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ÖZET  

CoSb3 BAZLI KATKILI SKUTTERUDĠTELERĠN TRANSPORT ÖZELLĠKLERĠ 

Bugün, dünya üzerinde kullanılan enerjinin büyük bir bölümü (%80) petrol bazlı yakıt 

ürünlerinden karĢılanmakta ve bu enerjinin önemli bir kısmı da endüstriyel atık ısı 

olarak atmosfere karıĢmaktadır. Termoelektrik (TE) enerji dönüĢtürücüler (Termo-

elektrik Jeneratörler) kullanılarak bu atık ısının önemli bir kısmını doğrudan elektrik 

enerjisine dönüĢtürmek mümkündür. TE malzemeler ısı enerjisini doğrudan elektrik 

enerjisine dönüĢtürebilen malzemelerdir. Günümüzde enerji dönüĢüm verimliliği henüz 

istenen seviyede (~%10) olmamasına karĢın, yeni geliĢtirilecek yüksek verimliliğe sahip 

TE malzemelerle enerji dönüĢüm verimliliğinin önemli ölçüde artırılması mümkündür. 

TE enerji dönüĢtürücüler (jeneratör ya da soğutucular) klasik enerji dönüĢtürücülerle 

kıyaslandığında güvenli olması, geniĢ bir sıcaklık aralığında enerji dönüĢümü 

sağlayabilmesi, sessiz çalıĢma basit konfigürasyonlara sahip olma gibi pek çok önemli 

avantajları vardır.   

 

Bir TE cihazın (jeneratör ya da soğutucu) performansı termoelektrik figure of merit 

olarak adlandırılan Z parametresine önemli ölçüde bağlıdır. Bu parametrenin boyutsuz 

hali olan, ZT = S
2T/ , mutlak sıcaklık (T)  ile transport parametreleri olan, Seebeck 

katsayısı (S), elektriksel iletkenlik () ve toplam termal iletkenlik   ( = e+L burada 

e elektronik katkı, L ise örgü titreĢimleri katkısını göstermektedir) gibi parametrelere 

bağlıdır. Ġyi (ZT değeri yüksek olan) bir TE malzeme, yüksek güç faktörü (S
2) ve 

düĢük termal iletkenliğe sahip olmalıdır. Tranport parametreleri doğrudan birbirlerine 

bağlı olduğu için yüksek ZT değeri elde etmek kolay değil. Bu amaçla izlenen genel 

yöntem malzemenin elektronik özelliği korunurken termal iletkenliğin maksimum 

oranda düĢürülmesinin sağlanmasıdır. Termal iletkenliğin elektronik katkısının 

Wiedman-Franz yasasından dolayı elektriksel iletkenlikle doğrudan iliĢkili olması, 

termal iletkenliğin düĢürülmesi ile ilgili düĢüncelerin örgü titreĢimleri katkısının 

düĢürülmesi üzerine yoğunlaĢmasını sağlamıĢtır 
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Bu amaçla kullanılan malzemelerin baĢında Skutterudite (Norveç‟te küçük bir maden 

kasabası olan Skutterud adından gelmekte) bileĢikler gelmektedir. Bu bileĢikler yeni 

nesil TE malzemeler olup, değiĢtirilebilen elektronik yapıları yüksek ZT değeri elde 

edilmesinde önemli rol oynamaktadır.  

 

Binary (ikili) Skutterudite bileĢiğinin kristal yapısı cisim merkezli kübik yapı olup uzay 

grubunda (Im3) yer alır ve birim hücreleri MX3 (burada M: Co, Rh ya da Ir gibi metal 

atomları, X: P, As, Sb pnicogen atomları göstermektedir) yapısına sahip 8 küpten 

oluĢur. Skutterudite bileĢiklerin birim hücresi yabancı atomların yerleĢebileceği iki tane 

büyük boĢluk bulundurur. Bu boĢlukların doldurulması ile oluĢturulan yapıya Katkılı 

Skutterudite bileĢikler denir. Katkılı Skutterudite bileĢiklerin kimyasal formülü  

2M8X24 ya da M4X12 (burada , katkı atomlarının yerleĢtiği boĢlukları 

göstermektedir) ile gösterilir.  Bu bileĢiklere katılan katkı iyonları birim hücre içinde Sb 

atomlarının oluĢturduğu icosahedral yapı ile oldukça zayıf bağ yaparlar. G. S. Slack ve 

arkadaĢları bu katkı atomlarının Einstein osilatörü gibi bağımsız davranabileceğini ve 

ısı taĢıyan fononların güçlü saçılmalarına neden olarak termal iletkenliğin önemli ölçüde 

düĢmesine neden olabileceğini ileri sürmüĢlerdir. Slack ve arkadaĢlarının bu teorisi 

birçok deneysel sonuçla da doğrulanmıĢtır. 

