgesi kılıf çapı Wc=10 µm ve
geçiş bölgesi uzunluğu L1=100 µm olarak sabit tutulmuştur.

Şekil 1. İnceltilmiş bikonik yapılı optik fiber sensörünün 2 boyutlu modeli
Şekil 1’ deki parametreler şunlardır:
d1 : Giriş fiber uzunluğu
d2 : Çıkış fiber uzunluğu
Wc : Bel bölgesi öz çapı
Wcl: Bel bölgesi kılıf çapı
L1 : Geçiş bölgesi uzunluğu
L2 : Bel bölgesi uzunluğu
hc : öz çapı
hcl : kılıf çapı
Bikonik yapılı inceltilmiş fiber optik sensörü, ışık kılavuzu yönüyle kompleks
optik dalga kılavuzları sınıfı içinde yer alır. Böyle bir dalgakılavuzu içinde ışığın
nasıl yayıldığını hesaplamak, dalga denklemlerinin çözümü gerektiren oldukça
kompleks sayısal işlemler içerir. Kompleks yapılı dalga kılavuzları için analitik
çözüm yöntemleri genellikle yetersiz kalmaktadır. Bu aşamada optik güç
yayılımı tekniğini kullanan sayısal simülasyonlar gerçekleştirilmiştir. Burada
amaç, ortamın kırılma indisine karşı sensörün çıkışındaki optik güç değişimini
analiz etmektir. Demet Yayılım Yöntemi ya da uluslararası literatürde “Beam
Propagation Method” (BPM) olarak bilinen bu yöntem [10,11], bir dalga
kılavuzunda optik dalganın zarfının yavaş değiştiği ortam şartlarında dalga
yayılımı yaklaşık olarak hesaplayan etkin ve hızlı bir benzetim tekniğidir. Bu
yöntemle fiber sensörü boyunca optik güç yayılımı hesaplanmış ve sensörün
kırılma indisine karşı tepkisi, çıkıştaki optik güç değişimleri ile
ölçeklendirilmiştir.

Şekil 2. 1380-1400 µm arası değişen bel uzunluğu için sensör çıkışında güç
değişimi.
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Sensör karakteristiğine etki edebilecek bir başka parametre ise incelen bölge
yada başka bir isimlendirme ile geçiş bölgesi uzunluğudur. L1 ile gösterilen bu
parametrenin etkisini analiz etmek için, 800-950 µm aralığında 50 µm adımlarla
artan sensor tasarımlarına ait sonuçlar Şekil 4’ te gösterilmiştir.

Artan bel uzunluğu, Kırılma indisi-Güç değişimde eğrinin grafik üzerinde sağa
doğru kaymasına neden olmaktadır. Ancak bu kayma ile eğrinin formasyonunda
küçük te olsa bir değişim meydana gelmiştir. Bu kayma ve değişimi farklı bir
aralıkta görmek için, bel uzunluğu 1440-1460 arası değişen diğer bir sensör
tasarımına ait güç değişim grafiği Şekil 3’ te görülmektedir.
Sensörün bel uzunluğunun değişmesi çıkıştaki güç salınımını değiştirmiştir.
Yapılacak sensör tasarımlarında, L2 parametresi ile sensörün hassas olduğu
kırılma indisi ölçüm aralığı tasarımcının istediği bir aralığa ve güç değişimini
artan ya da azalan bir eğilime ayar edilebilir. Örneğin Şekil 2’ ile karakterize
edilen sensör tasarımı, 1.30-1.34 kırılma indisi aralığında çıkış güç karakteristiği
artan bir eğilim gösterirken, Şekil 3’ ile karakterize edilen sensör tasarımı, aynı
aralıkta azalan bir eğilim göstermektedir.

Şekil 4. 800-950 µm arası değişen incelme bölgesi uzunluğu için sensör
çıkışında güç değişimi.
L1 parametresinin artması, L2’ ye benzer biçimde çıkış güç dalgalanmalarının
grafik üzerinde sağa doğru formasyonu değişerek kayma etkisi oluşturmuştur.
Yapılan simülasyon çalışmalarında daha uzun bir L1 parametresi ile farklı ve
önemli bir sonuç ortaya çıkmıştır. Bu sonuç Şekil 5’ te görülmektedir.
Şekil 3. 1440-1460 µm arası değişen bel uzunluğu için sensör çıkışında güç
değişimi.
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Şekil 6. Farklı bel çaplarına sahip algılayıcıların normalize edilmiş çıkış güç
salınımları, sırasıyla 8,11, 14 ve 20 µm. L1=1000 µm, L2=1500 µm.

Şekil 5. Artan L1 ile sensör karakteristiğinde gözlenen güç salınımları.

Bu sonuçlardan, bel çapının artmasıyla Kırılma İndisi-Optik Güç iletiminde
izlenen salınımların giderek sönümlendiği gözlenmiştir. L1 ve/veya L2 nin
değişmesi, bel çapının artmasından dolayı oluşan bu etkiyi değiştirmemiştir.

Şekil 5’ te sırasıyla 1600, 3450 ve 4400 µm geçiş bölgesi uzunlukları için sensör
çıkışında iletim güç değişimi verilmiştir. Geçiş bölgesi uzunluğu arttıkça salınım
derinliğinin azaldığı açıkça görülmektedir. Bu durum sensörün kırılma indisi
duyarlılığını olumsuz etkileyecektir.
Sensör karakteristiğine etkisini analiz ettiğimiz son parametre bel çapı olan Wc’
dir. Bu parametrenin etkisini analiz etmek için Wc parametresi 8-24 µm
aralığında farklı tasarımlar gerçekleştirilmiştir. Şekil 6’ da yapılan simülasyon
çalışmalarına örnek teşkil edecek birkaçı gösterilmiştir. Bu tasarımlarda
L1=1000 µm ve L2=1500 µm değerlerinde sabit tutulmuştur. Bel çapı
parametresi Wc ise şekillerde sırasıyla (a) 8, (b) 11, (c) 14 ve (d) 20 µm’ dir.

DENEYSEL ÇALIŞMALAR
Deneysel çalışmaların gerçekleştirilebilmesi bir deney düzeneği tasarlanmıştır.
Fiberoptik kablonun kontrollü olarak inceltilebilmesi amacıyla değişik fiber
yapıları elde edebilmek için, yüksek sıcaklıklara ulaşabilecek meşale tipi bütan
ocak kullanımı tercih edilmiştir. Kurulan düzenekte ısıtma fonksiyonunu
gerçekleştirebilmek üzere, Rekrow marka Elekronik Ateşlemeli Düz Başlı
Laboratuvar Isıtıcısı (RK4102) kullanılmıştır. Isıtıldığında elastikleşen fiberi
hassas olarak uzatacak elektromekanik yapılar üzerinde çalışılmıştır. Kısa
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mesafede µm hassasiyetinde çekme yapabilecek düzenekler oluşturulmuş, bu
amaçla adım motoru kontrollü ve tek eksenli yönlendirici üniteler kullanılmıştır.
Hazırlanan deney düzeneğinde fiberoptik kablonun uzatılması için hassas bir
gergi kontrol mekanizması oluşturulmuştur. Bu amaçla, her iki yüzüne
straingauge sensör yapıştırılmış bir çelik levha ile özel bir yay düzeneği
hazırlanmış, straingauge sensörleri ile dengeli bir direnç köprüsü kurulmuştur.
Hazırlanan gerilme sensörü ile µm hassasiyetinde mesafe değişimleri başarıyla
ölçülebilmektedir. Laboratuvar ortamında kurulan deney düzeneğinin görünümü
Şekil 7’de görülmektedir.

Şekil 7. Gerilme kontrollü deney düzeneğinin görünümü
Deney düzeneğinde uzatma işlemine tabi tutulan fiberoptik kablonun optik
iletim karakteristiğini gerçek zamanlı olarak gözlemleyebilmek için, bir geniş
spektrumlu ışıma kaynağı ile optik spektrum analizör deneydüzeneğinde
kullanılmıştır. Bu sayede uzatma işleminin farklı aşamalarında sensörün iletim
durumu kolaylıkla izlenebilmektedir. Hazırlanan deney düzeneğinin işlevsel
blok diyagramı Şekil 8’ te sunulmuştur.

Şekil 8. Deney düzeneği blok diyagramı.
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işlemini sağlayabilen deneysel düzeneğin elektro-mekanik çalışma sistemi
açıklanmıştır. Bu düzenekle yürütülen deneysel çalışmalar başarıyla
sonuçlanmıştır.
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Şekil 9. Bikonik Fiber sensörü a) İncelen Bölge b) Bel Bölgesi c) Yakın çekim
fotoğrafı
YORUMLAR
Bu çalışmada bikonik optik fiber sensörlerinin geometrisini belirleyen geçiş
bölgesi uzunluğu, bel uzunluğu ve bel çapı parametrelerinin sensör duyarlılığına
etkisi araştırılmıştır. Her bir parametrenin etkisi Demet Yayılım Yöntemi ile ayrı
ayrı analiz edilmiştir. Bu analiz sonuçlarından, bel bölgesi geçiş uzunluğu
arttıkça sensör çıkışındaki güç salınım derinliğinin azaldığını, bel uzunluğu
arttıkça salınımların eksende sağa kaydığı ve bel çapı arttıkça salınımların
kaybolduğu (sönümlendiği) gözlenmiştir. Bu parametreleri uygun değerlere set
ederek, sensörün istenilen bir çalışma aralığında kırılma indisine verdiği
duyarlılık artırılabilir.
Çalışmanın deneysel faaliyetleri kapsayan kısmında, optik fiberi istenilen bel
çapına ve bel uzunluğuna ulaştırabilecek, ısıl yöntemle çektirme ve inceltme
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MICROMIRROR ARRAY AS AN OFF-AXIS LENS
Mahdi Kazempour, Erdem Ulusoy, Yusuf S. Yaraş and Hakan Ürey
Optical Microsystems Laboratory, Koç University, Istanbul, Turkey
mkazempour14@ku.edu.tr

Abstract
We developed an off-axis diffractive lens using an array micro-mirrors. This array
consists of individual micro-mirrors with different tilt angles and different center heights
to satisfy the phase condition at the design wavelength. The mirrors create an off-axis
converging beam towards the focal point of the array similar to a large and bulky
elliptical mirror with an off-axis optical focusing power. The MMA is a flat component
and much lighter compared to an elliptical mirror.

