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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
✴
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✴
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✴

Fotoalgılayıcılar
Elektro-Optik Malzeme ve Cihazlar
Lazerler
Doğrusal Olmayan Optik Aygıtlar
Tümleşik Optik
Optik Lifler
Modelleme ve Simulasyon Yöntemleri
Ölçüm ve Değerlendirme Teknikleri
Kuantum Optiği
Nanofotonik Aygıtlar ve Sistemler
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BİLİMSEL PROGRAM
08:30-09:45

Kayıt İşlemleri

09:45-10:00

Açılış Konuşmaları

10:00-11:30

Ömer İlday, Bilkent Üniversitesi
Arda Deniz Çetinkaya, Boğaziçi Üniversitesi
Serdar Kocaman, Orta Doğu Teknik Üniversitesi

11:30-12:00

Kahve arası

12:00-13:00

Hakan Türeci, Princeton Universitesi

13:00-14:30

Öğle Yemeği ve poster sunumları arası

14:30-15:30

Naci Orhan,ASELSAN
Özgür Selimoğlu, TÜBİTAK UZAY

15:30-16:00
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16:00-17:30

Kemal Efe Eseller, Atılım Üniversitesi
Gürkan Öztürk , Medipol Üniversitesi
Mehmet Cengiz Onbaşlı , Koç Üniversitesi

17:30

Resepsiyon
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Engineering Active Photonic Devices and Networks

Karşılıksız Fotonik: Işığın Akışını Zaman Simetrisini Kırarak Yönlendirmek
(Nonreciprocal Photonics: Molding the Flow of Light by Breaking TimeReversal Symmetry)

Hakan Türeci, Princeton University
School of Engineering and Applied Science Department of Electrical Engineering

Yrd. Doç. Mehmet Cengiz Onbaşlı

Koç Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü
Alphabet’in (Google) yönetim kurulu başkanı Eric Schmidt’e göre her iki günde insanlık
2003’e kadar oluşturduğundan daha fazla veri üretmektedir. Bu veri işleme ve iletme
ihtiyacı her geçen yıl üssel olarak artmaktadır. Zamanla artan bu ihtiyacı karşılamak
amacıyla dünya mikroelektronik sanayisi 1960’lardan 2010’lu yıllara kadar mikroişlemci
transistörlerini her 18 ayda bir önceki boyutlarının yarısına indirmekteydi. Ancak Moore
Kanunu olarak da adlandırılan bu uygulama, transistör kapı boyutlarının 10 nm’nin
altına inmesi nedeniyle çok pahalı hale geldi, aynı zamanda çiplerin çalışma frekansları
ısı çıkışı yoğunluğunun roketlerdekine benzer mertebeye yaklaşması nedeniyle artık
yükseltilemez hale geldi. Bu nedenle daha yüksek bant genişliklerinde veri iletimi ve
işleme için elektroniğe ek olarak bütünleşik fotonik devreler son 15 yılda yoğun bir
şekilde araştırılmaktadır [1].
Bütünleşik fotonik devrelerle veri işleyebilmek için lazerler, modülatörler, ışık
dedektörleri, girişimölçerler, dalga kılavuzları, ayırıcılar ve birleştiriciler gibi bir çok
aktif ve pasif devre elemanı kuramsal ve deneysel olarak gösterilmiştir. Ancak lazerin
fotonik devreye verdiği ışığın lazere geri dönmemesi lazerin dalgaboyunun ve darbe
frekansının korunması için gereklidir. Bunun için optik izolatörlerin fotonik devreler ile
lazer arasında büyütülmeleri gerekmektedir. Bu işlevi görebilecek devre elemanı ışığı
tek yönde geçirecek özelliklere sahip olmalıdır. Fotonikte bu özelliğe karşılıksız iletim
(nonreciprocal transmission) adı verilmektedir. Bu özelliği bir malzeme veya cihazın
gösterebilmesi için ışığın zaman simetrisinin kırılması gerekmektedir, bu durumda
ışığın LHCP ve RHCP mod’larının efektif indisleri eşit olmamaktadır. Manyetooptik
malzemeler bu özelliği dielektrik geçirgenlik tensöründeki köşegen dışı elemanlarının
sıfırdan farklı olması nedeniyle gösterebilmektedir. Bu özelliğin neticesinde bu
malzemeleri bütünleşik fotonik devrelerde optik izolatör elemanı olarak kullanmak
mümkündür [2]. Bu malzemeler arasında manyetooptik garnet kristalleri
(Ce1Y2Fe5O12, Bi1Y2Fe5O12) hem optik geçirgenlikleri (bir kaç dB·cm-1) hem de
yüksek Faraday dönüşümü özellikleri (1500-3500°·cm-1) nedeniyle bütünleşik optik
izolatör hazırlanmasında önem kazanmıştır.
Bu sunumda, 1550 nm telekom dalgaboyları için geliştirdiğimiz manyetooptik garnet
ince filmleri ve bunlara dayalı TM mod bütünleşik optik izolatör cihaz çalışmalarımızı
sunacağım. Bu sunum üç bölümden oluşmaktadır: İlk bölümde zaman simetrisinin
kırılmasının hangi koşullarda gerçekleşeceğini kuramsal ve gerçek cihaz örnekleriyle
inceleyeceğiz. İkinci bölümde manyetooptik garnet ince filmleri silisyum tabanlı
fotonik alttaşların üstüne darbeli lazer büyütme tekniğiyle büyüterek nasıl yüksek optik

Nano-patterned photonic materials have revolutionized the way light is generated and
transported on chip-scale structures. Incorporating active components opens up a
different design dimension for integrated optical circuits, enabling entirely new
functionalities for transport and generation of light. I will discuss our theoretical efforts
in this direction leveraging spatial and temporal modulation of the real and imaginary
parts of the refractive index of photonic materials. The dynamical evolution of these
systems are generally described by non-Hermitian operators and the spectral
properties of such operators permit a much richer range of dynamical behavior than
those described by Hermitian or normal operators. First I will focus on our work on
large-area microlasers where we have shown how spatially selective pumping can
control the emission directionality, frequency and threshold. Next, I will discuss an
interesting dynamical regime of a coupled laser system, related to a special
degeneracy (“exceptional point”) of the associated non-Hermitian operator, that can
be accessed via differential pumping of individual elements. This proposal was recently
realized with THz quantum cascade lasers. Finally, I will discuss the design of a network
of electromagnetic oscillators for on-chip non-reciprocal routing of light. By virtue of
the reliance of this scheme on spatial and temporal modulation of network
parameters, we are able to demonstrate general design principles for reconﬁgurable,
point-to-point transport of light on the network that is immune to backscattering.
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geçirgenlik ve yüksek manyetoptik Faraday dönüşümü özellikleri elde ettiğimizi
Çip Üzeri Fotonik Ağlar için Bütünleşik Optik Bileşenler
anlatacağım [3-6]. Son bölümde bu malzemelerle geliştirdiğimiz bütünleşik optik
Serdar Kocaman
izolatörleri ve performanslarını etkileyen malzeme özelliklerini (kristal yapısı, Y:Fe
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Orta Doğu Teknik Üniversitesi
oranı, oksijen noksanları, Faraday dönüşümü) ve üretim süreci ile ilgili aşamalarının
cihaz mimarisini nasıl etkilediğini anlatacağım [7-9]. Bu sayede hem kalıcı Son yıllarda bilişim teknolojileri oldukça hızlı gelişmektedir. Bu gelişimin temel nedeni
manyetooptik bellek hem de optik izolatör cihaz mimarisi gösterilmiştir. Bu ise özellikle akıllı telefonların yaygınlaşması ile internet erişiminin ve kullanılan bant
mimarilerin voltajla kontrol edilebilen manyetooptik izolatör, uzamsal ışık modülatörü genişliğinin hiç olmadığı kadar artmasıdır. Cep telefonları, tabletler ve dizüstü
(spatial light modulator) ve optik-spintronik mantık devresi tasarımına yeni mimari bilgisayarlar gibi taşınabilir cihazların internet erişimi video akışını, sosyal medya
avantajları getirmesi (silisyum üstüne büyütülmesi gibi) beklenmektedir.
ağlarının kullanımını ve bulut bilişim aktivitelerini hızlandırmış ve gündelik hayatımızda
Kaynakça: 1. D. A. B. Miller, Proc. IEEE 88, 728 (2000).
ciddi bir değişime neden olmuştur. Bu değişim gündelik işleyişin etkilenmesi ve
2.L. Bi et al., Nat. Photon. 5, 758 (2011).
dilimize yeni kelimelerin eklenmesi ile kalmamış, ticari ve sivil birçok alanı derinden
3.M. C. Onbaşlı et al., Sci. Rep. 6, 23640 (2016), M. C. Onbaşlı et al., Opt. Express 22, etkilemiştir. Örnek olarak, alışveriş artık fiziksel bir mekana kısıtlı bir olgu olmaktan
25183 (2014).
çıkmış internet sayesinde her zaman ve her yerde gerçekleştirilmeye başlanmıştır.
4.T. Goto, M. C. Onbaşlı, C. A. Ross, Opt. Express 20, 28507 (2012).
Alışverişin mekandan bağımsızlaşmasının yanı sıra, bugün artık akıllı sistemler
5.M. C. Onbaşlı et al., Opt. Express 23, 13399 (2014).
sayesinde şirketler alışveriş verilerini müşterilere kişisel olarak reklam hazırlamaktan
6.M. Montazeri et al., Nat. Commun. 6, 8958 (2015).
yeni ürünler geliştirmeye kadar birçok alanda kullanmaktadır. Bu eğilim artarak devam
7.X. Sun, M. C. Onbaşlı, C. A. Ross, US Patent App. 14/946,261 (2015).
edeceğinden geleceğin internetinde veri taşınmasının, depolanmasının ve analizinin
8.J. Hu et al., Proc. SPIE 9750, 97500W (2016),
çok kritik bir öneme sahip olacağı kaçınılmazdır. Bu nedenle, veri depolanması ve
9.T. Goto et al., Opt. Express 22, 19047 (2014). X. Y. Sun et al., ACS Photonics 2, 856 işlenmesi işi bu konuda özelleşmiş birimler olan veri merkezlerinde yapılmaya
(2015).
başlanmıştır.
Söz konusu veri merkezlerinde binlerce sunucu bulunmaktadır ve birbirlerine yüksek
performanslı anahtarlama yapabilen cihazlar ile bağlıdırlar. İnternet kullanımında
popüler olan uygulamaların önemli bir ortak özelliği yüksek miktarda veri akışı
gerektirmeleri nedeniyle sunucular arasındaki trafiği de ciddi miktarda artırmalarıdır.
Bu durumun artan kullanım ile problem ortaya çıkarmaması ise sunucular arasında
yüksek bant genişliğine ve düşük gecikmeye (latency) sahip haberleşme ağlarının
kurulabilmesi ile mümkün olabilmektir. Burada teknik olarak olmasa da pratik olarak
çok önemli olan bir konu ise bu haberleşme ağlarının düşük maliyette çalışmasıdır ki
bunu sağlamak için en önemli noktalardan bir tanesi ağdaki bileşenlerin düşük güç
tüketimine sahip olmalarıdır.
Günümüzde yaygın olarak kullanılan platformlarda optik ve elektriksel yapılar beraber
kullanılmaktadır. Ancak bu yapılarda verinin optik ve elektriksel alanlar arasında
dönüştürülmesi gerekliliği ve elektriksel yapılarda hız olarak fiziksel limitlere
dayanılmış olması, geleceğin internet platformlarında tamamıyla optik yapıların geniş
yer bulacağını göstermektedir. Dolayısıyla, ağ fonksiyonlarını görebilecek bütünüyle
optik tabanlı aygıtlara ihtiyaç vardır ve var olan endüstriye maliyet etkin bir şekilde
entegre olabilme adına bu aygıtların silisyum tabanlı veya silisyum tabanlı sistemlerle
uyumlu çalışabilir olmaları gerekmektedir. Sonuç olarak, bütün fonksiyonları silisyum
3
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tabanlı aygıtlar ile karşılayabilmek mümkün olmadığından hibrit sistemlerin Lazer Spektroskopi Yöntemiyle Yanma (Combustion) Tepkime Verimlerinin
geliştirilmesi ön plana çıkmıştır.
Ölçülmesi
Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde konu ile ilgili yapılan çalışmalar arasında olan
Kemal Efe ESELLER
silisyum tabanlı geniş bant aralığında çalışabilen modülatör tasarımları, esnek tasarım
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü, Atılım Üniversitesi, Gölbaşı, Ankara, Türkiye
sağlaması adına amorf fotonik yapıların geliştirilmesi ve hibrit sistemlerde yüksek
performanslı algılama için III-V grubu fotodedektörler sunum sırasında bahsedilecek
LIBS; LII; Eşdeğerlik Oranı
konulardan bazılarıdır.
Günümüzde yanma (combustion) parçacıkları emisyonları, motorların en büyük çevre
sorunlarından biridir ve yakıt verimi için oldukça önemli bir parametredir. Yayılan
partikül madde, esas olarak duman opaklığından sorumlu ana madde olarak kabul
edilen kurumlardan (soot) oluşur. Kurum hacim fraksiyonu, gravimetrik ve hafif
ekspirasyon teknikleri kullanılarak ölçülebilmektedir. Lazer Kaynaklı Aydınlatma
(Incandescence) Yönetmi (LII), ön yanmalı (premixed) ve difüzyon alevlerindeki kurum
parçacık fraksiyonlarını ölçerek yakıt verimini ölçmede kullanılmaktadır. Yanma
gerçekleştikten sonra, Lazer İndüklenmiş Plazma Spektroskopisi (LIBS) ile alev içine
odaklanan lazer demetindeki Hidrojen ve Oksijen miktarlarındaki değişim ölçülerek
yakıt verimi incelenebilir. LIBS’ in yanma ölçümlerindeki verimi hesabı, hidrojen ve
oksijen atom sayı yoğunluklarının tayini ile elde edilebilir. LIBS sistemi, yüksek enerjili
lazer atma demetinin (pulse) odaklanması ile gerçekleşir. Örnekteki küçük ölçekli
parçacıkların buharlaşması ile oluşan yüksek sıcaklıktaki kıvılcım, örneğin nötr, iyon ve
atomlara ayrışmasına ve plazma oluşmasına neden olmaktadır.
Oluşan bu plazma sonucunda Hidrojen, Oksijen atomlarından yayılan ışınım, eşdeğerlik
oranı (yakıt / hava) hesaplamalarında kullanılmaktadır. Alev içindeki denklik oranını
belirlemek ve kaydedilen LIBS verilerinden alev emisyonu çıkarmak için H ve O
hatlarının yoğunluk oranını elde etmek için bir veri işleme yöntemi geliştirilmiştir.
Yakıtın havaya kütlece oranının stokiyometrik olarak orana bölümü, bir başka deyişle
eşdeğerlik oranı kullanılmıştır.
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yapılar, kamera yapısalını hafifletmek, termal genleşmeleri minimize etmek ve yüksek
Yüksek Çözünürlüklü Uydu Kamerası Tasarımı Ve Geliştirilme
mukavamet nedeni ile yüksek çözünürlüklü uydu kameralarında kullanılmaktadır. Optik
Süreci
tasarımın, <3 μm olan konum toleransları kısmen bu şekilde karşılanabilmektedir.
Kompozit yapının uzayda kaybettiği nem ve fırlatma yükleri nedeni ile optik yapılar
Özgür Selimoğlu TÜBİTAK UZAY T.A.E
arasındaki tolerans limitleri kısmen aşılmaktadır. Bu amaçla, en sıkı toleransa sahip
Yer gözlem uyduları, 400-700 km aralığındaki alçak yörüngede (LEO, Low Earth Orbit) birincil ve ikincil aynalar arasındaki isteneyen mesafe değişimi, geliştirilen odak ayar
hareket ederek görüntüleme yapmaktadırlar. Kullanım amaçlarına göre pankromatik, yöntemi ile telafi edilmektedir.
multi-spektral veya termal görüntüleme yapabilirler. Yer örnekleme mesafesi(YÖM)
olarak adlandırılan çözünürlük değeri <1 m olan uydular, yüksek çözünürlüklü uydu Odak düzleminde, proje kapsamında geliştirilmekte olan 8 μm piksel büyüklüğüne sahip
CMOS TDI (time delay integration) çizgi sensörleri kullanılmaktadır. TDI özelliği ile
olarak sınıflandırılmaktadır.
Yüksek çözünürlüklü İMECE uydusu için geliştirmekte olduğumuz kameranın hedef yeryüzündeki bir noktanın görüntüsü birden fazla pikselden alınıp toplanarak,
yörünge yüksekliği 540 km ve çözünürlüğü 0.7 m olacaktır. Uyku kamerası, kırınım- görüntünün sinyal/gürültü oranı artırılmaktadır. Uydunun ~7 km/s’lık yörünge hızı
limitli Korsch teleskop mimarisine sahiptir. 500 mm optik giriş açıklığına ve 6200 mm yeterli ışık toplama zamanı sağlamadığı için, TDI özelliği yüksek çözünürlüklü uydu
odak uzaklığı sahip bu uydu kamerası, yüksek yansıtıcı optik yüzeyler ile CMOS kameraları için zorunlu olmaktadır. Geliştirilmekte olan CMOS TDI sensörün, tarihçeli
görüntüleme sensörlerinin yer aldığı bir odak düzleminden oluşmaktadır. Optik uydularda yaygın olarak kullanılan CCD TDI teknolojisine alternatif oluşturması
yüzeyler, hafifletilmiş, düşük genleşme katsayısına sahip ve yüksek hassasiyetli Zerodur beklenmektedir.
aynalardan oluşmaktadır. Yüksek hassasiyetli bu aynalar aynı zamanda, uzaydaki Uydu kamerasından elde edilmek istenen görüntü kalitesinin belirlenmesi ve görev
radyasyona ve atomik oksijene dayanım gösterecek optik kaplamalara sahiptir.
ömrü boyunca kontrolü uydu projelerinde önemli bir yer tutmaktadır. Bu amaçla, ışığın
yeryüzünden yansıyarak atmosfer, kamera optikleri, sensör ve görüntü kıymetlendirme
aşamalarında izlediği yolun simülasyon ve hesaplama çalışmaları yapılmaktadır.
Oluşturulan “görüntü zinciri simülasyonu” ile kamera tasarımı ve kamera operasyonel
parametreleri optimize edilmektedir.
Proje kapsamında, kamerada kullanılan büyük çaplı, uzay uyumlu optik bileşenlerin
üretimini ve karakterizasyonunu amaçlayan bir araştırma merkezi (OPMER)
kurulmaktadır. Merkezde, Zerodur-SiC gibi uzayda kullanılan 1,0 m çapa kadar olan
optiklerin, hafifletme-taşlama-parlatma-kaplama-ölçme işlemleri geliştirilmektedir.
Merkezin, optik tasarım ve prototip optik üretiminde akademiye ve endüstriye hizmet
vermesi amaçlanmaktadır

Kamera, fırlatma sırasında oluşacak kuvvetlere dayanacak ve uzay koşullarında
yaşayacak şekilde tasarlanan bir kamera yapısalına sahiptir. Aynalar, kinematik
tutucular ile tutularak, karbon fiber kompozit bir gövdeye yerleştirilmiştir. Kompozit
5
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devrelerle analog ve sayısal olarak işlenir ve dönü verisi olarak navigasyon
Navigasyon Dünyasında Fotonun Hikayesi
çözümüne girer. Hassas dönü verisi, takıldığı platformun yönelim ve pozisyon
kestirimine, nihayetinde de yüksek başarımlı navigasyon kabiliyetine olanak
M. Naci Orhan, Meltem AKAR, Berk OSUNLUK
sağlar.
(norhan@aselsan.com.tr, msoylu@aselsan.com.tr, bosunluk@aselsan.com.tr )
Bu sunumda ASELSAN’da 20 yılı aşkın süredir üretilen ve tasarlanan
ASELSAN A.Ş., Mikroelektronik, Güdüm ve Elektro-Optik Sektör Başkanlığı, Ankara
navigasyon sistemleri gösterilecek, MERCAN Projesi kapsamında yürütülen
fiber optik dönüölçer geliştirme faaliyetleri ve milli imkanlarla tasarlanan fiber
optik dönüölçer tabanlı ataletsel navigasyon sistemi anlatılacaktır.
60 yılı aşkın süredir kullanılan Ataletsel Navigasyon Sistemleri (ANS)
hala günümüz askeri sistemlerinin vazgeçilmez navigasyon çözümlerinden
biridir. Ataletsel navigasyon sistemleri, kullandıkları dönüölçerler ve
ivmeölçerler sayesinde takılı oldukları platformun tüm hareketlerini ölçerek
navigasyon çözümü hesaplarlar. Bu nedenle karıştırılamazlar ve dışarıya
herhangi bir sinyal yayınlamazlar. Bu özellikleri sayesinde ataletsel navigasyon
sistemleri, askeri hava, deniz ve kara araçlarının ve güdümlü stratejik füzelerin
vazgeçilmez sistemleri olmuştur. Askeri araçlarda kullanılmaları nedeniyle,
ataletsel navigasyon sistemlerinin içerisinde kullanılan, dönüölçer ve
ivmeölçer gibi sensörlerin geliştirme bilgileri, bu sensörlerin test ve
Kaynakça:
kalibrasyon yöntemleri ve hatta sensörlerin satışı uluslararası anlaşmalar ve
ülkeler arası kısıtlamalar ile denetlenmektedir.
[1] George T. Schmidt, “INS/GPS Technology Trends”, RTO-EN-SET-116, 2010.
1944 yılında Alman V-2 roketlerinde kullanılan mekanik dönüölçer ile
başlayan ataletsel navigasyon hikayesi, günümüzde optik dönüölçerler
tarafından domine edilmektedir. 1980’li yıllarda ulaşılabilen yüksek işlem
kapasiteleri, gövdeye bağlı (İng. strapdown) ataletsel navigasyon sistemlerine
ilgiyi arttırmış, bu da hassas, küçük, dayanıklı, ucuz ve düşük güç tüketen
halka lazer dönüölçerlerin (İng. Ring Laser Gyro), açısal momentumun
korunması prensibine dayalı, çabuk bozulan, büyük ve çok ısınan mekanik
dönüölçerlerin (İng. spinning wheel gyro) yerini almasını sağlamıştır. 1980’li
yıllarda halka lazer dönüölçerlerin (İng. Ring Laser Gyro) mekanik
dönüölçerlerin yerini almasıyla navigasyon dünyasına giriş yapan fotonun,
yakın gelecekte fiber optik dönüölçerlerin (İng. Fiber Optic Gyro) navigasyon
uygulamalarına hakim olmasıyla [1], bu yolculuğuna daha da etkin şekilde
devam etmesi beklenmektedir.
Fiber optik dönüölçerler, yüksek güvenilirlik, uzun ömür, hızlı açılış ve
hareketli parçasının olmaması özellikleri ile mevcut dönüölçer teknolojileri
içinde öne çıkmaktadır. Fiber Optik Dönüölçer, karşılıklı ilerleyen iki optik
sinyalin herhangi dönü altında faz farkı ve sonuçta girişim deseni oluşturması
prensibine (Sagnac prensibi) dayanır. Oluşan girişim deseni hassas elektronik
6
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Applications of ultrafast laser-material processing are growing rapidly. However, its
Nonlinearity Engineering: From Mode-Locked Lasers to Selfpotential is limited by the low speeds at which material can be removed. Using simply
Assembled Nanostructures
more powerful lasers results in unwanted effects, such as shielding or collateral
damage from heat accumulation. We recently managed to circumvent this limitation
Ömer İlday Bilkent Üniversitesi
by exploiting iterative interaction between the pulses and the material to benefit from
ablation cooling (Ilday, et al., Nature, 2016): If we send in pulses so rapidly that the
heat left by a pulse does not have time to diffuse out of the volume to be ablated by
In nature, structure and functionality emerges from competing nonlinear feedback
the next pulse in the train, heating of the bulk of the target can be eliminated. We
mechanisms subject to stochastic forces. These systems invariably operate far from
achieved 10 -times higher ablation efficiency, while simultaneously reducing the
thermodynamic equilibrium. However, physics of far-from-equilibrium systems are
ablation threshold by 1000 times as well as target heatin
far from being understood. While this is ubiquitous all around us, its intentional use in
human technology remains relatively rare. I assert that it is possible to exploit similar
dynamics to achieve superior technological functionalities that compliment
traditional engineering approach, which I refer to as Nonlinearity Engineering. Lasermaterial interactions is a particularly fertile platform to develop this approach and
this talk will review several successful applications that address well-known and
stubborn problems.
I will first discuss passive mode-locking, which constitutes a far-from-equilibrium
steady state; both a great source of rich physics, apart from its well recognized
technological importance for ultrafast optics.
Then, I will discuss several cases of complex laser-material interaction, each of
which relies on a nonlinear and iterative mechanism. The first is Nonlinear Laser
Lithography (NLL), which allows femtosecond laser-driven, self-organized
structuring of materials (Ilday, et al., Nature Photon.,
2013). NLL judiciously exploits positive nonlocal feedback between the material and
the laser beam to initiate, and negative local feedback to regulate formation of
nanostructures with unprecedented uniformity, at high speed, low cost on non-planar
or flexible surfaces. Furthermore, NLL is a great model system for a broad class of
self-organizing systems. In that vein, we now show how geometries of self-organized
patterns can be controlled by the application of “structured noise”.
Recently, we extended NLL to 3D by demonstrating self- organized functional 3D
superstructures deep inside silicon chips, demonstrating the first in-chip phaseholograms for arbitrary wavefront control, lenses and gratings for beam steering,
multilevel, erasable information storage, embedded microfluidic channels for cooling
of microchips, through-Si vias for interconnects, microstructures for MEMS
applications, slicing of a wafer into microns-thick plates for low-cost Si photovoltaics,
and even arbitrary 3D sculpturing of the entire chip.
7
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azaltılabilmesi, Optik olarak guc¨¸ saglanan˘ CMOS tumdevre¨ ic¸in elektriksel guc¨¸
MIKROSISTEM˙˙ TABANLI TIBBI˙ MIKROCIHAZLAR˙˙
aktarımının ortadan kaldırılması ve Optik olarak is¸aret iletimi yapılarak iletken
Arda D. Yalçınkaya
kaynaklı ısınma sorunun yok edilmesi olarak sıralanabilir.
¨
˙
Analitik ve numerik¨ (sonlu eleman modellemesi) yontemleri¨ ile kip s¸ekilleri
Bogazici Universitesi, Elektrik-Elektronik Muhendisliği Bölümü, 34342, Bebek Istanbul
tasarlanan MEMS yapıların uretimi¨ temiz oda ortamında litografi, metal sac¸tırma,
Tıbbi mudahalelerde¨ mumk¨un¨ oldugunca˘ az invazif yontemler¨ kullanmak,
elektrokaplama ve ıslak as¸ındırma
hasta ve doktor ac¸ısından cerrahi is¸lemlere gerek kalmadan tanı koyulabilmesi ve
˙
tedavi uygulanabilmesi gibi onemli¨ ust¨unl¨ukler¨ saglamaktadır˘. Bu tur¨
sureçleri ile gerçeklenir. Imal edilen yapıların, 0.6 T manyetik akı yoğunluğu
üretebilen¨ bir laboratuvar kurulumunda, 25 A eyleyici akımı ile sur¨ulerek¨ 300-800
mudahaleler¨ ultrason (US), X-ıs¸ınlı floroskopi (XF) veya Manyetik Rezonans (MR)
kHz bandında 10 ila 50 dB is¸aret gur¨ult¨u¨ oranı ile yerdegis˘¸tirme elde edilebilmekte
Gor¨unt¨uleme¨ kullanılarak yapılabilmektedir. MR altında yapılan mudahaleler¨
ve MEMS aygıtlar CMOS tumdevre¨ ile sur¨ulerek¨ MRG lokalizasyon is¸levini
nisbeten yeni bir alan olmakla birlikte yumus¸ak doku kontrastının yuksekli¨gi,˘ hasgerçekleştirmektedir.
tayı ve doktoru iyonize radyasyona maruz bırakmaması gibi ust¨unl¨uklerle¨ diger˘
gorüntüleme¨ yontemlerinden¨ ayrılmaktadır. Ancak MR altında yapılan
mudahalelerde¨ kullanılan tıbbi ciha-zların yerinin (ucunun) belirlenmesi büyük¨ önem¨
arz etmektedir. Klinik MRG cihazları 1.5T veya 3T gibi yuksek¨ manyetik akı
yogunlukları˘ (B0) ile spinleri manyetize ettigi˘ ic¸in ve yuksek¨ RF darbeler (B1) ile
protonları uyardıgı˘ ic¸in iletken kablolarda ısınma sorunu yas¸anmakta ve bir
guvenlik¨ zaafiyeti ortaya c¸ıkmaktadır. Tıbbi cihazların RF is¸aretlerden etkilenmeyen
malzemel-erden yapılması durumunda ise gor¨unt¨ulerini¨ imge kesitinde bulmak
zorlas¸maktadır. Giris¸imde bulunan operator¨un¨ tıbbi cihazın yerini hassas ve gerc¸ek
zamanlı olarak bilmesi hem operasyonun bas¸arısını artıracak hem de operasyon
suresinde¨ onemli¨ kısalmalar saglayabilecektir˘.
Bu sunumda, MR Gor¨unt¨uleme¨ cihazının c¸alıs¸ma presibi uyarınca dogal˘ olarak
var olan yuksek¨ manyetik alan kullanılarak Mikro Elektro Mekanik Sistem (MEMS)
eyleyici ve tumles¨¸ik devre ile is¸lenen pozisyon is¸aretini optik hatlar ile MRG cihazı
dıs¸ına tas¸ıyan bir mikrosistem pro-totipinden bahsedilecektir. Sozkonusu¨
mikrosistem tur¨un¨un¨ ilk orne¨gidir˘ ve kullanılagelmekte olan geleneksel kateter
izleme yontemlerine¨ gore¨ belirgin avantajları vardır. Bu avantajlar; ilk kez bir MEMS
cihazının MRG ile uyumlu giris¸imsel tıbbi cihazda kullanılması, MRG cihazı ic¸inde var
olan yuksek¨ manyetik alanın MEMS tahrikinde kullanılması sebebiyle, elektrostatik
veya piezoelektrik cihazlardan elde edilemeyecek kadar yuksek¨ bir elektromekanik
kuplaj elde edilmesi, MEMS aygıtının fiziksel boyutunun kuc¨¸uk¨ lumenli¨ kateterler ile
tumlestirilebilme potan-siyeli, B0 alanı ile eylenen MEMS cihazının harcadıgı gücünü
8
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Canlı Hücre Mikroskobisi
Prof. Dr. Gürkan Öztürk
İstanbul Medipol Üniversitesi Uluslararası Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilimdalı ve
Rejeneratif ve Restoratif Tıp Araştırmaları Merkezi (REMER)
Mikroskopi tıbbi biyolojik bilimler alanındaki araştırmaların en vazgeçilmez
tekniklerinden biridir. Temel bilimler ve mühendislikteki gelişmelerden en fazla
yararlanan alanlardan biri olarak özellikle son yıllarda önemi gittikçe artan tek hücre
biyolojisi araştırmalarında çığır atlatmıştır. Fotonik teknolojileri canlı hücre biyolojisini
anlamada oldukça öne çıkmaktadır. Bu bağlamda laser taramalı konfokal ve iki foton
mikroskobisi, laser mikrodiseksiyon ve optik cımbızlar ilk sırada gelen fotonik
görüntüleme ve manipülasyon araçlarıdır. Canlı hücrelerin işaretlenip takip edilmesi,
organellerin boyanması ve çeşitli biyolojik süreçlerin görünür hale getirilmesi, floresan
protein ifadesi ya da özel boyaların uygulanması ile yaygın kullanıma girmiş teknikler
arasındadır. Henüz çok kısa bir geçmişi olan optogenetik yöntemi iyon kanallarının
ışıkla açıp kapanabilmesine imkan tanımaktadır. Özellikle moleküler biyolojide oldukça
güçlü analiz araçları olarak FRET, FRAP ve FLIM gibi yöntemlerin geliştirilmesi canlı
hücrelerde moleküller arasındaki etkileşimlerin çalışılabilir hale gelmesini sağlamıştır.

9
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Analysis of Rayleigh Backscattering at 1064 nm for ShortRange Phase-Sensitive OTDR Systems

DENİZALTI FİBER OPTİK SİSTEMLERİNİN
ANALİZİ VE UYGULAMALARI

Abdullah Erkam Arslan1*, Ekmel Özbay1, 2, 3, İbrahim Özdür 1, 4 1Nanotechnology Research
Center, Bilkent University, Ankara 06800, Turkey 2Department of Electrical and
Electronics Engineering, Bilkent University, Ankara 06800, Turkey 3Depertment of
Physics, Bilkent University, Ankara 06800, Turkey
4
Department of Electrical and Electronics Engineering, Abdullah Gül University,
Kayse
*abdullah.arslan@bilkent.edu.tr

A. İlker Kırca, N. Özlem Ünverdi
Yıldız Teknik Üniversitesi, Elektrik – Elektronik Fakültesi
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü
34220 Esenler, İstanbul
Özet
Fiber optik haberleşme, gerek band genişliğinin fazla olması ve gerekse verinin hızlı
iletilmesi nedeniyle günümüzde en çok tercih edilen iletişim teknolojisidir. Fiber optik
haberleşmede en çok kullanılan sistem, denizaltı optik haberleşme sistemleridir.
Dünyada kullanılan veri trafiğinin yaklaşık olarak % 95’i, denizaltı optik fiberleri
üzerinden sağlanmaktadır [1, 2].

Abstract
Rayleigh backscattering properties of silica is highly dependent on the operating
wavelength ( ). As the Rayleigh scattering
coefficient is proportional to , smaller wavelengths have larger Rayleigh scattering
coefficient, which means a larger portion of the optical power is scattered and
backscattered per length from the fiber. However Rayleigh scattering is also
responsible for fiber loss, so when switching to lower wavelengths, higher loss will
result in less backscattered power from long distances. As a result of this trade-off,
only for short-range phase-sensitive OTDR (optical time domain reflectometer)
systems, shorter wavelengths will have the advantage of receiving more backscattered
power and thus they will give higher signal to noise ratio (SNR). Apart from quickly
dropping backscatter power from long ranges, the availability of components (most
importantly, the narrow linewidth laser (NLL)) is another limitation when switching to
shorter wavelengths. The smallest wavelength commercially available NLL is at 1064
nm [1], hence we focus on Rayleigh backscattering at 1064nm. We started the analysis
with Thorlabs® HI1060-J9 which is single mode at 1064 nm. As shown in Figure 1, for
ranges shorter than 3.96km, backscattered power from this fiber at 1064 nm (blue
dashed line) is always higher than the conventional low-loss SMF-28 fiber at 1550nm
(black line). This difference can go as high as ~10.44dB at 0 km (beginning of fiber).
This means we will get up to ~100 times (20 dB) better SNR at 1064 nm compared to
1550 nm.
In many application scenarios for phase-sensitive OTDR systems, a special fiber is not
lied down, instead an already installed fiber optic infrastructure (i.e., low loss Corning®
SMF-28) is used. Hence we analyzed the use of Corning® SMF-28 fiber at 1064 nm
which acts as a few-mode fiber with 3 LP modes at this wavelength. In Figure 1, the
green traces show the performance of SMF-28 fiber at 1064nm. We also repeated the
modal and intermodal coupling analysis in [2] for this fiber and obtained similar results.