 

Skutterudite bileĢikler içerisinde CoSb3, katkı atomlarının yerleĢebileceği en geniĢ 

boĢluklara sahip olan bileĢik gurubudur. Bunun nedeni Sb atomlarının P ve As 

atomlarına göre daha büyük yarıçapa sahip olmalarıdır. BoĢlukların geniĢ olması katkı 

limitini artırmakta, böylece yapının elektronik özelliği bozulmadan, termal iletkenliği 

önemli ölçüde düĢürülmektedir. 

 

Bu çalıĢmada, CoSb3 Skutterudite bileĢiği Ba, Yb, In,  ve Ce katkı atomları ile 

katkılandırılarak elde edilen bileĢiklerin elektriksel iletkenlik, termoelektrik özellikleri 

incelenmiĢ ve yapısal analizi yapılmıĢtır. Böylece yüksek verimli yeni TE malzemeler 

sentezleyerek yeni nesil enerji dönüĢüm teknolojisine katkı sağlamayı hedeflemiĢ 

bulunuyoruz. 
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SUMMARY 

TRANSPORT PROPERTIES OF CoSb3 BASED FILLED SKUTTERUDITIES 

 

Today, the dominant part of world‟s overall energy (80%) is derived from fossil fuels 

and the major portion of this energy is eventually rejected to atmosphere in the form of 

a waste industrial heat. Using thermoelectric power conversion, it is possible to convert 

a part of this vast amount of waste heat directly into electricity. For this purpose TE 

materials are used. Although the efficiency of the conversion process is currently not 

very high (~10%), with the development of new and more efficient thermoelectric 

materials it should be possible to make dramatic improvements in the conversion 

efficiency. Moreover, thermoelectric power generation offers several highly desirable 

features, namely an exceptionally reliable operation, simple configuration, scalability, 

and no noise signal.  

The performance of a thermoelectric device (generator or cooler) depends on a material 

parameter called thermoelectric figure of merit, Z. In its dimensionless form, ZT = 

S
2T/, it depends, apart from the absolute temperature T, on three transport 

parameters: Seebeck coefficient S, electrical conductivity , and the total thermal 

conductivity  ( = e+ L where e is the electronic contribution and L is the lattice 

contribution). A good thermoelectric material should have high ZT, i.e., high power 

factor (S
2) and low thermal conductivity. Since the transport parameters are mutually 

interdependent, it is not easy to achieve the desired maximum value of ZT. The usual 

strategy is trying to preserve good electronic properties (high S
2 term) while making 

the thermal conductivity as low as possible. Since the electronic part of the thermal 

conductivity is intimately connected with the electrical conductivity via the 

Wiedemann-Franz law, it is the lattice thermal conductivity that one should focus on to 

minimize. Skutterudites (the name originating from a small mining town, Skutterud, in 

Norway) are one of the novel thermoelectric materials that offer possibilities to modify 

the atomic structure which, in turn, may have a desirable effect on enhancing the figure 

of merit.  

 

Binary skutterudites crystallize in the body-centered-cubic structure with the space 

group Im3 and their unit cell contains 8 blocks of MX3 where M is a metal atom such as 
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Co, Rh, or Ir and X is a pnicogen atom P, As, or Sb. The Skutterudite structure contains 

two large voids that can be filled by foreign species resulting in the so-called filled 

Skutterudites. Designating the void by , the filled Skutterudite can be represented as 

2M8X24 or, equivalently, as M4X12. Bonding of the filler ion in the large icosahedral 

cage of Sb atoms is rather weak and Slack et al. suggested that such filler ions may 

behave as independent, Einstein-like oscillators and their resonant interaction with the 

normal phonon modes may lead to a dramatic reduction in the otherwise rather large 

lattice thermal conductivity.  This theory has been confirmed by many experimental 

works. 

The CoSb3 compounds have the largest voids among Skutterudite compounds since the 

atomic radius of Sb larger than As, P atom that exist in same periodic group. This 

increases filling fraction limit of filler atom. Therefore thermal conductivity 

dramatically decreases while electronic properties don‟t change.  