Figure 1 (a) Microscopic image of the fabricated MMA. Each mirror has 40 microns pitch. (b)
Created focus spot of the MMA. Vertical and horizontal cross sections of the focus spot are
provided, indicating the sharpness and quality of the focus spot.

Keywords: Micromirror Array, Wave Optics Simulation, Micro-fabrication

We developed an efficient computational simulation tool to evaluate and optimize the
mirror size, fabrication tolerances, and diffraction effects prior to the physical
fabrication. The array was fabricated using gray scale lithography. The simulation results
agree very well with the experimental results.
Figure 1(a) shows the microscopic image of fabricated micro-mirrors. Each individual
mirror has 40 microns pixel pitch. The maximum height of the structure is 27.2 microns.
The RMS surface roughness of the fabricated mirrors is 34.4 nm and meets the optical
quality requirements.
Figure 1 (b) illustrates the focus spot created by the fabricated MMA. The center heights
of each individual mirror have been controlled with nanometer precision to satisfy the
phase condition for the red color (He-Ne laser, λ=632 nm). Due to the periodic structure
of the fabricated mirrors, instead of a single focus point, multiple replicas (orders) of the
focus spot is observed on the focus plane as expected. Based on our wave optic
simulations, if there was no phase matching condition, the diffracted waves emanating
from each mirror would not interfere constructively and the focused spot would be as
large as the space between the diffraction orders (in millimeter range). As evident from
the focused spot pictures, phase matching condition is satisfied as desired and the 0th
order spot is well separated.
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Abstract
A high efficient Ho:YAG solid state laser sysytem for lithotripsy application
is presented, whose active medium is a crystal of yttrium, aluminum and
garnet Y3Al2O12 (YAG) triple-doped with highly transparent Cr, Tm, Ho
during the growth process. The laser is pumped with a flash lamp, whose
spectral energy is first absorb by the broad absorption bands of chromium
around 430nm. The energy undergoes a radiationless transfer from Cr3+ to
Tm3+ intermediate media. A Tm:Tm cross relaxation occurs and transfers this
energy from (Tm3+) 3F4 to (Ho3+) 5I7 with a quantum efficiency aproaching 2.
Fluorescence lifetime of CHT:YAG active medium is 8.5ms. A lasing
transition from (Ho3+) 5I7 to (Ho3+) 5I8 occurs and 2080nm emission is
observed. Ho:YAG laser energy is delivered through an optical fiber inserted
into working port of flexible Ureterescope to fragment uninary stones during
lithotripsy. Average power of 30 watt at 10 Hz is achieved for lithotripsy
application.
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Recently, amorphous Al2O3 has received a considerable attention as a gain medium
for integrated optics. It has capability of the high light confinement when it is used with
a correct waveguide design compared to other amorphous materials. We consider
Atomic Layer Deposition (ALD) as a potentially critical method for growth of rare-earth
ion-doped a-Al2O3 because high doping concentration can be achieved compared to
other growth methods.
In this study, we consider the determination of optimum design parameters of ridge
type Al2O3 waveguide for silicon based photonics. Structure of the waveguide is a-Al2O3
on thermal SiO2 substrate. Thickness of the Al2O3 core layer is chosen as 500 nm since
low impurity level, high uniformity and homogeneity attainable using ALD is critical for
low loss waveguide applications. Simulations are performed by using Beam Propagation
Method (BPM). Wavelength is chosen as 1.55 µm because of its importance for
communication applications. Different width and etch depth values are systemically
scanned for finding both Transverse Electric (TE) and Transverse Magnetic (TM)
fundamental modes. Both fundamental mode supporting regions overlapped and a new
design region is identified. This design region supports both TE and TM fundamental
modes only. Thus, effect of the polarization is also minimized resulting in minimum
birefringence. The design region was investigated using BPM simulations and the results
are outlined with red shaded area in Figure 1.

Abstract
In this study, we investigate the effects of CO2 laser polishing on
femtosecond laser irradiated fused silica surfaces for microfluidic
applications. Firstly, we defined microfluidic well structures on fused
silica surface using 3D femtosecond laser scanning followed by
hydrofluoric (HF) chemical etching. The bottom surface of patterned
microwells were subsequently irradiated with pulsed CO2 laser for fine
polishing with different laser power, scan mode, and speed. Microwell
surfaces were characterized with AFM and SEM microscopy techniques
for roughness measurement and surface quality imaging, before and after
CO2 laser treatment. AFM measurements show that the surface roughness
improves significantly after CO2 laser polishing, which provides good
channel quality for microfluidic imaging applications.
Keywords: Femtosecond laser, CO2 laser, laser polishing, microfluidics
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Figure 1. Fundamental mode region for TE and TM polarizations. Red filled area shows
all results with darker shade describing less waveguide power propagating in Al2O3
compared to light-red shaded areas. To find the optimum result in all solution etch depth
and width kept constant respectively. Blue dashed lines show simulations for a geometry
with constant etch depth and width.

Figure 2. a) WPPA results for TE case at 0.3 µm etch depth and width is scanned 3.2
to 4 µm. b) WPPA results for TM case at 0.3 µm etch depth and width is scanned 3.2 to
4 µm. c) WPPA results for TE case at 4 µm width and etch depth is scanned 0.3 to 0.45
µm. d) WPPA results for TM case at 4 µm width and etch depth is scanned 0.3 to 0.45
µm.
Waveguide power propagating in Al2O3 layer (WPPA) describes the integral power of
calculated field at current position over the waveguide cross section used. In order to
find optimum design parameters of red shaded region in Figure 1, WPPA of TE and TM
case is monitored for two different scenarios of constant etch depth and constant width.
Etch depth is kept constant at 0.3 µm and width is scanned from 3.2 to 4 µm. Thus,
width effects can be analyzed. The results of the WPPA for TE case and TM case is
shown in Figure 2.a and Figure 2.b., respectively. In another scenario, width is kept
constant at 4 µm and etch depth is scanned from 0.3 to 0.45 µm. Dashed blue lines
guides the eye for both cases of Figure 1. The results of the WPPA for TE case and TM
case shown in Figure 2.c and Figure 2.d., respectively.
WPPA of TE case is dominant compared to TM case for both scenarios. However,
Figure 2.a and Figure 2.b. show that WPPA of TE and TM case increases with
increasing the waveguide width. High width values can be a good choice for better light
confinement. Moreover, Figure 2.c shows that WPPA of TE case increases with
increasing the etch depth, whereas Figure 2.d shows that there is no considerable effect
on WPPA for TM polarization case.
As a conclusion, high width and etch depth geometry supports more WPPA which can
be correlated with high light confinement. Optimum design parameters are determined as
4.2 um width and 0.45 um etch depth respectively. It should be noted that error margin
of lithography process should also be considered for realistic devices.
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Özet
Bu çalışmada SU-8’ten yapılmış optik mikrodisk rezonatörlerin nem sensörü
kabiliyeti araştırılmıştır. Bu yapıların optik sensör olarak kullanılabilmesi için telekom
dalgaboyu civarında (1500-1620 nm) çalışan ayarlanabilir bir lazer ışığı optik fiber ile
SU-8’ten yapılmış bir dalga kılavuzu uç uca getirilerek fiberden dalga kılavuzuna
bağlaştırılmıştır. Dalga kılavuzunda ilerleyen ayarlanabilir lazer ışığının dalgaboyu, SU8’ten yapılmış optik mikrodisk rezonatör ile rezonans halinde ise, lazer ışığı mikrodiskin
fısıldayan galeri modlarına bağlaşmakta, rezonans halinde değilse bağlaşmamaktadır.
Ayarlanabilir lazer ışığının dalgaboyu belli aralıkta tarandığında dalga kılavuzundan
diğer tarafa aktarılan spektrumda azalma görülen dalgaboyları rezonans dalgaboylarına
denk gelmektedir.
Dalga kılavuzundaki lazer ışığı için rezonans şartı, mikrodiskin çevre
uzunluğuna ve kırılma indisine bağlıdır. Bu bilgi sayesinde ortamdaki değişimler
(mekanik gerilme [1], glukoz derişimi [2, 3], nem miktarı [4], ) eğer mikrodiskin çevre
uzunluğunu ya da kırılma indisini değiştiriyorsa, mikrodiskin spektrumu sensör sinyali
olarak kullanılabilmektedir. Literatürde bu mikrodisklerin üzerine paladyum metali
kaplanarak oluşan yapının hidrojen gazı sensörü özelliği incelenmiştir [5]. SU-8 ile
nemin direk olarak güçlü bir etkileşimi olduğundan bu çalışmada herhangi bir
kaplamaya gerek duymaksızın SU-8 mikrodisklerin nemli ve nemsiz ortamdaki
spektrumları incelenerek bu yapıların 0-70 bağıl nem aralığında çalıştığı gösterilmiştir.
Eğer bağıl nem 70’ten daha ise sensör doyuma ulaştığından, daha yüksek nem
oranlarında sensör algılama kabiliyetini yitirmektedir. Fakat 0-70 bağıl nem aralığında
mikrodisk spektrumları 800 ile 1200 pm arasında kaymaktadır. Ölçülen dalgaboyunda
lazer dalgaboyundan ve ölçümden kaynaklanan belirsizliğin 20 pm civarında olduğu
düşünülürse, 800-1200 pm’lik kayma çok rahat bir şekilde ölçülebilmektedir. Bu da çok
küçük miktardaki nem değişimlerinin bu yöntem ile ölçülebilmesi için umut verici bir
ölçüm olarak değerlendirilmektedir.
Anahtar kelimeler: SU-8, optik mikrorezonatörler, nem, sensör, ayarlanabilir lazer
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Radyometri elektromanyetik radyasyonun ölçülmesi ile ilgili bilim
dalıdır. Uygulamada EM-spektrumun; ultraviyole (UV), görünür (VIS) ve
kızılötesi (IR) bölgelerinin tümünü kapsamaktadır. Fotometri ise
elektromanyetik spektrum'un sadece görünen kısmında yapılan enerji
ölçümü ile ilgili alanıdır. Aydınlatma tekniğinde, aydınlatma ve ışığa ait
hesaplamalarda, ölçüm ve değerlendirilmelerin yapılabilmesi için Işık
akısı, Düzlemsel açı ve uzay açı (radyan steradyan), Işık şiddeti
(candela), Aydınlık düzeyi (aydınlanma şiddeti) (lüks), Parıltı (lümünans
gibi tanımlar ve temel büyüklükler kabul görmüştür. Bu tanımlar
yapılırken fotopik görmeye (gündüz görmesi) ait standart gözün spektral
duyarlık eğrisi esas alınmıştır. Fotometrik ölçmeler, laboratuar ortamında
yapılan ve ışık ile ilgili olan her türlü ölçmeyi kapsar. Bütün ışık
ölçmeleri radyometrik ölçmelerin bir benzeridir. Radyometri
elektromanyetik spektrumun tamamıyla ilgilenirken, fotometri
(aydınlatma mühendisliği) sadece gözün görebildiği kısmı ile ilgilenir.
Işık, göz ile değerlendirilen fizyolojik-optik bir büyüklük olduğundan
bütün fotometrik ölçmelerin göze dayandırılması gerekir. Göz gerçekte
bir ölçüm aleti değil bir karşılaştırma aleti olduğundan objektif olmayan
ölçme yöntemleri de karşılaştırmaya dayanır. Modern fotometrinin
temellerini ise objektif yöntemler oluşturmaktadır ve en önemli elemanı
fotoelektrik elemanlardır. Fotometrik ölçmeleri, temel olarak; aydınlık
düzeyi ölçmeleri ve parıltı ölçmeleri olarak iki bölümde incelenir. Bu
bilgiler doğrultusunda çalışmada radyometri ve fotometri konuları
incelenmiş, aralarındaki fark ortaya konulmuş ve aydınlatmada fotometrik
ölçümler ele alınmıştır.

