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Silisyum fotonik teknolojilerin yaygınlaşması ve üretim olanaklarının artmasıyla birçok farklı dalga 
boyunda yeni optik uygulamalar ortaya çıkmaktadır. Bu yeni uygulamalar sayesinde, optik 
haberleşmede geleneksel olarak kullanılan 1310 nm ile 1550 nm dalga boylarından çok daha farklı, 
oktav genişliğine kadar uzanabilen bant aralıkları ile, daha önceden elde edilemeyen hassasiyette ölçüm 
veya sinyal üretimi yapılabilmektedir. Bu çeşit geniş bantlı silisyum fotonik sistemlerin verimliliği, 
kullanılan bant aralıklarında optik sinyallerin etkili biçimde yönlendirilmesi, ayrıştırılması ve 
birleştirilmesine bağlıdır. Bu sistemlerin ölçeklenebilirliği ise, geniş bantlı sinyaller ile çalışabilen, 
optik masa üzerinde düzeneklerde de sıklıkla kullanılan çift renkli (dichroic) ayraçlara benzer 
aygıtların dalga kılavuzları ile oluşturulmasını gerektirmektedir. 

Bu konuşmada, bu problemin çözümü için geliştirdiğimiz, oktav genişliğinde çalışma aralığına sahip, 
gönderilen optik sinyali kısa-geçirgen ve uzun-geçirgen bantlara ayıran filtreler tanıtılacaktır. Bu 
filtrelerin tasarımı iki önemli unsurdan oluşmaktadır: İlk olarak spektral seçiciliğe sahip dalga kılavuzu 
arakesiti belirlenerek istenilen filtre sınır dalga boyu tasarlanabilmektedir. Daha sonra optik girdiyi bu 
belirlenen geometriye kayıpsız ulaştırabilmek için ışığın ilerlediği yönde yavaşça değişen dalga 
kılavuzları sayesinde standart bir arakesitten spektral seçici arakesite geçiş sağlanmaktadır. Bu yöntem 
kullanılarak sınır dalga boyu 1550 nm ve 2100 nm bantlarında, CMOS teknolojileryle üretilen 
filtrelerde 2.82 dB/nm’ye ulaşan bant geçişi hızları ölçülmüştür. Bu yeni aygıt teknolojisinin gelecekte 
tümleşik ve fiber-tabanlı iletişim, sensör, görüntüleme ve optik sentez uygulamalarında kullanılacağı 
öngörülmektedir. 

 
Şekil 1: (a) Spektral seçici dalga kılavuzu arakesiti. (b) Sınır dalga boyuna göre değişen elektrik alan 
profilleri. (c) Arakesitler arasında kayıpsız geçişi sağlayan dalga kılavuzu geometrisi. (d) 1300 nm ve 
(e) 2800 nm dalga boylarında filtre simülasyonları. (f) 1550 nm ve (g) 2100 nm bantları için tasarlanan 
filtrelerin deneysel sonuçları. 
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