In this thesis, we will investigate the transport properties of CoSb3 based filled 

Skutterudite by filling with different filler (Ba, Yb, In, Ce) atoms. We aim to synthesize 

new desirable (high efficient) thermoelectric materials and thus to contribute technology 

of new energy conversion systems.  
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1. GĠRĠġ 

Günümüzün en önemli problemlerinden biri hiç Ģüphesiz enerji problemidir. 

Teknolojinin geliĢimi ve bununla birlikte dünya nüfusunun hızla artması, enerji 

ihtiyacının da hızla artmasına neden olmaktadır. Dünya Enerji Birliği‟nin (IEA) son 

verilerine göre, bugün dünya üzerinde kullanılan gündelik enerji miktarı yaklaĢık 15 

TW olup, 2050 yılına kadar bu miktarın iki katına çıkacağı öngörülmektedir. Bugün 

tüm dünyada kullanılan enerjinin yaklaĢık %80‟ni fosil bazlı yakıt ürünlerinden (petrol, 

kömür doğal gaz…) karĢılanmakta bunun da %35 gibi önemli bir bölümünü petrol bazlı 

yakıt ürünleri oluĢturmaktadır. Ancak yakın gelecekte birçok petrol kaynağının 

tükenecek olması, bu yakıt türünün bulunabileceği yerlerin saptanmasının zorluğu, 

çıkarılıĢı ve iĢlenmesinin oldukça pahalı olması ve fossil bazlı yakıt türlerininin önemli 

bir kısmının doğaya verdiği zararlar gözönüne alındığında yeni, sürekli, verimli ve 

yenilenebilir enerji kaynaklarının bulunması kaçınılmazdır. Bu amaçla son yıllarda 

yapılan bilimsel çalıĢmaların önemli bir kısmınının bu düĢünce üzerine odaklandığını 

söylemek mümkündür. Fossil bazlı yakıt ürünlerine alternatif olabilecek enerji 

kaynakları arasında hidrotermal, nükleer, rüzgâr, güneĢ, hidrojen ve termoelektrik gibi 

enerji kaynaklarını saymak mümkündür. Ancak malesef bu saydığımız enerji 

türlerinden hiçbiri tek baĢına petrol bazlı yakıt ürünlerinin sağladığı %35‟lik enerji 

gereksinimini karĢılayamamaktadır. Bu sorunun çözümü ancak yukarıda saydığımız 

alternatif enerji kaynaklarının birlikte kullanılabileceği bir teknolojinin üretilmesiyle 

mümkündür.  Termeoelektrik malzemelerin böyle bir teknolojide önemli bir rol 

oynayabileceği son yıllarda bu alanda yapılan çok sayıda önemli çalıĢma ile ortaya 

çıkmıĢtır.  

 

Termoelektrik (TE) olay kısaca, ısı enerjisinin doğrudan elektrik enerjisine dönüĢmesi, 

ya da tersi olarak, elektrik enerjisinin sıcaklık farkına neden olması olarak ifade 

edilebilir. Diğer bir deyiĢle, termoelektrik malzemeler bir sıcaklık gradiyentine (sıcaklık 

farkına) maruz bırakıldıklarında önemli sayılabilecek bir elektriksel potansiyel üretirler 

(termoelektrik jeneratör). Tersi, içlerinden bir elektrik akımı geçirildiğinde malzemenin 

bir ucu soğurken diğer ucu ısınacak Ģekilde malzeme üzerinde bir sıcaklık gradiyenti 

(termoelektrik soğutucu)  oluĢur [1]. TE malzemeler, özellikle atık ısı dediğimiz 

kullanım sonunda ya da kullanılmadan doğrudan atmosfere karıĢan ısı enerjisini, 
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kullanılabilir verimli elektrik enerjisine dönüĢtürmekte kullanılırlar [2]. Bugün dünya 

üzerinde kullanılan toplam enerjinin yaklaĢık %60‟nın atık ısı olarak atmosfere karıĢtığı 

gözönüne alındığında, TE malzemelerin yakın geleceğin enerji teknolojisinde ne derece 

önemli rol oynayabileceği rahatlıkla görülebilmektedir.  