[4] Bipin Bhola, Pavel Nosovitskiy, Hari Mahalingam, and William H. Steier, “Sol-GelBased Integrated Optical Microring Resonator Humidity Sensor” IEEE Sensors Journal,
V. 9, NO. 7, 740-747 (2009)
[5] Mustafa Eryürek, Yasin Karadag, Nevin Tasaltın, Necmettin Kılınc, Alper Kiraz
“Optical sensor for
hydrogen gas based on a palladium-coated polymer microresonator” Sensors and
Actuators B: Chemical, V. 222, 78-83 (2015)

72

FOTONİK 2015 | 17. Ulusal Optik, Elektro-Optik ve Fotonik Çalıştayı
Anahtar kelimeler: Radyometri, Fotometri, Aydınlatma Sistemleri, Fotometrik Ölçümler
[17] Gürdal O., Üncü.İ.S. (2007) ‘Armatürlerin Üç Boyutlu Işık Şiddet Dağılımlarının
Bilgisayar Ortamında Formülasyonu ve Görselleştirilmesi’, Gazi Üniversitesi
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dergisi, pp 331-337, Ankara, Türkiye.
Kaynakça
[18]Techno Team, Swivelling goniophotometer for lamps and small luminaires,
http://www.technoteam.de/index_eng.html, (11.12.2012)
[1] Alma E., Taylor, F. (2000) Illumination Fundamentals. Lighting Research Center,
[19] Professional Test Equipments, http://www.multimeterwarehouse.com/index.htm,
Rensselaer Polytechnic Institute.
(11.12.2013)
[2] Samedov, F. Durak, M. (2003) Metrolojik Kapsamda Optik Ölçüm ve
[20] Light Measurements, http://www.optronik.de/,%20Optronik%20Berlin%20GmbH,
Kalibrasyonlar. TMMOB V. Ulusal Ölçübilim Kongresi, 09-10 Ekim, Eskişehir,
(11.12.2012).
Türkiye.
[21]Boşlukta Elektromanyetik (Işık) Dalga’, Türkiye bilimler akademisi ulusal açıkder
[3] Malman,D. (2005) Lighting for Librarie’s. Architectural Lighting Design, and
malzemeleri, http://www.acikders.org.tr/, (28.11.2014).
provided through the Libris Design Project. San Francisco.
[4] Cost Estimating Simplified. http://www.librisdesign.org/, (10.12.2012).
[5]Sancak. V. (2009) Endüstriyel Tesislerde Aydınlatma Tekniği Açısından Enerji
verimliliği, Ulusal Aydınlatma Sempozyumu ve Sergisi Bildirileri, 07-08 Mayıs, İzmir,
Türkiye.
[6] Şahin, M., ‘Yapay Sinir Ağları İle Dâhili Ortamlardaki Aydınlık Düzeyinin Analizi’,
Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2010.
[7] Şahin, M., ‘Farklı Teknik ve Fiziksel Özelliklerdeki Ortamların Aydınlık
Düzeylerinin Yapay Sinir Ağları İle Tahmini, Modellenmesi ve Bakım Periyotlarının
Belirlenmesi’, Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, İstanbul,
2014.
[8] Radyan tanımlanması, http://mathworld.wolfram.com/Radian.html, (19.09.2012).
[9] Çolak, N. (1999) ‘Ofis Aydınlatma Kontrol Sistemlerinde Kullanılacak Verilerin
Yapay Sinir Ağları İle Belirlenmesi’, Doktora Tezi, İTÜ, İstanbul.
[10] Solid Angles, http://www.intl-lighttech.com/, (20.09.2012).
[11] History of Lighting and Lamps,
http://inventors.about.com/od/lstartinventions/a/lighting.htm, (10.12.2012)
[12] EPA’s Green Lights An Energy Star Pragram (1997) Lighting Fundamentals. Air
and Radiation, United States Environmental Protection Agency.
[13] Özkaya, M. (2004) Aydınlatma Tekniği. İ.T.Ü Elektrik-Elektronik Fakültesi,
İstanbul, Türkiye.
[14] Leslie, R.P. (2003) Capturing the daylight dividend in buildings: why and how?.
Building and Environment, 381-385.
[15] Kocabey, S. (1999) Dâhili ortamlarda aydınlık seviyesinin kontrolü ile enerji
tasarrufunun sağlanması. Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri
Enstitüsü, , İstanbul, Türkiye
[16] Kocabey, S. (2008) İç Hacimlerde Aydınlık Düzeyi Dağılımının Bulunması ve
Sonlu Elemanlar Yöntemi İle İncelenmesi. Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi Fen
Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, Türkiye

73

FOTONİK 2015 | 17. Ulusal Optik, Elektro-Optik ve Fotonik Çalıştayı

FDTD Yöntemi Kullanılarak Gömülü Dalga Kılavuzu İçin LorentzDrude Modelinin İncelenmesi

Düzlemsel Genişlemeli Akış İçinde Hidrodinamik Tuzaklanmış
Damlacıkların Işıması ve Çözülmesi
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FDTD yöntemi dalga kılavuzlarının incelenmesi için kullanışlı bir sayısal
yöntemdir !1#. Dağıtıcı ortamları incelemek için FDTD yöntemi analitik
dağılıma ihtiyaç duyar. Birçok çalışmada malzeme dağılımını tarif etmek
için Drude ya da Lorentz-Drude modelleri kullanılmaktadır !2 − 3 − 4#.
Bu çalışmada FDTD yöntemi kullanılarak 8 μm uzunluğunda
gömülü dalga kılavuzu için Lorentz-Drude modeli OptiFDTD yazılımı ile
simüle edilmiştir. Simülasyonda 1.55 nm dalga boyuna sahip
elektromanyetik dalga kullanılmıştır. Simülasyon sonucu, elektrik alan,
manyetik alan ve Poynting vektörleri, etkin indis değişimleri elde
edilmiştir.
Anahtar kelimeler: FDTD, Lorentz-Drude Metodu, OptiFDTD, Silikon
Dalga Kılavuzu
Kaynakça
!1# A. Taflove and S. H. Hagness, Computational Electrodynamics: The
Finite Difference Time-Domain Method (Artech House, 2005).