Bu çalışmada, denizaltında kullanılan fiber optik haberleşme sistemleri incelenmiş ve
bu sistemlerin karakteristik özellikleri ve içerdikleri elemanlar değerlendirilmiştir. Söz
konusu olan sistemler, OptiSystem 7.0 simülasyon programı ile analiz edilmiştir.
Tasarımda, WDM (Wavelength Division Multiplexing, Dalgaboyu Bölmeli Çoğullama)
verici ve modülatör kullanılmıştır. Halka Kontrol (Loop Control) yapısının, sistemin
daha sağlıklı ve kullanışlı çalışmasında önemli görevi olduğu görülmüştür. Kullanıcı
sayısı artırılarak frekanslara uygun çoğullayıcı yapıları seçilmiş ve kullanıcı sayısı göz
önünde bulundurularak düzenek modellenmiştir. Bu düzenekte, kullanıcılara ulaşan
sinyallerin kaliteleri irdelenmiş ve kullanıcı sayısına göre frekans aralığı artırıldığında
daha kaliteli sinyal elde edildiği gözlenmiştir [3].
Anahtar kelimeler: İletişim teknolojileri, optik haberleşme, denizaltı fiber optik
sistemleri, optik fiber
Kaynakça
[1]
H. Nakamoto, A. Sugiyama and A. Utsumi, “Submarine Optical
Communications System Providing Global Communication”, FUJITSU Sci. Tech.
J. Vol. 45, No. 4, October 2009, pp. 386-391.
[2]
Ö. Güre, Pasif Optik Ağlar ve Uygulamaları, Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik
Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, 2012.
[3]
A. İ. Kırca, Denizaltı Fiber Optik Sistemlerinin Analizi ve Uygulamaları, Tasarım
Projesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Fakültesi, Elektronik ve
Haberleşme Mühendisliği Bölümü, İstanbul, 2017.
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Tailoring the CoOx/BiVO4 Photoanodes for water splitting
by using Ultrafast Transient Absorption Spectroscopy
Abdullah Kahraman,1,2,3* Mahsa Barzgar Vishlaghi,1,2,3 Işınsu
Baylam,3,4 Alphan Sennaroglu,1,2,3,4 and Sarp Kaya1,2,3,5
1 Material Science and Engineering, Koç University, Istanbul 34450, Turkey
2Koç University TUPRAS Energy Center(KUTEM), Koç University, Istanbul 34450, Turkey
3KoçUniversity Surface Science and Technology Center(KUYTAM)
Koç University, Istanbul 34450, Turkey
4 Physics Department, Koç University, Istanbul 34450, Turkey
5 Chemistry Department, Koç University, Istanbul 34450, Turkey

Figure 1: Link Loss: ||versus Line Length for different wavelengths and fibers to
show the

Photoelectrochemical energy conversion is realized by converting the energy of the
Sun to chemical energy stored in in a chemical bond (H2) by splitting water. Metal oxide
advantage of 1064 nm wavelength. (1a): For 0-50km range. (1b) : Focused on 0-10km semiconductors are used as (photo)anode and (photo)cathode materials in a typical
range.
photoelectrochemical cell (PEC); the excited electrons and the holes created by
We show that the amount of back scattered light at 1064 nm with both single mode absorption of sunlight are employed to split water to H2 and O2. Hydrogen evolution
(Thorlabs® HI1060-J9) and few mode fibers (Corning® SMF-28) are higher than back reaction (HER) occurs at the photocathode-electrolyte interface, whereas the oxygen
scattered light at 1550 nm and 1310 nm for distances shorter than a few kilometers. evolution reaction (OER) takes place at photoanode-electrolyte interface (Figure 1).
Our results show that 1064 nm wavelength is a good candidate for short range phasesensitive OTDR systems.
Key words: Rayleigh backscattering, Rayleigh backscatter coefficient, phase-sensitive
OTDR, OTDR
References
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Figure-1: Photoelectrochemical cell and water splitting reactions.

The main requirement for the conversion is that the Fermi level of the cathode
material must be higher than hydrogen reduction potential, while the valence band edge
of the anode must be lower than the oxidation potential to drive the HER and OER. The
latter reaction is slow and more complicated than the former, therefore, the major focus
is on the photoanode (Figure 2) [1]. BiVO4, in this manner, is a promising photoanode
light-harvesting material.

Figure-2: The energy diagram of the photoelectrochemical cell
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In addition to the light-absorption efficiency of the photoelectrodes, the overall
1 W Yeşil Diyotla Pompalanan 5-nJ Femtosaniye Ti3+:safir Lazeri
efficiency of the cell involves the charge transport efficiency and the interface charge
transfer (catalytic) efficiency as well. It is believed that the low PEC conversion
A. Muti(1), A. Kocabaş(2) ve A. Sennaroğlu(1,3*)
efficiency of BiVO4 results from poor catalytic activity and/or slow hole transfer to
1. Lazer Araştırma Laboratuvarı, Fizik ve Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Koç
interface. This limitation of BiVO4 can be circumvented by utilizing a water oxidation
Üniversitesi, İstanbul 34450, Türkiye
catalyst (i.e. CoOx, Co-Pi, RuOx etc.) [2-5]. However, the role of the catalyst is an
2. Fizik Bölümü, Koç Üniversitesi, İstanbul 34450, Türkiye
ongoing discussion. One hypothesis against ordinary catalytic effect facilitating OER is
3. Koç Üniversitesi Yüzey Teknolojileri Araştırma Merkezi (KUYTAM), Rumelifeneri,
that the catalyst layer could enhance the hole transfer by reducing the surface electronİstanbul 34450, Türkiye
hole recombination (Figure 3) [3-5]. Thus, exploring the main role of the oxygen
*asennar@ku.edu.tr
evolution catalyst is substantial for PEC conversion.
Diyotla pompalanan ve 800 nm civarında çalışan lazerlere olan ilgi yakın zamanda artış
göstermiştir. Bu dalgaboyunda çalışan lazerler biyomedikal görüntüleme [1, 2],
spektroskopi [3] ve malzeme işleme [4] gibi bilim ve teknoloji dallarında geniş kullanım
alanı bulmaktadır. Mavi ve yeşil spektral bölgede çalışan yüksek güçlü diyot lazerlerinin
üretilmesiyle Ti3+:safir lazerlerinin de diyot lazerleriyle pompalanması gündeme
gelmiştir. İlk direk diyot pompalı Ti3+:safir lazeri 452 nm’de ışıyan GaN tabanlı diyot
lazerleri kullanılarak elde edilmiştir [5]. Ti3+:safir lazerinin sürekli dalga ve kip kilitli
rejimlerde çalıştırılması hem mavi hem de yeşil diyot lazerler kullanılarak gösterilmiştir
[5-11]. Güncel çalışmalarda mavi bölgede (450nm) çalışan iki adet 2.9 W güce sahip
diyotla Ti3+:safir lazeri kip kilitli çalıştırılmış ve 5 nJ darbe enerjisi elde edilmiştir [11].
Ti3+:safir lazerinin yaygın olarak kullanılan pompalama dalgaboyuna (523 nm) daha
yakın bir dalgaboyunda çalışan AlInGaN tabanlı yeşil diyotlarla da sürekli dalga ve kip
kilitli çalıştırılması yakın zamanda gösterilmiştir [9, 10]. İki adet 1W çıkış gücüne sahip
diyotla elde edilen kip kilitli çalışmada 1.16 nJ darbe enerjisi elde edilmiştir [10].

Figure-3: Schematic representation of the bulk, trap-mediated, and surface recombinations

In this study, we investigate the charge transfer dynamics of CoOx/BiVO4
photoanode by utilizing ultrafast transient absorption spectroscopy (UTAS). In UTAS,
the main beam, emitted by a regeneratively amplified femtosecond Ti:Sapphire laser
(800 nm, 1 kHz, <120 fs ), is splitted as pump (~97%) and probe (~3%), to excite and
monitor the transient decay of photo-excited carriers. Ultrafast processes in the fs-ps
time scale enable us to understand the bulk carrier dynamics, whereas slower surface
recombination and hole transport processes differentiate the role of BiVO4 surface and
the catalyst layer employed.

Bu çalışmada 520 nm’de ışıyan, 1W çıkış gücüne sahip AlInGaN tabanlı bir diyotla
pompalanmış, Kerr-lens kip kilitlemeli (KLM) uzatılmış kovuklu femtosaniye Ti3+:safir
lazeri rapor edilmektedir. Geçirgenliği %3 olan bir çıkış aynası kullanılarak x şeklindeki
kısa kovuktan 880 mW pompa gücü ile 90 mW sürekli dalga çıkış gücü elde edilmiştir.
Enerji artışını sağlayabilmek için, x şeklindeki kısa kovuk, tekrar frekansını 5.78 MHz’e
düşürmek amacıyla q korunumlu bir çoklu geçiş kovuğuyla uzatılmıştır. Uzatılmış
kovuk kullanılarak, KLM rejiminde 776 nm dalgaboyunda, 95 fs uzunluğunda dönüşüm
sınırında darbeler üretilmiştir. Üretilen darbeler 5.1 nJ enerjiye ve 53 kW tepe gücüne
sahiptir.
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Kızılötesi Optik Komponentler için MTF Ölçüm Sistemi Geliştirilmesi
Ali Yürekli, Ufuk Ceyhan
BLF Optik Teknoloji Sanayi A.Ş
aliyurekli@blfoptik.com, ufukceyhan@blfoptik.com, info@blfoptik.com
Termal algılama ve termal görüntüleme sistemleri endüstri, askeri ve
astrofizik çalışma alanlarının neredeyse hepsinde yaygın olarak
kullanılmaktadır. Bu alanlardaki kızılötesi uygulamalara talebin artması
yüksek kalitedeki optik sistemlerin üretimine olan ilgiyi de arttırmıştır. Bu
sistemlerin en önemli performans göstergelerinden biri modülasyon transfer
fonksiyonudur (MTF). MTF nesnenin görüntü düzlemindeki modülasyonunu
uzaysal frekansa bağlı olarak değişimini temsil eder, diğer bir deyişle MTF bir
optik sistemin nesnedeki çeşitli detayları görüntüye aktarabilme kabiliyetinin
ölçüsüdür¹. BLF Optik Teknoloji Sanayi A.Ş Ar-Ge laboratuvarında kızılötesi
optik sistemlerin performans ölçümleri için MTF ölçüm cihazı geliştirmiştir.
Geliştirilen sistem 3-5 ve 8-12 mikrometre dalga boyu aralığındaki optik
komponentlerin on-axis ve off-axis MTF ölçümlerini tarama yöntemi
kullanarak yapabilmektedir. Geliştirilen MTF ölçüm cihazı çözünürlük, farklı
filtreleme yöntemleri, tekrarlanabilirlik ve hata payı değerlerine göre
incelenmiştir. Bağımsız kalibrasyon testleri yapılmış optiklerle yapılan
testlerde 0.03 MTF hata payı (accuracy) ve 0.01 MTF tekrarlanabilirlik
(repeatability) değerleri elde edilmiştir.
MTF ölçümlerinde tek yarıklı hedef yayınırlık (emisitivity) değeri 0.99 olan ışık
kaynağıyla aydınlatılmış, aydınlatılan hedeften gelen ışının optik tarafından
oluşturulan görüntüsü tek pikselli detektör tarafından taranmıştır. Taramada
3-5 ve 8-12 mikrometre dalga boyu bantlarında çalışan tek pikselli LN2
soğutmalı MCT (Mercury Cadmium Telluride) detektörler kullanılmıştır.
Tarama sonucu elde edilen çizgi dağılımı fonksiyonu (LSF) verisi hızlı Fourier
transfer dönüşümü (FFT) alınarak farklı uzaysal frekanslardaki MTF değerleri
bulunmuştur. Düşük frekanstaki gürültü kaynaklı MTF hatalarını önlemek için
Hamming, Hanning ve Bartlett pencereleri kullanılmıştır.
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Test sistemi esnek kullanıcı arayüzü sayesinde MTF ölçümünü oldukça
Tunable NIR Metatronic Nano-Circuits for Biosensing Applications
kolaylaştırmış, değiştirilebilir parçaları sayesinde 254 mm çapa kadar olan
Alireza Rahimi Rashed1, Basak (Beyhan) Gudulluoglu2, Mi Hyun Kim3, Ismail Hakki
optiklere ölçüm imkânı sağlamaktadır. Ayrıca geniş spektrumu sayesinde
Boyaci4, Mehmet Mutlu5, Sung Hoon Hong3, Ekmel Ozbay1, Humeyra Caglayan6
SWIR, MWIR ve LWIR bantlarında çalışan sistemlerin MTF ölçümünü
1. Nanotechnology Research Center, Bilkent University, Bilkent, 06800 Ankara, Turkey
yapabilecek kapasitededir. Yine değiştirilebilir detektörü sayesinde video MTF
2. Hacettepe University, Nanoscience and Nanomedicine Department, Ankara, Turkey
ölçümüne de olanak sağlamaktadır. Farklı optik kızılötesi hedefleri sayesinde
3. Electronics and Telecommunications Research Institute, Daejeon, Korea
etkin odak uzaklığı (EFL), astigmatizm, distorsiyon ve alan eğriliği (field
4. Hacettepe University, Food Engineering, Ankara, Turkey
curvature) ölçümleri de yapılabilmektedir.
5. TOBB University of Economics and Technology, Biomedical Engineering Department,
Ankara, Turkey
Anahtar kelimeler: MTF, Kızılötesi optikler
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Abstract
In this work, we present RLC nano-circuits at near-infrared (NIR) regime to achieve
high density, high-speed analogues of traditional circuits. Our proposed nano-circuits
are designed based on simple nanorod geometry and plasmonic transparent
conducting oxides (TCOs). These structures are nano-fabricated by changing the
surface pattern of the Indium tin oxide (ITO) surface using nano-imprint lithography.
The functionality of these metatronic nano-circuits is enhanced by applying real time
tunable response. This feature is investigated by depositing NH2 Amine groups via
plasma polymerization (PlsP) technique in between and on top of the ITO nanorods.
The dielectric constant of Amine groups is a function of their thickness which is
controlled by power and time duration of the applied PlsP process. The capacitance
16

FOTONİK 2017 | 19. Ulusal Optik, Elektro-Optik ve Fotonik Çalıştayı
value and the resonance wavelength of the optical nano-circuits change while the Metal-Insulator-Metal Multilayer Based Ultra broadband Perfect Absorbers:
dielectric constant of the nanoscale gap region changes. The obtained experimental From Non-Uniform Texturing to Nano Hole Plasmonic Units
results are in good agreement with performed simulations.
Amir Ghobadi1, 2, *, Hodjat Hajian1, Bayram Butun1, Ekmel Ozbay1, 2, 3, 4, *
Keywords: Nano-circuit, Nanorod, TCO, ITO, Amine coating, Plasma Polymerization
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Abstract – Light manipulation in sub wavelength geometries is an attribute that nano
photonics offers. Propagation and guiding, beaming, and confinement of the light are
the most studied concepts in this area. Design of an ideal “black body” absorber with
absorption of unity is one of the ultimate goals in the field of sub wavelength light
confinement. Up to now, several methods and architectures are exploited to obtain
high performance black absorber. One of the most commonly used approaches is to
utilize metal-insulator (MI) multilayer stack. It was theoretically demonstrated that the
use of periodic MI pairs can provide impedance matching in a broad frequency range
[1]. Later, It was theoretically and experimentally proved that Cr-SiO2 multilayer can
provide highest light absorption over 90% in a broad wavelength range between 400
nm-1400 nm [2].
In this paper, we demonstrate a facile, lithography free, and large scale compatible
fabrication route to fabricate ultra-broadband wide angle perfect absorber based on
metal-insulator-metal-insulator (MIMI) stack design. 600 nm bandwidth (400 nm –
1000 nm) is attained utilizing this planar design. This design is later improved by
introduction of non-uniform texturing [3] and employing disordered nanohole
plasmonic patterns where the overall process is large scale compatible and lithography
free. Our findings show that the optimized design can retain light absorption above 0.9
over a wide range wavelength of 400 nm – 1490 nm, as shown in Fig. 1. To the best of
our knowledge, this bandwidth is the highest among other reported studies that
employ this multilayer architecture.
KEYWORDS: Metal-insulator multilayer, Broadband Absorption, Atomic layer
deposition, Plasmonic
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TiB2 ve Al2O3 ince filmlerin LIBS ile analizleri
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Tek atışlı LIBS, TiB2'nin analizi için kullanılmış ve 4.4 ns darbe genişliği (FWHM) olan
Fig. 1: The measured absorption spectra for a) planar, b) non-uniform texturing, and c)
nanohole plasmonic cases.

HIPIMSA Nd: YAG lazerle üretilen silikon alt tabaka üzerindeki Al2O3 ince filmler
[EKSPLA, NL 301 HT, 1064 nm, çok modlu] LIBS sisteminde kullanılır (şekle bakınız).
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Derinlik profili bilgisi ardışık lazer darbelerinin spektrumlarından elde edilmiştir.
Derinlik profili analizi için TiI (334 nm), AlI (309) ve SiI (288 nm) spektral çizgileri seçildi.
İnce filmlerde düşük Z elemanları (O, B), normal atmosfer ve vakum şartlarında LIBS
tekniği ile tespit edildi. Sonuçlarımıza göre, TiB2 ince filmlerin Al2O3 ince filmlere
kıyasla çok daha az standart sapması vardır.

İnce film LIBS analiz sistemi düzeneği
Referans:
1
Anna P.M. Michel, Review: Applications of single-shot laser-induced breakdown
spectroscopy, Spectrochimica Acta Part B 65, 185–191, (2010
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Seçilebilir Kanal Operasyonu için Ayarlanabilir Yanal Bağlaşık Küreler ile
Halka Mikrodalga Rezonatör

Superresolution Structured Illumination Microscopy
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Abstract
Optical microscopy has been an important cornerstone in the biology. Today,
fluorescence microscopy is one of the most widely used techniques in the life
sciences. In a biological sample, only the compartments stained with
fluorophores are rendered visible. This is the origin of the selectivity and the
scientific charm of fluorescence microscopy. However, objects under the
diffraction limit cannot be resolved with conventional fluorescence
microscopy methods. Driven by the craving for higher resolution of the life
scientists, super-resolution microscopy techniques based on localization and
light structuring have been developed as the two main branches.

Özet
Bu çalışmada, seçilebilir kanal işlevi elde etmek için standart mikrodalga halka
rezonatör yapısı, iki konumlandırılabilir kürecik ile bağlaşık tasarımda, 1.5 – 1.6 um
bandında simülasyonlarla incelenmiştir. Yatay düzlemdeki küreciklerin hassas
konumlandırmasının optomekanik veya başka bir mekanizma ile sağlanacağı
varsayılmıştır. Mikrodalga halka rezonatörünün operasyonel dalga boyunda rutin kanal
indirme operasyonu, küreciklerin seçilmiş konumlarına bağlı olarak çift kanala
yönlendirilmiş indirmeye dönüştürülebilir. Bu işlevde aktif indirme kanalının diğer
kanallardan en az 10 dB sinyal izolasyonu sağlanmıştır. İkincil olarak S parametre
spektrumlarına dayanarak, küreciklerin işlevsel konumlandırmalarına göre çoklu dalga
boyu sinyalleri için farklı indirme kanallarına eşzamanlı dalga boyu ayrışması elde
edilebilmektedir.

Photo-activated localization microscopy (PALM and F-PALM) [1, 2] and
stochastic optical reconstruction microscopy (STORM) [3] are the localizationbased methods. These techniques and stimulated-emission depletion
microscopy (STED) [4] determine the center coordinate of light distribution of
a single molecule as the location of it. The offered resolution is better in
comparison to alternatives. However, they require reconstruction of
thousands of raw images, and this causes artifacts on the reconstructed
images due to long acquisition time compared to fast-moving biological
samples.

Anahtar kelimeler: ring resonator, microphotonics,demultiplexing

On the other hand, light structuring techniques such as structured
illumination microscopy (SIM) [5] and non-linear structured illumination
microscopy (NL-SIM) [6] structure excitation light to extend the band-pass
region. NL-SIM uses photo-switchable fluorescent substances or works in a
saturated regime. Hence offers a resolution finer than SIM. However, the
rarity of the photo-switchable fluorophores set a barrier to their potential
wide adoption. SIM improves lateral resolution to the half of the diffraction
limit. The resolution improvement arises from the Moiré fringes known as the
product of the spatially structured illumination light and unknown sample
structures. Thus, higher frequency components of the sample can be
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modulated into the microscope objective permissible region of the spatial
Design and Instrumentation of an Opto-digital Confocal Microscope
frequency space.
Here, the concept of the SIM method is introduced, and the implementation
for the 2D SIM image reconstruction algorithm is presented. Performance of
the developed software is evaluated using synthetic resolution targets. In
addition, experimental SIM data is reconstructed with the developed
software. Intensity distributions of the raw and reconstructed images are
compared. Realization of a SIM system is under work in progress.
Acknowledgement: This work is supported by ISTKA under the grant
TR10/16/YNY0033 “Center for Novel Microscopy Technologies”
Keywords: Super-resolution, structured illumination microscopy, diffraction limit.
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Confocal microscopy has become a vital technique for life sciences due to
higher lateral and axial resolution it provides compared to standard epifluorescence
microscopy. Improved axial resolution increases sectioning capabilities of the
microscope, allowing for the observation of living specimens in three dimensions using
image reconstruction.
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Despite these, accessibility to confocal microscopes did not escalate in
proportion to its usage around the globe. Therefore, in this work, it was aimed to
build an opto-digital confocal microscope, eventually leading to a product which
will be affordable for research groups, institutes and hospitals.
In this work, we present a home-built confocal microscopy setup using
commercially available equipment. The design of the setup was realized using a 488
nm laser, an inverted microscope and optical/opto-mechanical parts including
mirrors, lenses, beam splitter, f-theta scan lens. In addition, X-Y galvo scanner was
controlled by using a custom-built control electronics. Instrumentation was made
using a National Instruments DAQ card and LabVIEW based software. For
characterization purposes reference samples were successfully imaged.
Gained know-how during development and prototyping process will
contribute vastly to our ultimate goal which is the construction of a robust,
desktop, easy to use and affordable confocal microscope for researchers and
organizations at a diverse scale.
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Özet
Plazmonik rezonans özellikleri taşıyan metal nanoyapıların, ışığı nano ölçekte
hapsetmesi ile elde edilen şiddetli yakın alan, doğrusal olmayan optik etkilerin
ortaya çıkmasını da beraberinde getirir. İkinci harmonik üretim işlemi, ayna
simetrisine sahip olmayan ve birbirinin yaklaşık iki katı frekansta iki farklı
plazmon kipi destekleyen nanoparçacıklar ile yerelleştirilmiş şiddetli
elektromanyetik polarizasyon alanlarında gözlenebilir. Bu çalışmada, sıcak
nokta (hotspot) adı verilen bu şiddetli alanlara yerleştirilen ve tek salınım kipi
destekleyen basit ikinci bir nanoyapının, ikinci harmonik üretim şiddetini
artırabildiği kuramsal ve deneysel olarak gösterilmektedir. Bu durum iki
plazmonik salıngaçtan oluşan sistemdeki plazmon kipleri arasındaki çiftlenme
sonucu meydana gelen ve Fano çınlaması adı verilen girişim etkilerinden
kaynaklanmaktadır. Böyle bir sistemden elde edilebilecek ikinci harmonik
üretimi, harmonik salıngaçlara dayanan kuramsal bir model ile ele alınmış ve
farklı çiftlenme parametreleri için sonuçlar elde edilmiştir. Kuramsal modelde
çalışılan sistemi temsil edebilecek, gümüş nanoyapılardan oluşan bir örnek
üzerinde ikinci harmonik üretim sinyali ölçülmüştür. Deneysel çalışmada ikinci
harmonik üretimin iki nanoyapının bir arada olduğu noktada 30 kat daha güçlü
çıkıtığı gözlenmiştir. Bu artırım çarpanı, belli bir parametre kümesi için kuramsal
modelde elde edilen sonuçla da örtüşmektedir [1].
Anahtar kelimeler: Plazmonik, Fano rezonans, metal nanoyapı, ikinci harmonik
çevirim
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nanostructures,” Journal of Optics, vol. 17, no. 12, p. 125005, 2015

Figure 1. a) Confocal microscopy setup. b) Confocal image of a ruler
with 10 µm distance between its stripes (Scan area = 50 µm x 50 µm,
Pixel Number = 1000 pixel x 1000 pixel).
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Development of Hydrogel-based Optofluidic Waveguides for
Photochemical Reactions

Metallerin sıvı içinde LIBS tekniği ile tespiti
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Lazerle Etkileşimli Plazma Spektroskopisi (LIBS), malzeme analizleri için güçlü, çok
yönlü bir tekniktir. Katı, sıvı ve gazlı numune analizleri için numune hazırlamaya gerek

Abstract
A hydrogel is a three-dimensional network of polymer with an ability to absorb
and hold together high amounts of water (more than 90%) within its porous
structure. Hydrogels have some features that may be of interest such as flexibility,
pH sensitivity, humidity responsiveness, tunable optical and mechanical properties
[1] as well as biocompatibility. Thus, they have been gaining increasing attention
to be utilized in biomedical applications and lab-on-a-chip systems. They can also
be utilized to construct optical waveguides by adjusting its refractive index
accordingly to solid content in their network. The cladding and core of the optical
waveguide can be fabricated from hydrogels with varying concentration leading to
a refractive index contrast. Therefore, the light can be effectively guided in the
optical waveguide through total internal reflection with minimized losses. In our
research, we fabricate agarose-gel based optical waveguides with substrate layers
at the bottom and cores on the top. The core was prepared by a higher
concentration of agarose than that of the cladding for a desired refractive index
contrast between the core and cladding. The substrate layer of hydrogel with a
lower refractive index (with concentration 1.5% (w/v), and above this substrate a
core layer of hydrogel with higher refractive index (with concentration 2.0% (w/v)
or above) was fabricated through a soft-lithography process using
polydimethylsiloxane (PDMS) stamps [2]. In order to produce PDMS chips, silicon
wafers with SU-8 molds over them were used. These wafers were beforehand
produced in the cleanroom environment.

yoktur [1]. LIBS, plazma toplanmasının kolay olması nedeniyle katı maddelerde temel
inceleme için yaygın olarak kullanılmaktadır, ancak LIBS'nin sıvıya uygulanması daha
az yaygındır. Bu çalışmada, metal damlacıkların su damlacıklarında daha iyi tespit
edilmesi için LIBS tekniği uygulanmıştır.

Nd: YAG Q-anahtarlı lazerler (1064 nm)
atım süresi 4 ns ve farklı darbeli enerjisi
ile kullanıldı. Mg ve Cr'ye içeren su
damlacıkları, tek darbe LIBS tekniği ile
analiz edildi, Deney sırasında CCD’ye 10
s'lik kapıt genişliği ayarlandı, lazerle
spektrometre arasında 1-5 s
gecikme uygulandı [2].
Fig. 1: Metal tespiti için LIBS düzeneği
[1] L. J. Radziemski, Spectrochim. Acta, Part B, 2002, 57, 1109.
[2] St-Onge et al, Spectrochim, Acta part B 53407(1998).
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1100-W, 1080-nm Yb Fiber Lazer
Bülent ÖKTEM
Aselsan MGEO, Laser Sistemleri Tasarım Mdl., 06750 Akyurt, Ankara, Türkiye
oktem@aselsan.com.tr
Yüksek güçlü fiber lazerle savunma sistemi, enerji santralleri, hava alanları
500 μm

gibi sivil tesisler ile sınır karakolları, karargah binaları gibi askeri tesislerin mikro ve

Figure 1: A hydrogel-based optofluidic
waveguide (total length = 0.5 cm)
After generating optofluidic waveguides, light guiding experiments were
performed by coupling green laser diode light (λ=532 nm) to the tip of the
waveguide by an optical fiber and we then observed waveguiding in numerous
waveguides whose sizes are in the range between 0.5 cm and 1.0 cm; as
demonstrated in Figure 1. We calculated the attenuation to be in the range of -15
to -30 dB cm-1.

mini boyutlardaki insansız hava araçlarının (İHA/drone) yasal olmayan faaliyetlerine
karşı 500 metre mesafeden korunması amacıyla geliştirilmiştir. Terör operasyonları
sırasında güvenlik kuvvetlerini en çok zorlayan unsurlardan biri olan yol kenarına
döşenen el yapımı patlayıcıların (EYP) ve şüpheli unsurların 500 metre menzile kadar
saptanması ve imha edilmesi amacıyla kullanılabilmektedir. Meskun mahalde terrör
unsurları tarafından kullanılan kamuflajların 500 metre mesafeden yakılarak yok

As a result, we managed to produce optofluidic waveguides in a reproducible
manner and we successfully characterized their efficient waveguiding. As our next
objective, microfluidic channels will be incorporated over the fabricated
waveguides to allow for flow of analytes or media over the optical elements and
use such microstructures for photochemical and photocatalytic reactions through
their efficient waveguiding properties.

edilmesi amacıyla da kullanılabilmektedir.
Lazer savunma sistemi, yüksek güçlü Yb-katkılı fiber lazer kaynağı (AselFiberYb-1000), odaklayıcı, kızılötesi kamera, NIR/gündüz görüş kamerası ve lazer mesafe
ölçüm cihazından oluşmaktadır. Yüksek güçlü fiber lazer kaynağında, 915 nm merkez
dalgaboyunda yüksek güçlü pompa diyot lazerler, yüksek optik güçlere dayanabilen

Keywords: hydrogel, agarose, waveguides, optofluidics
Bibliography:
I Yetisen, Ali K., et al. (2017). Glucose‐Sensitive Hydrogel Optical Fibers
Functionalized with Phenylboronic Acid. Advanced Materials, 29(15).
I Jain, A., Yang, A. H., & Erickson, D. (2012). Gel-based optical waveguides with
live cell encapsulation and integrated microfluidics. Optics letters, 37(9), 14721474.