 

Termoelektrik malzemeler sadece elektrik üreteci olarak kullanılmazlar. Aynı zamanda 

soğutucu olarak da kullanılabilirler. TE üreteç ya da soğutucular baĢta elektronik 

sanayisinde olmak üzere, askeri ve uzay endüstrisi gibi birçok alanda 

kulanılabilmektedir. Bu cihazların klasik jenerator ya da soğutuculara göre pek çok 

avantajları bulunmaktadır. Uzun ömürlü olma (yani binlerce saat aralıksız çalıĢabilme), 

mekanik bir taĢınım söz konusu olmadığı için (gaz sıkıĢtırıp pompalama) sessiz 

çalıĢabilme, rüzgâr panelleri ya da güneĢ pilleri gibi herhangi bir coğrafik veya 

mevsimsel kosula bağlı olmama, çok geniĢ bir sıcaklık aralığında elektrik enerjisi 

üretebilme özelliklerinin olması önemli avantajlarından bazıları olarak görülebilir [3].  

 

Termeolektrik teknolojisinin bu kadar önemli avantajlarının bulunmasına karĢın, bir TE 

jenerator ya da soğutucunun verimliliği maalesef henüz istenen seviyeye ulaĢamamıĢtır. 

Bir TE cihazın verimliliği,  “figure of merit” olarak bilinen boyutsuz parametre ZT‟ye 

önemli ölçüde bağlıdır. Bu parametrenin değerinin büyük olması cihazın verimliliğini 

de önemli ölçüde artırmaktadır. Ancak bu parametrenin de kendi içinde bir takım 

transport parametrelerine (elektriksel iletkenlik, termal iletkenlik ve Seebcek katsayısı 

gibi) bağlı olması ve bu transport parametrelerinin de kendi aralarında birbirleriyle 

iliĢkili olması, ZT parametresinin değerinin artırılmasında bir takım zorlukların ortaya 

çıkmasına neden olmaktadır. Bu parametre ile ilgili ayrıntılı bilgi Bölüm 2.2‟ de 

verilecektir. 

 

Bugün ticari olarak kullanılan TE cihazların büyük bir kısmı Bi2Te3 ya da Sb2Te3 gibi 

TE malzeme bazlıdır. Bu malzemelerin ZT değeri oda sıcaklığında yaklaĢık 1 değerinde 

olup buna karĢılık gelen TE cihazın verimliği %5-%8 arasında değiĢmektedir.  

Verimliliğin düĢük olması, bu alandaki çalıĢmaların yüksek ZT değerine sahip yeni TE 

malzeme gruplarının bulunması üzerine odaklanmasına neden olmuĢtur. Bu anlamda 

son 20 yılda baĢta Skutterudite bileĢikler olmak üzere, Clahtrates, Half Heusler ve 

Oxide bileĢikler gibi birçok TE malzeme grubu bulunmuĢtur [4]. Bunlar içerisinde 
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Skutterudite bileĢikler sahip oldukları iyi elektronik ve mekanik özelliklerinin yanı sıra 

hem p-tipi hem de n-tipi olarak sentezlenebilme özelliklerinden dolayı, en çok ilgi gören 

TE malzeme grubudur. Bunun dıĢında sentezlemede kullanılan kimyasal elementlerin 

çevre dostu ve düĢük maliyetli olması ve bir çok bileĢik için ZT >1 özelliğinin 

baĢarılabilmiĢ olması bu bileĢikleri diğer TE malzeme gruplarından ayıran önemli 

özelliklerden bazılarıdır. Nitekim bu durum, bu alanda çok sayıda çalıĢma yapılmasına 

neden olmuĢtur. Skutterudite bileĢikler ile ilgili bilgi Bölüm 2.6‟ da ayrıntılı olarak 

anlatılmıĢtır.  

 

Bu çalıĢmada, CoSb3 Skutterudite bileĢiklere farklı elementlerin (Ba, Yb, In, Ce) farklı 

oranlarda katkılanması ile oluĢturulan bileĢikler sentezlenip transport özellikleri 

incelenerek yüksek ZT değerine sahip yeni TE malzemelerin bulunması amaçlanmıĢtır. 
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2. GENEL KISIMLAR 

2.1. TERMOELEKTRĠK OLAY 

Termoelektrik olayın keĢfedilmesi 1820‟ li (Seebek olayı) yıllara dayanmaktadır. Fakat 

uygulama alanları ve teorik alt yapısı ile ilgili geniĢ çaplı çalıĢmalar ilk kez A. Ioffe ve 

J. Goldsmid tarafindan 1960‟larda yapılmıĢtır. Termoelektrik olay denince Seebeck, 

Peltier ve Thomson olayları anlaĢılır. Bu bölümde bu olaylar ayrı ayrı ele alınarak 

terorik alt yapıları ile ilgili genel bilgiler verilecektir. 