Özet
Hidrodinamik tuzaklama tekniği sadece sıvı akışı kullanarak, nanometreden milimetreye
kadar büyüklüğe sahip parçacıkların tuzaklanmasını sağlayan bir yöntemdir.
Hidrodinamik tuzaklama tekniğinde parçacıklar, bir düzlem üzerinde karşılaşan
düzlemsel genişlemeli iki akımın oluşturduğu durgunluk noktasında tuzaklanır. Bu
teknik sadece sıvı akışını kullanarak mikrodamlaları tuzaklamayı sağlar. Katı ve sıvı
parçacıkların tuzaklanması için iyi bir yöntemdir. Diğer tuzaklama yöntemlerinin aksine,
örneğin optik tuzaklama, tuzaklanan parçacığın sıcaklığını arttırmadığı için, biyolojik
objelerin tuzaklanması için de kullanılabilir.
Bu çalışmada, daha önce gösterilen hidrodinamik tuzaklama tekniğini kullanıp,
boyanmış mikrodamlaların farklı tuzaklanma konumları için, uygun dalga boyundaki bir
lazerle uyarıldığında, WGM modları üretebildiğini gösteriyoruz. Bunun yanında,
hidrodinamik tuzaklama tekniğini, düzlemsel genişlemeli akışta tuzaklanmış bir fazın,
karışmayan ikinci bir faz içerisinde çözülmesini incelemek için de kullanıyoruz.

!2# J. Shibayama, R. Takahashi, J. Yamauchi, and H. Nakano,
“Frequency-dependent locally one-dimensional FDTD implementation
with a combined dispersion model for the analysis of surface plasmon
waveguides,” IEEE Photon. Technol. Lett., vol. 20, no. 10, pp. 824–826,
May 15, 2008.

Tuzakladığımız mikrodamlayı art arda uyarınca, ışıma modlarının düşük dalga boylarına
kaydığını gözlemledik. Bu kayma tuzaklanan mikrodamlanın zaman içerisinde çözülüp
yarı çapının azaldığını göstermektedir. Yaptığımız çalışmanın ikinci aşaması bu
çözülmeyi modellemektir.
Mikrofluidik çip içerisinde tuzaklanan sıvı damlaları, genişlemeli akışa maruz kalırlar ve
bu akış damlaların çözülmesini hızlandırır. İçinde akış barındırmayan sıvı içerisine
bırakılan gaz kürelerinin difüzyon nedeniyle çözülmesi Epstein ve Plesset tarafından
modellenmiştir. Bu model sıvı damlalarının diğer bir sıvı içerinse çözülmesinini de
modellemektedir. Bizim durumuzda ise konveksiyon etkisini içeren yeni bir modele
ihtiyaç vardır. Zhang modeli dediğimiz bu model literatürden bulunup, mevcut sisteme
uygulanmıştır.

!3# Ahmed, Iftikhar, et al. "Modeling and simulation of active plasmonics
with the FDTD method by using solid state and Lorentz–Drude dispersive
model."JOSA B 28.3 (2011): 352-359.
!4# Deinega, Alexei, and Sajeev John. "Effective optical response of
silicon to sunlight in the finite-difference time-domain method." Optics
letters 37.1 (2012): 112-114.
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Deneylerde kullandığımız sıvılar n-octanol, n-decanol, undecanol ve benzyl benozatedır.
Yonga Üzerine Bütünleştirilmiş Kalkojen Tabanlı Optik MikroBu kimyasalları seçmemizin en önemli nedeni çözülmeyi etkileyen, difüzyon katsayısı,
Kavite Resonatörlerin Üretilmesi ve Karakterizasyonu
çözünürlük, viskosite ve özkütle gibi değerlerinin, önceden ölçülmüş olmasından ya da
bir modelle hesaplanış olmasından ileri gelmektedir. Yaptığımız ölçümlerin bir bölümü
Ozan Aktaş, Ersin Hüseyinoğlu, Mehmet Bayındır
kullandığımız modelle uyum göstermektedir. Bunun yanında deneyler, kullanılan yüzey
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Nanoteknoloji Araştırma Merkezi, Bilkent Üniversitesi,
aktif madde konsantrasyonunun da çözülmeye etkisini ortaya çıkartmıştır.
Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Enstitüsü, Bilkent Üniversitesi,
Fizik Bölümü, Bilkent Üniversitesi, 06800 Ankara, Türkiye
Bu çalışma Koç Üniversitesi Tohumlama Projesi Destek Programı'ndan desteklenmiştir.
aktaso@bilkent.edu.tr
Anahtar kelimeler: hidrodinamik tuzaklama, boya ışıması, mikrodamla çözülmesi,
difüzyon, konveksiyon

Özet

Kaynakça

Optik mikro-resonatörlerin
toplu üretilmesi ve fotonik
devreler
üzerine
bütünleştirilmeleri, teknolojik
potansiyellerini gerçekleştirmek
için önemli bir adımdır ve bu
konuda yoğun çalışmalar devam
etmektedir. Farklı resonatör
tipleri arasında özellikle yüzey
gerilimiyle şekillenmiş olan
küre [1] ve simit [2] şeklindeki
Şekil 1: Yonga üzerine bütünleştirilmiş kalkojen
resonatörler, ışığın çok küçük
tabanlı optik mikro-kavite resonatörlerin SEM
hacimlerde
uzun
süre
görüntüleri.
hapsedilmesine olanak sağladığı
için dörtlü dalga karışımı [3]
veya Raman lazeri[4] gibi doğrusal olamayan optik etkilerini düşük güçlerde görmek
mümkün olmaktadır. Bu sıra dışı özelliklerin kullanılması düşük eşik gücünde lazerlerin
[5], frekans tarağı üreteçlerinin [6] ve inanılmaz derecede hassas biyolojik algılayıcıların
[6] üretilmesiyle sonuçlanmıştır.
Bu çalışmada, kalkojen tabanlı bütünleşmiş fotonik elemanların üretimi konusunda
düşük maliyetli çok verimli bir yöntem geliştirdik. Bu yöntem kapsamında kalkojen
optik kavitelerin bir polimer fiber içerisinde üretilmesinden yonga üzerine küresel,
küremsi ve elipsoidal şekillerde (Bakınız Şekil 1) bütünleştirilmesine ve optik
özelliklerin değerlendirilmesi kadar yapılanları gösterdik. Ayrıca yüksek kırılma
katsayılı resonatörlere ışık eşlemek için inceltilmiş kalkojen fiberlerin üretilmesini de
gerçekleştirdik [7].

Melikhan Tanyeri, Eric M. Johnson-Chavarria, and Charles M. Schroeder.
Hydrodynamic trap for single particles and cells". Applied Physics Letters, 96.22 (2010),
p. 224101.
Melikhan Tanyeri et al. A microfuidic-based hydrodynamic trap: design and
implementation". Lab on a Chip 11.10 (2011), pp. 1786-1794.
Melikhan Tanyeri and Charles M. Schroeder., Manipulation and confinement of single
particles using fluid flow". Nano letters 13.6 (2013), pp. 2357-2364.
P.S. Epstein and M.S. Plesset., On the Stability of Gas Bubbles in Liquid-Gas
Solutions". The Journal of Chemical Physics 18.11 (1950), pp. 1505-1509.
P. Brent Duncan and David Needham. Microdroplet dissolution into a second-phase
solvent using a micropipet technique: test of the Epstein-Plesset model for an anilinewater system". Langmuir 22.9 (2006), pp. 4190-4197.
V.N. Kurdyumov and A.D. Polyanin. Mass transfer problem for particles, drops and
bubbles in a shear flow". Fluid Dynamics 25.4 (1990), pp. 611-615.
Jingsheng Zhang, Chao Yang, and Zai-Sha Mao. Mass and heat transfer from or to a
single sphere in simple extensional creeping flow". AIChE Journal 58.10 (2012), pp.
3214-3223.
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THERMAL MANAGEMENT in HIGH POWER FIBER LASER
SYSTEMS

Anahtar kelimeler: kalkojenler, doğrusal olmayan optik aygıtlar, optik resonatörler
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Recently, a high power fiber laser system (HPFLS) has reached output powers of
multi-kW levels. During operating a HPFLS, common handicaps occur; thermal
loading, which leads thermal damages and loss of performance of HPFLS. The
thermal loadings occur namely in three main regions: 1-The region that pump
diodes are placed on 2- On specific components: Fiber Bragg Grating (FBG),
Fiber Combiner, Splice points 3-Active Medium. The three different regions
need three different thermal management method. Because all the regions are
governed by different physical phenomena. For instance; pump diodes are
semiconductor based and diodes have regional heat loads. Fiber Bragg Grating
(FBG) has back-reflection phenomena causing heat loads which are in linear
dimensions. Combiners have heat loads during light confinement, which are in
linear dimensions. Splice points heat loads are due to light scattering and heat
loads are in spot size. Active Medium composed of active optical fibers which is
thermally governed by non-radiative transition physics. The heat loads on them
are in volume dimension. In these regions all the thermally critical components
need to be thermally controlled in order to perform a thermal damage-free
operation in HPFLS for reliable operation.
In our study, in order to overcome these thermal loading problems, we
performed cooling operations during our HPFL experiments. Our cooling
operations consist of: 1-Activating cooling water pumps. 2-Directing the cooled
water to the thermally critical components via water hoses. 3-Keeping the water
at appropriate operation temperatures through our heat sinks. 4-In case cooling
become insufficient, we investigated how to adapt a new thermal design to have
an efficient cooling performance in our HPFLS. During the cooling operation,
after activating the cooling water pumps, the cooled water navigates through
heat sinks. The thermally critical components are contacted to these heat sinks
and by this way cooling is maintained and the total cooling performance is
strongly related with the cooling capability of the heat sinks. Therefore,
efficiently designing the heat sink models is crucial for our cooling performance
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1.7-GHz Intra-burst Repetition Rate Yb-Fiber Amplifier System

during our HPFL experiments. In the designing process we designed various
types of heat sink models, cold plate models etc. via CAD softwares, and
thereafter we tried to decide the most appropriate model. Right away at this
point we used simulation software which enables us to predict the right model to
use. To validate the appropriate cooling design, we should see that out cooler
plate gives quick answers to thermo and fluid dynamic behaviour of our cooling
operation. Thus, the experiments and simulation should give results as close as
possible with each other. In our study, we designed and validated the cooling
procedures for three of our thermal loading regions. For instance, we designed a
cold plate for pump diodes, long rectangular heat sinks for: FBGs, combiners
and splice points, and a cylindrical heat sink for cooling of active medium. In
meantime, we also compared the performances of these thermal management
units in simulation software. Then, we manufactured all these, and checked their
performance in real-time during our experiments in our laboratories. By the time
the compliance of both the experimental and simulation results, we are confident
in terms of thermal management to proceed in our experiments We performed
all these validation processes during our run-on our study. Finally, we have
successfully developed thermal management strategies for kW-class fiber laser
systems.