çoklu sinyal-pompa birleştiriciler, 20/400 μm nüve /kılıf çaplarına sahip büyük kip alanlı
çift kılıflı Yb-katkılı kazanç fiberi ve %99 yüksek yansıtma ve %10 düşük yansıtma
değerlerine sahip fiber Bragg ızgaralar kullanılmıştır. Koşutlayıcı, lazer ışığının fiberden
serbest uzaya kolime bir hüzme ile çıkmasını sağlamaktadır. Yb-katkılı fiber lazerden
1080 nm merkez dalgaboyunda, 4 nm bant genişliğinde lazer spektrumu elde edilmiştir
(Şekil 1a). Yb fiber lazerden %78 optik verimlilikle 1400 W pompa gücünde 1100 W
ortalama çıkış gücü elde edilmiştir (Şekil 1b). Lazer hüzmesinin ışın kalitesi ise 1100
W’lık ortalama çıkış güç seviyesinde M2≈1.06 olarak ölçülmüştür (Şekil 1c).
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Şekil 1. Yüksek güçlü fiber lazer kaynağı çıkış spektrumu, çıkış gücünün pompa gücüne
göre değişimi, ışın kalitesi ölçümü.
Yüksek güçlü fiber lazer sistemi Aselsan özkaynaklarıyla herhangi bir kamu
sözleşmesine veya fonlamasına tabi olmadan geliştirilmiştir.
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DÜZENSİZ DİZİLMİŞ NANOÇUBUK TABANLI ZnO/CdS/CdTe ÇEKİRDEKKABUK GÜNEŞ HÜCRELERİNİN OPTİK SİMULASYONU
Can Özcan*, Selçuk Yerci
Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Elektrik - Elektronik Mühendisliği Bölümü
Güneş Enerjisi Araştırma ve Uygulama Merkezi (GÜNAM)
*canozcan92@gmail.com

Özet
Kadmiyum tellür (CdTe) güneş hücreleri için %21.5 ve modüller için %18.6 verimler [1]
elde edildiği göz önünde bulundurulduğunda, CdTe malzemesinin büyük çaplı güneş
enerjisi üretimindeki kullanımının artması beklenmektedir. Yüksek soğurma
katsayısına sahip olması sayesinde sadece 1 μm kalınlığındaki bir CdTe tabakası kendi
bant aralığının (1.5 eV) üzerindeki güneş spektrumundaki enerjinin %95’ini
soğurabilmektedir. Ancak, yüksek verimli düzlemsel hücreler için bu kalınlık genellikle
2 μm’den fazladır. Tellürün az bulunan bir element olmasından ötürü CdTe tabakasının
kalınlığını güneş hücresinin verimini düşürmeden azaltmak istenmektedir. Daha ince
CdTe kullanabilmek için elektriksel olarak iletken ZnO nanoçubuk dizilerini ön kontakt
olarak kullanmak oldukça ilgi çekmektedir. Düzensiz ZnO nanoçubukları üzerine
kaplanmış soğurgan CdTe tabakasının, düzlemsel CdTe güneş hücrelerine göre çok
daha iyi ışık hapsetme özelliği sebebiyle CdTe miktarı azaltılırken güneş hücrelerinin
optik olarak kayıpları telafi edilebilmektedir.
Bu çalışmada, nanoçubuk tabanlı ZnO/CdS/CdTe çekirdek-kabuk yapılarının üretimi
sırasında oluşan düzensizlikler göz önünde bulundurularak CdTe güneş hücrelerinin
optik simülasyonları yapılmış ve sonuçlar düzlemsel güneş hücrelerinin optik
özellikleriyle karşılaştırılmıştır. Optik simülasyonlar ticari bir FDTD (Finite-difference
time-domain) simülasyon aracıyla [2] yapılmıştır. ZnO nanoçubuk dizilerinin üretimi
sırasında meydana gelen düzensiz yapıların geometrik parametreleri literatürde
halihazırda üretilmiş olan ZnO nanoçubuk dizilerindan esinlenilerek simülasyon
ortamında oluşturulmuştur. Düzensiz ZnO nanoçubuk dizilerinin optik özellikleri
incelenmiş ve nanoçubukların üretiminde seçilen geometrik parametrelerin ışığı yapı
içinde hapsetme, ışığı saçma ve ışığın CdTe soğurgan tabakasındaki soğurulma
miktarıyla ilişkili olduğu görülmüştür. Simülasyon sonuçlarına göre 2 μm uzunluğunda
ve 50 rods/μm^2 yoğunluğunda üretilmiş ZnO nanoçubuk dizilerinin arasında gömülü
olarak CdTe tabakası biriktirildiğinde elde edilen optik verimi düzlemsel bir CdTe
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güneş hücresiyle elde etmek için yaklaşık 5 kat daha fazla CdTe malzemesi
FTTX TEKNOLOJİSİ İLE SERBEST UZAY OPTİK HABERLEŞME
kullanılmalıdır.
TEKNOLOJİSİNİN ENTEGRASYONU
Anahtar kelimeler: CdTe, ZnO Nanoçubuk Dizisi, Güneş Hücresi, Optik Simulasyon,
FDTD

Damla Kıycıoğlu1 , N. Özlem Ünverdi2
Namık Kemal Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü
59860 Çorlu, Tekirdağ
Yıldız Teknik Üniversitesi, Elektrik – Elektronik Fakültesi
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü
34220 Esenler, İstanbul

Kaynakça:
[1] M.A. Green, K. Emery et al., Prog. Photovolt: Res. Appl. 25, 3 (2017).
[2] Lumerical Solutions, Inc. http://www.lumerical.com/tcad‐products/fdtd/

Özet
Bu çalışmada, FTTX (Fiber to the X, X’e Kadar Fiber) teknolojisi ile serbest uzay optik
haberleşmesi birlikte kullanılarak veri iletiminin hızı artırılmıştır. Söz konusu olan
entegre yapı, OptiSystem 14.0 simülasyon programı ile incelenmiştir. FTTB (Fiber to
the Building, Binaya Kadar Fiber) yapısına kadar olan bölümdeki iletişim, optik fiberin
yer aldığı kablolu haberleşme ile sağlanmıştır. Saha dolabından 2 km uzaklıkta, optik
fiber, bina altında MDU’da (Multi Dwelling Unit, Çoklu İkamet Birimi) sonlandırılmış ve
bölücü ile bölünerek binadaki dairelere kadar kullanılmıştır. Binada on tane daire
olduğu için fork (çatal) yapısındaki bölücüden yararlanılmış ve binaya gelen toplam
güç, on daireye bölünmüştür. Analizde, mesafenin artmasıyla sistemin kalite
faktörünün düştüğü ve bit hızının artmasıyla sistemin veriminin azaldığı gözlenmiştir.
Veri kalitesinin artırılması için ve coğrafi yapının engebeli olması nedeniyle kablo
döşenmesindeki sorunlar göz önünde bulundurularak sinyal, EDFA (Erbium Doped
Fiber Amplifier, Erbiyum Katkılı Fiber Kuvvetlendirici) ile kuvvetlendirilmiş ve kablosuz
iletişimden yararlanılmıştır. Binanın çatısına yerleştirilen lazer ile 1 km uzaklıkta
bulunan ve çatısında lazer olan bir başka binaya veri iletilirken serbest uzay optik
haberleşmesi kullanılmış ve ardından veri, binadaki on tane daireye bölücü ile
dağıtılmıştır. Tasarımın BER (Bit Error Rate, Bit Hata Oranı) analizleri yapılmış ve
entegre sistemdeki hızlanma ile sinyalin gücünün ve kalite faktörünün arttığı
belirlenmiştir. Uzun mesafeli haberleşmenin yapılamaması, haberleşmenin
gerçekleştirileceği binalarda kurulan lazerlerin birbirini görmek zorunda olması ve
verici ile alıcı arasında kalıcı engellerin olması durumunda haberleşmenin
yapılamaması, sistemin olumsuz yönlerini oluşturmuştur, ancak kablolu haberleşme
sistemi ile kablosuz haberleşme sistemi, kontrollü bir biçimde birleştirilmiş ve veri
kalitesinin artması sağlanmıştır [1-4].
Anahtar kelimeler: İletişim teknolojileri, FTTX teknolojsi, serbest uzay optik
haberleşme teknolojisi, optik fiber, lazer, erbiyum katkılı fiber kuvvetlendirici
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Freeform Beam Shaping For High-Power Lasers
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Özet
Control of irradiance distribution in complex optical systems of modern high-power
lasers is of great importance to increase efficiency of optical techniques used to reach
high power levels. Features of building these high power lasers require that a beam
shaping solution should be capable to work with single mode and multimode beams,
provide flattop and super-Gauss intensity distributions, the consistency and
divergence of a beam after the intensity re-distribution should be conserved and low
absorption provided. Examples of real implementations and experimental results will
be presented as well.
Anahtar kelimeler: freeform, beam shaping, ...
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Fiber Optik Dönüölçerler için Titreşim Performansı
Arttırılmış Girişimölçer Modeli
Deniz Üzel ve Berk Osunluk
ASELSAN A.Ş., Mikroelektronik, Güdüm ve Elektro-Optik Sektör Başkanlığı, Ankara
duzel@aselsan.com.tr
Özet
Fiber optik dönüölçerler (FOD) yüksek hassasiyette açısal hız ölçen
sensörler olup navigasyon, konumlandırma ve stabilizasyon amacıyla sivil ve
askeri platformlarda yaygın olarak kullanılmaktadır. Temelde girişimölçer
(interferometric) yöntemine dayanmaları nedeniyle doğrusal olmayan (nonlinear) sistemler olarak tanımlanmaktadırlar. FOD için dönü girdisi doğrusal
(linear) bir şekilde ışıklar arası faz kayması yaratmasına rağmen ışıklar
arasındaki faz kayması optik güce göre doğrusal değildir (non-linear). Bu
durum kare dalga modülasyonu altında aşağıdaki şekilde ifade edilir. [1]
P(t)
arcsin(
)
I0
S
Bu çalışmada, arcsin açılımı için birinci derece yaklaşımın titreşim gibi
çevresel etmenler altında daha iyi performans sağladığı benzetim ve deneysel
olarak gösterilmiştir. FOD gürültüsü titreşim gibi hızlı değişen girdiler altında
artış göstermektedir. İdeal koşullarda arcsin açılımı için en yüksek dereceli
polinom seçilmesine rağmen modellenemeyen çevresel etmenler altında bu
durum tersine dönmektedir. Bu çalışmada arcsin için birinci derece yaklaşımın
daha iyi performans gösterdiği benzetim ve deneyler yardımıyla
gösterilmektedir. Doğrusal olmayan FOD modeli için bir benzetim ortamı
oluşturulmuştur. Titreşim benzetimi yaratılarak FOD modeli koşturulmuş ve
farklı arcsin açılımları için sonuçlar karşılaştırılmıştır (Şekil 1). Benzetim
sonuçlarını desteklemek amacıyla laboratuvar ortamında kapalı döngü çalışan
bir fiber optik dönüölçer titreşim düzeneği kurulmuştur. Bu düzenek üzerinde
arcsin açılımının birinci ve beşinci derece yaklaşımları dönüölçer kapalı döngü
algoritmasına eklenmiş ve ayrı ayrı test edilmiştir (Şekil 2). Deneysel sonuçlar
benzetim sonuçları ile örtüşmekte ve birinci derece yaklaşımın daha iyi
performans sağladığını göstermektedir.

.
Anahtar kelimeler: Fiber Optik Dönüölçer (FOD), Girişimölçer, Kapalı Döngü
Kaynakça:
[1] H. C. Lefevre, "The Fiber-Optic Gyroscope," 2nd ed. Artech House, 2014.
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Optik Cımbız Sisteminin Kırmızı Kan Hücreleri ve Escherichia Coli Bakteri
Tuzaklama Uygulamaları için Optimum Parametrelerin Belirlenmesi
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AlGaN/GaN high electron mobility transistors (HEMTs) have evolved
tremendously since their first demonstration in 1993 (Khan et al., 1993). In less than 15
years, they have developed from devices with less than 20mA/mm of output current
and virtually no high-frequency performance, to worldwide commercialization for
power amplifiers at high frequencies (Mitani 2006). In S-band frequencies, GaN HEMTs
allow the fabrication of cell phone base stations with very high power efficiencies. In
addition, these new base stations show much lower cost than Si- or GaAs-based base
stations due to the reduced size and cooling requirements of GaN amplifiers. In X
band, the high efficiencies of GaN amplifiers are very attractive for advanced radar
systems. The use of GaN amplifiers at Ka band would allow much more compact
satellite transponders; besides, at Q and V bands, GaN will transform digital radio and
anti-collision car radar systems. GaN amplifier technology can satisfy the large power
and frequency range of all these applications.
For AlGaN/GaN HEMTs; There are lots of the main challenges that had to be
overcome during the last few years to increase the frequency performance of nitride
devices. Especially the gate-to-channel aspect ratio is one of the most critical
parameters for high-performance millimeterwave transistors. A very low aspect ratio
will reduce the modulation efficiency of the gate, which will significantly increase the
short-channel effects and reduce the frequency performance of the devices. For a fixed
gate length, using of gate recess to reduce the gate-to-channel distance underneath
the gate is the most widely used. [1]
In this study, we use the new process method for self-aligned recess T and r gate
for GaN-Based Transistor.

Özet

Optik cımbız sistemi ile biyolojik hücreleri termal hasara uğratmadan, canlılık
özelliklerini devam ettirerek kararlı tuzaklama sağlamak için gerekli olan optimum
tuzaklama parametrelerinin belirlenmesi önemli bir gerekliliktir. Bu çalışmada, optik
tuzaklama sırasında lazer demetinin kırmızı kan hücreleri (RBC) ve Escherichia Coli
(E.Coli) bakterileri üzerinde oluşturduğu saçılma ve gradyan tuzaklama kuvvetleri, RBC
ve E.Coli’ye ait elastik özellikleri ve sıcaklık artışları modellenmiştir. Modelleme
parametreleri olarak lazerin dalga boyu, gücü, TEM modları, geliş açısı, odak genişliği
ile RBC ve E. Coli’nin parçacık boyutu, paraçacıklar ve içinde bulunduğu sıvı ortamın
optik özellikleri değerlendirilmiştir. Tuzaklama lazerinin güç aralığı 5-1000 miliwatt
arasında değiştirilerek 480 nm, 532 nm, 632 nm, 800 nm ve 1064 nm dalga boyları için
hesaplamalar yapılmıştır.
Bu hesaplanan parametreler, Lazer Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezinde
gerçekleştirilmesi planlanan bilgisayar tabanlı optik cımbız sisteminin tasarımında
kullanılacaktır.

Anahtar kelimeler: optik cımbızlar, optik tuzaklama, RBC, E.Coli, hücre mikromanipülasyonu
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Comparison of gimbal Approaches to decrease drag force and radar cross
sectional area in missile application
Uzman Mühendis Doğan Uğur Sakarya ,Roketsan
Drag force effect is an important aspect of range performance in missile applications
especially for long flight time. However, old fashioned gimbal approaches force to
increase missile diameter. This increase has negative aspect of rising in both drag force
and radar cross sectional area. A new gimbal approach was proposed recently. It uses a
beam steering optical arrangement. Therefore, it needs less volume envelope for same
field of regard and same optomechanical assembly than the old fashioned gimbal
approaches. In addition to longer range performance achieved with same fuel in the
new gimbal approach, this method provides smaller cross sectional area which can be
more invisible in enemies’ radar. In this paper, the two gimbal approaches - the old
fashioned one and the new one- are compared in order to decrease drag force and
radar cross sectional area in missile application. In this study; missile parameters are
assumed to generate gimbal and optical design parameters. Optical design is
performed according to these missile criteria. Two gimbal configurations are designed
with respect to modeled missile parameters. Also analyzes are performed to show
decreased drag force and radar cross sectional area in the new approach for
comparison

Anahtar kelimeler: Tgate, AlGaN/GaN HEMT, recess, e-beam lithography
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INVESTIGATION OF Cu2ZnSnS4 THIN FILM

ON MOLYBDENUM SUBSTRATE
FOR SOLAR CELL APPLICATIONS
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Abstract
Cu2ZnSnS4 (CZTS) as an absorber layer for thin film solar cells is a promising
candidate due to its not only low cost but also nontoxic properties contrary to CdTe
and Cu(In,Ge)Se2 (CIGS). CZTS has a direct bandgap of 1.4-1.6 eV and a large optical
absorption coefficient of about 104 cm-1. Therefore, it is an ideal absorber layer for
photovoltaic devices [1]. Beside these good advantages, components of CZTS are
earth abundant and less toxic when compared to those of CIGS [2]. In this study, CZTS
thin film has been deposited on molybdenum (Mo) coated soda lime glass (SLG) via DC
magnetron sputtering method. The magnetron sputtering method was allowed to
control thickness of the layers [3,4] All precursors were sulfurized inside a graphite box
with sulfur powder in Ar gas inert atmosphere. Structural characterization of samples
was done by using Raman Spectroscopy, XRD and EDX analysis. Furthermore, the
surface morphology was determined by SEM analysis. XRD analysis showed sharp
peak at 2θ=28.4 corresponding to (112) plane which was indicated good crystallinity of
CZTS structure. Raman Spectroscopy was used to support the structure of CZTS. The
Raman Spectroscopy analysis included CZTS peaks at 337, 256 cm-1. EDX analysis
indicated that Cu-poor Zn-rich structure was provided. As a conclusion, CZTS thin films
were grown on Mo coated SLG substrate successfully. The films were homogenous
and have a good crystallinity. The complete solar cell devices were formed and
efficiencies will be discussed.

* This research is partially supported by TUBITAK (Scientific and Technical Research
Council of Turkey) project number 114F341.
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OTOMOTİV DIŞ AYDINLATMA SİSTEMLERİ İÇİN ÇUBUK
ŞEKLİNDE IŞIK TÜPLERİNİN OPTİK TASARIMI VE PROTOTİP
İMALATI
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Özet
Son yıllara kadar sürücünün görüşünü kolaylaştırmak ve araç görünürlüğünü
sağlamak amacıyla kullanılan ön far ve arka stop aydınlatma elemanları,
günümüzde araç stilini ortaya koyan, firmaların sembolleri haline gelen, özgün
ve fark yaratan tasarımlara dönüşmüştür. Stil odaklı çalışmaların artması, fiber
optik teknolojisinde kullanılan ışık tüplerinin otomotiv aydınlatma alanına
adapte edilmelerine yol açmıştır. Işık tüpleri bir ya da birkaç LED ile
aydınlatma sağladıkları, istenilen geometride şekillendirilebildikleri ve farklı
bir estetik görünüm verdikleri için diğer klasik aydınlatma fonksiyonlarına
göre ön plana çıkmışlardır. Bu çalışma kapsamında, otomobil arka pozisyon
lambası olarak çubuk şeklinde yapıya sahip ışık tüpünün bilgisayar ortamında
optik tasarımı ve yüzey homojenliği analizleri yapılmıştır. Dalga kılavuzu
olarak davranan ışık tüpü içinde ilerleyen ışık ışınlarını birbirinden ayırmak için
ticari bir yazılım kullanılarak tüp yüzeyi üzerine optik prizmalar tasarlanmıştır.
Her bir prizma, üzerine düşen ışın demetini, yasal gereksinimleri karşılayacak
şekilde farklı alanlara yönlendirmektedir. Tasarım çalışmaları, Avrupa Yasal
Standartları (UNECE - United Nations Economic Comission for Europe)
UNECE R7 regülasyonunda arka pozisyon lambasına atfedilen ışık değerlerini
sağlayacak şekilde yürütülmüştür. Uygun ışık şiddeti ve ışık dağılımı elde
edildikten sonra yüzey homojenliği çalışmaları yapılarak, lambanın sadece
karşıdan bakıldığında değil, araç içi ve dışı belirli açılardan da bakıldığında
homojen bir aydınlatmaya sahip olması sağlanmıştır. Elde edilen bu veriler
ışığında tasarlanan ışık tüpünün prototipi imal edilerek fotometri ölçümleri
yapılmıştır. Yapılan ölçümler sonucunda tasarım ile prototip arasında %80’ in
üzerinde uyum olduğu gözlenmiştir.
Anahtar kelimeler: Optik tasarım, LED, Işık tüpü,
32

FOTONİK 2017 | 19. Ulusal Optik, Elektro-Optik ve Fotonik Çalıştayı

Optical Design of Hyperspectral Imager

Elektron ve Enerji Aktarım Mekanizmalarının BODIPY Boyaları ile
Duyarlaştırılmış Güneş Pillerinin Verimliliği Üzerine Etkileri

E, Kara.
Kocaeli University, Electro-Optics and Systems Eng. Umuttepe, Kocaeli, Turkey
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Özet
Hyperspectral imaging detection technology involves optics, spectroscopy, machinery,
microelectronics, computer and other disciplines. The subject of this study is the
design of an hyperspectral imager. Firstly the specific requirements of hyperspectral
imaging were viewed and then detailed analysis of the optical design is presented.
Design was done using ZEMAX optical design program, optical performance
parameters have been analyzed.

Ankara Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Fizik Mühendisliği Bölümü, 06100 Beşevler,
Ankara, Türkiye
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Özet
Boya ile duyarlaştırılmış güneş pilleri (DSSC), düşük üretim maliyeti ve kolay
fabrikasyon özelliği gibi avantajlara sahip olması sebebiyle son yıllarda oldukça yoğun
ilgi gören güneş enerjisi dönüşüm teknolojilerinden birisidir. Çevresel duyarlı bir
teknoloji olan DSSC’ler, O’Regan ve Gratzel’ in öncülüğünde fotovoltaik teknolojilere
alternatif olarak çok yoğun bir şekilde araştırılmaya başlanmıştır [1].

Anahtar kelimeler: Hyperspectral imaging, Zemax.

Etkin bir DSSC için foto duyarlı boyanın, görünür bölge dalga boylarında soğurmasının
oldukça yüksek olması, bağlayıcı grupları sayesinde yarı iletken oksit nano parçacık
yüzeyine iyi tutunması ve uyarılmış durum enerji seviyesinin kullanılan metal oksit yarı
iletkenin iletkenlik bandına göre uygun olması gerekmektedir [2]. Bu çalışmada, çeşitli
fonksiyonel grupların farklı kimyasal bağlarla bağlanması ile soğurma ve emisyon
dalga boyları kolaylıkla ayarlanabilen ve böylelikle HOMO-LUMO enerji sevileri de
istenilen seviyelere getirilebilen BODIPY boyaları ve literatürde etkin olarak çalışılan N3
boyası ile duyarlaştırılmış güneş pillerinde, elektron ve enerji transfer
mekanizmalarının pil verimliliği üzerine etkisi araştırılmıştır.
Çalışma kapsamında, elektron verici özelliğe sahip -OH grubunun BODIPY bileşiğinin
farklı pozisyonlarına bağlanmasıyla boya molekülleri oluşturulmuştur. Sentezlenen
boya molekülleri, transparan özellikteki TiO2 yapılar üzerine tutturularak anot
elekrotlar oluşturulmuştur. Elde edilen anot yapıların ultrahızlı pompa gözlem
spektroskopi deneyleri femtosaniye atmalı lazerle yapılmıştır. Spektroskopik deney
sonuçları incelendiğinde, yan grubun bağlandığı pozisyonun ve konjuge bağ
uzunluğunun elektron aktarım hızında etkili olduğu gözlenmiştir.
DSSC yapılarında güç dönüşüm verimini artıran bir diğer bileşen yarıiletken oksit
tabakadır. DSSC verimini artırmak amacıyla yarıiletken oksit tabakanın yüzeyi
femtosaniye atımlı lazer kullanılarak ablasyon tekniği ile pürüzlü hale getirilmiştir. Bu
sayede boya moleküllerinin bağlanabileceği aktif alanlar artırılmıştır. Elde edilen anot
yapıların elektron aktarım dinamiğini ortaya koymak için ultrahızlı pompa-gözlem
spektroskopi deneyleri yapılmıştır. Deney sonuçları yorumlandığında, yarıiletken oksit
33

FOTONİK 2017 | 19. Ulusal Optik, Elektro-Optik ve Fotonik Çalıştayı
yüzeyin pürüzlü hale getirilmesiyle elektron transferinin yavaşladığı dolayısıyla
Designing Gold Nanoparticles for Photothermal Therapy
oluşturulan pil hücrelerinde kuantum verimin arttığı gözlenmiştir.
E. D. Önal, K. Güven
Koç University
eonal@ku.edu.tr
Summary
The use of gold NPs in cancer diagnosis and therapy takes a new turn with the recent
synergistic approaches which combine multiple therapeutic (e.g. chemotherapy,
immunotherapy, photothermal and photodynamic therapy) and imaging techniques
(NP-assisted optical/thermal imaging) on the same nanoparticle platform [1]. Unlike a
standalone functionality which requires the maximization of a particular parameter
(for instance the optical absorption of the NP for conventional photothermal therapy –
PTT [2]) this new approach necessitates a weighted optimization of NP properties (e.g.
absorption & scattering cross sections, induced local electric fields), while taking the
in-vivo constraints into account.

Anahtar kelimeler: Boya ile duyarlaştırılmış güneş pilleri, Ultrahızlı pompa-gözlem
spektroskopisi, BODIPY
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The most prominent constraint imposed by the biological environment is the light
penetration problem into the human body. The so-called biological transparency
windows reside in the visible and near-infrared region of the spectrum. NIR-I (700−950
nm) and NIR-II (1000− 1350 nm) are being actively used. Recently, new transparency
windows at longer wavelengths are discovered: NIR-III (1600−1870 nm) and NIR-IV
(2100−2300 nm). The latter provide significantly better light penetration, and thus
have great potential for prospective cancer diagnosis and therapeutics [3].
The biological environment also imposes a constraint on the size and shape of NPs for
their internalization into the cancer cells. The internalization of gold NPs smaller than
100 nm (resonant in in NIR-I and –II) is documented by a number of studies [4].
However, there is need for further experimental evidence to support cellular uptake of
the gold NPs (300−500 nm) for NIR-III and -IV. We proposed self-assembling NPs as an
alternative solution to bypass the size limitation. The self-assembly of NPs via DNA or
protein assistance is well documented and was recently demonstrated in intracellular
scale [5].
The present work is motivated with this background to explore new venues in NPassisted cancer theranostics with a focus on 3 issues: (i) the potential advantages of
NIR-III and -IV in multi-modal cancer therapeutics compared to the currently used NIR34
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I and –II, (ii) the performance of self-assembling NPs compared to their monolithic
LAZER ATEŞLEME SİSTEMİ
counterparts, (iii) the complexities of designing multi-functional NPs in comparison to
stand-alone strategies. These nanoparticles are lithographically fabricatable; and also
easily adaptable to low-cost chemical growth methods for mass production.
Engin Halis ŞAGAR1
Key Words: Plasmonics, Photothermal, Therapy, Diagnosis, Cancer, Nanomedicine,
Nanophotonics

Özet
Bu çalışma Opto-Elektronik alanında sınıflandırılan lazerlerin endüstri de daha etkin
biçimde kullandırılması amacı ile düşünülüp tasarlanmıştır, projenin amacı gelecekte
kullanılan motorların daha verimli hale getirilebilmesi ve mevcut parçaların yenilenip daha
verimli ve etkin biçimde kullanılabilir tasarlanması gerekmektedir. Bu nedenle standart
ateşleme sisteminde kullanılan buji sistemi yerine lazer ateşleme sistemini kullanmak
çalışma konusu olmuştur,Daha sonra detaylıca anlatıcak olan standart buji ile lazer
ateşleme sistemi hakkında bilgi verilmiştir.
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[5] R. Ahijado-Guzmán, G. González-Rubio, J. G. Izquierdo, et al. ACS Omega 1, 388
(2016).

Anahtar Kelimeler :İçten Yanmalı Motorlar, Buji, Lazer

İÇTEN YANMALI MOTORLAR
İçten Yanmalı Motorlar yakıtın kimyasal enerjisinin ısı enerjisine dönüşüp bir piston
yükselen sıcaklık ve basıncın genleşmesi ile piston bir silindir içersinde döngü
oluşturtur ve böylece mekanik enerji işe dönüşmektedir. İçten yanmalı motorlarda en
fazla kullanılanı pistonlu motorlardır. Bu motorların ürettikleri güç maksimum 50000
BG kadar ve dönme hızları 100~25000 d/d tek silindirden 20 silindire kadar
değişebilmektedir.

1.1.

Kıvılcım yada buji ateşlemeli motor( Otto Motoru)

Kıvılcım ateşlemeli motorlar benzinle çalışan motorlar olarak adlandırılır.Burada
bujinin görevi motorda yakıt hava karışımını ateşleyip yanma sürecini
başlatmaktır.Ateşleme sisteminde her silindir için kısa süreli yüksek gerilim
üretilmekte ve bu gerilim kimyasal olarak yanma işlemini gerçekleştirir.Aşağıdaki
grafikte (c) ile gösterilmiştir.
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Laser geçişinin meydana gelebilmesi için ilk şart E3 enerji düzeyinin optik pompalama
mekanizması ile E2 enerji düzeyinden daha yüksek bir popülasyon değerine
ulaşmasıdır. Bu olay popülasyon ters çevirme olarak adlandırılır.
Laser aygıtı 1. Aktif madde, 2. Pompalama sistemi, 3. Karşılıklı duran en az iki aynadan
(rezonatör) oluşmaktadır. Rezonatörde yayınlanan ışık dalgaları kendileri ile faz, yön ve
polarizasyon bakımından tamamen ayrı yapıda olan ışımaya neden olur. Bu ışınlar yerel
ve zamansal olarak koharenttir.

1.2 Lazerler ve çalışma prensibi
Lazer tanımı; Radyason uyarılması salınması yolu ile ışığın şiddetlendirilmesi
şeklindedir.
Her elementin atom yapısında yalnız o elemente özgü olan elektron yerleşim düzeni
vardır; yani o elementteki atomların elektronları kararlı yörüngeleri olan belli bir enerji
düzeyinde bulunurlar. Yörüngelerinde kararlı olarak bulunan elektronların, dışarıdan
gelen bir enerji ile uyarılıp bir üst yörüngeye çıkarak tekrar eski kararlı konumuna
dönmesi sırasında aldığı enerjiyi dışarı salma işlemi laserin ana prensibini
oluşturmaktadır. Eğer atom dalga boyu (rengi) kendisine uygun düşmeyen bir ışık
demeti (dalga boyu) ile uyarılmış ise enerjisini spontane ışını şeklinde yayar; eğer
kendisine tam olara k uygun düşen bir ışık demeti ile uyarılmış ise çok kısa bir sürede
yerleştirildiği ışık demeti ile aynı doğrultuda ve daha parlak bir ışık demeti şeklinde
ışınır, bu "bindirilmiş (yükseltilmiş) ışınım" olayıdır .

Şekil 2: Temel Lazer çalışma p rensibi
Buji yerine Lazerin kullanılması
Bu kısımda buji sisteminin lazer teknolojisine geçişi işlenecektir ancak eldeki verilerin
bolluğu ve detaylı fayda analizleri sonucunda fiyat performans ve tasarım unsurları
sebebi ile şu an açıklamak pek uygun görülmemiştir, ancak gerekli danışmanlık
hizmetleri alındıktan sonra poster sunumunda detaylı bir açıklaması yapılacaktır.
KAYNAKLAR

Laser ışığı, diğer ışık kaynaklarında olduğu gibi atomların yüksek enerji düzeylerinden
aşağı enerji düzeylerine geçerken yayınlanan ışımadır. Ancak bu olayda atomlar
rezonatör denilen karşılıklı paralel duran ve en az iki aynadan oluşan optik düzenek
içindeki elektromagnetik dalgaların etkisi ile yön, faz ve polarizasyon bakımından
uyumlu emisyon yapacak şekilde tetiklenirler.

DENIZ, ORHAN PROF. DR. 2008.Ders Notları. İçten Yanmalı Motorlar İstanbul.
JOSEPH H. EBERLY, PETER W. MILNONI. 2006. The Lasers.

Şekil 1: Populasyon terslenmesi
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AOM: Acousto-optic modulator, Optical BPF: Optical band pass filter, PD:
The Effect of Extinction Ratio on the Rayleigh Backscattered Light
Photodetector
in Distributed Vibration Sensor Systems
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In this setup, the amplified light from the narrow linewidth
continuous-wave (CW) laser is passed through the sample AOM while it is
totally OFF, i.e. no RF signal is injected into it. Some of the light entered into
the AOM leaks into the circulator and then into the fiber even if it is totally
OFF due to finite and limited ER. This leaking optical signal is scattered back
from the optical fiber and using the same circulator is sent to the optical
amplifier and optical filters. The amplified and filtered signal is photodetected
and sampled at 368 MS/s and then post-processed in MATLAB to analyze its
frequency response.
We find out that the finite ER results in a fluctuation of the
backscattered light and this random fluctuation degrades the system
performance. We demonstrate this phenomenon by analyzing the frequency
response of the acquired signal with four different AOM samples, one of them
being cascaded dual-AOM.

Abstract
Fiber optic based distributed vibration sensor (DVS) systems have
attracted increasing attention in recent years due to its remarkable
advantages in applications such as health monitoring and security of civil
infrastructures, railways, oil and gas pipelines, borders, and so on [1].
Different factors effect the performance of the DVS systems such as laser
frequency drift, amplified spontaneous emission noise and optical pulse
extinction ratio (ER) [2]. In this work, we studied the frequency response
effect of the optical pulse ER and thereby the leakage signal on the Rayleigh
backscattered light in fiber optic based DVS systems. We used 3 different
acousto-optic modulators with extinction ratio values of 59, 63 and 65 dB. We
also obtained > 100 dB ER by cascading two modulators. Each of the
modulators and cascaded modulator configuration is integrated into the
optical interrogator setup shown in Fig 1.

Keywords: Distributed vibration sensor, fiber optic, acousto-optic modulator,
extinction ratio, leakage, fluctuation
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Figure 1: Experimental setup for the ER experiment in DVS system. EDFA: Erbium
doped fiber amplifier,
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Lazer diyotlar; halojen, gaz boşaltmalı (HID,Xenon) ve LED ışık kaynaklarından
sonra otomotiv aydınlatmasında kullanılan en yeni teknolojilerden birisidir. Bu
teknoloji sayesinde, uzun huzmede eski farlara göre çok küçük bir hacimde istenilen
ışık değerleri fazlasıyla elde edilebilmektedir. Lazer far modülü, LED’lerde de kullanılan
indiyum galyum nitrat teknolojisine dayanmaktadır ve aslında projektör sistemlerinde
halihazırda kullanılmaktadır. Bu modüllerde 450 nm civarı ışık yayan lazer diyotlardan
çıkan ışıklar aynalar yardımıyla sarı fosfor tabakaya gönderilmektedir. Lazerle uyarılan
sarı fosfor tabakadan yoğun beyaz ışık çıkışı olmaktadır. Oluşan beyaz ışık
reflektörlerle istenilen bölgeye yansıtılır.

Abstract
Cu2ZnSnS4 (CZTS) is a p-type quaternary semiconductor compound material
that is stable having kesterite structure. CZTS has a large absorption coefficient of 104
cm-1 in the visible range of spectrum and high bandgap energy around 1.5 eV [1,2].
Since CZTS contains low cost, non-toxic and earth abundant elements contrary to
other chalcopyrite based solar cells such as CuInxGa1-x(S,Se)2 and CdTe, it attracts
intense attention in photovoltaic industry. According to Shockley–Queisser theoretical
calculations, the conversion efficiency from CZTS solar cells is expected to be 30-32%
[3]. Despite the fact that CZTS studies have been recently started, 12.6% efficiency
was already achieved [4]. This means that more research is needed improve this newly
studied material’s efficiency. In this work, CZTS thin films were grown on soda lime
glass substrates. The metallic precursor were fabricated by multi-target sputtering
system [5]. The following step is sulfurization process which is required to turn the
metallic precursor into CZTS thin film. We investigated structural, morphological,
electrical, and optical properties of CZTS thin films. Mostly we focused on temperature
dependence of resistivity and Hall coefficient for CZTS samples. X-ray diffraction and
Raman spectroscopy measurements revealed the formation of kesterite structure. The
grain formation of the films was determined by scanning electron microscopy.
Electrical properties were measured by using Van der Pauw technique. CZTS films
demonstrated p-type semiconducting material behaviour and the resistivity of the
films were measured between 0.53-2.11 Ω.cm at room temperature.