2.1.1 Seebeck Olayı 

Ġlk defa 1820 de Alman Fizikçi Thomas John Seebeck tarafından tesadüfen keĢfedilen 

olay, bir metal çubuk üzerinde bir sıcaklık gradiyenti oluĢturulması ile çubuğun iki ucu 

arasında bir potansiyel farkının gözlenmesine dayanır. Seebeck bu gözleminden kısa 

süre sonra bu sefer iki farklı metalden oluĢan bir alaĢım kullanarak aynı deneyi 

tekrarlamıĢtır. Ġki metalin birleĢim noktaları arasında bir sıcaklık farkı 

oluĢturulduğunda, metallerin uçları arasında bir elektriksel potansiyelin oluĢtuğunu 

gözlemlemiĢtir (ġekil 2.1).  

 

ġekil 2.1: Kapalı bir devrede Seebeck olayı. 1T  ve 2T , iletkenlerin birleĢim noktalarındaki sıcaklıkları 

göstermektedir. 

 

Seebeck bu olayı, kutuplar ve ekvator arasındaki sıcaklık farkı ile yerin manyetik 

alanını iliĢkilendirerek açıklamaya çalıĢmıĢtır [5]. Seebeck‟in bu büyük hatasında, o 

dönemde Elektromanyetik Teorinin henüz çıkmıĢ olması, art arda birçok deneysel 

çalıĢma ile doğrulanmıĢ olması ve dolayısıyla da bu teorinin çok popüler olması önemli 

rol oynamıĢtır. Seebeck yaptığı gözlem sonucuna dayanarak bugün yarıiletkenler olarak 
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ifade ettiğimiz birçok bileĢiği ayrıntılı incelemiĢ, böylece yarıiletkenler alanına da çok 

önemli katkılar sağlamıĢtır. 

 

Seebeck olayında temel fiziksel olay Ģu Ģekilde gerçekleĢmektedir: Sıcaklık farkına 

maruz bırakılan iletken yapıda sıcak bölgedeki serbest yüklü taĢıyıcılar sahip oldukları 

kinetik enerji nedeniyle soğuk bölgeye geçerler ve geride net pozitif yüke sahip 

çekirdekleri bırakırlar. Bunun sonucunda bir elektriksel potansiyel artıĢı meydana gelir. 

OluĢan bu potansiyel artıĢı yük ayrıĢmasından doğan elektriksel alan ile dengelenir. 

Diğer bir deyiĢle, baĢlangıçta sıcak bölgeden soğuk bölgeye geçen taĢıyıcılar yük 

ayrıĢması sonucu oluĢan elektrik alanın katkısıyla soğuk bölgeden sıcak bölgeye de bir 

geçiĢ meydana getirirler. Belli bir süre sonra o sıcaklık aralığı için elektriksel 

potansiyeldeki artıĢ dengelenir. Soğuk bölgeye geçen taĢıyıcı yoğunluğu sıcaklıkla 

orantılıdır.  

 

                                        

ġekil 2.2: Açık bir devrede Seebeck potansiyelinin tasviri. 

 

AS  ve BS sırasıyla A be B iletkenlerinin mutlak Seebeck katsayılarını, 1T  ve 2T  ise 

iletkenlerin birleĢim noktalarının sıcaklıklarını ( 1 2T T ) göstermek üzere, açık uçlu bir 

devrede a ve b uçları arasında sıcaklık farkı nedeniyle oluĢan potansiyel farkı 

  dTSSdTSVVV
T

T
BA

T

T
ABba )(

1

2

1

2
                                            2.1.1 

ile gösterilir.  Burada S Seebeck katsayısı ya da termal güç (thermo-power) olarak da 

adlandırılır. Birimi V / K  dir. 

 

2.1.2 Peltier Olayı 

Ġlk kez 1834 yılında Jean Peltier tarafından keĢfedilen bu olay Seebeck olayının tersi 

olarak da ifade edilebilir. Diğer bir deyiĢle, içinden bir akım geçirilen yine iki farklı 
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iletkenden oluĢan bir yapıda akımın yönüne bağlı olarak iletkenlerin birleĢim 

noktalarından birinde ısı soğuruluken diğerinde ısı yayılımı meydana gelir (iki değme 

noktası arasında bir sıcaklık farkı oluĢur) [6].       