H. Kalaycıoğlu1, P. Elahi1, C. Kerse², Ö. Akçaalan1, D. K. Kesim², F. Ö. Ilday 1,2
1. Department of Physics, Bilkent University, TR-06800, Ankara, Turkey
2. Department of Electrical and Electronics Engineering, Bilkent University, TR-06800,
Ankara, Turkey

Material processing efficiency of ultrafast pulses increases dramatically with repetition
rate of the pulses, if the conditions are adjusted correctly to avoid excessive plasma and
particulate shielding. However, given that there is a minimum pulse energy requirement,
continuous operation at high repetition rates can be detrimental due to too much average
power leading to heat accumulation. Burst-mode operation of lasers, wherein the
amplifier periodically produces a group of pulses (a burst), which are very closely
spaced in time, avoids this problem. However, ultrafast burst-mode lasers are typically
limited to several 100 MHz intra-burst repetition rates. While this is sufficient for most
materials, metals with high thermal conductivity require higher repetition rates.
Here, we demonstrate an all-fiber Yb burst mode laser amplifier system with an in-burst
repetition rate of 1.7 GHz, which is optimized for low burst repetition rate. The system is
able to produce 20-ns long bursts with a total energy of 175 J at a burst repetition rate
of 1 kHz, and the individual pulses are compressed down to the sub-picosecond level.
The seed signal from a 108 MHz fiber oscillator is converted to 1.7 GHz by a multiplier
consisting of eight cascaded 50/50 couplers, and then amplified in nine stages (Fig. 1(a)).
The highly cascaded amplification aims to suppress ASE at the low repetition rate.
Pulsed pumping synchronized with the seed by an FPGA-based electronic system is
employed in the six latter amplifier stages. Pump pulses are optimized to obtain the
highest signal-to-ASE ratio, while ASE is monitored closely at the output of the system.
At 1 kHz burst repetition rate 235 mW is obtained with 25% ASE for bursts of 20 ns
duration, indicating a net burst energy of 175 J. The amplified bursts (Fig. 1(b))
contain about 35 pulses of 5 J average and 8 J maximum individual energy. The RF
spectra of the output shows a comb with a main lobe centered near the in-burst
frequency of 1.73 GHz (lower part of Fig 1(c)), with the close-up in this lobe revealing
the harmonics of the burst repetition frequency of 1 kHz (upper part of Fig. 1(c)).
Previously, we have observed significant increases of efficiency with in-burst rates of
100 and 500 MHz compared to the uniform repetition rate [1]. Fig. 1(d) demonstrates
preliminary ablation results for in-burst repetition rates of 1.7 GHz, and 20 ns long bursts
repeated at 1 kHz. We will continue our investigations at the in-burst rates of 864 MHz,
432 MHz, 216 MHz and 108 MHz, thus systematically investigating a previously
unexplored regime of ultrafast laser-material processing.

Key Words: kW-class Fiber Lasers, Thermal Management in High-Power Laser
Systems
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Fig. 1 (a) Functional diagram of the system. (b) Temporal profile of amplified bursts of 175 µJ. (c) RF
spectrum of the output. Lower part is a span of 3 MHz centred near 1.73 GHz, and upper part is a close-up of
the lobe with a span of 10 KHz. (d) Preliminary ablation results on copper showing ablation depth per burst
versus burst energy.
[1] C. Kerse, H. Kalaycıoğlu, F. Ö. Ilday, E. Atalar, “Non-thermal Material and Tissue
Processing with 100 MHz and 500 MHz Repetition Rate Bursts,” CLEO Europe-OSA
Technical Digest (2013).
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kalabalıklaşmayı engeller. Azaltılan sterik engel gibi etkiler, prob moleküllerinin uygun
Geliştirilmiş Yüzey İşlevselliğine Sahip Optik Mikro-rezonatörlerin
oryantasyon
ve konformasyon ile biyo-sensör yüzeyine yerleşmesini sağlar. EDC/NHS
Yüksek Seçicilik ve Hassasiyet ile Biyo-Algılamada Kullanımı
aktivasyonu sırasında TMMS moleküllerinin yapısı değişmez ve APTES molekülünde
bulunan amino grupları NHS-esterlerine dönüştürülür. Kovalent olarak prob
Pelin Tören1,2, Erol Özgür1,2, Ersin Hüseyinoğlu1,2, Ozan Aktaş1,2 ve Mehmet
Bayındır1,2,3
bağlanmasının ardından prob bağlanmamış NHS-esterleri, etanolamin molekülü ile
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seçicilik ile DNA molekülündeki nokta mutasyonlarının tespitinin temel taşları oluşmuş
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Özet

Anahtar kelimeler: Mikrotoroid, Optik rezonatör, Biyo-algılama, Antikor, DNA

Mikrotoroidler, çok yüksek kalite faktörüne (108 ve üzeri) sahip optik mikro-rezonatörler
olmalarından dolayı, biyo-algılamada son yıllarda geniş bir kullanım alanına sahip
olmuşlardır. Mikrotoroidler ile biyo-algılama yapılması, çok düşük konsantrasyonlarda
(nM ve altı) biyolojik analitlerin tespitini yüksek hassasiyet ile mümkün kılmıştır. Ancak
bir biyo-sensörün yüksek hassasiyetin yanı sıra yüksek seçiciliğe sahip olması da
analitlerin ayırt edilmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Dolayısı ile mikrotoroid
yüzeyinin kimyasal olarak işlevselleştirilmesi, yüksek seçicilik ile tespiti sağlamakta çok
önemli bir rol oynar. Bu amaçla, grubumuz tarafından iki farklı mikrotoroid yüzey
yaklaşımları geliştirilmiş ve yüksek hassasiyet ve seçicilik ile biyo-algılama yapılmıştır.
Birinci yaklaşım1, 3-(Trihidroksisilil)propil metilfosfonat (THPMP) moleküllerini
kullanarak serum gibi karmaşık bir ortam içinde bile antijen tespitini mümkün kılar. Bu
yaklaşım, mikrotoroid yüzeyinin THPMP molekülleri ile yüzey işlevselleştirilmesinin
ardından, 1-Etil-3-(3-dimetilaminopropil)karbodiimid (EDC) ile aktivasyonuna ve
ardından kovalent olarak antikor (prob) bağlanmasına dayanır. Bu yüzey işlevselleştirme
metodu, karmaşık ortam içinde, mikrotoroid yüzeyinin, eş zamanlı, hem protein direnci
göstermesini hem de biyo-eşlenebilir olmasıyla2 seçici olarak hedef biyo-analitlerin
(antijenlerin) tespitine olanak verir. İkinci yaklaşım3 ise birinci yaklaşıma analojik
olarak, yüksek seçicilik ile tek sarmal yapıdaki DNA moleküllerinde nokta
mutasyonlarını fark edebilen biyo-algılama yapılmasını sağlar. Mikrotoroid yüzeyinin,
(3-aminopropil) trietoksisilan (APTES) ve trimetil metoksisilan (TMMS) molekülleri ile
işlevselleştirilmesinin ardından, APTES molekülünde bulunan amino gruplarının yaygın
kullanılan EDC/NHS kimyası4 ile aktivasyonunu ve ardından tek sarmallı DNA
molekülünün (prob) kovalent olarak bağlanmasını kapsar. TMMS molekülleri yüzeye
yerleşerek; yüzeyde, APTES moleküllerinin yerleşmesi için aralıklar açar ve böylelikle
biyo-sensör yüzeyinde istenmeyen, prob molekülleri arasında oluşabilecek sterik
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100 Watt Nanosaniye Atımlı Tümleşik Fiber Lazer Sistemi
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Fiber lazerler, özellikle son 15 yılda çok hızlı gelişme göstermiş ve hem akademik hem
de endüstriyel alanda sayıları gün geçtikçe artan şekilde kullanılmaya başlanmışlardır[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 gelişmedeki en önemli etkenler arasındadır.
Fiber lazerler mikro ölçekten makro ölçeğe, kesme, markalama, kazıma gibi işlemleri
özellikle metaller üzerine uygulayabilmektedirler. Fakat özellikle kesme işi için yüksek
güçlü lazerler, markalama işi içinse düşük güçlü lazerler (<50W) tercih edilmektedir[2].
100W ortalama güç seviyelerinde yapılacak olan bir lazer hem kesme hem de markalama
işi yapabileceğinden cazip bir ara rejim oluşturmaktadır[3].
Bu çalışmada malzeme işleme amaçlı >100 W ortalama güce, 1 mJ atım enerjisine sahip
master-oscillator-power-amplifier (MOPA) mimarisinde, tamamı fiber içerisinde
hareket eden, iterbiyum katkılı (Yb) fiber lazer sistemi geliştirilmiştir. MOPA
mimarisinde, elektronik olarak sürülen ve akım ile modüle edilen 1064 nm
dalgaboyunda bir lazer diyoddan 100 kHz tekrar frekansında, yaklaşık 200 ns atım
genişliğinde elde edilen birkaç mW seviyesinde düşük güçlü tek kipli (singlemode)
sinyal, birkaç aşamalı bir Yb-katkılı kazanç fiberinden oluşan ön yükselteç ile yaklaşık
200 mW’a kadar yükseltilmektedir. Bu çıkış bir kaç aşaması olan yükselteç sistemi için
sinyal kaynağını oluşturmaktadır. 200 mW’ lık sinyal çift-kılıflı (double clad) Yb-katkılı
fibere, yüksek güçlü diyodlar ile pompalanan birleştirici (combiner) aracılığıyla
aktarılarak ilk aşamada sinyalin yükseltilmesi sağlanmaktadır. 2-3 W seviyelerine
ulaşmış olan sinyal, atım şekli akusto-optik modülatör (AOM) sayesinde istenilen şekle
getirildikten sonra ana yükselteç kısımlarında yükseltilerek bir fiber konnektörü
vasıtasıyla dışarıya alınır. Sistemi sınırlayan lineer olmayan etkiler ve . kendiliğinden
saçılım etkisi (amplified spontaneous emission – ASE) kullanılan AOM ve yapılan
simülasyonlar sayesinde oluşturulan optimum fiber boyları, pompa ve sinyal miktarları
ve aynı zamanda seçilen fiber tipleri sayesinde elimine edilmiştir. Tepe güç, sistemde
kullanılan mevcut taşıma fiberleri için 15 kW ile, Raman saçılması etkisi ile sınırlıdır.
Bu tepe güç seviyesinde Raman saçılması ;simülasyon çalışmaları ile optimum olarak
belirlenen fiber çekirdek çapları, katkı konsantrasyonları ve sistem içi termal kontrolün
iyi sağlanması ile minimize edilmiştir. Cihazda optik olarak ortaya çıkabilicek geri
dönüşler için de kontrolün sağlanması amaçlı fotodiyodlar kullanılmıştır.