Bu çalışmada lazer farların yapısı ve çalışma prensipleri, otomotiv yönetmelikleri ve
testlerine göre avantajları ve dezavantajları, otomotiv aydınlatmasında gelecekteki
yeri ve yurtdışında bu konuda yapılan çalışmalarla ilgili genel bilgiler vermek
amaçlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Laser Headlight, LARP, Laser activated remote phospor
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Mid-infrared (mid-IR) femtosecond sources can be used in many important
scientific and technological applications, including high-harmonic generation
[1], vibrational spectroscopy [2], and pumping of longer wavelength nonlinear
devices [3]. One approach to achieve mid-IR region is direct generation of
coherent radiation based on solid-state gain media doped with transition or rareearth ions (Cr2+, Fe2+, Er3+, Tm3+, Ho3+). The Tm3+ ion, in particular, is
attractive to obtain tunable coherent radiation near 2.3 µm, because it can be
directly pumped by widely available commercial solid-state or diode lasers near
780 nm [4]. The 2.3-µm transition of the Tm3+ ion has long been studied [5]. In
particular, tunable operation of the Tm 3+-doped LiYF4 (Tm3+:YLF) crystal was
demonstrated between 2.2 and 2.46 µm, indicating that it should be possible to
generate sub-100-fs pulses at this wavelength [4]. Recently, we demonstrated,
for the first time, direct pulse generation from a passively Q-switched
Tm3+:YLF laser at 2.3 µm [6]. In a more recent work, semiconductor saturable
absorber mirror (SESAM) mode-locked Tm3+:YLF laser at 2.3 µm was reported
with 100-picosecond-long pulses [7].
In this study, we report, what is to our knowledge, a new source of
femtosecond pulses in the mid infrared, based on Kerr-lens mode-locked
Tm3+:YLF laser, producing 514-fs pulses at 2303 nm with an output power of
14.4 mW. An undoped ZnSe substrate was also included in the resonator to
enhance the nonlinear phase modulation during KLM operation.
In the experiments, a 9-mm-long, Brewster-cut, 1.5 at.% Tm3+-doped
YLF crystal was end-pumped with a continuous-wave (cw) Ti3+:sapphire
laser at 780 nm, produced 107 mW of cw output power with a 1% output
coupler. The pump power was 912 mW at 780 nm. The resonator was
extended by 2 m with a q-preserving arrangement to increase the
available intracavity energies. An additional beamwaist cavity was setup
with two highly reflecting curved mirrors to provide a waist on the ZnSe
substrate. To reduce the reflection losses, a 2-mm-long ZnSe substrate
was placed at Brewster’s incidence. Furthermore, because the
dispersion contributions from the YLF and ZnSe media are of opposite
signs, an additional 6-mm-long YAG substrate was inserted in the output
coupler arm to provide negative group delay dispersion (GDD) and to
aid in the formation of solitary pulses. For the extended cavity
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configuration, the output power decreased from 107 mW to 35 mW at
Simulation and laser fabrication of a grating for spectral splitting in
the pump power of 880 mW. Once the focusing inside the Tm3+:YLF and
photovoltaic applications
ZnSe media was optimized, Kerr lens operation of the Tm3+:YLF laser
could be achieved at 2303 nm. The total cavity length was 3.61 m,
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Abstract
Femtosecond lasers and their applications are becoming a hot topic in recent years.
Keywords: Infrared and far-infrared lasers,
Due to the high peak power and short pulse duration compared to the nanosecond
Ultrafast lasers, Mode-locked lasers
lasers, femtosecond lasers expand the variety of studies on fabrication of micron size
structures such as waveguides, micro channels and grating structures. In this study,
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(a)

(b)

Figure 1: The simulated result is shown to the left. The template grating is simulated
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as a binary secuence for the sake of fabrication simplicity. In figure 1.b, the processed
15 µm Piksel Adımlı 640 x 512 Orta Dalga Boyu Kızılötesi
grating area inside the silicon wafer is demonstrated.
Tip-II Superörgü Dedektörler
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Özet
Kızılötesi bant bölgeleri içerisinde, termal görüntüleme alanında sunduğu fayda ve
yüksek uygulanabilirlik sayesinde, askeri alanlardan medikal alanlara kadar geniş
yelpazede ürün sunan Orta Dalga Boyu Kızılötesi (ODK) Bölgesi (ing. MWIR) günümüz
teknolojisi içerisinde önemli rol oynamaktadır [1]. ODK bölgesinde, son yıllarda daha
yaygın bir malzeme bütünü haline InAs/GaSb tabanlı Tip-II Süperörgü (ing. Type-II
Superlattice, T2SL) yapıları sunduğu ayarlanabilir enerji bant aralığı, yüksek kuantum
etkinliği, ürün oluşturabilme kolaylığı ile olgunlaşmış bir teknoloji haline gelmiştir [2].
Bu çalışmada, Orta Dalga Boyu Kızılötesi (ODK) bölgesinde 3-5 μm dalga boyu
arasında çalışan, InAs/GaSb tabanlı Tip-II Süperörgü dedektörün üretimi ve
karakterizasyonları yer almaktadır. Bir çok mikrofabrikasyon yöntemin kullanıldığı
üretim süreçleri sonrasında 15 μm piksel adımlı 640 x 512 MWIR T2SL dedektörü
üretilmiştir. Yapılan ölçümler sonucunda 220 μm x 220 μm boyutlarındaki geniş alanlı
pikseller üzerinden 77 K’de -0.1 V’da 5x10-12 A karanlık akım değerine ulaşılmıştır.
Yapılan teorik modellemeler sonucunda dedektör bütünü 77 K’de %100 BLIP (ing.
Background Limited Performance) olarak çalışmaktadır. Hibritleştirmeler ASELSAN
özgün tasarımı olan ASEL64015 okuma devresine yapılmış ve dedektör-ROIC hibridi
üzerinden görüntüler alınmıştır. Elde edilen bu görüntü Türkiye’nin ilk 15 μm piksel
adımlı 640 x 512 MWIR T2SL FPA görüntüsüdür. Pul seviyesi çalışmalar ASELSAN
destekli bir ÜR-GE projesi kapsamında devam ettirilmektedir.
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POLARIZATION DEPENDENT POWER HARVESTING AT 3.6 GHz and 5.8
GHz WiFi BANDS
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Grafik 1: 220 μm x 220 μm, 77K Karanlık Akım- Gerilim Grafiği
1: 640 x 512, 15
, T2SL Dedektör
Görüntüsü

Increasingly use of wireless communication systems and technologies due
to a variety of wireless communication devices, such as smart phones, laptops,
bluetooth technology, GPS, etc, contribute to the development of new advanced
technologies on one hand; however, they cause electromagnetic pollution and
waste of energy resources, on the other hand. Methods of effective power
harvesting has driven much interest in scientific community in recent years.
Among different approaches, metamaterials offer an attractive instrument in
power harvesting due to their sub-wavelength and resonant nature [1].
In this work, we present a metamaterial harvester design for harvesting 3.6 GHz
and 5.8 GHz WiFi frequencies, depending on the polarization of the impinging
wave. The absorption performance and harvesting efficiency of the metamaterial
array is calculated via CST Microwave Studio with unit cell boundaries. Fig. 1(a)
and (b) show the front and back face of the metamaterial unit cell on 1.575 mmthick Rogers RT5880 substrate. The front face of the unit cell has two nested split
ring resonators with its gaps at vertical or horizontal directions; whereas the back
face is copper-grounded with two vias interconnected from the center edge of
the SRR through dielectric substrate. Maximum harvesting efficiencies are
obtained for 400 Ω resistance at the load of the outer SRR and 200 Ω resistance
at the load of the inner SRR. Under normal incidence, harvesting efficiencies are
found to be 89% at 3.6 GHz (Fig. 1(c)) and 90% at 5.8 GHz (Fig. 1(d)) for TE and TM
polarizations, respectively. Surface current distributions are also analyzed in
order to gain an insight into the harvesting mechanism. Moreover, the
metameterial harvester is investigated for various oblique incidences under TE
and TM polarizations.
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Abstract
Coagulation is a two pathway mechanism in which blood phase alters from liquid to
gelly since fibrins form clots to prevent bleeding and heal wounds. It is triggered by a
tissue factor and other factors which helps to form thromboplastin from passive
enzyme named prothrombin. Thromboplastin has a key role of fibrin formation and
clots [1]. Patients who suffer from some genetic diseases, vitamin K deficiency,
mechanical heart implantation, multiple stent treatment, ventricular assist device
treatment and some by-pass operations receive an anticoagulant therapy; therefore,
they need to measure their “international normalized ratio” (INR) values periodically.
INR values help doctors to determine dose of anticoagulant medicine; therefore,
accurate measurement of blood coagulation time has a quite importance. In this new
optic fiber based lab on a chip system, prothrombin time (PT) was recorded in seconds
for control plasmas as normal, low abnormal and high abnormal. With this innovation
patients may be informed about their INR values in seconds from PT results in their
home instead of waiting hours in clinics. [2]
Mechanism of this biosensor works with a disposable cartridge which has a reaction
area and a fluid stop region which is a blood free area by virtue of capillary pressure.
Two optical fibers are located in front of each other at fluid stop region. One of them
has a magnetic material to be effected from an electro coil below and oscillated. When
blood sample begins to coagulate, viscosity is increased and light transmission from
one optical fiber to another is measured by a photodetector. With this affect one
optical fiber oscillates in blood sample and coagulation is measured due to alteration
of viscosity and another fiber has a receiver role. [3, 4]
Cartridge is inserted into setup and alteration of light transference is read by lock-in
amplifier which supply amplitude and phase fluctuation data to analyze when fibrin
clotting is performed. PT of each control plasma was measured with this new optical
fiber system. PT for normal plasma was investigated as an average 11sec (according to

Fig.1(a) Front, (b) back side of the metamaterial harvester unit cell; harvesting
efficiencies for (c) TE and (d) TM-polarized waves.
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datasheet 8-12sec), for low abnormal plasma as an average 26sec (according to
datasheet 17-28sec) and for high abnormal plasma as an average 49sec (according to
datasheet 32.6-48.9 sec).
These results demonstrate that this biosensor with optical fiber measurement
mechanism has a capability of measuring PT for each plasma situations coincide with
reference values. With further developments, this biosensor will be a promising point
of care device which will measure INR values of the patients accurately.

Keywords: coagulation, prothrombin time, biosensor, optic fiber
Figure 2: Prothrombin time measurements for normal(black), low abnormal(red) and high
abnormal(blue) plasmas. Arrows show prothrombin times as 11sec for normal, 26sec for
low abnormal and 49sec for high abnormal plasmas.
References
[1] Dahlback, Björn. “Blood Coagulation.” Hematology, vol. 355, 6 May 2000, pp. 1627–
1632.
[2]Kamal, Arif H, et al. “How to Interpret and Pursue an Abnormal Prothrombin Time,
Activated Partial Thromboplastin Time, and Bleeding Time in Adults.” Concise Review
for Clinicians, vol. 82, no. 7, July 2007, pp. 864–873.
[3]Y. S. Yaras et al., “Disposable cartridge biosensor platform for portable diagnostics,”
in Proc. of SPIE, 2017, vol. 10055, pp. 1–10.

Figure 1: (A) 3D image of the cartridge which contains electro coil at bottom. This 3D
sketch contains a fluid stop region which is specially design as a blood free area since
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stop region with blood inside the inlet channel and reaction pool.
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Raman spectroscopy of GaAs1-xBix quantum wells (QWs) grown on various
orientations and Bi content by MBE
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Özet
Son yıllarda internet tabanlı her yerden erişilerek kullanılan optik ve lazer tasarım
programlarına yoğun ihtiyaç duyulmaktadır. Bu nedenle, projede JavaScript ile optik ve
lazer teknolojileri alanında simulasyon programı geliştirilmiştir. Programın optik kısmı
ile ayna, mercek, prizma, grating gibi optik elemanlardan elektromanyetik dalganın
yansıma, geçirme ve kırınımları; farklı konum ve boyutlarda ortamın kırılma indisine
bağlı olarak modellenmektedir. Program adaptif optik modellemelerini yapabilme
özelliğine de sahiptir. Şekilde optik kolimatör, lazer ışın çapı genişletici ve teleskop
tasarımları görülmektedir.
Optik ve lazer araştırmacılarının sıklıkla kullandığı laser spot çapı, ince filmlerden
yansıma, eğrilik yarıçapı bilinen mercek ve aynanın odak uzunluğu gibi değerlerin
hesaplanması bir paket halinde program içerisinde hazırlandı. Program html tabanlı
olup JavaScript ve canvas programlama dilleri ile geliştirildi ve kullanıcılara internet
üzerinden erişim sağlanarak çalıştırılmaktadır.
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Bi-composition dependence of longitudinal optical (LO) phonon energy of GaAs1xBix

quantum well (QW) structures grown on (100) and (311) B orientations was

determined by Raman spectroscopy technique. The samples of GaAs1-xBix (x: 1%, 2%
and 3%) were grown by Molecular Beam Epitaxy (MBE) with various Bi concentration.
The energy of LO phonons of GaAs1-xBix (QW) were directly obtained by GaBi (LO)
modes of Raman spectra and determined as a function of Bi content. Two phonon
modes can be identified as GaBi transverse optical (TO (Г)) and LO (Г) phonon modes
which are observed at ~185 and 213 cm-1, respectively. Bi-containing sample exhibited
a broad band in spectral range between 180-230 cm-1 that is called a disorder-activated
TO (DATO) mode. This can be expressed by As clusters which cause the reduction of
the crystal quality. Taking into account longitudinal optic (LO) phonon mode, the
optical phonon energies for GaAs1-xBix/GaAs quantum well were calculated as a
function of Bi concentration and both (100) and (311) B growth directions. As the Bi
content increased, it was concluded that there was a systematic increase in the photon
energy.
Keywords: GaAsBi, MBE, Quantum well, Raman Spectroscopy

45

FOTONİK 2017 | 19. Ulusal Optik, Elektro-Optik ve Fotonik Çalıştayı

SERBEST UZAY OPTİK KOMÜNİKASYON ALANINA OPTİK
STEGANOGRAFİ TEKNİĞİNİN UYGULAMASI
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Özet
Günümüzde imternet ortamında bir çok bilgi paylaşımı yapılmaktadır. Bu bilgilerin
güvenli olarak iletilmesi içim yazılımsal (şifreleme) uygulamalar bulunmaktadır. Ancak,
fizksel katman ağının (fiber-optik) güvenliği tam olarak sağlanamadığından bu tür
bilgilerin güvenlik açığı hala bulunmaktadır. Yazılımsal şifrelemeye ek olarak, fiber
optik ağ güvenliği için donanımsal olarak kullanılabilecek iki method bulunmaktadır:
Optik şifreleme ve optik steganografi [1]. Optik steganografi, optik sistemlerde içsel
olarak var olan gürültüyü kullanarak gerek spektral gerekse temporal bölgede gizli bir
bilginin diğer normal kanallarla birlikte gönderilmesidir. Bu teknik ilk defa deneysel
olarak 2007 yılındaki çalışmada gösterildi [2].
Bu çalışmadaki amacımız, optik steganografi tekniğini serbest uzay optik
haberleşmede de gösterebilmektedir. Aşağıdakine benzer bir deneysel düzenekle bir
kaç metreden güvenli haberleşmeyi yapmayı hedeflemekteyiz. Burada alıcı ve verici
üniteler Mach-Zehnder interferometrik yapıdan oluşmaktadır. Bu yapılarda birbiriyle
senkron ayarlanabilir (1-2 metre ayarlanabilir) gecikme modülü bulunmkatadır. ASE
gürültü olarak da Er-katkılı fiber yükselteç kullanılmıştır. Gizli kanal, bu ASE
gürültünün DPSK moodülasyonu yapılarak gönderilmektedir. Bu sinyalin kohirent
uzunluğu 300 mikron civarındadır. Burada gizli bilginin alınabilmesi için hem alıcı hem
de verici bölgedeki gecikme uzunluğundaki değişimin seknkron olması gerekmektedir
[3]. Aksi takdirde sadece gürültü alınmış olacaktır. Sinyal kalitesi için BER ve gözdiyagram ölçümleri de bu çalışmada sunulacaktır.

Anahtar kelimeler: Optik steganografi, serbest uzay optik haberleşme.
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Nd3+/Yb3+ KATKILI İTRİYUM SİLİKAT NANOFOSFOR MALZEMELERİN
LÜMİNESANS ÖZELLİKLERİ

CONTROLLING LIGHT INSIDE A MULTI-MODE FIBER BY WAVEFRONT
SHAPING
Araştırmacı Mühendis Halil İbrahim Binici
FiberLAST
Light is the primary tool used for collecting information from macroscopic and
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microscopic structures of matter. Micro-nano technology based materials like
microcavities, waveguides, photonic crystals and fibers are used for confining light in

Özet
Nadir toprak iyonları katkılanarak elde edilen ve üst dönüşüm mekanizmasını (UC)
gösteren malzemeler optik termometre, optiksel data depolama, lineer olmayan
görüntüleme ve beyaz ışık kaynağı gibi geniş uygulama alanlarına sahiptirler [1,2].
Kullanılan sentez yöntemleri, seçilen iyonlar ve konak malzeme, parçacık boyutu,
kullanılan lazerin dalgaboyu gibi birçok parametrenin optik özelliklere nasıl etki
ettiğinin araştırılması, çeşitli fotonik cihazların tasarımında ve geliştirilmesinde önemli
rol oynamaktadır.
Nadir toprak iyonları sistemlerinde Yb+3 iyonu genelikle enerji transferi için
duyarlaştırıcı olarak kullanılır. Ayrıca bu iyon sadece bir tane uyarılmış duruma sahip
olması sebebiyle elektronik özellikler bakımından oldukça basittir. Temel durumu
(2F7/2) ve uyarılmış durumu (2F5/2 ) arasında geniş bir enerji aralığı vardır (10000 cm-1) ve
yaklaşık olarak 970 nm civarı bir dalgaboyu enerjisi ile uyarılabilir [3]. Neodyum (Nd3+)
iyonu ise yaklaşık olarak 800 nm civarında uyarılabilir. Fakat Nd3+ iyonu Dieke
diyagramından da görülebileceği gibi oldukça karmaşık enerji seviyelerine sahiptir. Bu
sebeple yakın kızılötesi uyarımla Nd3+ içeren yeni sistemlerin farklı dalgaboylarıyla
uyarımlarının incelenmesi araştırmacılara fotonik uygulamalar için yeni fikirler
sunacaktır.
İyi bir konak malzeme termal ve kimyasal olarak kararlı olmalıdır ve ayrıca ışığın
kuantum verimliliğini arttırmak için düşük enerjili fononlara sahip konak malzeme
seçimi önemlidir [4]. Çalışmada kullanılan itriyum silikat (Y2O3-SiO2) bileşiği bu amaçlar
için uygun özelliklere sahiptir [5]. Sentezleme tekniği olarak oda sıcaklığı gibi düşük
işlem sıcaklığı gerektiren sol jel yöntemi kullanılmıştır [6].
Bu çalışmada %10 mol Yb+3– %1 Nd3+ katkılı itriyum silikat nanofosfor malzeme sol jel
metoduyla elde edilip arkasından 4 hafta oda koşullarında kurumaya bırakılmıştır ve
1250 0C sıcaklıkta 12 saat tavlanmıştır. Elde edilen malzemenin yapısal analizi X-ışını
difraksiyonu (XRD) ve Fourier Dönüşümlü Kızılötesi Spektroskopisi (FTIR) gibi
tekniklerle yapılmıştır. Malzemenin optik özellikleri oda koşullarında lüminesans
spektroskopi yöntemiyle incelenmiştir. Yb3+ ve Nd3+ iyonlarının birlikte yer aldıkları bu
malzemede, emisyon özelliklerinin karşılaştırılması için 975 nm ve 808 nm olmak üzere
iki farklı dalgaboyu kullanılmıştır.

space and the latter enable long distance information transfer. To increase the
capacity of an information link, the core size of an optical fiber must be increased. Due
to increased size of the fiber, the number of supported modes increases and becomes
a multi-mode fiber. Given the increased number of modes, interference starts to play a
major role and a random speckle pattern forms at the output of the fiber. This speckle
pattern is controlled via controlling interference of the fiber modes by shaping the
wavefront of the incident light.
Wavefront shaping is developed for guiding light through highly scattering
materials by spatially modulating the wavefront of an incident coherent beam. The
most common way to shape the wavefront is to use a spatial light modulator (SLM). In
this thesis, we will use a programmable liquid crystal display (LCD) as a SLM.To
program the wavefront of light, we will develop an optimization algorithm which will
enable us to control the interference of the fiber modes. This algorithm aims to
spatially divide the wavefront into an number segments and controlling the phase of
each segment. As a result, the speckle like pattern will be modified such that the
beams passing through a multi-mode fiber will be focused in the desired position. This
thesis will develop and investigate a method that can provide knowledge and
experience for developing advanced technologies for life sciences and communication
technologies.
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Anahtar kelimeler: Beyaz ışık, üst dönüşüm, luminesans, nanofosfor, yitriyum silikat

SİLİSYUM ÜZERİ HİBRİT III-V LAZERLERİN MODELLEMESİ
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Özet
Son yıllarda popüler olan hibrit yarıiletken lazerlerin modelleme çalışmaları
gerçekleştirilmiştir. Yarıiletken lazerler üstün performanslarından ve kompakt
olmalarından dolayı optik haberleşme sistemlerinde sıklıkla tercih edilmektedir.
Bu çalışmada silisyum malzeme üzerine büyütülen fotonik yapıların çıkış
karakteristiklerinin incelenmesi hedeflenmiştir. Bu amaçla, LaserMOD (RSoft)
ticari yazılım programı kullanılarak modelleme yapılmıştır. 1300 nm dalgaboyuna
sahip InGaAsP/InP malzeme simülasyonu gerçekleştirilmiştir. Yapılan
simülasyonda tasarlanan hibrit lazer ile yarıiletken üzeri yalıtkan (Semiconductor
On Insulator-SOI) yapı içermeyen lazerin optik çıkış gücü analiz edilmiştir.
Modellemede kullandığımız hibrit lazerin (InGaAsP/InP) eşik akım değeri 53.38
mA, optik çıkış gücü 26.99 mW olarak elde edilmiştir (Şekil 1a). Hibrit lazer yapısını
SOI yapı içermeyen lazer ile karşılaştırmak için SOI yapı içermeyen InGaAsP/InP
lazer yapısı kullanılmıştır. Bu lazer için eşik akım değeri 53.25 mA, optik çıkış gücü
24.37 mW’tır (Şekil 1b).
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Özet
Thermal emission originates from the totally uncorrelated process of
spontaneous radiation in matter in local thermal equilibrium. In spite of the
randomness involved in the mechanism of emission, it has been shown that
some thermal sources could present high spatial coherence in the near field
[1]. This spatial coherence can be used to design highly directional sources
with angular divergence comparable to lasers at the same wavelength or to
strongly enhance or inhibit thermal radiation [2]. Thermal emitters with
modified spectral and directional emission properties have numerous
potential applications such as thermophotovoltaic devices [3], infrared
imaging and detection [4], sensing [5], and .... Therefore,
investigation of mechanisms behind spectral and directional control of
thermal radiation will not only help to understand the essence of thermal
radiation, but also promote design and fabrication of new thermal emitters
for applications of different purposes. One of the promising ways to achieve
active control over direction and spectral properties of thermal emission is to
employ surface structure supporting electromagnetic eigenmodes [6].
Here, we theoretically demonstrate perfect absorption and coherent
thermal emission whithin mid-IR region for both TE and TM polarizations by
an unpatterned film of hexagonal boron notride (hBN) which is transferred on
a one-dimensional photonic crystal (1D PC). hBN is a natural hyperbolic
material and finite-thickness slabs of this material are capable of supporting
sub-diffractional volume-confined polaritons [7] and can act as multimode
waveguides for the propagation of hyperbolic phonon polariton (HPP)
collective modes for TM polarization [8]. First, we analytically demonstrate
that by appropriately designing the photonic crystal structure, it is possible to
couple HPPs (for TM polarization) and SPhPs (for TE polarization) of the hBN

Şekil.1. Lazerlerin akım ve optik çıkış gücü değişimleri (a) Hibrit InGaAsP/InP lazer (b)
SOI yapı içermeyen InGaAsP/InP lazer
SOI yapı barındıran hibrit lazerde daha yüksek bir optik güç söz konusudur. Hibrit
lazerlerin çıkış karakteristikelrinin iyileştirilmesi onların fotonik tümleşik devrelerde
kullanılma potansiyelini artırmaktadır.
Anahtar kelimeler: Yarıiletken Lazerler, Silisyum Fotonik, SOI, Hibrit Entegrasyon
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film with surface waves supported by the 1D PC. Then, it is numerically
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the optical and thermal properties of the Tm3+-doped gain medium. In order to obtain
an efficient laser operation without any thermal and optical deterioration, pump
sources operating near 1200 nm can be used to excite Tm3+:Lu2O3 ceramics. This
alternative approach not only improves the quantum efficiency of the laser but also
provides nearly 2 times larger peak absorption in comparison with the 800-nm
pumping. In this study, we present a detailed experimental investigation of the
optimum pumping wavelengths, laser efficiency, and temporal dynamics for a gainswitched 1.5% Tm3+:Lu2O3 ceramic laser pumped at 1200 nm.
In the experiments, 3-mm-long 1.5% Tm3+:Lu2O3 ceramic was used as the gain
medium. In order to investigate the laser efficiency, an astigmatically compensated xcavity was built with two curved high reflectors (R=7.5 cm), a flat high reflector, and a
flat output coupler with 3% transmission near the operation wavelength of the ceramic
laser. The pump source was a gain-switched and tunable Cr4+:forsterite laser which was
end-pumped by a pulsed, 1064-nm Nd3+:vanadate laser (pulse repetition rate = 1kHz,
pulse duration = 70 ns). To determine the optimum pumping bands of the Tm3+:Lu2O3
ceramic, output of the Cr4+:forsterite laser was tuned by using a reflective diffraction
grating (1500 grooves/mm), which was positioned at Littrow configuration in one arm
of the Cr4+:forsterite laser. The reflective diffraction grating further provided less than
1.5 nm linewidth over the 1196-1220 nm tuning interval. Optimum pumping bands
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(1198, 1204, 1211 nm) were determined by measuring the output pulse energy of the
3D Coffee Stains
ceramic laser near 2 m as a function of the output wavelength of the Cr4+:forsterite
Itır Bakış Doğru, Koç Üniversitesi
laser. The corresponding small-signal absorptions were further measured as 53%, 68%,
and 58%. The highest laser efficiency of 21.5% was obtained for the pump wavelength When a liquid droplet (e.g., coffee, wine, etc.) is splattered on a surface, the droplet
centered at 1204 nm. For 1198 and 1211 nm, the laser efficiencies were measured to be dries in a ring-shaped stain. This widely observed pattern in everyday life occurs due to
13% and 16%. The gain-switched ceramic laser pumped at 1204 nm produced a dual- the phenomenon known as a coffee stain (or coffee ring) effect. While the droplet
wavelength emission located near 1968 and 2066 nm with two output pulses. During dries, the capillary flow moves and deposits the particles toward the pinned edges,
the experiments, temporal and spectral characteristics of these two wavelengths were which shows a 2D ring-like structure. Here we demonstrate the transition from a 2D to
further investigated with respect to the input pulse energy.
a 3D coffee stain that has a well-defined and hollow sphere-like structure, when the
This study was supported by the Scientific and Technological Research Council of
substrate surface is switched from hydrophilic to superhydrophobic. The 3D stain
Turkey (TUBITAK) under the project 114F185.
formation starts with the evaporation of the pinned aqueous colloidal droplet placed
on a superhydrophobic surface that facilitates the particle flow towards the liquid–air
interface. This leads to spherical skin formation and a cavity in the droplet. Afterwards
the water loss in the cavity due to pervaporation leads to bubble nucleation and
growth, until complete evaporation of the solvent. In addition to the
superhydrophobicity of the surface, the concentration of the solution also has a
significant effect on 3D coffee stain formation. Advantageously, 3D coffee stain
formation in a pendant droplet configuration enables the construction of all-protein
lasers by integrating silk fibroin with fluorescent proteins. No tools, components
and/or human intervention are needed after the construction process is initiated;
therefore, 3D coffee-stains hold promise for building self-assembled and functional 3D
constructs and devices from colloidal solutions.
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Özet

Çalışmalarımız Tübitak 115F167 ve ODTÜ BAP-01-05-2017-005 no’lu projeler ile
desteklenmektedir.

Plazmonik uygulamalarının giderek hayatımıza girmeye başladığı çağımızda [1], nano
üretimin de giderek önem kazanması kaçınılmaz bir sonuçtur. Bu tür yapılar gerek
yakın alan odaklama gerekse uzak alan şaçılma ve optik anten özellikleri ile hem ışık
madde etkileşiminde hem de işiğın kontrol ve manipülasyonunda pek çok uygulamaya
yer açmıştır. Metal nano-yapıların bu özellikleri geometrileri ile yakından ilintili olup
hassas ayarlanarak farklı özelliklerde yüzeyler üretiminde kullanılabilir. Lakin günümüz
araştırmalarında yaygın olarak kullanılan nano üretim teknikleri giderek sınırlarına
ulaşmaya başlamıştır. Bu tür metal nanoyapıların yüksek çözünürlüklerle geniş alanlara
uygulanmasını sağlayan yöntemler sınırlıdır. Bu yöntemler ya yüksek maliyetleri ya da
fazla yapı geometrisi üretimine izin vermemeleri gibi olumsuzlukları da beraberinde
getirmektedirler. Deşik maske litografisi (DML) tam da bu konularda nano üretime yeni
bir soluk getirebilecek özelliklere sahip gelişmiş bir nano üretim yöntemidir. Bu yöntem
geniş alanlara, yüksek çözünürlükte ve karmaşık veya basit geometrilerde
nanoyapıların düşük maliyetle üretebilmesine olanak tanır. İlk defa 2007 yılında
uygulanan, 2014 yılında karmaşık yapı üretimi için geliştirilen yöntem; kaplanacak
yüzeyden belli bir uzaklığa yerleştirilen altı oyuk deşikten örneğe açılı bir şekilde metal
buharlaştırılması sonucunda, metalin deşik altında tam olarak nereye kaplanacağının
kontrol edilmesini örneğin açısının kaplama sırasında değiştirilmesiyle sağlamış, çok
çeşitli geometrilerin üretilebileceğini göstermiştir [2, 3].
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Plazmonik yapıların çınlama özelliklerini incelemeyi amaçladığımız çalışmamızda bu
yöntemi cam ve Si alttaş üzerine başarıyla uygulayarak karmaşık geometrilerde ve
çınlama aralıklarında Ag nano yapılar üretilmiş, yapılardan toplanan saçılım spektrum
analizleri ve numerik analizler ışığında incelenmiştir. Ürettiğimiz bu yapılardan bazıları
Şekil’de gösterilmiştir. Ayrıca dimer şeklinde üretilen yapılara boya eklenerek
polarizasyon bağımlı Raman ölçümleri alınmış, dimerlerin birbirine olan uzaklıklarına
bağlı yakın alan artırımları incelenmiştir.
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value of 3.8% for threshold roundtrip gain. Least-squares fit to the measured variation
2.3-µm Tm :YLF laser passively Q-switched with a Cr2+:ZnSe saturable
of the small signal gain as a function of two times the product of repetition frequency
absorber
and fluorescence lifetime data gave best fit values of 2.2% and 4% for small-signal loss
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Optical parametric oscillators (OPOs) are used for reaching longer wavelength
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pumped mainly above 2.05 µm to avoid passive-intrinsic losses of the nonlinear crystal.
For reaching this wavelength or above, either Tm3+ pumped Ho3+ [1] or Tm3+/Ho3+ codoped [2] lasers have been used. Alternatively, single ion-doped gain media such as
Cr2+:ZnSe have been used for pumping OPOs to reach longer wavelength ranges [3].
One attractive alternative gain medium providing laser emission above 2.05 µm is the
2.3-µm transition of the Tm3+ ion. The 2.3-µm laser emission of several Tm3+-doped
gain media have been demonstrated in continuous-wave [4, 5], flash-lamp pumped [6,
7], and gain-switched [8] operation regimes by using various pump lasers operating
near 800 nm. Inserting a saturable absorber (SA) in the cavity, pulsed operation of the
Tm3+ lasers can be obtained by passive Q-switching, in which the repetition frequency
and pulse duration are determined by the parameters of the saturable absorber and
the resonator.
In this presentation, we describe the passively Q-switched operation of a 2.3-µm
Tm3+:YLF laser by using a Cr2+:ZnSe saturable absorber. In the experiments, a tunable
Ti3+:sapphire laser was used to pump a Tm3+:YLF crystal located inside an x-cavity. A
Cr2+:ZnSe saturable absorber was also included in the additional waist formed by two
additional concave mirrors in the cavity to initiate passive Q-switching. The estimated
beam waist inside the SA was 21 µm. At all pump power levels above lasing threshold,
passively Q-switched operation of the Tm3+:YLF laser could be obtained at 2309 nm
with pulse durations and repetition frequencies in the ranges of 1.2-1.4 µs and 0.3-2.1
kHz, respectively.
The SA had a measured single-pass unsaturated loss of 3.6% at 2309 nm,
corresponding to a small signal round-trip loss of 7.2% for the Tm3+:YLF laser cavity. At
the maximum pump power of 890 mW, the output power decreased from 150 mW (102
mW) to 27 mW (11 mW) for double (single) pumped Tm3+:YLF laser, after the insertion
of Cr2+:ZnSe SA. Threshold power analysis of the composite cavity containing the
Cr2+:ZnSe saturable absorber gave an estimated roundtrip loss of 2.9% and a resulting
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Radical-Enhanced Intersystem Crossing in New Bodipy Derivatives and
Application for Efficient Triplet-Triplet Annihilation Upconversion
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Özet
A long-lived triplet excited state of the well-known fluorophore boron dipyrromethene
(Bodipy) was observed for the first time via efficient radical-enhanced intersystem
crossing (EISC). The triplet state has been obtained in two dyads in which the Bodipy
unit is linked to a nitroxide radical, 2,2,6,6-tetramethyl-1-piperidinyloxyl (TEMPO),
with two different length spacers. The photophysical properties were studied with
steady-state and time-resolved transient optical spectroscopies and electron spin
resonance (cw-ESR and TR-ESR). The fluorescence of Bodipy units is significantly
quenched in the dyads, and the spin-polarized TEMPO signals were observed with TRESR, generated by a radical triplet pair mechanism. Efficient EISC (ΦT = 80%) was
observed for the dyad with a shorter linker, and the triplet state lifetime of the Bodipy
chromophore is exceptionally long (62 μs). The EISC takes 250 ps. Poor ISC was
observed for the dyad with a longer linker. The efficient ISC and long-lived triplet
excited state in this flexible system are in stark contrast to the previously studied rigid
EISC systems. The EISC effect was employed for the first time to perform triplet–
triplet annihilation (TTA) upconversion (quantum yield ΦUC = 6.7%).
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with higher percentile of 3D printed functional components, making the device a truly
3D Printed Confocal Endoscopy:
disposable and low-cost diagnostic tool towards clinical applications [3].
Focus on 3D printed lens manufacturing & 3D printed scanners
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Abstract
A disposable and miniaturized confocal imager is presented, consisting of 3D printed
components namely, a 3D printed lens, a 3D printed microscanner and 3D printed
housing. 3D printing offers a non-planar processing capability for mechanically moving
parts, such as the scanner, where the flexure(s) can be designed having circular crosssection to release stress during dynamic operation [1].
The 3D printed lens is 6-mm in diameter (clear aperture) and 10-mm in focal length.
The printing of the lens is followed by post-processing steps involving polishing of the
surfaces to achieve ≤ λ /5 surface roughness.
The 3D printed scanner spans 10 x 10 mm2 area, which is not much larger than MEMS
counterparts. We achieve mechanical resonances at ~ 200 Hz, ~300 Hz, and ~500 Hz,
where combination of an out-of-plane and a torsion mode reveals a Lissajous pattern.
A reflective silicon piece is integrated at the front part of the scanner, whereas a
miniaturized magnet is attached to the back to provide the means for electromagnetic
actuation via an external coil. We achieve ±8° and ±4° optical scan angle with the
scanner, under ~100 mA drive current.
The 3D printed components, along with the external coil were press-fitted into a 3D
printed housing having 17-mm width, which is comparable to some of the MEMS
based endoscopes. With the assembled unit, we acquire a line-scan from a resolution
target, revealing cellular resolution. With further advances in 3D printing, and
reliability testing of such devices [2], more compact laser scanning probes can be built
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Yb /Er KATKILI ÇİNKO-OKSİT TELLÜR CAMININ TERMAL ALGILAMA
ÖZELLİKLERİNİN FLORESANS ŞİDDET ORANLARI TEKNİĞİ İLE
İNCELENMESİ

RF MAGNETRON SAÇTIRMA SİSTEMİNDE TaN HEDEF KULLANARAK
RESISTOR YAPILARIN ÜRETİLMESİ
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Yb+3/Er+3 iyonları ile katkılandırılmış çinko-oksit tellür camı Yb+3 iyon konsantrasyonu
%2.5 mol, Er+3 iyon konsantrasyonu %0.25 mol olacak şekilde eriyik çökeltme metodu
kullanılarak sentezlenmiştir [1]. Sentez işlemi için yüksek saflıkta (en az %99.9)
Yb(NO3)3, ZnO, TeO2, Er2O3 tozları kullanılmıştır. 975 nm’lik dalga boyuna sahip lazer
kullanılarak uyarılan çinko-oksit tellür camının üst dönüşüm emisyon spektrumları 400900 nm dalga boyu aralığında alınmıştır. 310-513 Kelvin sıcaklık aralığında emisyon
değişimi incelenen cam örneğin foto-termal davranışları ve termal algılama özellikleri,
floresans şiddet oranları tekniği kullanılarak incelenmiştir. Floresans şiddet oranları
tekniği birbirine çok yakın iki enerji seviyesinin yaydığı ışıma şiddetlerinden
sıcaklıklarının belirlenmesidir [2, 3]. 2H11/2, 4S3/2 → 4I15/2 geçişleri Er+3 iyonları için
Boltzmann dağılımına sahip geçişlerdir. İncelenen örneğin maksimum hassasiyeti
11.5x10-3 K-1 olarak bulunmuştur. Bu sonuç literatür ile uyumludur ve yeni çalışmalar için
umut vaat etmektedir.