Şekil 1. Deneysel Devre Şeması

Şekil 2. Atım Şekli
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(a)

(b)

Şekil 4: (a) M² ölçüm sonuçları, (b) ışın profili karakterizasyonu.
Anahtar Kelimeler: Fiber lazer, Nanosaniye atımlı lazer, Atım şekillendirme
Kaynakça
[1] D. J. Richardson, J. Nilsson, and W. A. Clarkson, “High power fiber lasers: current status and
future perspectives”, J. Opt. Soc. Am. B 27, B63-B92 (2010).
[2] Optical Engineering, January 2006/Vol. 451
[3] Laser Phys. 23 (2013) 095110 (4pp)

Şekil 3. Lazer çıkış spektrumu

Tablo 1. Lazer Parametreleri

Sistem mimarisinde kullanılan aktif ve pasif fiber nüve (core) çaplarının küçük tutulması
ve optimize edilmiş fiber eklemeleriyle (splicing) demet kalitesinin yüksek tutulması
(düşük M2 değeri) sayesinde ticari lazer sistemlerine göre oldukça daha iyi odaklanma
sağlanmaktadır. Malzeme ile etkileşimi belirleyen maksimum şiddet (intensity)
olduğundan ve bu birim alana düşen maksimum güç olduğundan üstün demet kalitesi
daha az güç ile daha yüksek şiddet elde edilmesini ve malzemenin daha verimli olarak
işlenmesini sağlamaktadır. Demet kalitesi bu sistemde rutin olarak ideala yakın olarak
ölçülmektedir (Şekil 4).
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Çift Döngülü Opto-Elektronik Osilatör

Farklı uzunluktaki fiberler farklı osilasyon kiplerini seçtikleri için,
örneğin L1 uzunluktaki fiber tarafından yaratılan osilasyon kipleri L2
uzunluktaki fiberde optik kayba uğrayacaklardır. Bu durumda sadece iki
fiberde ortak oluşan osilasyon kipleri kayba uğramazken, ortak olmayan
osilasyon kipleri bastırılacaktır. Fiber uzunluklarının oranı da hangi sahte
frekanslarda baskılamanın yüksek olduğunu belirlemektedir.
Bu amaçla Şekil 1’deki sistem, 100 ve 110 metre fiberlerle 10
GHz’de 19 dBm güç verecek şekilde kurulmuş, 110 metrelik fibere 10,
20, 30, 40, 50 m gibi eklemelerle uzunluklardaki oranın sahte
frekanslardaki faz gürültüsüne etkisi incelenmiştir. 100 metrelik fiber
döngüde olacak şekilde tek döngülü osilatörün 10 kHz fark frekansındaki
faz gürültüsü −112 dBc/Hz ölçülürken; ilk sahte frekanstaki faz gürültüsü
-110 dBc/Hz olarak ölçülmüştür. 110 metrelik fibere 20 metre ekleme
yapılıp, Şekil 1’deki çift döngülü osilatörün faz gürültüsü ölçüldüğünde,
ilk sahta frekansta -142 dBc/Hz gibi bir değer gözlenmiştir ki 32 dB’lik
bir iyileştirme elde edildiği görülmektedir.

Bilgehan Paray1, Serdar Öğüt1,2, Tolga Kartaloğlu1 ve Ekmel Özbay1,2
1
Bilkent Üniversitesi, Nanoteknoloji Araştırma Merkezi, Ankara
2
Bilkent Üniversitesi, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü, Ankara
tkartal@bilkent.edu.tr

Özet
Optoelektronik osilatörler yüksek spektral saflıkta mikrodalga
sinyali üretebilmeriyle öne çıkan mikrodalga fotonik sistemlerdir. Daha
önce, NANOTAM bünyesinde, [1]’de verilen ve tek döngüden oluşan
optoelektronik osilatör sistemi geliştirilmiştir.
Tek döngülü osilatörün yapısından kaynaklanan, osilasyon
frekansına yakın osilasyon kipleri, mikrodalga filtre tarafından yeterince
filtrelenemediği için osilatörün faz gürültüsünde sahte frekanslarda tepe
yapacak şekilde bozulmalara neden olmaktadır. Dar band mikrodalga
kovuk filtreleri yeterince yüksek kalite faktörüne (Q) sahip olmadıkları
için osilasyon kiplerinden oluşan bozulmalar fotonik yöntemlerle
önlenmelidir. Bu amaçla Şekil 1’de verilen çift döngülü optoelektronik
osilatör sistemi [2] üzerine çalışılmıştır.

Anahtar kelimeler: Mikrodalga Osilatör, Opto-elektronik Osilatör, OEO,
Düşük Faz Gürültüsü, Çift-Döngülü Opto-elektronik Osilatör
Kaynakça:
[1] X. S. Yao and L. Maleki, "Optoelectronic microwave oscillator," J.
Opt. Soc. Am. B, vol. 13, no. 8, pp. 1725-1734, 1996.
[2] Eliyahu, D.; Maleki, L., "Low phase noise and spurious level in multiloop opto-electronic oscillators," in Frequency Control Symposium and
PDA Exhibition Jointly with the 17th European Frequency and Time
Forum, 2003. Proceedings of the 2003 IEEE International , vol., no.,
pp.405-410, 4-8 May 2003

Şekil 3: Çift Döngülü Optoelektronik Osilatör
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yükseltgenme sürecini başlatacak tipte 1064 nm lazer sinyal diyotlarının son bir iki
Nanosaniye Dar Bant Spektrumlu Yüksek Güçlü 1064 nm Fiber
seneye
kadar çok pahalı üretiliyor olması, üretilenlerin de ulaşabildiği maksimum gücün
Lazer Sistemi ve Çıkışından Görünür Işık Elde Edilmesi
doğrudan yükseltgenmeye müsait olmamasıdır. Ayrıca ayarlanabilir görünür ışın elde
etmede de yaygın kullanılan tekniğin OPO (optical parametric oscillator) yöntemi
Seydi Yavaş1,*, Sarper Salman1,Önder Akçaalan2, Koray Eken1
olmasıdır. Bu yöntemde de katıhal lazerle pompalanan başka bir katıhal lazer salıngaç
1. FiberLAST A.Ş., 06800, Ankara, Türkiye
sistemi ile ayarlanabilir görünür ışın elde edilmektedir.
2. Bilkent Üniversitesi Fizik Bölümü, 06800
Son birkaç senede yüksek güçte dar bant lazer diyotların üretilmesi ve doğru bir
*yavas@fiberlast.com.tr
yükselteç tasarımıyla dar bant nanosaniye fiber lazerlerin yapılabilmesinin ve dolayısıyla
yüksek güçlü frekans katlamanın fiber lazer kullanılarak üretilmesinin yolu açılmıştır.
Kızılötesi nanosaniye lazerler uzun yıllardır kullanımdadır ve hem bilimsel çalışmalarda Boğaziçi Üniversitesi ve Bilkent Üniversitesi ile ortak yapılmakta olan “Kanser
hem de sanayide geniş bir alanda yeni kullanım alanları kazanmaktadır. Bunun başlıca Patolojisi için Optik Cımbızlı Fotoakustik Mikroskop” Tübitak 1003 projesi kapsamında
sebebi bu lazerlerin mevcut yöntemlerle başta metaller olmak üzere birçok malzemeyi geliştirdiğimiz fiber lazer ile Türkiye’de ilk kez MOPA tasarım doğrudan nanosaniye
ortalama bir odaklamayla işleyebilecek kadar yüksek güçlere ve yüksek atım enerjilerine diyot lazerin kendi geliştirdiğimiz FPGA elektronik devre ile modüle edilmesi ile dar
ulaşılabiliyor olmasıdır. Nanosaniye atımların üretilmesinde uzun yıllardır kullanılan bant spektrumlu nanosaniye atımlar üretilmiş ve atımların spektral genişlemesine sebep
yöntemlerden biri katıhal lazerlerin, özellikle Nd:YAG lazerin, q-switch tekniğiyle atım olmayacak şekilde kendi tasarımımız fiber yükselteç ile yükseltgenmiştir. 1064 nm
üretmesinin sağlanmasıdır. Bu yöntem ile dar bant ışın üretimi ve yüksek enerjilerde merkez dalgaboylu lazerin çıkışından elde edilen ve 0.2 nm spektrum genişliğine sahip
atım üretimi mümkün olsa da kararlı çalışma ve gürültü karakteristikleri açısından atımların genişliği 8 ns, atım tekrar sıklığı 55 kHz’tir. Bu da yaklaşık 100 µJ atım
dezavantajlara sahiptir. Ayrıca katıhal lazerler serbest uzay optikleri içermesi sebebiyle enerjisine denk gelmektedir. Bu lazer çıkışından elde edilen yüksek güç kızılötesi ışın
çok esnek yapıda olmadıklarından ve aynı zamanda kazanç ortamları olan kristallerin su frekans katlama yoluyla yüksek verimli olarak 532 nm, 355 nm ve 266 nm ışına
soğutma gibi ileri düzey soğutmaya ihtiyaç duymalarından dolayı büyük, zamanla bu dönüştürülecek, bu ışınlar ile 1064 nm’de zor işlenen ya da işlenemeyen malzemelerin
optik bileşenler kaymaya sebebiyet verebileceği için de kararsız çalışmaya hatta işlenmesi gerçekleştirilecektir.
çalışmamaya meyillidirler. Son senelerde bu sistemlere alternatif olarak fiber lazerler
geliştirilmeye başlamıştır. Fiber lazerler kendilerini oluşturan fiberlerin esnek yapıda
olması ve ek bir soğutmaya gereksinim duymaması sebebiyle oldukça küçük
tasarlanabilmektedir. Aynı zamanda ileri soğutma sistemlerine ihtiyaç duymadıkları için
de katıhal lazerlere göre elektrik verimliliği yüksektir ve daha çevrecidir. Demet kalitesi
de doğrudan fiber çıkışlı olduğu için oldukça yüksek, hatta ideal tek-kipli duruma
yakındır. Buna ek olarak elektronik kontrol sistemleri aracılığıyla atım tekrar sıklıkları
ve atım süreleri doğrudan kontrol edilebilir yapıdadır ve bu yetenek q-switch
lazerlerdeki atım üretme mekanizmasının karmaşıklığı sebebiyle bu tip lazerlerde
mümkün değildir. Bu nedenle son senelerde MOPA (master oscillator power amplifier)
tipinde fiber lazerlerin endüstride kullanımı giderek artmakta ve katıhal lazerlerin yerini
hızla almaktadır.
Nanosaniye fiber lazerlerin piyasada kullanımı artsa da yüksek güçlü görünür ışık ve UV
ışığın üretiminin yanı sıra ayarlanabilir dalgaboylu görünür ışık elde edilmesinin katıhal
lazerlerin egemenliğinde olduğu bir gerçektir. Bunun başlıca sebebi frekans katlama
yöntemiyle elde edilen yüksek güçlü nanosaniye görünür ışınların üretiminde dar bant
spektrumlu kızılötesi ışın gereksinimi olması ve mevcut fiber lazer tasarımlarında fiber
içinde doğrusal olmayan etkilerin yüksek olması sebebiyle spektrumun genişliyor olması Şekil-1. Nanosaniye dar bant 1064 nm sistemi, frekans katlama sistemi ve süper tayf
sebebiyle elde edilememesidir. Bu da lazer çıkışında frekans katlama için kullanılacak üretim kolu
kristalin boyunu ve dolayısıyla da frekans katlamanın verimliliğini ve ulaşabileceği
maksimum gücü sınırlamaktadır. Diğer bir sebep de dar bant spektrumlu olarak
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Frekans katlamanın yanısıra geliştirdiğimiz fiber lazere eklenen ve özel olarak tasarlanan
Unique Synthesis of CuO by Esterification with Different Geometries
bir yükselteç koluyla geniş bir spektrum aralığında görünür ışın elde etmek için yüksek
doğrusal olmayan etkiye sahip fotonik kristal fiber kullanılarak süper tayf elde edimiştir.
Tuğrul GÜNERa, Mustafa M. DEMİRa
Elde edilen süper tayflı ışının ortalama gücü 1000 nm’nin altındaki dalgaboyları için 200
mW’ın üstündedir ve ışın 500-1100 nm aralığında geniş bir spektruma sahiptir. Bu ışının aDepartment of Materials Science and Engineering, Izmir Institute of Technology, 35430
uygun filtrelenmesiyle, özellikle fotoakustik mikroskopi gibi farklı dalgaboylarına
tugrul.gunr@gmail.com
ihtiyaç duyulan görüntüleme sistemleri için gerekli ışık kaynağı olarak
kullanılabilecektir. Geliştirilen lazer sistemi ve görünür ışık elde etme sistemleri hem ABSTRACT
ayrı ayrı hem de bütün olarak prototipe ve ticari ürüne dönüşme potansiyeline sahiptir.
CuO is an important inorganic material due to its unique properties such as being one of
the stable oxides. In addition, it shows a p-type semiconductor properties with a narrow
band gap of ~1.2 eV[1] so that it is considered as a very appropriate candidate for the
solar cell[2], gas sensor[3], optoelectronic, catalytic agent[3], vs applications. In this work,
synthesis of CuO by using esterification of cupper acetate has been accomplished. The
morphology (size and shape) of semiconductors has important influence on the resulting
electronic properties.[5] Temperature and reaction time were examined as parameters to
figure out the morphology of the resulting CuO crystals. Crystal structure is obtained
from X-ray diffraction and the morphology of the particles is determined by electron
microscopy. Results of the preliminary experiments show that esterification allows to
control over the crystal structure and morphology of the resulting particles. For instance,
spherical nanoparticles were obtained by esterification of Cu(CH3COO)2 with a
diameter of 70 nm under reflux conditions for 3 h. On the other hand, two dimensional
CuO particles were obtained in 1h. The reaction conditions will be studied in the
presence of various surface active reagents to enrich the geomery of the resulting
particles.

Şekil-2. Üretilen atımların spektrumu, PCF çıkışında elde edilen süper tayf spektrumu ve
görünür ışık fotoğrafı
Anahtar kelimeler: nanosaniye fiber lazer, süper-tayf, frekans katlama, fotoakustik
mikroskopi
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photonic crystal fiber." Reviews of modern physics 78.4 (2006): 1135.
3. Gapontsev, Valentin P., et al. "Third harmonic frequency generation by Type-I
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Development of a Cost Efficient Laser Scanning
OptoDigital Confocal Microscope
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Imaging with conventional optical microscopy techniques has some issues such
as high background noise, high out of focus glare and it is not suitable for imaging thick
specimens. Laser scanning confocal microscopy (LSCM) is a very powerful device for
biologists to obtain high contrast images due to better lateral resolution and thick
specimens can be imaged due to higher axial resolution [1]. By using the LSCM
technique, clear images of the thin sections of tilted and parallel planes to the line of the
sight of the sample can be obtained. Combining these images at the end, can also
achieve a high resolution 3D image [2]. This advantage arose from exciting a very small
region of the sample at a time and using a spatial filter, usually a pinhole, in front of the
detector which cancels out the out of focus light [3].
Although, LSCM systems are widely used in biology, material science and
other science, However, high cost and complexity of these systems prevent their
common usage in Turkey. Considering these issues, we have designed and developed a
highly-customized and modular LSCM, which addresses all of these problems and
equipped with a distributed architecture for control and data acquisition. For supervisory
of control, communication and data acquisition between subsystems, our device uses TI's
Tiva C series microcontroller to create an abstraction layer between peripherals and user
interface. The system was simulated in Zemax to evaluate its performance both in
geometrical and physical optics, which include 3D layout, spot diagram in different
scanning angles and diffraction effects. The 3D CAD drawings of all parts including
microscope was designed in solid works. The galvanometer by using two steering
mirrors reflects 532 nm laser beam through a scan lens, scans the sample and fınally the
reflected beam after passing a pinhole is detected by a PMT at confocal plane. Scanning
can be done by a customized GUI, which was written in Python and gives researchers
the opportunity to write their own scan scripts by using the power of Python. This work
is supported by TÜBİTAK (Project No: 113F172).
Key Words: Laser scanning confocal microscopy, Microscopy, LSCM, Bio-imaging.
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modelling the system, we determined this ratio. The effect of this ratio on the
Compressive Sensing Imaging and Image Fusion at sub-THz
reconstructed image’s quality is investigated in this study. To assess the effect of this
frequency in Transmission Mode
ratio on reconstruction, we compare the reconstructed images obtained with and without
considering the ratio. The comparison was done using the !2 image quality assessment
V. A. Özkan, Y. Menteşe, H. Altan
(IQA) index.
Middle East Technical University, Dumlupınar Bulvarı No: 1, TR-06800 Ankara, Turkey
vedataliozkan@gmail.com
Keywords: Terahertz, Compressive Sensing, Image fusion
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Due to lack of widespread array imaging techniques in THz range, applications are being
investigated using compressive sensing (CS). CS has been shown to effectively generate
images of objects by manually controlling pixels on the image plane and focusing the
light on a single pixel THz detector [1]. The purpose of this work is to reconstruct the
image of an object by sampling at a rate below the Nyquist limit and fusing the sub-THz
image with a visible image. In the experiment, the imaging is accomplished by obtaining
transmission pattern of a sample negative F letter, which is cut from aluminum sheet of
0.05 mm thickness. A Virginia Diode Instruments (VDI) source at 113GHz is used as
the sub-THz frequency signal source. Transmitted signals are amplitude modulated via
power supply switching and the received signals are measured via a Golay Cell (Tydex
TC-1T) and lock–in amplifier. The 10 x 10 random array patterns are fabricated by a
40kHz repetition rate pulsed fiber laser with 0.5mJ average pulse energy and 25 kW
peak power per pulse (Fiberlast NanoMark 20W). The pixels have dimensions of
3x3mm.