Özet
Bu çalışma; günümüz yarıiletken teknolojisinde “Monolithic Microwave Integrated
Circuit” (MMIC) yapısı için, ince film büyütme yöntemlerinden olan RF Magnetron
Saçtırma sistemi ve TaN hedef kullanarak pasif devre elemanı olan Direnç katmanı
büyütülmesi ve karakterizasyonu ele alınmıştır. Bu hedefe ulaşırken kullanılacak yol
olarak, dielektrik (SiN) kaplaması için PECVD, şekillendirme yöntemi olan Optik
Litografi, direnç katmanının kalınlığı (nm) ölçümü için Yüzey Profilometresi ve
Elektriksel olarak özdirenç (ohm.sq) ölçümü için 4-nokta düzeneği yardımıyla ölçüm
işlemleri tamamlanmıştır. Bu sayede elde edilen deneysel verilerin doğru olması,
güncel yöntemlerle örtüşmesi, karşılaştırılabilir olması ve sonraki çalışmalara kaynak
sağlayabilecek değerde olması amaçlanmıştır. Çalışmada proses parametrelerinin
birbirleriyle olan ilişkileri göz önüne alındığında oluşturulan reçete ile 30 ohm.sq’lik
özdirenç değerine sahip aygıtlar üretilmiştir. Literatürde daha önceden elde edilen
direnç katmanları ile kıyaslandığında ve sistem özellikleri de dikkate alındığında
homojenite, özdirenç gibi fiziksel özellikleri ile tekrarlanabilirlik açısından da daha iyi
sonuçlar vermiştir. Bu çalışma sonuçlarına paralel olarak günümüz teknolojisinde
kullanılan direnç üretiminde N2 gazı olmaksızın istenilen elektriksel değerlere
ulaşılabilmektedir. Üretilen resistörlerin, güvenilirlik kapsamında Direncin Sıcaklık
Katsayısı (TCR) ve Ömür testleri planlanan çalışmalar arasındadır.
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Abstract
Hydrogen is the most common element, making up 75 % of the mass of the entire
universe and has been used as a fuel for many decades in a wide range of applications.
Hydrogen requires a high sensitive detection for human safety not only because its
wide flammability range of explosive nature but also its great leaking tendency feature
[1]. Many studies have been carried out for the purpose of hydrogen detection
including fiber–based sensors, chemical sensors, photonic crystal sensors and micro–
resonator based sensors [2], [3], [4], [5]. Micro–resonators have high potential in high
sensitive detection [6], [7]. Hybrid structures of micro– resonators which might employ
different materials such as Pd is considered as high–sensitive, low–cost, compact,
durable, and high-performance hydrogen detector compared to conventional
hydrogen gas detecting instruments [5].
In this study, a novel idea is presented for high sensitive hydrogen gas detection
utilising a single–slot hybrid MRR structure in the light of [6], [5] studies. Presented
single–slot hybrid structure consists of a coaxial micro–ring resonator (MRR) and a
palladium (Pd) disk that is used as the sensing tool. The change in Pd disk size with
regards to hydrogen concentration within the sensor environment alters the resonant
modes of MRR in the spectrum in such a way that the amount of shift determines the
hydrogen concentration. Simulations using 2D finite difference time domain (FDTD)
method reveal a sensitivity as high as 11.038 nm/% hydrogen and an FOM of 4.57 with
an optimal design. However, these values could be further improved with the
optimisation of current design.
Keywords: Microring resonator, microdisk, whispering gallery mode, palladium,
hydrogen sensor, FDTD
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dönüştürülebileceğini göstereceğiz.
Anahtar kelimeler: Açısal momentum, ultrahızlı lazer, manyetik atım
Kaynakça
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SixNy Pasivasyon Öncesi Ön İşlemlerin GaN HEMT Performansına Etkisi
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Köksal, K., & Koç, F. (2017). The effect of twisted light on the ring-shaped
molecules: The manipulation of the photoinduced current and the magnetic
moment by transferring spin and orbital angular momentum of high
frequency light. Computational and Theoretical Chemistry, 1099, 203-208.

AlGaN/GaN heteroyapılı eklemler geniş bant aralığına sahip olması, yüksek kararlılığı,
yüksek elektron taşıma kapasitesi ile yüksek güç ve yüksek frekans elektroniğinde
gelecek vaadeden malzemelerdir(1). Bu özellikleri sayesinde yüksek elektron mobiliteli
transistörler (HEMT); iletişim, uydu ve radar uygulamalarında kullanılmaktadır.
Transistör, çoklu film yapısının ara yüzeyde oluşturduğu 2DEG (iki boyutlu electron
gazı)’ in kontrol edilmesiyle çalışmaktadır. Elektron akışı; iki omik kontaktan oluşan
akaç ve kaynak arasına Schottky bir kontak yerleştirilerek (kapı) kontrol edilmektedir.
2DEG sayesinde, elektronların hareketi sırasında kristal yapıyla olan etkileşimleri
oldukça azalacaktır. Ancak yüzeyde oluşan kusurlar, yapısal boşluklar, hasarlar
sebebiyle akım çökmeleri, akım kaçakları, RF dispersiyonu gibi birçok problem; çıkış
gücünü, yüksek frekans çalışmalarında süreklilik gibi oldukça önemli olan özellikleri ve
dolayısıyla performansı olumsuz yönde etkilemektedir (2-3).
Bu çalışma kapsamında; SixNy pasivasyon kaplama adımı öncesinde; farklı kimyalarda,
farklı rf/ıcp güçlerinde, farklı sistemler içerisinde yapılan ön işlemlerle (pretreatment)
kapı ve yüzey akım kaçaklarının azaltılmasına bağlı olarak performansın yükseltilmesi
amaçlamıştır.

Anahtar kelimeler: GaN, pasivasyon, ön işlem, yüksek elektron mobiliteli transistör,
akım kaçağı
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Silikon tabanlı fotodetektörlerde TiN/TiSi2 ohmik kontağın formasyonu ve
fabrikasyon verimliliğine etkisi
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Özet
Silikon tabanlı yarıiletken aygıtların metal kontak tavlamalarında difüzyon etkisi
nedeniyle spike oluşumuyla karşılaşılabilmektedir. Özellikle sığ difüzyon katkı profiline
sahip aygıtlarda bu olay elektrik alanı etkilemekte ve aygıt kaçak akımlarını
arttırmaktadır.1 Bu çalışmanın amacı; Si alttaş ile Ti ince film katmanının homojen bir
alaşım oluşturmasıyla elde edilen TiSi2 kontak yapısının geliştirilmesini ve
optimizasyonunu incelemektir.
NANOTAM temiz odalarında 4” yüksek dirençli Si waferlar üzerinde fotolitografi
tekniğiyle desenlenmiş ve sonrasında seyreltilmiş HF çözeltisi içerisinde doğal oksit
aşındırma prosesi uygulanmış olan yüzeyler üzerinde çalışmalar gerçekleştirildi. Bu
yüzeylere elektron demet buharlaştırma tekniğiyle Ti metali kaplandı ve temassız
girdap akımı katman direnç haritalama tekniğiyle katman dirençleri ölçüldü. Azot
atmosferi altında farklı sıcaklık değerlerinde tavlama işlemi gerçekleştirilerek TiN/TiSi2
ohmik kontak yapıları oluşturuldu. Oluşan yapının yaprak direnci (sheet resistance) ve
kontak direnci ölçülerek yapının optimizasyonu sağlanmaya çalışıldı. Yapının optimize
edilmesiyle birlikte ilerleyen silikon tabanlı pin yapılı fotodetektör fabrikasyonlarında
elde edilen fabrikasyon verimlilikleri hesaplandı.
Tavlama öncesi yapılan yaprak direnci ölçümlerinde 100 nm kalınlığında Ti katmanının
direnci 12 ohm/sq olarak ölçüldü. Tavlama prosesinde yaprak direnci 2 ohm/sq olan
C54 fazına geçişin oldukça kritik olduğu ve yüzeye verilen fazla termal enerjinin
morfolojiyi bozduğu bilinmektedir.2 Yapılan çalışmalarda C54 fazına geçişin
sağlanabildiği minimum sıcaklık ve sürenin 800˚C – 30 sn. olduğu anlaşıldı. Bu
formasyon tekniğiyle geliştirilen TiN/TiSi2 ohmik kontağın spesifik kontak direnci 9 x
10-6 ohm.cm2 olarak ölçüldü. Süregelen fabrikasyonlarda verimliliğin %30-40’lardan
%60-70’lere çıktığı tespit edildi.
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Karşılıksız Fotonik: Işığın Akışını Zaman Simetrisini Kırarak Yönlendirmek
1

Tavlama öncesi ve sonrası yaprak direnci ölçümleri
TiN/TiSi2 kontağın verimliliğe etkisi
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Özet
Alphabet’in (Google) yönetim kurulu başkanı Eric Schmidt’e göre her iki günde insanlık
2003’e kadar oluşturduğundan daha fazla veri üretmektedir. Bu veri işleme ve iletme
ihtiyacı her geçen yıl üssel olarak artmaktadır. Zamanla artan bu ihtiyacı karşılamak
amacıyla dünya mikroelektronik sanayisi 1960’lardan 2010’lu yıllara kadar mikroişlemci
transistörlerini her 18 ayda bir önceki boyutlarının yarısına indirmekteydi. Ancak Moore
Kanunu olarak da adlandırılan bu uygulama, transistör kapı boyutlarının 10 nm’nin
altına inmesi nedeniyle çok pahalı hale geldi, aynı zamanda çiplerin çalışma frekansları
ısı çıkışı yoğunluğunun roketlerdekine benzer mertebeye yaklaşması nedeniyle artık
yükseltilemez hale geldi. Bu nedenle daha yüksek bant genişliklerinde veri iletimi ve
işleme için elektroniğe ek olarak bütünleşik fotonik devreler son 15 yılda yoğun bir
şekilde araştırılmaktadır [1].
Bütünleşik fotonik devrelerle veri işleyebilmek için lazerler, modülatörler, ışık
dedektörleri, girişimölçerler, dalga kılavuzları, ayırıcılar ve birleştiriciler gibi bir çok
aktif ve pasif devre elemanı kuramsal ve deneysel olarak gösterilmiştir. Ancak lazerin
fotonik devreye verdiği ışığın lazere geri dönmemesi lazerin dalgaboyunun ve darbe
frekansının korunması için gereklidir. Bunun için optik izolatörlerin fotonik devreler ile
lazer arasında büyütülmeleri gerekmektedir. Bu işlevi görebilecek devre elemanı ışığı
tek yönde geçirecek özelliklere sahip olmalıdır. Fotonikte bu özelliğe karşılıksız iletim
(nonreciprocal transmission) adı verilmektedir. Bu özelliği bir malzeme veya cihazın
gösterebilmesi için ışığın zaman simetrisinin kırılması gerekmektedir, bu durumda
ışığın LHCP ve RHCP mod’larının efektif indisleri eşit olmamaktadır. Manyetooptik
malzemeler bu özelliği dielektrik geçirgenlik tensöründeki köşegen dışı elemanlarının
sıfırdan farklı olması nedeniyle gösterebilmektedir. Bu özelliğin neticesinde bu
malzemeleri bütünleşik fotonik devrelerde optik izolatör elemanı olarak kullanmak
mümkündür [2]. Bu malzemeler arasında manyetooptik garnet kristalleri
(Ce1Y2Fe5O12, Bi1Y2Fe5O12) hem optik geçirgenlikleri (bir kaç dB·cm-1) hem de
yüksek Faraday dönüşümü özellikleri (1500-3500°·cm-1) nedeniyle bütünleşik optik
izolatör hazırlanmasında önem kazanmıştır.
Bu sunumda, 1550 nm telekom dalgaboyları için geliştirdiğimiz manyetooptik garnet
ince filmleri ve bunlara dayalı TM mod bütünleşik optik izolatör cihaz çalışmalarımızı

No 10 ile birlikte

Bir yarıiletken aygıtın dış dünyaya açılan kapısı olarak nitelendirilebilecek metal
kontak, fotodetektörlerde önemli bir karanlık akım kaynağı olarak karşımıza
çıkmaktadır. Silikon tabanlı fotodetektörler özelinde tercih edilebilecek TiN/TiSi2
ohmik kontağı, iyi alaşım yapısı ve düşük kontak direncine sahip oluşu sebebiyle tercih
edilmesinin yanı sıra homojen ve spike oluşumu görülmeyen yapısı sayesinde kontak
kaynaklı oluşan karanlık akımı düşürmekte ve dolayısıyla fabrikasyon verimliliğini
arttırmaktadır.
Anahtar Kelimeler: TiN/TiSi2 ohmik kontak, düşük direnç C54 fazı, fabrikasyon
verimliliği
Kaynaklar
1. Paul A. Hunt, Fabricating electrical contacts in semiconductor devices, US 5449640
A
2. J. P. Gambino, E. G. Colgan, Silicides and ohmic contacts, 1997
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sunacağım. Bu sunum üç bölümden oluşmaktadır: İlk bölümde zaman simetrisinin
Yüksek Güçlü Ve Yüksek Işın Kaliteli Fiber Lazerlere Özel Fiber
kırılmasının hangi koşullarda gerçekleşeceğini kuramsal ve gerçek cihaz örnekleriyle
Geliştirilmesi
inceleyeceğiz. İkinci bölümde manyetooptik garnet ince filmleri silisyum tabanlı
fotonik alttaşların üstüne darbeli lazer büyütme tekniğiyle büyüterek nasıl yüksek optik
M. Reha ÖZALP
geçirgenlik ve yüksek manyetoptik Faraday dönüşümü özellikleri elde ettiğimizi
ERMAKSAN İleri Teknoloji Ar-Ge Birimi
anlatacağım [3-6]. Son bölümde bu malzemelerle geliştirdiğimiz bütünleşik optik
izolatörleri ve performanslarını etkileyen malzeme özelliklerini (kristal yapısı, Y:Fe
rehaozalp@gmail.com
oranı, oksijen noksanları, Faraday dönüşümü) ve üretim süreci ile ilgili aşamalarının
Özet
cihaz mimarisini nasıl etkilediğini anlatacağım [7-9]. Bu sayede hem kalıcı
Yüksek ışın kalitesine sahip, kW-sınıfı fiber lazerler, savunma sanayiinde
manyetooptik bellek hem de optik izolatör cihaz mimarisi gösterilmiştir. Bu
gittikçe artan kullanım alanlarına kavuşmaktadırlar. Bu durum, 3 kW ve
mimarilerin voltajla kontrol edilebilen manyetooptik izolatör, uzamsal ışık modülatörü
üzerindeki yüksek çıkış güçlerinde, yüksek ışın kalitesinin (M2≈1) de elde
(spatial light modulator) ve optik-spintronik mantık devresi tasarımına yeni mimari
edilmesini mümkün kılacak fiberleri stratejik bir ürün haline getirmiştir. Böyle
avantajları getirmesi (silisyum üstüne büyütülmesi gibi) beklenmektedir.
Anahtar kelimeler: karşılıksız fotonik, garnet, manyetooptik, Faraday dönüşümü
fiberler bilimsel literatürde çeşitli yayınlarda gösterilmişse de ticari olarak
Kaynakça
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D. A. B. Miller, Proc. IEEE 88, 728 (2000). 2. L. Bi et al., Nat. Photon. 5, 758 (2011). 3. M.
1µm bölgesinde ışıma yapan bir fiber lazerin kabaca 3 kW’ın üzerindeki yüksek
C. Onbaşlı et al., Sci. Rep. 6, 23640 (2016), M. C. Onbaşlı et al., Opt. Express 22, 25183
güçlerde, yüksek ışın kalitesine sahip olması için lazerin aktif fiberinin özel
(2014). 4. T. Goto, M. C. Onbaşlı, C. A. Ross, Opt. Express 20, 28507 (2012). 5. M. C.
Onbaşlı et al., Opt. Express 23, 13399 (2014). 6. M. Montazeri et al., Nat. Commun. 6,
şartları yerine getiriyor olması gereklidir.
8958 (2015). 7. X. Sun, M. C. Onbaşlı, C. A. Ross, US Patent App. 14/946,261 (2015). 8.
Uyarılmış Raman ve Brillouin saçılmaları (SRS ve SBS) gibi lineer olmayan,
J. Hu et al., Proc. SPIE 9750, 97500W (2016),
zararlı olaylardan sakınılması için fiberin çekirdek çapının mümkün olduğunca
geniş olması gerekmektedir. Ancak fiber çapı, her dalga boyu için kritik bir
değerin üzerine çıktığında lazer çıkışında, fiberin üst iletim modları da
oluşmaktadır. Bu üst modların varlığı ise ışın kalitesini düşürmektedir. Tek
modlu tohum lazerleriyle giriş sağlanan fiber yükselticilerde üst modların
oluşmasına sebep olan ve “mod kararsızlığı” adı verilen ikinci bir mekanizma
vardır. Mod kararsızlığı (MK), bir eşik enerjisi üzerinde gerçekleşir [1] ve
çekirdek çapını ya da NA’sını [2] küçülterek önlenebilir.
Özellikle yüksek çıkış güçlerinde, bir fiber lazerin ışın kalitesi fiberin çekirdek
çapına, fiber NA’sına, kırınım indeks profiline ve fiber sarma çapına karmaşık bir
şekilde bağlıdır. Çekirdek çapının ve NA’sının etkileri çok büyüktür [2]. Örneğin,
24.5/450 µm’luk çekirdek/kabuk boyutları olan fiberlerle yapılan bir çalışmada
çekirdek çapını 24.5 μm’den 22 μm’a düşürmek MK eşiği 1 kW’dan 2.7 kW’a
çıkmıştır. Söz konusu çalışmada 24.5 μm çekirdek çaplı fiberlerde MK eşiğini 1
kW’dan 3 kW’ın üzerine çıkarmak ancak NA’nın 0.042’den 0.04’a indirilmesiyle
mümkün olmuştur [3].
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1. “Experimental observations of the threshold-like onset of mode instabilities
SRS ve SBS’in oluşumunu önlemenin bir yolu da fiber boyunu kısa tutmaktır
in high power fiber amplifiers”. Optics Express, 19(14), 13218-13224. 2011
ancak bu durumda pompa ışığı istendiği kadar soğrulmayabilir. Soğurmayı
Eidam, T., Wirth, C., Jauregui, C., Stutzki, F., Tünnermann, A. ve diğ
artırmak için Yb katkısını artırmanın önünde ise Yb öbekleşme problemi vardır.
I “MCVD Based Fabrication of Low-NA Fibers for High Power Fiber Laser
Aslında çift kabuklu bir fiberde soğurma, kabuk boyutlarının ve şeklinin
Application”, Advanced Solid State Lasers, Sayfa: AM4A-2). Optical Society of
değiştirilmesiyle de ayarlanabilir. Ancak ticari fiberlerde bu boyutlar
America, 2015. Hupel, C., Kuhn, S., Hein, S., ve diğ.
standartlaşmış olup, son derece kısıtlıdır. Söz gelimi, bir üreticinin 25 μm
I “Narrow Linewidth, Single Mode 3 kW Average Power From a Directly Diode
çekirdek çapı olan fiberlerinin kabuk boyutları 130, 250 ve 400 μm’dur. Oysaki
Pumped Ytterbium-Doped Low NA Fiber Amplifier”. Optics Express, 24(6),
400 μm etrafında yapılacak küçük bir azaltma ya da artırma işlemi gereken
6011-6020, 2016. Beier, F., Hupel, C., Nold, J., Kuhn, S., Hein, S., ve diğ.
soğurmaya ulaşmayı sağlayabilir. Ancak böyle bir durumda lazerde kullanılacak
I “Ytterbium-doped double-cladding fiber with 3.5 kW output power,
pasif fiberlerin ve hatta taşıma fiberinin boyutlarının da uyumlu olması
fabricated by chelate gas phase deposition technique”, Optical Materials
gereklidir.
Express, 6(4), 979-985, 2016. Hou, C., Zhu, Y., Zheng, J., Li, G., Li, C. ve diğ.
I “High-order modes suppression in large mode area active fibers by
controlling the radial distribution of the rare earth dopant”, Lasers and
Applications in Science and Engineering, Sayfa. 61021T. International Society
for Optics and Photonics, 2006. Hotoleanu, M., Söderlund, M., Kliner, D.,
Koplow, J., Tammela, S. ve Philipov, V.

Ticari fiberlerin bir başka yetersizliği de 1010-1030nm arasındaki düşük
soğurmalarıdır. Bu dalga boyları arasında pompalama tandem fiber lazerlerin
geliştirilmesi için gereklidir. Fakat ticari fiberlerin çoğunlukla <0.15 dB/m
civarında olan soğurmaları, bu fiberlerden en az 100 m uzunluğunda parçalar
kullanmayı gerektirir ki artan arka plan kayıpları ve lineer olmayan etkiler
nedeniyle uygun bir yöntem değildir. Yb katkılı fiberlerde, bu bölgedeki
soğurmanın cam içine Al-P yerine Ce-F ikilisi katkılanarak yükseltilebildiği
gösterilmiştir [4].

I “Spatial dopant profiles for transverse-mode selection in multimode

waveguides”. JOSA B, 19(7), 1539-1543, 2002. Bhutta, T., Mackenzie, J. I.,
Shepherd, D. P. ve Beach, R. J.

Fiber çekirdeği içinde bölgesel konsantrasyon farklılıkları, yani çekirdek
boyunca değişen katkılama profilleri oluşturmak, bazı ilave avantajlar
getirmektedir. Örneğin Yb katkısını sadece çekirdeğin ortadaki %60’lık kısmına
yapmak, üst modların oluşumunu baskılayarak hüzme kalitesini artırmaktadır
[5,6].
Bildiride 3 kW üzerinde, tek modlu fiber lazer üretmek için gerekli fiberlerin tüm
özellikleri ve bunların üretimine yönelik bazı incelikler sunulmaktadır.
Anahtar kelimeler: yüksek güçlü fiber lazer, fiber geliştirme, aktif fiberler, Ybkatkılı fiber
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Özet
Diğer adı öz-karışım (self-mixing) olan optik geri-beslemeli girişim, prensip olarak
lazer diyottan çıkan ışığın belli bir oranının titreşen bir hedeften geri yansıyarak tekrar
lazer kavite içine girmesiyle meydana gelir. Hedeften yansıyan ışık hedefle ilgili bilgiyi
de beraberinde taşıyıp lazer diyot içerisindeki orjinal ışınımla karışarak optik çıkış
gücünde modülasyon meydana gelmektedir [1]. Bu modulasyonun şekli optik
hizalamaya bağlı değişerek geri besleme parametresi C ile ölçülmektedir. Bu teknikle
kontaksız olarak titreşim hareketinin yanında, hareketin hızı ve yönü [2], akış oranı [3],
hedef ve mesafe [4] hassas olarak ölçülebilmektedir.
Bu çalışmada, aşağıdaki gibi bir optik düzenek kurularak iki farklı sinüs frekansında
titreşen bir objenin hareketi tekrar oluşturulacaktır. Ölçümlerin karşılaştırılması ve
doğrulanması için MEMS tabanli kalibre edilmiş bir ivme ölçer kullanılacaktır. Titreşim
genliği bir kaç mikron olmakla beraber hareketin genliğinin λ/2 den çok daha iyi bir
çözünürlükte elde edilmesi beklenmektedir.

Anahtar kelimeler: Öz-karışım, lazer diyot, geri besleme parametresi.
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An original endoscopy probe head
providing well-confined photothermal mucosa ablation
1

Merve TÜRKER1 and Serhat TOZBURUN1
Izmir International Biomedicine & Genome Institute, Dokuz Eylul University
serhat.tozburun@deu.edu.tr
Figure2: (a-d) Cross-sectional OCT images of ex-vivo swine esophagus show that
the negative pressure produces adequate suction into recessed region of the
device.(e) 3D image of sucked mucosal tissue. (f) H&E staining for histological
examination of vacuum suction approach. Tozburun performed this work at Harvard
University.

Abstract
Objective: In this work, we demonstrate an original endoscopy probe head that
basically extends the target tissue layer above and away from its underlying layers to
achieve a well-confined therapeutic effect by delivering negative pressure. A 1550-nm
diode laser is used to achieve photothermal ablation within the recessed region of the
device.
Methods: First, we have developed a computer model computing the thermal
behavior of the probe head using MATLAB programing platform. Secondly, we have
designed the probe head in a computer-aided design program and constructed a
prototype level endoscopy system using the original probe head. Finally, we have
evaluated the technical performance of the proposed system in ex-vivo sheep
esophagus model.
Background: Barrett’s Esophagus (BE) is a precancerous condition of esophagus which
occurs at distal part of the esophagus and associated with the esophageal
adenocarcinoma1. The prevalence rate of the BE in Turkey is to be >1.5% in prospective
studies of 395 and 1000 patients2,3. There are several treatment methods of BE
including medication, endoscopic mucosal resection, and endoscopic ablation therapy.
Despite all efforts, a device removing the abnormal mucosa layer without causing
organ narrowing, bleeding or perforation in a single-session with a reliable manner
simply does not exist Results:

Figure3: The second iteration of device and a transient solution of heat pool in the
recessed region.

Figure1: The first iteration of probe head developed for optical coherence
tomography (OCT) during suction event.
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Figure4: Experimental setup at prototype level for ex-vivo sheep esophagus
Gold Strips on Graphene Based Tunable Plasmon Induced
studies.
Transparency.
Mohsin Habib, Humeyra Caglayan & Ekmel Ozbay
Department of Electrical and Electronics Engineering, Bilkent University
Conclusion:
Nanotechnology Research Center (NANOTAM)
Creating section force is a promising approach that provides a well-confined
mohsin.habib@bilkent.edu.tr
therapeutic photothermal mucosa ablation region. We envision that this work will
Abstract
bring us to a point that the original design can be improved to a next iteration for
Tunable Plasmonic properties of gold strips on graphene have been investigated
pre-clinical in-vivo animal studies.
by simulation of two strip structure. It was found that both geometry and
Acknowledgements: This work was supported by TUBITAK grant:116C025.
chemical potential (fermi level) of graphene can be tuning factors to produce
tunable Plasmon Induced Transparency. In metallic structure PIT have been
Keywords: Photothermal mucosa ablation, laser-tissue interactions.
reported previously however addition of tuning factor by adding a graphene
References:
layer was major development of this work which can be used in sensing
I Martinucci I, de Bortoli N, Russo S, et al. Barrett’s esophagus in 2016: From
application in future.
Keywords: Plasmon Induced Transperancy, Gold on graphene and Fermi level.
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Graphene having monolayer honeycomb structure produced unique
plasmonic properties [1].Tunable Plasmon Induced Transparency (PIT) for
mid-infrared can be realized by two strips of gold on graphene, double or
more number of layers. Response of PIT for a two strips structure can be
controlled by varying dimension, fermi energy and distance between strips.
These tunable PIT systems can be used in realizing tunable sensors [2], slow
light devices and switches [3]. The characteristics of the surface plasmon
resonance modes generated in the three-dimensional nanostructure are
numerically investigated by using the Finite Difference Time-domain (FDTD)
method (Lumerical FDTD Solutions). We have investigated tunability of gold
strips, Fig 1 on graphene by changing geometry and fermi energy of
graphene. Introducing a graphene layer in structure will tune the PIT
phenomena very effectively, however will result in loss that is due to
absorption. Increasing distance between two strips result in red shift.
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Increasing length of each strip will result in shift towards higher wavelength.
LAZERLE FARKLI KALINLIKTAKİ TİTANYUM FLANŞ KAYNAĞI
Increasing in fermi level of Single Layer of Graphene (SLG) for given
dimensions of PIT structure will result in sift towards lower wavelengths. This
Mustafa ARAS1,2, Levent CANDAN1, Ersin KAYAHAN1,3 and Özcan GÜNDOĞDU1,2
1
simple and effective structure can be effectively used for sensing application
Lazer Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi (LATARUM), Kocaeli Üniversitesi,
which can be designed for desired range by changing width and length. Once
Türkiye
2
the structure is defined it can tuned by changing fermi energy of graphene.
Teknoloji Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü, Kocaeli Üniversitesi, Türkiye
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Effect of change in dimension and fermi energy is shown in Fig 1.
Fen Bilimleri Enstitüsü Elektro-optik Sistem Mühendisliği Anabilim Dalı, Kocaeli
Üniversitesi, Türkiye
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Özet
Bu çalışmada farklı kalınlıklardaki ( 3 mm ve 5 mm) ve 170 mm çapında iki Titanyum
alaşımı kaynak işlemi başarıyla gerçekleştirilmiş ve optimum lazer parametreleri
belirlenmiştir. Kaynak işleminde atımlı Nd:YAG lazeri kullanılmış ve optik mikroskopla
yapısal incelemeler gerçekleştirilmiştir.

Fig 1 a) Gold Strips Lengths (3 μm and 2.2 μm).

Anahtar kelimeler: Titanyum Alaşımı, ms Lazer, Lazer Kaynak, Ti6Al4V

b) Gold Strips Lengths (3.2 μm
and 2.4 μm)
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SONET VE SDH-PDH SİSTEMLERİNDE
PERFORMANS ANALİZİ
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Özet
Optik haberleşme, gerçek zamanlı haberleşmede kilit noktada yer almakta ve video
konferanslar, çoklu oyunlar ve canlı yayınlar gibi multicast ya da broadcast
topolojilerde çok kullanıcıya hızlı erişim ve kaliteli veri iletiminin sağlanmasında önemli
rol oynamaktadır. Artan talepler ile optik haberleşme sistemlerinde bir standardın
oluşması söz konusu olmuştur. Bu konuda ilk olarak, asenkron olarak iletişimin
sağlandığı PDH (Plesiochronous Digital Hierarchy) teknolojisi geliştirilmiştir. PDH
sistemlerinin, 1990’lı yıllarda daha yüksek band genişliği, daha fazla kullanıcı ve daha
hızlı haberleşme gibi ihtiyaçlara yanıt verememesi nedeniyle Kuzey Amerika’da SONET
(Synchronous Optical Network), Avrupa ve Asya’da ise SDH (Synchronous Digital
Hierarchy) sistemleri geliştirilmiş ve PDH teknolojisindeki eksiklikler giderilmiştir [1-3].
Bu çalışmada, optik haberleşme sistemleri incelenmiş ve optik fiberin kullanım
alanlarına göre SONET ve SDH-PDH sistemlerinin karakteristik özellikleri, içerdikleri
elemanlar ve kullanım alanları değerlendirilmiştir. Farklı dalgaboylarında kullanıma
uygun olan SONET ve SDH-PDH yapıları, OptiSystem 7.0 simülasyon programı ile
analiz edilmiştir. Yapılan tasarımlarda, kullanılan farklı çoğullayıcı ve modülatör
yapılarının, sistemin performansını önemli ölçüde etkilediği gözlenmiştir. Kullanılan
filtrelerin, veri ile sinyalin gürültüsünün birbirinden ayrılmasında önemli rol oynadığı ve
optik Gaussian filtrelerin, gürültünün azaltılmasında en verimli filtre tipi olduğu
belirlenmiştir. En uygun çoğullayıcı band genişliği, 50 GHz olarak belirlenmiştir.
Tasarımlarda, optik haberleşme sistemindeki verici ve alıcı arasındaki uzaklık
azaldığında gürültü ve dispersiyonların daha iyi engellendiği, kalite faktörü değerinin
arttığı ve daha fazla verim alındığı izlenmiştir. SONET ve SDH yapılarının, senkron,
çoklu kullanım ve uzak mesafeli uygulamalarda daha uygun olduğu görülmüştür [4].
Anahtar kelimeler: İletişim teknolojileri, optik haberleşme sistemleri, optik fiber,
SONET, SDH-PDH
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Optik Hat Dağıtıcı) arasında 70 km uzunluğundaki optik fiber kullanıldığında, en uzun
FTTX TEKNOLOJİSİNİN KULLANILDIĞI
hat olan ONT-4 bloğunun kalite faktörünün 23.12 olduğu görülmüştür. Tasarlanan
OPTİK AĞLARIN ANALİZİ
pasif optik ağ mimarisinde ise, GPON (Gigabit Passive Optical Network, Gigabit Pasif
Optik Ağ) devre yapısındaki dairelerden en kaliteli verinin, en kısa mesafe olan 10
Süleyman Alkoçak, N. Özlem Ünverdi
km’de yer alan FTTH (Fiber To The Home, Eve Kadar Fiber) yapısındaki eve ulaştığı ve
Yıldız Teknik Üniversitesi, Elektrik – Elektronik Fakültesi
kalite faktörünün 58.68 olduğu gözlenmiştir. Apartmanda yer alan Daire 1’deki
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maksimum veri kalitesinin, evdeki maksimum veri kalitesinden küçük olmasının
34220 Esenler, İstanbul
nedeninin, Daire 1’e gelen verinin, daha uzun bir hattan geçmesinden kaynaklandığı
belirlenmiştir. Analiz sonuçları ve 3R Regenerator’dan kullanıcıya iletilen veri kalitesi
salkocak1864@gmail.com , unverdi@yildiz.edu.tr
ışığında, aktif optik ağın, uzak mesafelere kadar kaliteli veri akışı sağlayabildiği, ancak
maliyetinin daha fazla olduğu izlenmiştir. GPON uygulaması ile pasif optik ağın, aktif
Özet
Kullanıcı ile servis sağlayıcı arasındaki erişimi sağlayan optik erişim ağları, aktif veya optik ağa göre kısa mesafelerde daha kaliteli veri sağladığı ve daha düşük maliyetlerde
pasif optik elemanlar ile kurulabilir. Aktif optik ağ (AON, Active Optical Network) olduğu görülmüştür [2].
elemanları, telekomünikasyon ve kablolu televizyon marketlerinde kullanılan kaynak
lazerleri, pompa lazerleri, harici modülatörler, dedektörler, alıcılar ve birleştirilmiş lazer Anahtar kelimeler: İletişim teknolojileri, optik haberleşme, optik ağ, FTTX, GPON,
modülleri ve pasif optik ağ (PON, Passive Optical Network) elemanları ise ızgaralar, ONU, OLT, OLD
ayarlanabilir filtreler, zayıflatıcılar, kuplörler, güç bölücüleri, güç birleşticileri,
polarizasyon elemanları, izolatörler, sirkülatörler, konnektörler, reflektörler ve bazı Kaynakça
[11] S. Pachnicke, Fiber-Optic Transmission Networks : Efficient Design and Dynamic
mikroelektronik ve mekanik sistemlerdir [1].
Operation, Springer-Verlag, Heilderberg, 2012.
[12]
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Alkoçak, FTTX Teknolojisinin Kullanıldığı Optik Ağların Analizi ve Uygulamaları,
Bu çalışmada, aktif optik ağ mimarisi ile pasif optik ağ mimarisi, OptiSystem 7.0
Lisans
Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Fakültesi, Elektronik
simülasyon programı ile karşılaştırılmıştır. Aktif optik ağ mimarisinde, optik vericiden
ve
Haberleşme
Mühendisliği, İstanbul, 2017.
alınan 1310 nm dalgaboyunda, RZ (Return to Zero, Sıfıra Dönüşlü) modülasyonlu ve 2.5
.
Gbits/s aşağı link akış hızına sahip olan veri, 70 km uzunluğundaki tek modlu optik fiber
üzerinden iletilmiş ve kazancı 20 dB ve gürültü figürü 4 dB olan kuvvetlendirici ile
kuvvetlendirilerek güç kaybı olmadan fork (çatal) yardımıyla dört adet ONT (Optical
Network Terminal, Optik Ağ Terminali) bloğuna ayrılmıştır. Daha sonra farklı
uzunluklardaki optik fiberlerden geçen veriler, optik alıcılar ile kullanıcılara
ulaştırılmıştır. Pasif optik ağ mimarisinde ise, 1550 nm dalga boyunda, NRZ (NonReturn to Zero, Sıfıra Dönüşsüz) modülasyonlu ve 2.5 Gbits/s aşağı link akış hızlı veri,
optik vericiden sonra sirkülatör üzerinden 10 km uzunluğundaki iki yönlü ve çok modlu
fibere ulaşmıştır. Veri, 20 dB kuvvetlendirilerek üniform fiber Bragg ızgara ile
kompanze edilmiş ve iki yönlü bölücü ile bölünerek bir adet ONU’dan (Optical Network
Unit, Optik Ağ Birimi) meydana gelen eve ve sekiz adet ONU’dan oluşan apartmana
yönlendirilmiştir. Buradaki her ONU’nun alt yapısı, birer ONT bloğudur. Bir FTTH yapısı
olarak tasarlanmış olan ev, tek ONT bloklu bir apartman sistemi olarak
değerlendirilmiştir. Sistemin çıkış işaretleri, 3R Regenerator’lar ile alınmış ve BER (Bit
Error Rate, Bit Hata Oranı) analizleri yapılmıştır. Aktif optik ağ mimarisinde, OLT
(Optical Line Termination, Optik Hat Sonlandırıcı) ile OLD (Optical Line Distribution,
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A study on neon indicator lamps for the purpose of THz - mm wave
detection

Substrate Effect on The Optical Properties of InN Thin Films Grown by
Hollow Cathode Assisted Atomic Layer Deposition
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Özet
In this study, we analyzed effect of substrate on the optical properties of lowtemperature grown InN thin films. Towards this goal, InN thin films deposited directly
on pre-cleaned Si(100), Si(111), sapphire, and quartz substrates via hollow-cathode
plasma-assisted atomic layer deposition (HCPA-ALD). InN thin films were prepared
using a sequential injection of tri-methyl indium (TMI) and N2 plasma within the selflimiting growth regime at 200 C. X-ray diffraction measurements have revealed the
hexagonal wurtzite crystalline structure of the grown InN films. X-ray photoelectron
spectroscopy (XPS) measurements depicted the peaks of indium, nitrogen, carbon,
and oxygen on the film surface and quantitative information revealed that InN films
are nearly stoichiometric with low impurity content. InN films have been characterized
from mid-infrared to ultraviolet spectral range by using spectroscopic ellipsometry in
order to obtain the critical optical parameters including optical band edge, complex
dielectric functions, refractive index, and packing density. The measured ellipsometry
data were ﬁtted using modified model dielectric function (MDF) in order to model the
dielectric function of InN over a wide spectral region (200-1500 nm). Furthermore;
anisotropic room-temperature infrared optical properties of InN thin films such as
infrared dielectric function spectra and phonon modes were obtained using infrared
spectroscopic ellipsometry (IRSE) and Raman scattering data over the wave-number
range from 300 to 1200 cm-1. The mode behavior of both the E1(TO) and A1(LO)
phonons were determined for all InN films. The IRSE data were analyzed through
model calculations of the infrared optical dielectric functions parallel (∥) and
perpendicular (⊥) to the c axis of the InN ﬁlms. We obtained the thin-ﬁlm phonon
frequencies, broadening values for each phonon frequencies, the optical mobility and
effective-mass parameters for InN thin films grown on different substrates. In
summary, we have studied and compared the crystal structure, chemical and bonding
states, phonon modes, and dielectric functions of InN thin films on different
substrates. We believe that the InN films grown at low temperatures will open a
pathway for the realization of In rich InGaN heterostructures.
Anahtar kelimeler: InN, Atomic Layer Deposition, Infrared Ellipsometry, Raman

alasgarzade.namig@metu.edu.tr
Millimeter wave regions of the electromagnetic spectrum corresponding to 30–300
GHz promise a variety of novel applications in various fields owing to their unique
properties. Due to their potential advantages in civil and defense applications, new
technologies are currently being developed in laboratories. Despite the promise of
novel applications, detection of mm-waves at room temperature is still a challenging
task.
Recent studies have shown that miniature indicator lamps filled with Neon gas
mixtures, namely Glow Discharge Detectors (GDD), could be quite useful and effective
for the detection of mm and THz waves at room temperatures. Generally, they also
have a fast response time (less than a microsecond), wide spectral response, low NEP
for both millimeter wave detection and imaging applications. [1,2]
In this study, commercially available neon indicator lamps are studied using a
continuous mm-wave measurement system. The millimeter wave radiation is
generated using a VDI multiplied source (WR2.8AMC), driven by a frequency tunable
Yttrium Iron Garnett (YIG) oscillator. The source was modulated electronically
providing a frequency tunable output in the 82-125 GHz. The effects of discharge
current and polarization of neon indicator lamp on the detectors responsivity are
investigated. Moreover, a mm-wave imaging system is constructed and image is
obtained using commercial neon indicator lamps as detectors.
Keywords: Plasma discharges, millimeter wave, glow discharge detectors.
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seçilmektedirler [2]. Bu çalışmada, 5 mikrometre yarıçapında, kırılma katsayısı 1.5 olan,
cam bir mikroyuvarının çevresinde dönen ışık yardımıyla oluşan FGK’leri, ile FGK’lerinin
izge kip aralığı (Δλ) gibi özelliklerini yuvar yapısını kullanarak inceledik. Cam
mikroyuvardan 0°’de iletim, ile 90°’de saçılan FGK’lerini enine elektrik (EE), ile enine
manyetik (EM) kutuplu bir lazerle etkileşen, 1450 nm – 1650 nm kızılaltı
dalgaboylarında sayısal olarak işledik. Saçılma izgeleri için kapsamlı Lorenz-Mie
kuramını kullandık [3,4]. Kuramsal işlemlerle örtüşmekte olan EE ve EM FGK’lerinin
izge kip aralığı Δλ = 60 nm olarak belirlenmiştir. Gelecekte optik lif dalgakılavuzlarıyla
etkileşen cam mikroyuvarların optik iletişim, ile optik algılama uygulamalarında
kullanılması düşünülebilir.
Açkı sözcükleri: cam, fısıldayan geçit kipleri, kapsamlı Lorenz-Mie kuramı,
mikroçınlaç, mikroyuvar, optik lif dalgakılavuzu.
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Lastly, we utilize a polarization maintaining fiber to decouple mechanical orthogonal
Optimization of Piezo-Fiber Scanning based Endoscopy
modes to achieve perfect Lissajous scanning. Typical piezocylinder-based fiber
New findings on low-voltage, 3D, unwarped actuation
scanning sufferS from mixing of mechanical modes, resulting in a warped pattern,
1
1,2
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which is difficult to form proper tissue images from. The asymmetry in the geometry
Ramin Khayatzadeh , Fehmi Çivitci , Onur Ferhanoğlu
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and intrinsic stress in a polarization maintaining fiber, ensures significant separation of
Electronics and Communication Engineering, Istanbul Technical University
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its orthogonal mechanical modes, leading to an unwarped Lissajous scan [3].
Oregon Health & Science University, Knight Cancer Institute
Keywords: Piezoelectric fiber scanning, confocal endoscopy, optical fibers,
piezoelectric actuation
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Abstract
Piezoelectric fiber scanners have been exploited in a wide range of optomedical
imaging modalities (OCT, confocal, multiphoton etc.) within endoscopic units, to
access tissue sites that are difficult to reach. Towards improving the benefits of such
endoscopes, we offer three major contributions: i) Low voltage actuation for patient
safety in invasive operations, ii) axial actuation of the piezoelectric actuator to alter the
focus for 3D tissue imaging and iii) unwarped Lissajous actuation through the
employment of polarization maintaining fibers to decouple orthogonal mechanical
modes.
As these endoscopic devices are meant for minimally invasive use, it is crucial to lower
the amount of required derive voltage in accordance with patient safety regulations.
Moreover, lowering the actuation will also allow for using simpler and lower-cost
electronic amplifiers for actuation. Conventionally, piezo fiber scanning devices
operate through deriving the piezo-actuator at the mechanical resonance of the
extended fiber optic cable. Thanks to multiple quadrants of the piezo-actuator placed
in orthogonal directions, the tip of the fiber could be scanned to cover an area on the
tissue, in the lateral plane. Yet, only the dynamics of the extended fiber optic cable
have been utilized till now, whereas the dynamics (stiffness, resonance etc.) of the
piezo-actuator itself has not been exploited. On the other hand, our findings reveal
that one can achieve very low actuation voltages through matching the mechanical
resonances of the piezo actuator, and the extended fiber optic cable [1].
We also present a methodology to simultaneously drive the piezo-actuator in lateral
and axial directions. This requires piezoelectric circular membranes, as opposed to
conventionally used piezoelectric cylinders, as membranes are more compliant in the
axial direction. Through driving each electrode on the piezo-membrane with AC and
DC signals, one can alter the focus and achieve 3D tissue imaging [2].
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THE EFFECT OF ELECTRON-PHONON INTERACTION ON THE QUANTUM
EMISSION FROM HEXAGONAL BORON NITRIDE

Surface Modification of PDMS with Plasma Torch
Ömer Yaman1, Seren Soydan2, Berna Morova1, Özgür Birer3, and Alper Kiraz1,4

1*

1

1

Ozan Arı , Özgür Çakır , Serkan Ateş
İzmir Institute of Technology, Department of Physics

1

Koc University, Department of Physics, 34450 Sarıyer, Istanbul
Istanbul Technical University, Department of Physics, 34469 Maslak, Istanbul
3
Aselsan A.S., 06172 Yenimahalle, Ankara
4
Koc University, Department of Electrical and Electronics Engineering, 34450 Sarıyer,
Istanbul
2

*ozanari@iyte.edu.tr
Abstract

oyaman17@ku.edu.tr

Single-photon emitters are important for the quantum information processing
applications. The solid-state systems including semiconductor quantum dots, twodimensional materials, carbon nanotubes, and defects in solid systems are widely used
as single quantum emitters. Most recently, defect centers in hexagonal boron nitride
(hBN) have attracted great attention due to strong and sharp photo-luminescence
emission from cryogenic temperatures up to 800 K. In this work, we present a
quantitative study on the zero-phonon line (ZPL) and its acoustic phonon sidebands in
the emission spectra of a point defect in hBN. Photon correlation experiments at room
temperature revealed a clear photon anti-bunching behavior from ZPL emission, which
proves the single quantum emitter nature of studied defects in hBN. To understand the
emission mechanism of the observed spectrum, we employed a phonon assisted
lineshape model with continuum of phonon modes interacting with electronic states of
a single defect [1]. With acoustic phonons couple to electronic states of the defect with
the deformation potential, we show that the emission linewidth broadens with the
temperature as aT+bT5. A redshift in the energy of the emission line with temperature
as T3 is also observed. At temperatures below 123 K, the temperature dependent
lineshape of the PL is modeled by the linear electron-phonon coupling theory. The
excellent agreement between the experimental and theoretical calculations reveal that
the relevant theoretical model can be used to accurately calculate the Debye-Waller
and Huang-Rhys factors which both are commonly used to determine the potential of
ZPL as single photon sources for quantum-optics applications.

Abstract
As a surface modification technique, atmospheric pressure dielectric barrier
microplasma is used on polydimethylsiloxane (PDMS) surface to obtain hydrophilic
regions. Energetic photons, electrons or ions found in plasma break bonds within the
PDMS backbone. Silicon and oxygen radicals recombine creating an oxygen enriched
silica-like layer on the surface. The formation of a silica-like layer results in a transient
decrease in the hydrophobicity of polymer. In previous studies, by using this technique,
O/W and W/O/W droplet emulsions in microchip channels has been observed [1]. Some
studies suggested that this kind of work may be useful for development of biomedical,
chemical and biological sensors. [2], [3] But, in this study, instead of microchannel
modification, surface modification is aimed. To achieve solid patterns on the PDMS
surface, a PDMS microchip was used as a mask on top of the PDMS surface. Several
different gas ingredients were used to generate plasma such as Helium, HeliumOxygen mix and Helium-Nitrogen mix. For all gas mixtures, hydrophilic regions on
PDMS surface successfully achieved. Figure 1 shows that water contact angles for the
PDMS surfaces before plasma treatment and 20 minutes after plasma treatment.
To increase hydrophilicity duration of PDMS surface, several approaches has been
applied. Firstly, the plasma treatment duration has been increased compared to the
initial experiments. Longer hydrophobic recovery time was observed as a result of first
approach. Secondly, air was injected into the PDMS mask’s inlets with an air pump
during plasma treatment for oxidation. Like first approach, because of this method,
hydrophilic duration was slightly increased. A dramatic increase of hydrophilic duration
was obtained by pretreatment of PDMS mask with an oxygen plasma. Up to 4 hours,
hydrophilic pattern has been remained on the surface of PDMS.

Keywords: boron nitride, single-photon emitters, Huang-Rhys factor, zero-phonon
line
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As a consequence of this study, it is possible to acquire hydrophilic regions on a PDMS
Fabrication of Large Area Periodic Nanoholes Using Nanosphere
surfaces for a long time enough to process. With this novel works, easy to use, rapid
Lithography
and effective technique can be developed for droplet manipulation applications.
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Abstract
Large area periodic nanostructures demonstrate specific optical and electronic
characteristics and have been utilized in many fields, such as photonic band-gap
materials [1], high dense at a storage [2], and photonic devices [3].
To fabricate these periodic nanostructures, standard photolithography techniques
cannot easily reach the resolution needed. High resolution methods such as e-beam
lithography and focal ion beam milling are too slow to reach a large area because of
their inherent serial property. Nano-imprint methods are fast to be applied, but it
needs to use the mold, which requires the same resolutions as the patterns. So, it also
benefits from the development of fast, economic, and high throughput fabrication
methods with a high resolution.

Figure 1. Change in Wettability. (a) Before Plasma Treatment, (b) 20 Minutes after
Plasma Treatment
Keywords: microplasma, PDMS surface, surface modification.
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We have developed a novel photolithography technique, the Nanosphere
Photolithography (NSP) technique [4,5], which utilizes a self-assembled ordered
monolayer of hexagonally close packed (HCP) micro-spheres to generate subwavelength regular patterns over a large area on standard photoresist. Here, we will
fabricate periodic metallic nanoholes perforated in silver films using NSP technique. By
utilization of different exposure process we can achieve holes with different diameters.
Microscope (SEM) image shows the top view of a typical monolayer of polystyrene
spheres with the diameter of about 1.5 µm on top of photoresist. A large area of
hexagonally packed nanopillars of photoresist after development is demonstrated in
the below figure.
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SERBEST UZAY OPTİK HABERLEŞMEDE SAÇILMA VE SOĞURMALAR
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Figure. (a) A typical SEM image of a large area of HCP monolayer of
silica microspheres forming on top of photoresist; (b) A typical SEM image of a large
area of uniform
nanopillars of photoresist after development;
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Özet
Atmosfer herhangi bir gök cisminin etrafını saran ve gaz ile buhardan oluşan tabakadır.
Yer çekimi sayesinde tutulan atmosfer, büyük ölçüde gezegenin iç katmanlarından
kaynaklanan gazların yanardağ etkinliği ile yüzeye çıkması sonucu oluşmaktadır.
Yerden 80 km yükseklikte Güneş ışınlarını yansıtabilecek kadar hava, 300 km
yükseklikte meteorların atmosfere girişinde sürtünme nedeniyle ışık verebilmesi ve
600 km yükseklikte aurora'ların gözlenmesi bu bölgelerde atmosferin olduğu yönünde
ipuçları vermektedir. Atmosferin yeryüzüne yakın katmanlarının %78'i azot, %21’i
de oksijenden oluşur.
Atmosferin
%1'i
su
buharı, argon, karbondioksit, neon, helyum, metan, kripton, hidrojen,
ozon
ve ksenon elementlerinden oluşur. Bunlara toz ve duman gibi maddeler de katılır.
Atmosfer katmanlarında bulunan gazlar bulundukları yerlere göre farklılık
göstermektedir. En üst katmandan başlayarak termosferde azot, oksijen, azot oksit,
oksit, mezosferde azot, oksijen ve azot oksit, strotosferde azot, oksijen, ozon,
troposferde azot, oksijen, su, argon, karbondioksit, ve eser miktarda ise neon, kripton,
metan bulunur. Gazların en yoğun olduğu bölge troposferdir ve yer yüzeyinden
yüksekliği 15 km civarındadır.
Her bir gazın farklı molekül yapısı ve farklı boyutları bulunmaktadır. Bu farklar nedeni
ile yer yüzünden atmosfere doğru gönderilen bir lazer ışını gaz molekülleri ile
karşılaşarak saçılma ve soğurma olaylarını ve dolayısıyla zayıflamayı meydana getirir.
Atmosferde lazer ışını yayılımının zayıflaması Beer kanununa göre (1) ile ifade edilir.

T

I ( z) / I0 exp(

z)

(1)
Burada T geçirgenlik, ɤ zayıflama katsayısı, z iletim oluk uzunluğudur.
Zayıflama katsayısı 4 farklı parametre ile tanımlanır.
Bunlar, moleküler soğurum ve moleküler saçılma ile, aerosol soğurum ile aerosol
saçılmadır.
Atmosferik saçılma katsayısı (2);
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m

m

Şekillendirilmiş Femtosaniye Lazerlerle İnce Filmler Üzerinde NanoYapılandırma

a

a
(2)
Burada α soğurma katsayısı, β saçılma katsayısıdır. Indisler m ve a moleküler ve
aerosolü temsil eder. Denklem (2) deki her bir katsayı lazer yayılımının dalgaboyuna
bağlıdır.
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Özet
Atımlı lazer ailesinin bir üyesi olan femtosaniye lazerler mikro- ve nano-yapılar
elde etmek için kullanılabilirler [1], [2]. Femtosaniye lazerlerin atım süresinin
termal iletim süresinden kısa olması ısıl etkileşim bölgesini lazer spotu içine
hapsedebilmektedir. Bu sayede elde edilen yapıların hassasiyeti uzun atımlı
lazerlerle elde edilen yapıların hassasiyetinden yüksektir. Lazer enerjisi, ince
film ısıl dağlama eşik enerjisi civarında tutularak dalgaboyu-altı ısıl etkileşim
yapıları oluşturmak mümkün olabilmektedir [3].
Lazerle mikroişleme çalışmalarında çözünürlük arttırımı daha sıkı odaklama
gerektirmektedir. Sıkı odaklama odak derinliğini azaltacağından hem odak
noktası etrafında çalışmak hem de ince film açısal konumlama yüksek
hassasiyette düzenekler gerektirmektedir. Çözünürlük artırma için bir diğer
olasılık ise harmonik üretimi yöntemi ile kullanılan lazerin dalgaboyunu
azaltmak olabilir. Bu durumda da odaklama için pahalı optik elemanlar
gerekecektir.
Dalga denkleminin bir diğer çözüm kümesi olan ve enine elektrik alan profilleri
Bessel fonksiyonları ile verilen hüzmelerin sıradışı özellikleri bulunmaktadır.
Milimetre mesafelerde odaklı kalırken mikrometre spot çapına sahip olabilen
ve ilerlerken kendini tamir edebilen bu hüzmeler atımlı lazerlerin malzeme
işlemedeki avantajları ile birleştirildiğinde yukarıda bahsedilen sorunları
ortadan kaldırma potansiyeli olduğu açıktır.
Son zamanlarda yapılan çalışmalarda kırınımsız Bessel hüzmelerinin bu
kısıtlamaları ortadan kaldırdığı hem yapılan sistematik deneylerle [4]–[7] hem
de nümerik hesaplamalarla [8] görülmektedir. Bu çalışmada, Axicon
kullanılarak üretilen Bessel hüzmelerinin ince filmler ve Tek Katman Grafen
üzerinde nano-yapılandırma işlemlerinde avantajları ele alınacak ve elde
edilen sonuçlar paylaşılacaktır. Dahası da, Bessel hüzme ailesi elde etmede
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kullanılan axicon merceklerin fiziksel kusurlarının Bessel hüzme kalitesine
Performance of glass versus polymer FBG temperature sensor
etkisi tartışılacaktır.
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Özet
The work presents the optical responses and discusses the system performances
of temperature sensors formed by the deployment of a silica and plastic optical fiber
Bragg gratings. The operation of temperature sensors can be achieved by the
exploitation of thermo-optic and thermo-mechanic effects that are mainly concerned
with the thermo-optic coefficient and the thermal expansion coefficient of the
material utilized. For this reason, the material selection plays an important role with
respect to the sensor characteristics. To study this dependency, the materials of silica
and polymer are examined in this work in order to point out the great difference in
terms of related coefficient and their resulting effects on temperature sensing. The
results are obtained by performing wave-optical simulations enabling fiber Bragg
gratings to function as temperature sensor by taking into consideration occurring
thermo-optic and thermo-mechanic effect as well as the change in ambient
temperature which is usually not the case in other studies. The optical simulations
performed to determine the optical responses in reflection of silica and plastic fiber
Bragg gratings reveal that higher power signals are received for plastic FBGs due to the
larger coupling area. The optical responses of both FBGs are obtained for different
temperature regimes in order to quantify the sensor sensitivity. The resulted Bragg
wavelength shifts for both temperature sensors indicate that the material coefficients
directly affect the sensor sensitivity which directly impacts sensor development.
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silk fibroin protein in hydrogel form is explored as a bio-friendly alternative to
conventional polymers for lens applications in light-emitting diodes. The concentration
of silk fibroin protein and crosslinking agent had direct effects on optical properties of
silk hydrogel. The spatial radiation intensity distribution was controlled via dome- and
crater-type silk-hydrogel lenses. Light extraction efficiencies over 90 % were observed
and the silk hydrogel lens stability is enhanced more than three orders of magnitude
by using a polymer top coating. Therefore, silk-hydrogel lenses show promise for
green optoelectronic applications.
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Abstract
Two-dimensional materials, such as graphene, have a great potential in future
electronic and optoelectronic devices [1,2]. Graphene field effect transistors
with high carrier mobility, transparency, broadband operation range and fast
optical response time, it can be used in photodetectors [2]. However, lack of a
band gap in graphene limits the gain mechanism resulting in low sensitivity in
light detectors. Heterostructures with graphene and semiconductor materials
can increase light absorption and introduce a gain mechanism reducing the
optical bandwidth. On the other hand, due to the long-lived charge traps,
which cause slow decay times with persistence of the signal, they require
large gate pulses for applications such as video-frame-rate imaging [3-7].

We demonstrate that nonlinear plasmonic Raman conversion can significantly be
influenced by coupling of an emitter to a system of nanostructures, either classical or
quantum mechanical. Depending on the appropriate level spacing of the emitter,
Raman signal can be enhanced or suppressed.
Our theoretical model introduces path interference effects, revealing that the
underlying mechanism in the alteration of the nonlinear conversion can be Fano
resonance arising out of the coupling between the metal nanostructure and the
emitter. We evaluated the equations of motion and compared the enhancement
results with those of 3D simulations of Maxwell equations. According to our work,
signal enhancement in SERS mechanism, which has been experimentally shown to be
factor of around 105, can be further increased around 250 times due to path
interference effects.

Here, we report graphene-few layer WS2 heterostructure photodetectors
encapsulated in an ionic polymer, which can operate at bandwidths up to 1.5
kHz and gain as high as 106 [7]. The ionic polymer establishes a few
nanometre Debye layer. It screens charge traps at the interface of WS2 with
highly mobile ions and tunes the Fermi level of graphene over the
heterostructure. Responsivity R = 106 A/W and detectivity D* = 3.8 × 1011 Jones
are achieved [7]. Both high responsivity and fast response times, this device
can be used in video-frame-rate imaging applications.
Keywords: graphene, WS2, van der Waals heterostructures, photodetectors,
ionic-polymer gating
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Özet
Fotodedektörler, üzerlerine gelen optik gücü elektriksel güce çeviren
ekipmanlardır. Birçok kullanım alanı bulunan fotodedektörler, savunma sanayii için
önemli yer tutmaktadır. Fotodedektör üretimi sırasında, tasarlanan fotodedektörün
oldukça geniş bir dalgaboyuna duyarlı olması istenir. Bu sebeple geniş dalgaboyu
aralığına sahip olan GaN katılı fotodedektör üretimine olan ilgi sürekli artmaktadır. [1]
GaN’ın sahip olduğu tüm avantajlar tasarlanan fotodedektöre de aktarılmıştır. MSM
yapıda ile sırasıyla metal-yarıiletken-metal kullanılır. Bu yapılarda elektronların
taşınma zamanları rekombine olma zamanlarından çok daha kısadır. Bu sebeple MSM
yapılar oldukça yüksek kuantum verimliliğine ve fotoiletken kazancına sahiptirler. [2]
Bu çalışmada GaN katkılı MSM (Metal-Yarıiletken-Metal) fotodedektör
üretimi ve karakterizasyonu yapılmıştır. GaN MSM fotodedektör üretiminde optik
litografi ve PVD altyapısı gerektiren mikrofabrikasyon yöntemleri kullanılmıştır.
Üretimi tamamlanan GaN MSM fotodedektörün karakterizasyon aşamasına geçilerek
karanlık akım, akım-gerilim, tayfsal yanıt ölçümleri alınmıştır.
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PATH-MATCH İNTERFEROMETRE YÖNTEMİ İLE MIOC AYGITLARININ

POLARİZASYON KARAKTERİSTİĞİNİN İNCELENMESİ
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Özet
MIOC (Multi Functional Integrated Optical Chip) aygıtı; tek kolundan giren
ışığı ikiye ayıran, kutuplama özelliği gösteren ve elektro-optik faz modülatörü olarak
işlev yapan bir aygıttır [1]. İnterferometrik fiber optik dönüölçer sistemlerinin en
önemli elemanlarından birisidir [1]. Paketlenmiş bir MIOC aygıtı genel olarak; LiNbO3
tabanlı bir Y-ayırıcı dalgakılavuzu ve PM (Polarization Maintaining) giriş ve çıkış
fiberlerinden oluşmaktadır. Üretilen bu aygıtların kristal içi PER (Polarization Extinction
Ratio) karakterizasyonu, fiber-optik dönüölçer’lerin ölçüm hassasiyetini belirleyen en
önemli kriterlerden birisidir. PER karakterizasyonu için kullanılan yöntemlerden birisi;
serbest uzayda yarı-dalga plakası ve objektif kullanılarak iki ortagonal kutuplanma
modu arasındaki şiddet ölçümüne dayalı yöntemdir. Ancak bu tip ölçümlerde, deneyde
kullanılan optik elemanları ölçüm sonuçlarını sınırlandırdığından dolayı pek tercih
edilmemektedir [1]. Bu sebeple, son yıllarda MIOC aygıtlarının PER karakterizasyonu
için interferometre düzenekleri geliştirilerek bazı sınırlandırmaların önüne geçilmeye
çalışılmıştır.
Bu çalışmada, kristal içi PER ölçümlerini gerçekleştirmek amacıyla serbest
uzayda path-match interferometre düzeneği kurulmuştur. Deney hassasiyetini
artırabilmek amacıyla, düzenek fiber ortamında hazırlanmıştır. Fiber interferometrenin
bir koluna değişken zaman gecikmesi (variable time delay) ekleyebilmek amacıyla bir
sirkülatör ve geciktirme hattı düzeneğe entegre edilmiştir. Işık kaynağı olarak 1550 nm
dalgaboyunda ASE ışık kaynağı kullanılmıştır. İnterferometrenin iki kolu arasındaki
optik yol farkından dolayı meydana gelen girişim, MIOC kristal içi PER değeri
ölçümünde kullanılmıştır. Yapılan analizler sonucunda, yaklaşık 45-50 dB aralığında
MIOC kristal içi PER ölçümü gerçekleştirilmiştir. Deney düzeneği Şekil 1’de
gösterilmiştir.
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PMMA:Y2-xErxO3 NANO-KOMPOZİTLERİN YAPISAL, OPTİK VE FOTOTERMAL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
S. Tabanlı, G. Eryürek
İstanbul Teknik Üniversitesi, Fizik Mühendisliği Bölümü, 34469, İ.stanbul, Türkiye
tabanlisevcan@itu.edu.tr
Özet
Er+3 katkılandırılmış yitriya (Y2O3) nano-kristal fosforları, itriyum-erbiyum aljinat
jellerinin termal bozunması temeline dayanan ıslak bir yöntem kullanılarak
sentezlenmiştir. Nano-kompozit polimer malzemeler, Er+3:Y2O3 tozlarının serbest
radikal polimerizasyonu yöntemi kullanılarak poli(metil metakrilat) (PMMA) içerisine
gömülmesi ile elde edilmiştir [1]. Er+3:Y2O3 nano tozlarının ve nano-kompozit
polimerlerin kristal yapısı X-ışını kırınımı tekniği ile belirlenmiştir. Toz ve polimer nanokompozit yapıdaki örneklerin ortalama kristal boyutu Scherrer denklemi ile tane boyut
dağılımları ise Pielaszek yöntemi kullanılarak belirlenmiştir. Geçirmeli elektron
mikroskobu ölçümleri ile nano parçacıkların şekil, boyut ve dağılımları incelenmiştir.
Yakın kızılötesi (975 nm) dalga boyuna sahip lazer uyarması altında 400 – 850 nm dalga
boyu aralığındaki üst dönüşüm emisyon özellikleri incelenmiş, Floresans şiddet oranı
(FIR) [2] adı verilen teknik kullanılarak, lazer uyarması ile oluşan lokal sıcaklıklar
belirlenmiştir.

Şekil 1: Path-Match İnterferometre Düzeneği.
Anahtar kelimeler: MIOC, PER, path-match interferometre, optik yol
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The experimental setup is shown in Fig 1. The CW light coming from
Polarization Based Fading Compensation in Rayleigh
the
laser
is polarization switched, amplified and sent to the acousto optic
Backscattered Signal
modulator in order to create optical pulses with 100 ns width. Fiber under test
Sevi Yenilmez1* , Tolga Kartaloğlu1, İbrahim Özdür3 and Ekmel Özbay1,2
configuration is shown in Fig 2. MATLAB and LabView development
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environments are used for analysis operations. Piezo-electric based fiber
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6
stretcher is driven by a at 100 Hz sinusoidal signal. By taking the Fourier
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Transform of the 1024 sequential signals received from the detector,
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amplitude of the 100 Hz sinusoidal signal is plotted in LabView program. The
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amplitude deviates from minimum value to maximum value when
7
polarization is switched to the orthogonal state and vice versa. During each
*
sevi@bilkent.edu.tr
interrogation period the polarization state of the light is shifted between
these two orthogonal states. The interrogation data is collected from the
Abstract
photodetector and post processed at MATLAB.
Fiber based distributed vibration sensors have applications in various
Our results show that Rayleigh scatterred signal resulting from
monitoring systems [1]. Phase, intensity and frequency properties of a
orthogonal polarization light behaves as two independent measurements.
vibration along the optical sensor fiber are measured and analyzed to give
This effect can be used as a fading compensation method for fiber based
information about the nature of the signal. However, due to the multipoint
vibration sensing systems.
interference induced fading phenomena, signal-to-noise ratio changes
randomly in Rayleigh scattering based fiber vibration sensors. In this work, we
Index Terms: Fading, distributed optical fiber sensor, vibration sensor,
propose to use orthogonal polarization light signals in order to improve the
polarization mode dispersion
fading characteristics of the system by using single mode fiber polarization
mode dispersion effect.
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Figure 1: Fiber based distributed vibration sensor setup. AOM: Acousto-optic
modulator,
FUT: Fiber under test, EDFA: Erbium-doped fiber amplifier

Figure 2: Test Fiber Configuration
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Abstract
S. R. Soomro and H. Urey, “Light-efficient augmented reality 3D display using
Augmented reality displays are widely explored for many applications, including [4]
highly transparent retro-reflective screen,” Appl. Opt., vol. 56, no. 22, pp.
military, entertainment, medical visualization and, education. Most of the augmented
6108–6113, 2017.
reality display research is focused on the goggles based near-to-eye designs. A typical
S. R. Soomro and H. Urey, “Augmented reality 3D display using head-mounted
near-to-eye display utilizes either a projector or a micro-display as image source and a [5]
projectors and transparent retro-reflective screen,” vol. 10126, p. 101260E,
half-silvered mirror or holographic optical elements to relay image[1]–[4]. The depth
2017.
cue is provided using stereoscopy and providing slightly different views to each eye.
Current near-to-eye displays can provide decent image quality and resolution.
However, they often use bulky optics on the head, have limited field-of-view and
limited brightness.
We propose and demonstrate an augmented reality 3D display using head-worn
projectors and passive surfaces providing higher optical gain/brightness and
transparency. Our display design is based on pair of low-power pico-projectors
positioned close to head as image source and a specially designed and fabricated seethrough retro-reflective screen placed at the working distance from the viewer[3]–[5].
The projected light is reflected back to viewer to provide bright image on the screen.
The see-through capability is achieved by partially patterning a clear glass with retroreflective microspheres. The screen transparency is optimized by controlling the
amount of retro-reflective material. The 3D capability is added by allocating dedicated
projector to each eye and projecting stereoscopic content. We developed the screen in
different formfactors including handheld or large-size table-top fixed. The proposed
display is characterized for different viewing scenarios and key display parameters,
such as eye-box size, retro-reflectivity, stereo crosstalk and brightness per eye are
examined[3], [4]. Our experimental prototype provides 75% optical transparency,
exceptional brightness (350-1000 cd∕m2), and negligible stereo crosstalk (<5%) for the
working distance of 0.5 to 2 meters.
Key words: 3D Displays; Augmented Reality; Passive Screens; Optical design and
fabrication.
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Özet
Geniş bandlı kablosuz iletişim ağlarını kurmak için çeşitli erişim sistemleri
geliştirilmiştir. Radyo frekanslarındaki yoğunluk ve tıbbi cihazlar üzerindeki
elektromagnetik girişim riski gibi sakıncaları nedeniyle, veri iletim ortamı olarak
elektromagnetik dalga yerine ışık dalgasını kullanan kablosuz optik haberleşme
sistemlerinin kullanımı her geçen gün artmaktadır. Birbirini gören iki noktaya
yerleştirilen lazerler ile kablosuz veri haberleşmesini sağlayan serbest uzay optik
haberleşme sistemleri, kurumsal haberleşme, sivil haberleşme ve askeri haberleşme
alanında yüksek veri hızı, çabuk kurulumu, taşınabilirliği ve güvenlik özelliklerinden
dolayı önem kazanmıştır. Bu sistemler, üniversite kampüslerinde, gökdelenler arasında
ve askeri alanlarda kullanılmaktadır [1-4].
Bu çalışmada, serbest uzay optik haberleşme sistemleri incelenmiş ve bu sistemlerin
karakteristik özellikleri, kullanılan topolojiler ve kullanım alanları değerlendirilmiştir.
Serbest uzay optik linklerini sınırlayıcı en önemli etkenin, iletişim kanalının
atmosferden kaynaklanan kayıplar olması nedeniyle kayıplar ve gürültü faktörleri
irdelenmiştir. Söz konusu olan sistemler, OptiSystem 7.0 simülasyon programı ile
analiz edilmiştir. Modellenen referans serbest uzay optik haberleşme sisteminin giriş
işareti, optik spektrum analizörü ile gözlenmiş ve çıkış işareti ise BER (Bit Error Rate,
Bit Hata Oranı) analizörü ile sistemin göz diyagramı, bit hata oranı ve kalite faktörü
bazında incelenmiştir. WDM (Wavelength Division Multiplexing, Dalgaboyu Bölmeli
Çoğullama) yapısından yararlanılan analizde, referans sistemin kazancı ve kalite
faktörü dikkate alınarak sistemin verimi artırılmıştır. Serbest uzay kanalının uzunluğu
artırıldığında BER analizöründe gürültü oluştuğu ve kalite faktörünün düştüğü
görülmüştür. Modellenen topoloji için farklı filtreler kullanılmış ve en uygun filtrenin,
alçak geçiren optik Gaussian filtre olduğu belirlenmiştir. Topolojide kullanılan optik
fiberler içinde kaybı en az olan erbiyum katkılı fiberin tercih edilmesi gerektiği
sonucuna varılmıştır [5].
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Özet
Fiber ızgara, optik fiberin çekirdek bölgesindeki kırılma indisinin periyodik olarak
değişimini içerir. Fiber ızgarada kırılma indisinin değişiminden dolayı yayılan modların
karşılıklı etkileşimi, yansıma ızgarası ve iletim ızgarası olmak üzere iki şekilde incelenir.
Yansıma ızgaralarında (Bragg ızgaralar), kuplaj, zıt yönde ilerleyen modlar arasında
meydana gelir. Bragg ızgaralarda, ızgara periyodu 1 μm’den küçüktür. Bir başka
deyişle, Bragg ızgaralar, belirli dalgaboylarındaki ışıkları yansıtan ve diğer
dalgaboylarındaki ışıkları ise ileten kısa bir fiber optik yapısından oluşturulmuş dağınık
Bragg reflektör türüdür. Fiber Bragg ızgaralar, belirli dalgaboylarının engellenmesi için
hat boyunca optik filtre veya dalgaboyuna özgü reflektör olarak kullanılabilir. İletim
ızgaralarında (uzun periyotlu ızgaralar) ise kuplaj, aynı yönde ilerleyen modlar arasında
meydana gelir. İletim ızgaralarında, ızgara periyodu, 10 μm’den büyüktür [1].