Fig. 1 THz signal is obtained from an yttrium iron garnet oscillator’s (YIG oscillator) output,
multiplied by VDI Schottky diodes to 113 GHz. Then an F# 3, TPX lens with 50 mm
diameter collimates the light. The spatial light modulator and the target are separated by
two f#2 lenses to minimize optical sources of error. Finally an F# 2 Teflon lens with 50mm
diameter focuses the light on receiver, a Golay cell. The target is an aluminum negative F
letter.

The set-up shown in Fig. 1 is used to demonstrate that a highly reflective, metal negative
surface can be imaged. To reconstruct the image Total Variation (TV) minimization
algorithm is used [2]. In reconstruction, an inverse scattering problem is solved. To solve
this, one records the signal and processes it with the array patterns. However the ratio of
the power received from a pixel on the array differs due to non-perfect focusing lens. By
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ULTRA-COMPACT HIGH POWER FIBER LASER SYSTEM
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Özet

In this study, we present a systematic study on the development of ultracompact high power fiber laser system [1]. We developed compact fiber laser
design for minimal footprint of only 40 × 45 cm placed in aluminum metal
block and the fiber laser cavity were thermally managed. The most important
issue to achieve high power level is the fiber integration process which plays
a critical role in order to maintain the system operating for hours. Fiber
integration containing stripping, cleaving, splicing and recoating processes
should be accomplished perfectly; otherwise, laser light can damage the
imperfect integration (splicing) points. To achieve that goal, two different
stripping methods; chemical and mechanical stripping are performed to
improve the quality of integration. Realizing the efficiency of the chemical
stripping, all of the integration points are performed by this method and the
system was constructed accordingly. Another important issue, heat
generation, is controlled by thermal management [2] of the pump diodes,
active fibers and especially the integration points by water cooling separately
and efficiently. Finally, the laser system generates more than 500 W average
power in CW operation.

As light goes through a transparent medium some portion of it is absorbed as heat, which
causes elevation of temperature within the structure. This increase in temperature alters
refractive properties of a lens either through thermal expansion – which is called the
elasto-optic effect - or directly through the temperature dependence of index of
refraction. These two effects sum up in an effect called thermal lensing in which the
focal length of a lens changes as it heats up. Thermal lensing may cause significant
degarding in industrial laser applications such as laser cutting, drilling, welding etc
because of its defocusing effect. Although it is possible to avoid from elasto-optic effect
to some extent using ultra-low expansion materials, there is no way to get rid of the
thermal lensing due to the temperature dependence of refractive index. Moving a lens in
order to stabilize the focal point is a way to compansate the thermal lensing. This is
possible if one measures or calculates the focal shift beforehand. Here we demonstrate
some of our results on thermal lensing phenomena and we calculate focal shifts for some
commercially available fused silica lenses under a laser beam after some period of
operation. This work is done by utilizing time-dependent finite element analysis in
COMSOL Multiphysics®.
Anahtar kelimeler: laser, thermal lensing, COMSOL, Multiphysics

Keywords: High power fiber laser, compact laser system, fiber integration,
thermal management
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50 watt, 1 mJ, Tek Kipli Fiber Lazer
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Fiber lazer teknolojisi her geçen gün popülaritesini arttırmakta olup birçok sektörde
kullanılmaya başlanmıştır. 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 gelişmedeki en
önemli etkenler arasındadır [1]. Yüksek darbe enerjilerine ulaşılmasının ardından kesme,
kazıma ve delme işlemleri için özellikle endüstriyel amaçlı olarak tercih edilmektedirler.
Yüksek darbe enerjisinin lazer sistemlerine getirdiği birçok avantaj olup; darbe enerjisi
düşük olan diğer sistemler ile karşılaştırıldığında, kazıma, kaynak ve kesme gibi
malzeme uygulamalarında daha hızlı işlem imkanı sağlamaktadır. Fiber lazer
sistemlerde, nanosaniye darbe uzunluklarındaki yüksek enerjilere hem MOPA (master
oscillator power amplifier), hem de Q-Switch (Q-anahtarlamalı) [2] lazer mimarileri
ulaşılabilmektedir. MOPA mimarisinde kurulan lazer sistemlerinde, lazer tekrar frekansı
ve darbe uzunluğu birbirinden bağımsız olarak ayarlanabilmekte olup, kullanıcının lazer
parametreleri üzerindeki kontrol imkanı genişletilmektedir.
Bu çalışmada malzeme işleme amaçlı 50W ortalama güce, 1 mJ darbe enerjisine sahip
MOPA mimarisinde, tek kipli tümleşik bir fiber lazer sistemi geliştirilmiştir. Kullanılan
kazanç fiber iterbiyum (Yb) katkılı olup merkez dalga boyu 1 µm’de yer almaktadır.
Sistem ön-yükselteç, ara-yükselteç ve ana yükselteç olmak üzere üç bölgeden
oluşmaktadır. Ön-yükselteç bölümü; elektronik olarak modüle edilen bir lazer diyod,
kazanç fiberleri, pompa diyodları, birleştirici ve filtre gibi ara elemanlardan oluşmakta,
bu bölgeden elde edilen 150 mW seviyelerindeki optik sinyal ara ve ana yükselteç
bölgelerinde 50 W’a çıkartılmaktadır (Şekil 1). Kazanç fiber boyları, kullanılan pompa
ve sinyal gücü seviyeleri yapılan simülasyonlar ile belirlenmiştir. Termal etkiler sistem
içerisinde kritik bölgelere yerleştirilmiş olan termo-çiftler ile, optik geri dönüşler ise
fotodiyodlar ile elektronik ünite vasıtasıyla kontrol edilmektedir. Sistem mimarisinde
kullanılan aktif ve pasif fiber nüve (core) çaplarının küçük tutulması ve özel optimize
edilmiş fiber ekleriyle (splices) demet kalitesinin kırınım limitli olarak ölçülmüştür
(Tablo. 1). Malzeme ile etkileşimi belirleyen, alana düşen güç yani şiddet (intensity)
olduğundan, daha az güç ile malzemenin etkin olarak işlenmesi sağlanmaktadır.

Şekil1: Sistem mimarisi

Şekil 2: Farklı frekanslardaki lazer çıkış spektrumu
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Şekil 3. Giriş ve çıkış darbe uzunlukları, a) giriş darbe uzunluğu, b) çıkış
darbe uzunluğu

Özet
Güçlü diyot lazerler son yıllarda geliştirilmekte ve bir çok endüstriyel
uygulamaları yapılmaktadır. Fiber eklenimli diyotlar çok eksenli hareket
etme yeteneğine sahip robot koluna entegre edildiğinde metalik, kompozit
ve plastik malzemeler hassa olarak işlenebilmektedir. Bu çalışmada
mikrometre hareket hassasiyetinde 6 eksenli Motoman robotu ile 30 Watt
gücündeki diyot lazer kullanılarak plastik malzemelerin kesim uygulama
parametreleri araştırıldı. Lazer kafasına takılan odaklama ünitesinde
bulunan gaz üfleme nozulü, odaklama merceği ve borunun dönmesi için
entegre edilen step motorlu dönme sisteminin otomasyonu için çalışmalar
gerçekleştirildi. Şekil 1 robot kolu ve diyot lazer sisteminin entegrasyonu
görülmektedir.

Tablo 1. Lazer Parametreleri
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Abstract
Microfluidic technologies have driven interest due small quantities of
sample requirement and high sensitivity detection [1]. The advantages of
such miniaturized devices are size, low power consumption, mass
production, high throughput, and low cost which make them attractive for
portable and disposable diagnostic devices [2]. Glass based microfluidic
device show superior properties since glass is optically transparent in
visible region, mechanically robust, not effected by many biological
samples and provides many times of usage compared to polymeric based
devices. Conventional fabrication techniques, such as imprinting and soft
lithography for polymeric materials and wet/ dry etching techniques for
glass and silicon based materials are most common methods used in
microfluidic device fabrication. These techniques are time consuming for
achieving complex microfluidic chips. As one of the powerful 3D
processing tool, femtosecond laser fabrication shows great potential to
fabricate microfluidic chips. In this study we used femtosecond laser with
different radiation techniques for fabrication of microfluidic devices. We
have successfully fabricated surface and buried channels onto/into fused
silica substrate with desired dimensions and parameters using high
precision controllable automated XYZ stage. Both surface and buried
channels can be used together for fabrication of fiber optic based
miniaturized flow cytometry system.
Keywords: Femtosecond laser, microfluidics, biosensors, 3D fabrication
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Şekil 1. Robot kolu ve diyot lazer sistemi
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