Abstract
Enhancement of magneto optical (MO) effects and specially Faraday rotation (FR) is
the key for improvements in many applications such as holographic displays, data
storage and optical isolators [1,2]. In the present work, we theoretically study the FR
enhancement through magneto photonic crystals in the form of multilayers combining
periodic high and low index dielectrics with MO cavity. Such a configuration
demonstrates a photonic band gap including a transmission peak due to the MO defect
layer. This structure takes the advantage of significant enhancement in FR owing to
the localization of the wave and also filtering the undesired light coming from a
broadband source. The transmission spectra simulations and Faraday rotation
calculations were performed using Lumerical FDTD solution. Results showed 4 to 45
times of FR enhancement compared to the stand-alone MO film using the magneto
photonic crystals, which results in a final rotation higher than all the published results
in the literature. Future work will focus on the fabrication of these novel structures.

Bu çalışmada, fiber Bragg ızgaraların sistem üzerindeki etkisi, OptiSystem 7.0
simülasyon programı ile analiz edilmiştir. 193.1 THz’de ve 5 dBm gücüne sahip CW
(Continuous Wave, Sürekli Dalga) lazer ile incelenmiş ve söndürme oranı 30 dB olan
Mach-Zehnder modülatör ile lazerden gelen ışık modüle edilerek EDFA (Erbium Doped
Fiber Amplifier, Erbiyum Katkılı Fiber Kuvvetlendirici) ile kuvvetlendirilmiştir.
Tasarlanan sistemde, FBG (Fiber Bragg Grating, Fiber Bragg Izgara) ile 15 km’lik optik
fiber kullanılmış ve maksimum kalite faktörünün 18.48 dB, kazancın 14.41 dB, gürültü
figürünün 8.9 dB ve elektriksel gücün ise 11.17 dBm olduğu görülmüştür. Gauss optik
filtrenin Fotodedektör Pin ile çıkış işareti alınmış ve BER (Bit Error Rate, Bit Hata Oranı)
analizleri yapılmıştır [2].

Key words: Magneto-optical effects, Faraday rotation, magneto-photonic crystals
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Optik haberleşme sisteminde, fiber Bragg ızgara kullanılmadan sadece optik fiberin
uzunluğu, 15 km’den 30 km’ye artırılmış ve fiber Bragg ızgaranın sistemden kaldırılması
ile optik haberleşme sistemi üzerinde meydana gelen kazanç, gürültü figürü, elektriksel
güç ve dispersiyon değişimleri değerlendirilmiştir. Analiz değerleri ışığında, maksimum
kalite faktörünün 8.68 dB, kazancın 14.22 dB, gürültü figürünün 11.93 dB ve elektriksel
gücün ise 11.23 dBm olduğu izlenmiştir. Daha sonra optik haberleşme sisteminde, fiber
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Bragg ızgara kullanılarak optik fiberin uzunluğunda değişiklik yapılmış ve sistemde 15
Optical and Electrical Properties of ITO Thin Films Deposited by Large Area
km uzunluğundaki optik fiber yerine 30 km uzunluğundaki optik fiber yer almıştır.
Magnetron Sputtering System
Analizde, maksimum kalite faktörünün 16.05 dB, kazancın 14.35 dB, gürültü figürünün
11.93 dB ve elektriksel gücün ise 11.04 dBm olduğu görülmüştür. Analiz sonuçları ve
Sehriban Zeybek1,2, H. Köseoglu 1, Y. Demirhan1, M. Özdemir2, G. Aygün1, L.Özyüzer1,2
Fotodedektör Pin’den kullanıcıya iletilen veri kalitesi göz önünde bulundurularak optik
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fiberin uzunluğu artırıldığında, sistemdeki sinyal gürültü oranının, sistemin kazancının,
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kalitesinin ve elektriksel gücünün azalacağı belirlenmiştir.
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Günümüzde tasarlanan optik haberleşme sistemlerinde, 1500-1550 nm dalgaboyu
bölgesi tercih edilmektedir. Optik fiber kaybı, söz konusu olan üçüncü pencere
bölgesinde minimum değerde olmakta ve bu bölgede erbiyum katkılı fiber
kuvvetlendiriciden yararlanılmaktadır. Ancak bu bölgede dispersiyonun çok olması,
hattın performansını önemli derecede sınırlayacağı için bunun kompanze edilmesi ve
sistemin maliyetinin azaltılması için fiber Bragg ızgara kullanılmaktadır.

Transparent conducting oxides (TCOs) are high technological materials and have
many applications in semiconductor device technology [1]. Indium tin oxide (ITO) thin
ﬁlm is most preferred TCO because of its high transparency (~ 90% in the visible
region) and low resistivity 10-4 ohm.cm. ITO is an n-type semiconductor with 3.7 eV
band gap width. It is the most widely used transparent conducting oxide. It is used as
electrode in LCD displays, photovoltaic cells, antireflection coating, heat reflecting
mirror, transparent electromagnetic shielding, optical sensor and opto-electronic
devices [2]. The magnetron sputtering methods, among others (thermal evaporation,
spray pyrolysis etc.) are the most preferred technique due to the reproducible
deposition of the films accomplished quite easily compared to the other methods [3,4].
In this study, we investigate optical and electrical properties of ITO coated tempered
glasses with using large area DC magnetron sputtering. The structural characterization
of the ITO films was carried out by an x-ray diffractometer (XRD) with CuKα radiation.
Besides, the thicknesses of the films were measured by a surface profilometer. Sheet
resistance (Rs) of ITO thin films were measured by four point probe method. The
motivation for our research is to optimize parameters for deposition of ITO thin films
by a magnetron sputtering to reach the value of resistivity below 2×10-4 Ω.cm and the
transparency of higher than 85%.

Anahtar kelimeler: İletişim teknolojileri, optik haberleşme, optik fiber, fiber Bragg
ızgara, erbiyum katkılı fiber kuvvetlendirici
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modülatörün kullanıldığı devrelerin göz diyagramları ile kullanıcıya ulaşan verinin
FTTH UYGULAMALARINDA KULLANILAN MODÜLATÖRLERDE
maksimum kalite faktörlerinin, sırası ile 94.38, 88.88 ve 70.07 olduğu izlenmiştir.
PERFORMANS ANALİZİ
İncelenen modülatörlü devre yapılarının yer aldığı FTTH teknolojisinde, kullanıcıya
daha kaliteli veri gönderiminin gerçekleşebilmesi için Electroabsorption modülatörlü
Tahir Akgün, N. Özlem Ünverdi
devre yapısının kullanılması gerektiği sonucuna varılmıştır [5].
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Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü
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34220 Esenler, İstanbul
fiber, modülatör
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Bu çalışmada, FTTH (Fiber To The Home, Eve Kadar Fiber) teknolojisi incelenmiştir.
[21] S. Pachnicke, Fiber-Optic Transmission Networks : Efficient Design and Dynamic
OptiSystem 7.0 simülasyon programı ile modülatörlü devre yapıları tasarlanmış ve
Operation, Springer-Verlag, Heilderberg, 2012.
modülatörlü devre yapıları, FTTH teknolojisine uygulanarak üç ayrı modülatörün FTTH
[22] T. Akgün ve N. Ö. Ünverdi, FTTX Analizi ve Uygulamaları, 24. IEEE Sinyal İşleme
teknolojisi üzerindeki etkileri gözlenmiştir. Analizde kullanılan Mach-Zehnder
ve İletişim Uygulamaları Kurultayı (SİU 2016), Zonguldak, 16-19 Mayıs 2016.
modülatör, Dual Drive Mach-Zehnder modülatör ve Electroabsorption modülatörün
[23] T. Akgün, FTTX Teknolojisinde Kullanılan Çoğullama ve Modülasyon Tekniklerinin
sistemin performansındaki yeri değerlendirilmiştir [1-5].
Analizi ve Uygulamaları, Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, ElektrikElektronik Fakültesi, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü, İstanbul,
FTTH yapısında, iki yönlü fiberin çıkışındaki veri, iki yönlü bölücü ile ikiye bölündükten
2017.
sonra iki apartmana yönlendirilmiş ve her iki apartmanda yer alan on adet daireye veri
gönderimi sağlanmıştır. Mach-Zehnder modülatör kullanıldığı zaman ilk apartmanın
birinci dairesine ulaşan verinin kalite faktörünün, 58.16 ve ikinci apartmanın birinci
dairesine ulaşan verinin kalite faktörünün ise 57.16 olduğu görülmüştür. Dual Drive
Mach-Zehnder modülatör kullanıldığında bu değerlerin, ilk apartmanın birinci dairesi
için 68.89 ve ikici apartmanın birinci dairesi için ise 68.78 olduğu belirlenmiştir.
Ardından sistemde Electroabsorpation modülatörü kullanılarak veri gönderimi
sağlanmış ve sözkonusu olan değerlerin, ilk apartmanın birinci dairesi için 84.38 ve
ikinci apartmanın birinci dairesi için ise 82.56 olduğu izlenmiştir.
Modüle işleminden sonra optik spektrum analizörü ile yapılan analizlerde en fazla
genlik saçılımının, Mach-Zehnder modülatörü ile gerçekleştirilen modülasyon
sonrasında ve en az genlik saçılımının ise Electroabsorption modülatörü ile yapılan
modülasyondan sonra olduğu görülmüştür. Optik fiberin öncesinde ve sonrasında
izlenen güç değerleri karşılaştırıldığında ise en kaliteli modülasyon işleminin
Electroabsorption modülatörü ile gerçekleştiği belirlenmiştir. Söz konusu olan güç
değerlerinin, Mach-Zehnder modülatörünün kullanıldığı devrede 15.89 dBm, Dual
Drive Mach-Zehnder modülatörünün yer aldığı devrede 15.61 dBm ve
Electroabsorption modülatörlü devrede ise 16.12 dBm olduğu gözlenmiştir.
Electroabsorption modülatör, Dual Drive Mach-Zehnder modülatör ve Mach-Zehnder
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Passively Q-switched Wavelength Tunable Diode-Pumped Alexandrite
Laser
Ufuk Parali

a,b,

b

c

b

;
To the best of our knowledge, this is the first wavelength tunable TEM00 passive Qswitching operation of a red diode-pumped Alexandrite laser. One interesting
application for developing a compact, low-cost and wavelength tunable pulsed laser
source is space-borne and air-borne remote sensing applications, especially for the
next generation vegetation (red-edge band) and IED detection (UV band with second
harmonic) liDAR systems [1,2].
Keywords: Alexandrite, Passively Q-switched lasers, Tunable lasers, Diode-pumped
lasers, BiFi, SESAM.
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“Wavelength tunable passively Q-switched Alexandrite laser with direct diodepumping at 635 nm”, Proc. of the 5th Int. Conf. Photonics, Optics and Laser Tech.,
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We report the first successful experimental demonstration of a passively Q-switched
with semiconductor saturable absorber mirror (SESAM), wavelength tunable with BiFi
plate and red-diode-pumped Alexandrite laser [1]. We designed two different laser
cavities. The first setup had a linear cavity configuration (see Figure 1) where TEM00
fundamental mode with spatial beam quality M2 < 1.7 was obtained having 27 kHz
highest repetition rate, 41 mW maximum average output power, 550 ns (FWHM)
shortest pulse width with wavelength tunability range between 740 nm and 755 nm
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AlGaN/GaN HEMT'ler (Yüksek Elektron Mobiliteli Transistör) için T
Profilinde Kapıların Fabrikasyon Yöntemleri

Düşük Dönel Simetrik Fotonik Kristal Yapıları Tabanlı Optik Fenomenler ve
Fotonik Aygıt Uygulamaları
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Transistörler, girişine uygulanan sinyali yükselterek gerilim ve akım kazancı
sağlayan, gerektiğinde anahtarlama elemanı olarak kullanılan yarı iletken bir elektronik
devre elemanıdır. Transistörler elektronik cihazların temel yapı taşlarındandır. Günlük
hayatta kullanılan elektronik cihazlarda birkaç taneden birkaç milyara varan sayıda
transistör bulunabilir. HEMT’ler elektron taşıma özelliğinden dolayı yüksek güç,
frekans ve yüksek kapasiteli uygulamalar için umut verici bir teknoloji olarak çıkmıştır.
Yüksek elektron mobiliteli transistörler (HEMT) katkı bölgesinin yerine, bir
kanalda akım akışını sağlamak için farklı bant aralıklı iki materyal arasında bir eklem
içeren alan etkili transistördür. Gerilim kontrollü ve üç uçlu bir elemandır. HEMT’in
uçları G (Kapı), D (Savak) ve S (Kaynak) olarak tanımlanır. Kaynak ve Savak terminalleri
arası akım, üçüncü bir terminalle (kapı) kontrol edilebilir. HEMT’ in çalışma prensibine
göre elektronlar kaynak ile savak arasında akar ve bu akım, kapıya elektrik alanı
uygulamasıyla kontrol edilebilir. Kapı adımı fabrikasyonun en kritik ve en hassas
adımlarından biridir. Bu çalışmada, AlGaN/GaN HEMT lerde kapı (gate) adımı
anlatılmıştır. Gate adımı, foot (ayak) ve head (kafa) adı verilen iki aşamada
yapılmaktadır. [1] [2]

Özet
Fotonik kristaller, konvansiyonel fotonik aygıtlara kıyasla sağladıkları avantajlı optik
özelliklerden dolayı elektromanyetik dalgaların manipülasyonu hususunda önemli bir
yer teşkil eden periyodik yapılardır. Bilindiği üzere, literatürde yer alan fotonik kristal
çalışmalarının büyük bir bölümü dairesel şekle sahip dielektrik çubuklar veya hava
deliklerinden oluşan birim hücreleri (Şekil 1(a)) esas almaktadır. Bu yapılar, dönel
simetri kavramı bakımından ele alındığında yüksek derecede dönel simetrik
geometriler olarak adlandırılabilir.
Bununla birlikte, yüksek dereceli dönel simetriye sahip fotonik kristallerin birim
hücreleri üzerinde meydana getirilen yapısal modifikasyonlar, düşük dereceli dönel
simetrik olarak nitelendirebileceğimiz fotonik kristal yapılarını meydana getirmektedir.
Örneğin, bir fotonik kristal birim hücresine ilave bir dielektrik çubuğun eklenmesi veya
mevcut dairesel çubuğun eliptik bir dielektrik çubuk ile değiştirilmesi, birim hücrenin
dönel simetri derecesinde azalmalara neden olmaktadır [1]. Şekil 1, kare örgüye sahip
bir fotonik kristal birim hücresi üzerinde uygulanan yapısal modifikasyonlar sonucu
ortaya çıkabilecek farklı simetri derecelerindeki (C1, C2, C3 veya C4) birim hücre
konfigürasyonlarını temsil etmektedir. Burada θ açısı, birim hücre elemanlarının xeksenine göre açısal oryantasyonunu ifade etmektedir.

Özet

Kaynakça:
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Semiconductors
2) Zhangxiaowei, Jiakejin, Wangyuangang , Fengzhihong and Zhaozhengping
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Şekil 1: (a) a × a boyutlarındaki bir birim hücre yapısına, ilave dielektrik
çubukların eklenmesi ile meydana getirilen (b) C1, (c) C2, (d) C3 ve (e) C4 dönel simetri
derecelerine sahip birim hücre türleri.
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Şekiller 1(b)-(d)’de verilen birim hücre türleri incelendiğinde, Şekil 1(a)’ya kıyasla
MODELING AND SIMULATING A FLAVOPROTEIN UNDER
geometrik ayarlanabilirlik serbestisinin daha yüksek olduğu görülmektedir. Düşük
EXTERNAL MAGNETIC FIELD
simetrik bir birim hücrenin, 2-boyutlu düzlem üzerindeki değişik açısal oryantasyonları
(θ) veya ilave dielektrik elementlerin düzlem üzerindeki konumsal varyasyonları, eşG. Kardeş and V.A. Özkan
frekans eğrileri üzerinde değişimleri neden olmaktadır ve bu durum farklı dispersif
Department of Physics, METU
özellikleri de beraberinde getirmektedir. Geometrik ayarlanabilirlik ve çeşitlilikten
kaynaklanan bu dispersiyon zenginliği, elektromanyetik dalgaların manipülasyonu için
vedatali@metu.edu.tr
yeni ve farklı çözümler sunmaktadır. Düşük dereceli dönel simetrik fotonik kristaller
sayesinde, “eğik öz-kolimasyon” [2], polarizasyon ayrışımı [3], ayarlanabilir MachCryptochromes, are flavoproteins sensitive to blue light. They are
Zehnder interferometresi [4], oryantasyon duyarlı yüzey modları [5] gibi optik
found in various living organisms including but not limited to; drosophila,
fenomenler veya alternatif fotonik aygıtlar tasarlanabilmektedir.
erithacus rubecula and arabidopsis. Modeling and simulating interactions
Bu çalışmada da düşük simetrik fotonik kristallerin uygulamaları ve konvansiyonel
between cryptochromes and externally applied magnetic fields is of scientific
fotonik kristal yapılarına kıyasla avantajları öncelikli olarak ele alınacaktır. Düşük
interest [1, 2], because such simulations could explain migration routes
simetrik fotonik kristallerin dispersif zenginliği eş-frekans eğrileri üzerinden
followed by migrating birds or circadian rhythms of drosophila and
incelenecektir. Tasarlanan fotonik aygıtların ve düşük simetriye özgü optik
arabidopsis [3]. Moreover, cryptochrome based bioelectronic devices can be
fenomenlerin frekans alanında ve zaman alanında çözümleri yapılarak, düşük simetri
developed in future. Therefore the authors believe simulating dynamics of
kavramının tanıtımı yapılacaktır.
magnetic and electric multipoles in a noisy environment under external
Anahtar kelimeler: fotonik kristaller, dönel simetri, düşük simetrik fotonik kristaller.
magnetic field may be of scientific interest.
Teşekkür
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In this study we investigate a dipole-couple: a magnetic dipole and a
numaralı projesinden maddi desteği teşekkürle karşılamaktadır.
connected electric dipole. The dipoles are assumed to be concentric pointing
in directions that have the same angular difference at all times. This dipoleKaynakça
couple can be thought as a first order multipole approximation for a complex
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publications 9 (2014).
of it. This is of almost no scientific interest because in-vivo flavoproteins are
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found in cells of living organisms. These cells are known to contain moving
for light manipulation." Optics express 20.7 (2012): 7184-7194.
charged particles which generate electric and magnetic fields inside the cell.
[3] Yasa, Utku Gorkem, et al. "High extinction ratio polarization beam splitter design
A better model for a living cell would consider these; therefore would have a
by low-symmetric photonic crystals." Journal of Lightwave Technology 35.9 (2017):
fluctuating electric and magnetic field. To model this fluctuating and
1677-1683.
internally generated electric and magnetic fields’ effect on the modeled
[4] Yasa, Utku Gorkem, Ibrahim Halil Giden, and Hamza Kurt. "Efficient Mach-Zehnder
dipole-couple, a systematic approach was used.
interferometer design based on low-symmetric photonic crystals." Transparent Optical
Networks (ICTON), 2017 19th International Conference on. IEEE, 2017.
First, we introduced mechanical noise on the dipole-couple due to
[5] Yilmaz, D., and H. Kurt. "Theoretical and experimental study on surface modes of
temperature and found out there was a threshold value for the temperature
low symmetric periodic structures." Transparent Optical Networks (ICTON), 2017 19th
after which the external magnetic field’s effects were suppressed. Second, we
International Conference on. IEEE, 2017.
introduced a time-varying random electric field and found that there was a
threshold value for the electric field strength after which external magnetic
field’s effects were suppressed. Finally, we introduced a time-varying random
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magnetic field and found that there was a threshold value for the magnetic
BROADBAND SPECTRAL SPLITTING OF LIGHT USING WAVEFRONT
field strength after which external magnetic field’s effects were suppressed.
SHAPING
The mentioned temperature threshold, electric threshold and magnetic
Yalın Başay and Emre Yüce
threshold are related in a complex way the authors are yet to fully describe
Middle East Technical University
mathematically. In immediate future the authors will try to understand how
these threshold values interact with each other.
yalinbasay@gmail.com, eyuce@metu.edu.tr
Özet
Splitting of light to different frequencies is an important tool for several photonic
researches and applications, one of which is increasing the efficiency of solar energy
systems. The splitting process can be realized by manipulating diffracted light and
intensifying two or more wavelengths at different regions, where materials having
highest efficiency for these distinct wavelengths are located. Spatial light mudulators
are useful for this purpose. They enable to control refractive indices of each pixels via
modulating the amplitude of the applied electric field. By this programmable control,
the spatial phase of light can be changed between 0-2π and the phase pattern for
spectral splitting can be achieved. As a result, light can be spectrally split using an
adaptive medium. In this work, we calculated a two dimensional refractive index
pattern that can be used to achieve spectral splitting of extremely broadband incident
light.
Anahtar kelimeler: Spectral Splitting, Spatial Light Modulator, Solar Cells

Key words:
Cryptochrome, modeling,
simulation, bioelectronic
devices,
magnetoreception
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aerogels which required fabrication of aerogels which are mechanically stronger than
An Emerging Optofluidic Platform in Aerogels Based on Total Internal
conventional silica aerogels. For this purpose, silica aerogels with densities ranging
Reflection
1,2
3
2,4
1
from 0.154 g/cm3 to 0.39 g/cm3 were produced by aging alcogels in TEOS-aging
Yaprak Özbakır , Alexandr Jonáš , Alper Kiraz , Can Erkey
1
solution at various durations. The synthesized and hydrophilic monoliths were treated
Department of Chemical and Biological Engineering, Koc University, Istanbul, Turkey
2
with hexamethyldisilazane vapor to render them hydrophobic. The refractive indices
Department of Physics, Koc University, Istanbul, Turkey
3
(n) of the aerogels were measured and were found to linearly increase with increasing
Institute of Scientific Instruments of the ASCR, v.v.i., Academy of Sciences of the Czech
density (ρ). The following relationship: n =1+αρ, where α (~0.27 cm3/g) is the
Republic, Královopolská, Brno, Czech Republic
4
wavelength-dependent constant was obtained. The synthesized samples retained
Department of Electrical and Electronics Engineering, Koc University, Istanbul, Turkey
their low refractive index (below ~1.09) and hence they could serve as suitable optical
cladding materials for aqueous waveguide cores. Silica aerogel samples also had low
yozbakir@ku.edu.tr
absorption coefficients (~0.7) and high porosities (~ 85 %). Long channels (~7.5 cm) as
Abstract
straight and inclined L-shaped channels could be fabricated. Water-filled optofluidic
Accomplishment of uniform distribution of light through in photoreactors waveguides in synthesized aerogels yielded high numerical aperture values (~ 0.8).
through reaction medium maintaining good interaction of light and fluid is important. Efficient guiding of light by total internal reflection in the water-filled channel in
An alternative way to deliver light to an optufluidic microreactor to address aerogels was visually revealed and characterized by monitoring power at channel
disproportionate light propagation through the reaction medium may be using output. The characterization of transmission indicated that propagation losses were
_1
optofluidic waveguides which enable distinctively guiding of light through its fluidic lower than 2 dB cm , demonstrating that liquid-core waveguides with drilled aerogel
channels. In this approach, a suitable material confines core liquid within internal represent an attractive alternative in applications targeting controlled light routing
channels and, simultaneously, behaves like waveguide cladding. Here, we along arbitrary paths. Photochemical reactions were then performed in dye solutiondemonstrate a new type of micro-photoreactor formed by a liquid-core optofluidic filled channels. In order to initiate the reaction, the light is delivered to the liquid
waveguide fabricated inside an aerogel monolith. Due to total internal reflection of reaction medium inside the microchannel by an optical waveguide based on TIR. We
light (TIR) at the interface between the aqueous waveguide core and the aerogel- show that our photoreactor is well suited for photochemical degradation of a model
based cladding, light can be carried in a controlled manner over extended distances in organic compound –methylene blue dye– and we characterized the efficiency of dye
confined geometries. Aerogels are highly porous nanostructured materials with unique photoconversion as a function of the incident light intensity. Furthermore, their unique
properties such as extremely low refractive index, high surface area to volume ratio, properties such as high porosity and high surface area with open pore structure
and high optical transparency 1-2. These properties, particularly the low refractive index combined with a fully tunable three-dimensional structure make them effective for
of ~1.05, make aerogels a remarkable solid-cladding material without any additional photocatalyst deposition by potentially improving photocatalytic activity. The channel
walls are still porous and desired photocatalyst could be immobilized within these
coating since almost all liquids have refractive indices exceeding that of aerogel 1, 3.
Aerogel-based optofluidic waveguides were constructed by opening channels pores allowing a better adhesion to the solid silica network. Their presence and desired
in synthesized monolithic silica aerogel blocks followed by hydrophpobic surface crystalline structure of titania were confirmed by XRD patterns and SEM images. They
tretament as demonstrated before in our recent publication 2-5. In this study, three attained their high porosity and pore volume as well as surface area. The
different techniques were developed to fabricate channels in silica aerogels. The first photocatalytic reactions over the immbolized catalyst surface have been currently
one allows formation of precise channels in monolithic silica aerogels by ablation with developing.
femtosecond laser pulses. Using fast scanning of the focused laser ablation beam
synchronized with the motion of the aerogel sample, high-quality straight Keywords: Optofluidics, Optofluidic Waveguides, Optofluidic Microreactors, Porous
microchannels with controlled cross-sections (~500μm) inside monolithic aerogels Nanomaterials, Aerogels, Photocatalyst, Photochemistry.
were created. The second technique is based on extraction of CO2 soluble fibers from
alcogels in the supercritical drying step. We could create U-shaped channels with References
diameters around 1 mm using fibers made out of POSS. The third one is drilling of
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Bu çalışmada plazma destekli kimyasal buhar biriktirme yöntemi (PECVD) ile farklı
sıcaklıklarda ve farklı kalınlıklarda büyütülen Si3N4 tabakaları kullanılarak AlGaN/GaN
HEMT aygıtların üretimi anlatılmaktadır. AlGaN/GaN HEMT yapılar metal organik
kimyasal buhar biriktirme yöntemi (MOCVD) ile büyütüldükten sonra fotolüminesans
(PL) ölçüm sistemi, x-ışını kırınımı (XRD), atomik kuvvet mikroskobu (AFM) ve hall
etkisi ölçüm sistemi karakterize edilmiştir. Üretilen AlGaN/GaN HEMT aygıtlarda akaç,
kaynak ve kapı kontaklarının dışındaki bölgeye kapı kaçak akımlarını azaltmak için
fiziksel buhar biriktirme (PVD) yöntemi ile Al2O3 tabakası kaplanmıştır. (gama)
yapıdaki kapı kontağı oluşturulmadan önce yüksek büyütme sıcaklığında birinci Si3N4
dielektri tabakası akaç ve kaynak kontakları üzerine kaplanmıştır. (gama) yapıdaki
kapı kontağı elektron demeti litografisi sisteminde nanolitografi yöntemi kullanılarak
iki aşamalı olarak yapılmıştır.İlk aşamada kapı kontağının ayak kısmı litografisi
nanolitografi ile oluşturulduktan sonra birinci Si3N4 tabakası kuru aşındırma yöntemi
(RIE) ile aşındırılmıştır. İkinci aşamada ise kapı kontağının kafa kısmı litografisi yine
nanolitografi tekniği ile oluşturulduktan sonra PVD yöntemi ile metal kaplaması
yapılmıştır. Düşük büyütme sıcaklığındaki ikinci Si3N4 dielektrik tabakası ise (gama)
yapıdaki kapı ,akaç ve kaynak kontakları üzerine kaplanmıştır. Üretimi tamamlanan
aygıtlarda iletim hattı modeli (TLM), DC ölçümü, RF Ölçümü ve RF güç ölçümü
yapılmıştır. 2x8x125 µm’luk HEMT aygıtlardan 25 V akaç geriliminde 1.5 GHz’de
45.56dBm (35.90 W) çıkış gücü ve %69.85 verimlilik elde edilmiştir.
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Resolution enhancement in Mirau digital
Holographic microscopy

Z. Nazari1, A. R. Moradi2
Physics Department, Urmia University, Urmia, Iran
7 Optics Research Center, Institute for Advanced Studies in Basic Sciences,
8
Zanjan, Iran moradika@znu.ac.ir
I

Şekil-1 Gama tip kapı kontağın SEM görüntüsü
aygıtlar

Abstract
Mirau objectives are expensive and suffer from low working distances, and the
commonly used low-magnification ones do not have sufficient lateral
resolutions for many applications. We report different approaches toward
increasing the lateral resolution in Mirau based common-path digital
holographic microscopy (DHM). In one method, by positioning a glass
microsphere within the working distance of a low-magnification Mirau
objective, its numerical aperture is synthetically increased and the compact
system provides super-resolved 3D images. By adjusting the size and vertical
position of the introduced microsphere the lateral resolution and
magnification of the imaging system can be controlled. Another approach
uses structured illumination of the sample toward super-resolved 3D imaging.
The structured illumination is applied by implementing successive 1D gratings
with different orientations, or instead, single 2D gratings, such as
checkerboard or hexagonal patterns, onto a spatial light modulator.
Furthermore, we show that by oblique illumination, or structured illumination,
the lateral resolution and edge sharpness in microsphere-assisted Mirau DHM
can be further improved. The arrangements were used for various samples
including thalassemia minor red blood cell identification and 3D surface
characterization of polymeric nanocomposites. The presented arrangements
have the potential to serve as bench-top high resolution holographic
microscope.

Şekil-2 Üretilen AlGaN/GaN HEMT

Anahtar kelimeler: Si3N4,Al2O3 Gama kapı kontağı HEMT,MOCVD,PL,XRD, , RF
ölçümü
Kaynakça
1)Heng-Kuang Lin, Hsiang-Lin Yu, Fan-Hsiu Huang “An Alternative passivation
approach for AlGaN/GaN HEMTs” Solid State Electronics 54(2010) 552-556
2) Sung-Jin Cho, Cong Wang, Nam-Young Kim “Effects of double passivation for
optimize DC properties in gamma-gate AlGaN/GaN high electron mobility transistor
by plasma enhanced chemical vapor deposition” Thin Solid Films 520 (2012) 4455–
4458

keywords: 3D imaging, digital holography, superresolution
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under different dopant concentration, length of the fiber, scattering loss at pump
Modeling of a Photonic Crystal Fiber Based Dye Laser
and signal wavelengths and input pump power. The parametric study, as a result,

Z. Rashida, K. Çiçeka, and A. Kiraza,b

computes the threshold pump power, slope efficiency, pump and signal power
a

b

Koç University, Department of Physics, Sariyer, Istanbul

distribution in both directions, fraction of number of atoms in upper level of the
energy state and optimum length.

Koç University, Department of Electrical and Electronics Engineering, Sariyer,
Istanbul
E-mail: akiraz@ku.edu.tr

Abstract:-- Photonic crystal fiber (PCF) is a new class of microstructured optical
devices which confine and guide light by the structural modifications and not only
by the refractive index contrast. PCFs are finding applications in highly sensitive
gas sensors, biesensors and fiber lasers because of augmented light matter
interaction in the transparent core or the neighbourhood. PCF is a promising
technology for enhancing the power levels of fluidic lasers because of its increased
flexibility in single‐mode core sizes, the increased numerical aperture of pump
cores in double‐clad fiber configurations and the high thermal stability of low‐loss
all‐glass structures. Associated with less bending loss, controlled dispersion and
variable group velocity, the use of photonic crystal fibers as host medium for the
active biological gain medium to develop a fiber laser opens new prospects due to
photobleaching and self healing in the field of biophotonics.
We present a mathematical model of a PCF laser based on coupled first order
rate equations incorporating rhodamine B dye as a gain medium in the air cladding
region of the suspended core PCF. The mode profile of the pump and signal is
examined by finite element method which is used to calculate the effective mode
index and pump and signal filling factors. We analyze the behavior of the system
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the droplets is determined using cross correlation algorithms for different depths
Smart Surface Based Guiding of Microdroplets Over Laser Ablated

Sinusoidal Rail

of the track over the coated cover glass slide. The coordinates of the track, on the

Z. Rashida, Y. Morovab, B. Yalızayb, U. C. Çoşkunc, A. Ertena, A. Jonasb, S. Aktürkb, and

other hand, are evaluated by scanning the whole image along the two dimensions

A. Kiraza,d

and detecting the color transition while moving from left to right along the rail.
The distance between the centers of droplet path and track is calculated for

a

b

c

Koç University, Department of Physics, Sariyer, Istanbul

several droplets and presented in the form of histograms to find the quality of
guiding for three different specimen

Istanbul Technical University, Department of Physics, Maslak, Istanbul

Istanbul Technical University, Department of Mechanical Engineering, Maslak,
Istanbul

d

Koç University, Department of Electrical and Electronics Engineering, Sariyer,
Istanbul
E-mail: akiraz@ku.edu.tr

Abstract:-- Droplet-based microfluidic systems have been shown to be compatible
with many chemical and biological reagents and capable of performing a variety of
‘‘digital fluidic’’ operations that can be rendered, programmed and reconfigured.
This platform has dimensional scaling benefits that have enabled controlled and
rapid mixing of fluids in the droplet reactors, resulting in decreased reaction times.
This, coupled with the precise generation and repeatability of droplet operations,
has made the droplet-based microfluidic system a potential high throughput
platform for biomedical research and applications.
We present a method of water droplet generation using oil as a host liquid
using T-junction geometry and guiding of those droplets on hydrophilic glass slide
rail surrounded by hydrophobic PDMS surface. The trajectory of different sizes of
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2.1-MİKRON LAZERİNİ 3-5 MİKRON DALGABOYU BANDINA ÇEVİREN ZGP yansıtmaktadır. Bu sebeple OPO kovuğunda hem sinyal, hem de ikincil sinyal rezone
etmektedir.
TABANLI YÜKSEK GÜÇLÜ OPTİK PARAMETRİK OSİLATÖR
L1

Ziya Gürkan FİGEN
TÜBİTAK BİLGEM / İLTAREN

Sinyal (3.5 – 5.0 mikron)
İkinci sinyal (3.5 – 5.0 mikron)
Artık pompa (2090 nm)

Pompa
lazeri
(2090 nm)

gurkan.figen@tubitak.gov.tr

F1
R1

Özet
2.1-mikron dalgaboyundaki lazer ışımasını, orta-dalga kızılötesi (KÖ) bandına (3.5-5.0
mikron bandı) çeviren ZnGeP2 (ZGP) kristaline dayalı bir optik parametrik osilatör
(OPO) geliştirilmiştir. Geliştirilmiş olan ZGP-OPO ile, Tm:fiber lazer ile pompalanan
Ho:YAG lazeri tipindeki bir pompa lazerinin 2090-nm dalgaboyundaki, 50 kHz
tekrarlama sıklığındaki (repetition rate), 30-ns darbe genişliğindeki (FWHM) ve 20
Watt’lık ortalama güçteki (average power) darbeli (pulsed) çıkışı, orta-dalga KÖ
bandına 6.5 W’lık ortalama çıkış gücü ve % 33 çevirme verimi (conversion efficiency) ile
dönüştürülebilmiştir.

M1

ZGP

M2

Şekil 1. Geliştirilmiş olan ZGP-OPO’nun yapısal şeması.
Anahtar kelimeler: Optik parametrik osilatör, ZGP kristali, orta-dalga kızılötesi bandı.
Kaynakça:
[1] P. G. Schunemann, K. T. Zawilski, L. A. Pomeranz, D. J. Creeden, P. A. Budni,
“Advances in nonlinear optical crystals for mid-infrared coherent sources,” J. Opt. Soc.
Am. B, vol. 33, pp. 36-43, 2016.
Teşekkür: Yazar, Proje’nin fonlanması / gerekli altyapının oluşturulması kapsamındaki
desteklerinden dolayı TÜBİTAK BİLGEM / İLTAREN Enstitü Müdürü Sn. Dr. M. Nedim
Alpdemir’e ve TÜBİTAK BİLGEM Başkanlığı’na, Projenin gelecekte de sürdürülebilmesi
kapsamındaki desteklerinden dolayı TÜBİTAK BİLGEM / UEKAE Enstitü Müdürlüğü’ne,
Merkez ve Enstitülerde destek vermiş olan tüm çalışanlara teşekkür eder.

Orta-dalga KÖ bandında çalışan yüksek çıkış gücüne sahip lazer kaynaklarının, uzaktan
gaz moleküllerin algılanmasına dayalı olarak atmosferik koşulların incelenmesi,
spektroskopi, lazer projektörlerinin geliştirilmesi vb. gibi önemli uygulamaları
mevcuttur. ZGP kristali, yüksek etkin doğrusal olmama katsayısı (effective nonlinearity
coefficient) değeri (deff 77 pm/V), ilgili dalgaboylarında yüksek iletime sahip olması,
elverişli ısıl ve mekanik özellikleri ve yeterince büyük boyutlarda yüksek kalitede
üretilebiliyor olması sebebiyle, yaygın olarak kullanılan 2 mikron lazer kaynaklarını
orta-dalga KÖ bandına çevirimini yapmak kapsamında OPO’larda en çok tercih edilen
kristal durumundadır [1].
Şekil 1’de geliştirilmiş olan ZGP-OPO’nun yapısal bir şeması verilmektedir. ZGPOPO’yu pompalamak amacıyla modifiye edilmiş ticari bir ürün olan bir lazer
kullanılmıştır. Şekilde F1, OPO’dan geri dönen ışınların pompa lazerine ulaşmasını
engellemek amacıyla kullanılan Faraday izolatör modülünü; R1, pompa lazerinin
polarizasyonunu OPO’nun faz uyumlama (phase-matching) geometrisine uyumlu bir
konuma döndürmekte kullanılan polarizasyon döndürücü plakayı; L1 ise pompa lazer
ışın demetini ZGP kristalinin ortasına yaklaşık 275 mikron çapta bir boyuta odaklamak
amacıyla kullanılan merceği göstermektedir. M1 ve M2 kovuk aynaları pompa lazerinin
ışın demetini yüksek oranda geçirmekte iken, M1 aynası her ikisi de orta-dalga KÖ
bandında olan sinyal ve ikincil sinyal (idler) dalgaboylarını yüksek derecede
yansıtmakta, M2 ise sinyal ve ikincil sinyali %50 oranında geçirirken, %50 oranında
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Özet
Thionated naphthalenediimide (NDI) derivatives with 2,6-dibromo and diaminoalkyl
substituents are prepared by treating of 1,4,5,8-naphthalenetetracarboxylic
dianhydride with Lawesson's reagent. Red shifted absorption was obtained for all
thionated derivates as compared to the respective oxo-compounds. Thionated NDI
derivative with 2,6-diamino substituents shows strong absorption at 674 nm.
Nanosecond time-resolved transient absorption spectroscopy confirmed the
population of triplet excited state of the thionated compounds upon photoexcitation
and the triplet state quantum yield was determined as ΦT = 58%. Thionated derivatives
were used for singlet oxygen (1O2) photosensitizing, the compound shows high singlet
oxygen quantum yield (ΦΔ = 56%) with excitation at 675 nm. With femtosecond
transient absorption spectroscopy, the intersystem crossing (ISC) of the thionated NDI
was found to take 32 ps. Based on TD-DFT computations, the ISC of these heavy atomfree NDI is attributed to the S1 → T2/T3 transition, which is in 1(π-π)* → 3(n-π)* feature,
which obeys with El-Sayed rule. Moreover, the S1/T3 state energy gap is 0.02 eV, much
smaller than that of S1/T1 energy gap (0.86 eV). These results are useful for the design
of heavy-atom-free triplet photosensitizers.
Anahtar kelimeler: Naphthalenediimide, Thionation, Triplet state, Singlet oxygen,
Intersystem crossing, Photosensitizer
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observed surface with dried buffer. d) PL measurements of the three different
Effect of buffer solution on Er-doped Al2O3 grown by PEALD
surfaces.
It is observed that the buffer enhances the PL intensity and changes the peaks
Cem ODACI 1*, Mustafa DEMİRTAŞ1, Suzan BİRAN AY2, Nihan KOSKU PERKGÖZ1†
1
of the original signals and causes a signal shift. As the buffer starts to dry, it
Department of Electrical and Electronics Engineering, Anadolu University,
accumulates at the edges of the observed surface. Since the measurements are
Eskişehir 26555, Turkey,
2
recieved from the edge of the surface, it is observed that there is a new and sharp PL
Department of Chemical Engineering, Anadolu University, Eskişehir 26555, Turkey
peak at ~630 nm. Also, the peaks of the signals return back almost to the initial peaks
of the original signal while the intensities are enhanced.
*codaci@anadolu.edu.tr
†
As a result, we have shown that Na-acetate acetic acid buffer has an impact
nkperkgoz@anadolu.edu.tr
on PL, which modulates the inherent peaks. These results show that selection of the
Abstract
Highly sensitive optical waveguide sensors for various applications using buffer solution is critical for biosensor applications.
enzymes and proteins is one of the main objectives of the current biosensor studies. Keywords: Er-doped Al2O3, Plasma Enhanced Atomic Layer Deposition (PEALD), MicroFor this purpose, we have used Er-doped Al2O3 as our optical waveguide. Previously, Raman Spectroscopy, biosensor
References
Geode et. al have used rare-earth ion doped Al2O3 for biosensing applications 1.
In this study, we consider the photoluminescence (PL) effect of Na-acetate 1 Goede M et al, IEEE 19th International Conference on Transparent Optical Networks,
(17), 2017
acetic acid buffer that is used for reduction of enzyme concentration on Er-doped
Al2O3 with ~50 nm thickness grown on Si substrate by Plasma Enhanced Atomic Layer
Deposition (PEALD). In figure 1 (a), (b) and (c) we show the optical microscopic images
of three different conditions, which are the cases where before the buffer is applied on
the surface, with buffer on the surface, and the edge of the dried buffer surface,
respectively. Figure 1 (d) presents their PL spectra. The PL measurements are
performed using micro-Raman Spectroscopy with a laser of 532 nm wavelength and 30
mW power.

a

b

c

d

Figure 1.: Optical microscopy images a) without buffer solution and b) with buffer on
the surface of Er-doped Al2O3 thin film. c) The optical image of the edge of the
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Abstract
Vibration water droplets placed on substrate has numerous potential applications in
both science and technology. In particular, the vibration of droplets on surfaces (sessile
drops) has been conducted to support processes like drop atomisation [1], microlitre
liquid droplet mixing [2] and the motion of droplets on different surfaces. Noblin et al.
[3], Mettu and Chaudhury [4], and Langley and Sharp [5] showed the motion of
droplets on surfaces which were controlled. Patterning [6, 7] and surface structure [8]
can change the wetting properties of surfaces. Surface vibration can be used to drive
the motion of drops across a surface.A surface with microstructured, asymmetric
features i.e. texture ratchet, propel water drops when vibrated vertically [9]. Texture
ratchets has the ability to move liquid droplets without external electric fields, pressure
gradients or gravity, which makes it an attractive low-cost platform for lab-on-chip
applications.These devices also have the ability to generate directed motion on a
surface. Duncombe [10] studied the motion of a liquid droplet on ratchets devices with
sparse pillars on either sides of ratchets tracks which provides a potential well that
keeps the droplet comfined to the track.
Here in, we proposed a method for water droplet guidence on a superhydrophobic
surface with laser ablated ratchets patterns. Water droplet on ratchets surface when
vibrated vertically follows the track with the advantage that no sparse pillars are
needed for confining the droplet to the ratchets track. The surface is vibrated
acoustically using an electric speaker system[11]. The femtosecond laser ablation does
surface modification and converts the superhydrophobic surface to hydrophilic surface
which confines the droplet from slipping away and follows the ratchet track.
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Abstract:
We suggest coating of optical fibers with Poly (glycidyl methacrylate) (PGMA) polymer
brushes in order to increase the sensitivity of the optical fiber resonator (OFR)-based
ethanol sensors. We have previously fully characterized bulk refractive index (RI)
sensors using OFRs in which standard uncoated fibers were used as resonator. In this
method, sensing is based on the spectral shifts of the whispering gallery modes
(WGMs) observed in the transmission spectrum of an OFR excited with a tunable laser
coupled to the OFR through an independent tapered optical fiber [1].
PGMA polymer brushes are ethanol sensitive coatings. They are coated on standard
OFRs using atom-transfer radical-polymerization (ATRP) method [2]. PGMA brushes
become swollen when they are in contact with ethanol molecules (See Figure 2).
In addition to the refractive index change, effective radius also increases because of
this swelling, which in turn increases the sensitivity of the device (See Figure 1).
Similar procedure was performed for 4 hours polymerized fibers and the spectral shifts
of the whispering gallery modes were detected higher than for the uncoated OFRs.
Brush lengths can be increased by increasing the polymerization time. It is also
suggested that thicker coatings might have higher spectral shifts thus higher
sensitivity. The only difference with coated fibers is that, they should be kept in waters
for few hours in water before performing the experiment in order to have full length
activation.

Figure 1. Spectral shift of WGMs of fiber resonater
with changing ethanol concentration

Figure 2. Cartoon showing the polymer
brushes (a) before (b) after being exposed
to ethanol

Keywords: Optical fiber resonator, Polymer brush
Bibliography:
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Several other polymer brushes are available that have other stimuli such as
temperature, and can be used as a coating in OFR sensors in future works.
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Özet
Günümüzde titanyumun nitrür ve diğer bileşimlerinden oluşan ince filmleri farklı
yüzeylere tutunma ve mekanik dayanımları sayesinde havacılık ve uzay sanayisinde,
biyo- uyumlulukları ile sağlık alanında yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu çalışmada, ptipi silikon alttaş üzerine farklı Ar/N2 plazma gazı oranlarında (90/10, 80/20, 70/30)
reaktif püskürtme yöntemiyle TiN ve TiNxOy ince filmler oluşturuldu ve kaplama
sonrası 450 oC’de ısıl işleme tabi tutuldu. Elde edilen filmlerin yapısal, elektriksel ve
morfolojik özellikleri sırasıyla X-ışınları difraksiyonu (XRD), Hall etkisi ve atomik kuvvet
mikroskobu (AFM) ölçüm sistemleri ile incelendi. Ayrıca, atomik türlerin (Ti, N, O, Si)
dağılımı ikincil iyon kütle spektrometresi (SIMS) derinlik profili ile gözlemlendi. 90/10
Ar/N2 oranında üretilen numunenin şiddetli TiN (200) pikine ve homojen derinlik
profiline sahip olduğu görüldü. Ayrıca, filmlerin bant çekme testi ile alttaş yüzeyine iyi
derecede yapıştığı tespit edildi.
Anahtar kelimeler: İnce film, TiN, TiNxOy, Si alttaş, reaktif püskürtme
Teşekkür: Bu çalışma, 2011K120290 ve 2016K121220 nolu projelerle Kalkınma
Bakanlığı tarafından desteklenmektedir.

103

Kızılötesi (KÖ) görüntüleme sistemleri, atmosferik şeffaf pencere olan 3-5 m
ve 8-12 m spektral aralıkta algılama kapasitesine sahiptir. Bu sistemlerde optik
pencere ve mercek olarak kullanılan Germanyum (Ge) tek kristali, 2-14 m aralığında
optik geçirgenliğe sahiptir. Bununla birlikte sahip olduğu yüksek kırılma indisi (10
m’de 4.00) nedeni ile %50’nin üzerinde Fresnel yansıma kaybına sahiptir. Ge üzerine,
kırılma indisi daha düşük yansıma önleyici film kaplama sayesinde optik yansıma
değeri azaltılarak optik geçirgenlik değeri, %46 dolayındaki başlangıç değerinden %
90’nın üzerine çıkabilmektedir. 2-14 m spektral bölgede maksimum optik
geçirgenliğe ulaşmak için; Fresnel denklemleri ve uygun parametrelerle film kalınlığı
belirlenmelidir. Optik yansıma önleyici kaplama geliştirmede parametreler, kırılma
indisi ve kalınlığın yanında filmin mikro yapısı başrole sahiptir ve bu nicelik kaplama
tekniği ve şartları ile doğrudan ilişkilidir. Yansıma önleyici filmler tek katmandan
oluştuğu gibi çok katmanlı olarak da tasarlanabilmektedir. Çalışmamızda kırılma indisi
2.25 (4 m’de) olan ZnS materyali, CZ tekniği ile büyütülerek yüzeyi parlatılan Ge tek
kristali üzerine, tek katman olarak kaplama yapılmış ve 8-12 m bölgesi için yansıma
önleyici olarak geliştirildi. İnce filmler, RF magnetron püskürtme sistemi ile farklı
kaplama şartlarında optimize edilerek kaplandı. 20 mTorr işlem basıncında ve 100 °C
sıcaklıkta yapılan kaplamada 420 nm kalınlığına sahip ZnS filmi üretildi. Geliştirilen
ZnS/Ge optik penceresinin Fourier Dönüşümlü Kızılötesi Spektrometresi (FTIR)
ölçümleri ile X-ışını kırınımı (XRD) ölçüm grafikleri aşağıda sırasıyla verilmiştir. XRD
grafiğinden filmin iyi kalitede olduğu ve bant testinden geçerek iyi düzeyde yapışmaya
sahip olduğu belirlendi. FTIR ile yapılan geçirgenlik ölçümleri ile geliştirilen optik
pencerenin 8-12 m spektral bölgesinde optik geçirgenliğin %97 dolayında olduğu
belirlendi. Kaplanan numunelerin 3×3 µm2 alandaki yüzey morfolojisi incelendi ve
filmin yüzey pürüzlülüğünün kök ortalama kare (RMS) değeri Atomik Kuvvet
Mikroskobu (AFM) yardımıyla 2,68 nm olarak hesaplandı ve homojen ve düzgün
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yüzeye sahip olduğu anlaşıldı. Ucuz üretim tekniği ile geliştirilen tek katman ZnS
ASELSAN’da Cıva Kadmiyum Tellür (MCT) Kızılötesi Dedektör Geliştirme
yansıma önleyiciye sahip optik pencerenin KÖ uygulamalar için kullanıma uygun
Çalışmaları
olduğu değerlendirilmektedir.
Mikro/Nano Aygıt Tasarım Müdürlüğü
ASELSAN
Mikroelektronik,
Güdüm ve Elektro Optik Sektör Başkanlığı
Ge (111) ZnS
sozer@aselsan.com.tr
Özet

Teşekkür: Bu çalışma 2016K121220 nolu proje kapsamında Kalkınma Bakanlığı, 115F048 nolu
proje ile TÜBİTAK tarafından desteklenmektedir.

Mükemmele yakın fiziksel ve optiksel özelliklerinden dolayı, MCT halen dünya üzerinde
en yüksek performansa sahip kızılötesi dedektör malzemesidir. MCT soğutmalı
kızılötesi dedektörlerin geliştirilmesi; katı hal fiziği, mikroelektronik yüzey işleme
teknolojileri, VLSI teknolojisine dayalı tümleşik devre tasarımı, krayojenik sıcaklıklara
uygun mekanik tasarım, epi-katman ve hacimsel kristal büyütme teknolojileri,
malzeme bilimi gibi birçok mühendislik disiplininin bir arada uygulanmasını zorunlu
kılan bir teknolojidir.
MCT kızılötesi dedektör üretimi, kızılötesi algılayıcı malzemenin epitaksiyel büyütme
yöntemleri ile üzerine büyütüleceği ve algılayıcı katmanı taşıyan alttaş malzemesinin
büyütülmesi, kızılötesi algılayıcı maddenin epitaksiyel yöntemler kullanılarak
büyütülmesi, sensör piksellerinin mikroelektronik yüzey işleme süreçleri kullanılarak
oluşturulması ve okuma devresi tasarımı gibi birçok alt süreçlerin geliştirilmesi ve bu
süreçlerin birbirleriyle bütünleştirilmesinden oluşmaktadır.
Anahtar kelimeler: Cıva Kadmiyum Tellür, Çinko Kadmiyum Tellür, MBE, Okuma
Devresi
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Özet

Güneş hücreleri teknolojisindeki bugünkü gelişme, artan dönüşüm verimliliği ve
sonucunda azalan güç/üretim maliyet oranı gösteren “üçüncü nesil fotovoltaik (FV)
aygıtlardır”. Bu aygıtlar, gelen güneş ışınının büyük bir kısmını etkili bir şekilde soğuran
ve fononlar tarafından harcanan gücün en aza indirgendiği malzemelerden elde edilmiş
olup, çok eklemlidir. Çok eklemli güneş hücreleri çalışmaları içinde en göze çarpan
örnek Ge üzerine büyütülen GaInP ile GaAs üçlü malzeme sistemleridir. Bu çalışmada,
üç eklemli GaInP/GaAs/Ge FV yapılar güneş ışınımının büyük bir bölümünü soğuracak
şekilde enerji bant aralığı optimizasyonu ile tasarlandı ve p-Ge alttaş üzerine Moleküler
Demet Epitaksi (MBE) tekniği ile büyütüldü. Büyütülen üç eklemli güneş hücre
yapısının fabrikasyon işlemleri Ti/Ag/Au metalleri kullanılarak yapıldı ve aygıt üretimi
tamamlandı. GaInP/GaAs/Ge üç eklemli yapının güneş hücre parametrelerini
belirlemek için akım‒voltaj (I‒V) karakterizasyonu solar simulatör kullanılarak AM1.5
ışınımı altında yapıldı (Şekil 1.b). GaInP/GaAs/Ge üç eklemli güneş hücresinin 1 güneş
altında verimlilik değeri %22.82 olarak hesaplandı
Teşekkür: Bu çalışma; 2016K121220 nolu proje ile Kalkınma Bakanlığı tarafından
desteklenmektedir.
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Uçak, füze, gemi ve denizaltı gibi çeşitli uygulamalarda konum ve yönelim
tayininde kullanılan Ataletsel Navigasyon Sistemleri (ANS) alt birimi olan Fiberoptik
Dönüölçer (FOD) sistemleri; Sagnac etkisi olarak bilinen ve dönüde oluşan faz farkını
ölçmeye yarayan, üç eksende hareketi algılayan interferometrik sistemlerdir. [1] Çok
fonksiyonlu entegre optik (MIOC) aygıtı; içinde faz modülatörü ve çiftleyici gibi yapılar
bulunduran, kutuplama özelliği gösteren (FOD) Fiberoptik Dönüölçer sistemlerinde
kullanılan entegre optik birimdir. Üretilen bu aygıtların kristal içi PER (Polarization
Extinction Ratio) değeri, fiber-optik dönüölçerlerin ölçüm hassasiyetini belirleyen en
önemli kriterlerden birisidir. MIOC’ların kristal kutuplama özelliğinin arttırılması ve
kutuplanmaya bağlı faz gürültüsünün azaltılması fiberoptik dönölçerin ölçüm
hassasiyetini arttırır. [2]
Bu çalışmada, FOD sistemlerinde faz modülasyonunda kullanılacak olan yüksek
performanslı MIOC tasarım, üretim ve karakterizasyon çalışmaları yapılmıştır. Yapılan
simülasyon çalışmaları ile üretim adımları belirlenerek, LiNbO3 kristali üzerine
dalgakılavuzu temelli MIOC aygıt üretim çalışmaları yapılmıştır. Elde edilen aygıtların
kutuplanma karakterizasyonları kurulan “path-matched interferometre” düzeneği ile
ölçülmüş, Yapılan analizler sonucunda, yaklaşık 45-50 dB aralığında MIOC kristal içi
PER ölçümü gerçekleştirilmiştir. Şekil 1’de elde edilen MIOC aygıtının şematik bir
gösterimi sunulmuştur.
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Şekil1. MIOC aygıtı
Anahtar kelimeler: LiNbO3, MIOC, dalgakılavuzu, APE, difüzyon, PER
Kaynakça
[1] Schmidt R.V., Kaminov I.P., Metal-Diffused Optical Waveguides in LiNbO3,
[2] "Fundamentals of Optical Waveguides, Elsevier, 2006" Katsunari Okamoto

Özet
Fiber optik dönüölçerler, navigasyon, güdüm ve stabilizasyon gibi amaçlarla kara,
deniz, hava ve uzay platformlarında yaygınlıkla ve güvenilir bir şekilde kullanılan bir
çeşit ataletsel sensördür. Fiber optik dönüölçerler incelendiğinde beyaz gürültü
değerlerini limitleyen kaynağın bağıl şiddet gürültüsü (RIN) olduğu görülmektedir. Bu
çalışmada dönüölçer performansını etkileyen farklı gürültü kaynaklarının analizleri
yapılmış ve modülasyon derinliği optimize edilerek beyaz gürültü değerinin azaltıldığı
gösterilmiştir.
Fiber optik dönüölçer beyaz gürültü kaynakları temelde vurma (shot) gürültüsü,
elektronik gürültü ve RIN olarak sınıflandırılabilir. Beyaz gürültü kaynaklarının
dönüölçer üzerindeki etkisi Allan varyans yöntemi ile hesaplanarak açı rasgele yürüme
(ARW) olarak ifade edilmektedir. Farklı beyaz gürültü kaynaklarının dönüölçerin optik
çıkış gücü ile farklı etkilendikleri görülmektedir. Örneğin, vurma gürültüsü optik gücün
karekökü ile doğru orantılı iken RIN doğrudan optik güç ile orantılıdır. Bunun yanında
elektronik gürültü, optik gücün fonksiyonu değildir. Bu gerçekten yararlanılarak
toplam beyaz gürültü değerini azaltmak için modülasyon derinliği optimizasyonu
yapılmıştır. Bu analizler, dönüölçer testleri sonucunda elde edilen ARW değerleri ile
doğrulanmıştır.
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(a)

Özet
Fiber optik dönüölçerler (FOD) belirli bir zaman aralığındaki dönü miktarını ya da dönü
hızını ölçen ve genellikle askeri uygulamaların navigasyon sistemlerinde yaygın
kullanılan algılayıcılardır. Son zamanlarda yapılan çalışmalar FOD hassasiyetinin
sıcaklığa bağlı değişimleri üzerine yoğunlaşmıştır. Fiber sarımda sıcaklığa bağlı
değişimlerin sistem performansını etkilediği bilinmekte ve bu etki literatürde ‘Shupe
etkisi’ olarak yer almaktadır [1] . Bu çalışmada, fiber sarım için yastıklı ve aralıklı gibi
farklı tasarımlar yapılmış ve tasarlanan fiber sarımların sonlu elemanlar analizi (FEM) ile
benzetimleri gerçekleştirilmiştir. Benzetim sonucunda sıcaklık dağılımı ve sıcaklığa
bağlı stres dağılımları elde edilmiştir (Şekil 1). Sarımların sıcaklığa bağlı testleri yapılmış
ve elde edilen sonuçlar birbirini doğrular şekilde çıkmıştır.

(b)

Şekil 2: (a) Modülasyon derinliğine bağlı ARW değerleri (b) Standart ve optimum
modülasyon derinliği ile elde edilen Allan varyans grafikleri
Anahtar kelimeler: Fiber Optik Dönüölçer (FOD), açı rasgele yürüme (ARW), bağıl
şiddet gürültüsü (RIN), Allan varyans.
Kaynakça:

Yapılan değişikliklerin farklı parametreler ile benzetimi ve bunun deneysel olarak
uygulanması ile FOD performansını doğrudan etkileyen sıcaklığa bağlı oluşan hataların
azaltılması mümkün olmuştur. Buradan elde edilen sonuçlara göre fiber sarım tasarımı
optimize edilmiştir.

[1] H. Lefèvre, The fiber-optic gyroscope. Artech House, 2nd ed., 2014.
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Şekil 1: Fiber sarım FEM benzetimi ve elde edilen gerinim dağılımı
Anahtar kelimeler: Fiber Optik Dönüölçer (FOD), fiber sarım, Shupe etkisi, FEM (sonlu
elemanlar yöntemi)
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Abstract
Distributed vibration sensor (DVS) systems have attracted increasing
attention in recent years due to its remarkable advantages in practical
applications such as health monitoring and security of civil infrastructures,
railways, oil and gas pipelines, borders, and so on [1]. However, it is hard to
characterize the performance of the system due to the random nature of
Rayleigh backscattered light and fading phenomenon
[20]For this reason, the performance characteristics of the system should be
provided in a statistical manner. In this work, we experimentally determine
the statistical characteristics of the signal-to-noise ratio (SNR) of an optical
time domain reflectometer (OTDR) based direct detection DVS system. The
SNR values are extracted from the power spectral density (psd) of the
acquired data over the monitored distances. We present the probability
distribution function (pdf) patterns of SNR and their mean values at different
distances.

Figure 1: Experimental setup for the distributed vibration sensor. EDFA: Erbium doped
fiber amplifier,
108

FOTONİK 2017 | 19. Ulusal Optik, Elektro-Optik ve Fotonik Çalıştayı
AOM: Acousto-optic modulator, Optical BPF: Optical band pass filter, PD:
SERBEST UZAY OPTİK HABERLEŞMESİNDE
Photodetector
VERİ ANALİZİ
The experimental setup is shown in Fig 1. The amplified light from
the narrow linewidth continuous-wave (CW) laser is passed through an AOM
which generates the interrogation pulses with 100 ns width and injected into
the fiber via a circulator. The backscattered signal from the fiber is directed to
the detection regime in which the signal flows through an EDFA and a number
of optical band pass filters followed by a photodetector. The detected signal is
acquired by a data acquisition system (DAQ) and then post-processed in
MATLAB to analyze its characteristics. The external disturbances are
continuous sine waves with ~50 Hz frequency generated by a vibrator placed
close to the buried fiber.
Our results provide a relatively more complete and indicative figure
of merit for the sensor system and verify that our sensor system has a long
sensing regime and high SNR.
Keywords: Distributed vibration sensor, optical time domain reflectometer,
signal-to-noise ratio, probability distribution function, vibration, fading
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Özet
Serbest uzay optik haberleşme sistemlerinde, birbirini gören lazerler kullanılarak
kablosuz veri haberleşmesi sağlanır. Fiber kablolama ile ulaşılabilen Gigabit’ler
mertebesindeki band genişliğine kablo kullanılmadan ulaşabilmenin tek yolu olan
serbest uzay optik haberleşme teknolojisi, lazer ışığının, modüle edilerek serbest
ortamda alıcıya ulaştırılması prensibine dayanır. Lazer kaynağından çıkan ışın, modüle
edilerek dağıtıcı ile atmosfere bırakılır ve bir lens sistemi yardımı ile algılayıcı üzerine
düşürülür ve demodüle edilir. 1996 yılında ticari amaçla kullanılmak üzere piyasaya
sürülen serbest uzay optik haberleşme sistemleri, birçok telekomünikasyon ve bilişim
kurumu tarafından kullanılmaya başlanmıştır. Bu sistemler, kablolu haberleşme ile
ulaşılabilen band genişliklerinin kullanılması için gerek zaman ve gerekse maliyet
açısından büyük avantajlar sağlamıştır [1-3].
Bu çalışmada, serbest uzay optik haberleşme teknolojisi incelenmiş ve teknoloji,
OptiSystem 14.0 simülasyon programı ile analiz edilmiştir. Hazırlanan serbest uzay
optik haberleşme düzeneğindeki temel unsurlar, verici, iletim kanalı ve alıcıdır.
Vericide, PRBS (Pseudo Random Bit Sequence) üreteci, NRZ (Non-Return to Zero,
Sıfıra Dönüşsüz) darbesi jeneratörü, lazer kaynağı ve Mach-Zehnder modülatörü yer
almıştır. PRBS tarafından üretilen veri, 20 Gbps hızında kodlanmış ve Mach-Zehnder
modülatörü kullanılarak ışık modülasyonu uygulanmıştır. Çalışma dalgaboyu 1550 nm
ve gücü 20 dBm olan lazer kullanılmıştır. Modüle edilen ışık, kazancı 20 dB olan optik
kuvvetlendirici ile kuvvetlendirilmiştir. Ardından, sinyal, serbest uzay optik kanalı
yoluyla doğrudan alıcıya gönderilmiştir. Düzenekte, dört tane kanal kullanılmıştır.
Tasarlanan serbest uzay optik haberleşme sisteminin kalite faktörü, 29.37 iken söz
konusu sistemin sis altında çalışması durumunda ise 8.29 olarak gözlenmiştir. Kayıplar
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arttığında serbest uzay optik haberleşme sisteminin kalite faktörünün azaldığı
OPTİK HABERLEŞME SİSTEMLERİNDE FTTX TEKNOLOJİSİ
görülmüştür [4].
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modülatör
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Özet
Optik haberleşme ağları, AON (Active Optical Networks, Aktif Optik Ağlar) ve PON
(Passive Optical Network, Pasif Optik Ağı) olarak iki gruba ayrılır. Aktif ethernet
sisteminde veri trafiği, ethernet tabanlıdır. Pasif optik ağ yapısı, OLT (Optical Line
Termination, Optik Hat Sonlandırıcı), ONT (Optical Network Terminal, Optik Ağ
Terminali), ONU (Optical Network Unit, Optik Ağ Ünitesi), OLT ve ONU blokları
arasında bilgi akışının bölünmesini gerçekleştiren Power Splitter (Güç Bölücü veya
Optik Ayıraç) ve bu cihazları birbirine bağlayan optik fiberlerden meydana gelir. Optik
ağlarda, verinin dağıtılmasında FTTX (Fiber to the X, X’e Kadar Fiber) teknolojisinden
yararlanılır [1-3].
Bu çalışmada, FTTX teknolojisi incelenmiş ve FTTX uygulamalarında yer alan aktif ve
pasif ağ mimarileri değerlendirilmiştir. GPON’un (Gigabit Passive Optical Network,
Gigabit Pasif Optik Ağ) kullanıldığı FTTX teknolojisi, OptiSystem 14.0 simülasyon
programı ile analiz edilmiştir. Tasarımda, ev ve bina olmak üzere iki tane alt sistem
üzerinde çalışılmış ve bu alt sistemlerde, eve kadar gidilmesi FTTH (Fiber to the Home,
Eve Kadar Fiber) uygulaması ve binaya kadar gidilmesi ise FTTB (Fiber to the Building,
Binaya Kadar Fiber) uygulaması olarak incelenmiştir. Pasif optik ağ yapısı içeren GPON
FTTX teknolojisi kapsamındaki FTTH ve FTTB uygulamalarında, optik fiberin
uzunluğunun artmasıyla sistemin kalite faktörünün azaldığı ve buna bağlı olarak veri
kalitesinde bozulma olduğu ve bit hızının artmasıyla sistemin veriminin azaldığı
görülmüştür. Göz diyagramı ve kalite faktörü analizlerinde, evlere ulaşan sinyallerde
çok önemli farklılıklar olmadığı belirlenmiştir [4].

110

FOTONİK 2017 | 19. Ulusal Optik, Elektro-Optik ve Fotonik Çalıştayı
Anahtar kelimeler: İletişim teknolojileri, optik haberleşme, optik ağ, GPON, FTTX
teknolojisi, optik fiber
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