 

 

ġekil 2.3: Peltier olayı. ġekil‟deki gibi bir devreden bir akım geçirilmesi durumunda iletkenlerin birleĢim 

noktası 
2T ‟de ısı soğurulurken 1T  noktasında ısı yayılımı söz konusu olur.  

 

Sıcaklığın 2T  olduğu yerde birim zamanda soğurulan, ya da sıcaklığın 1T  olduğu yerde 

birim zamanda yayımlanan ısı miktarı 

 

AB A B( )
dQ

I I
dt

                                            2.1.2 

 

ile ifade edilir. Burada A  ve B  sırasıyla A ve B iletkenlerinin Peltier katsayısını 

göstermektedir. 

 

2.1.3 Thomson Olayı 

 Ġlk kez William Thomson (Lord Kelvin) tarafından keĢfedilen bu olayda sıcaklık 

gradiyentine sahip tek bir iletkenden bir akım geçirildiğinde, iletken üzerinde hem ısı 

salınımı hem de ısı soğurulması meydana gelir [7]. Pozitif ve negatif olmak üzere iki 

çeĢit Thomson olayı vardır. Çinko (Zn) ve Bakır (Cu) gibi metallerde sıcak uç yüksek 

potansiyel soğuk uç ise düĢük potansiyelde bulunur.  Sıcak uçtan soğuk uca doğru bir 

akım geçirildiğinde, ısı yayılımı meydana gelir. Bu olaya Pozitif Thomson Olayı denir.  

Öte yandan Demir, Nikel gibi metallerde soğuk uç yüksek potansiyelde sıcak uç ise 

düĢük potansiyelde bulunur. Ġletken içinden sıcak uçtan soğuk uca doğru bir akım 

geçirildiğinde, akım düĢük potansiyelden yüksek potansiyele doğru gerçekleĢir. Bu 

olaya da Negatif Thomson Olayı denir. 
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ġekil 2.4: a) Pozitif Thomson olayı    b) Negatif Thomson olayı 

 

Homojen bir iletkenden bir J  akım yoğunluğu geçirildiğinde, birim hacim baĢına 

soğurulan ya da yayınlanan ısı miktarı, 

dx

dT
JJq   2                                                                              2.1.3 

ile gösterilir. Burada  iletkenin öz direncini, 
dx

dT
  iletken boyunca oluĢan sıcaklık 

gradiyentini,  ise Thomson katsayısını göstermektedir. (2.1.3) eĢitliğinde ifadenin 

sağındaki ilk terim 2J (=
V

RI 2

) birim hacim baĢına üretilen Joule ısısıdır. Aynı eĢitliğin 

sağındaki ikinci terim 
dx

dT
J  ise üretilen Thomson ısısıdır; J ‟nin yönüne bağlı olarak 

iĢareti değiĢmektedir. Thomson olayı tersinir bir olaydır. 

 

Yukarıda ifade edilen üç termoelektrik olay birbirleriyle doğrudan iliĢkili olup, bu iliĢki 

Thomson tarafından (Kelvin Bağıntısı) ortaya konulmuĢtur. Bu iliĢki, 

AB
ABS

T


                                                                                2.1.4 

AB A BdS

dT T

 
                                                                     2.1.5 

 Ģeklinde ifade edilir. 
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2.2 TERMOELEKTRĠK “FIGURE OF MERIT” 

Termoelektrik malzemelerin elektrik enerjisi üretilmesinde kullanılabileceği fikri ilk 

olarak 1885 yılında Rayleigh tarafından ortaya atılmıĢtır. Buna karĢın böyle bir elektrik 

üretecin performansı ile ilgili ilk çalıĢmalar 1900‟lerin baĢında E. Altenkirsch tarafından 

yapılmıĢtır [8]. Altenkirsch‟in yaptığı çalıĢmaya göre, maksimum termoelektrik güç 

(maksimum oranda ısının elektrik enerjisine dönüĢümü) elde etmek için, iyi bir 

termoelektrik malzeme gerekir. Ġyi bir TE malzemede Joule ısısının minimum olması 

için elektriksel iletkenliğin yüksek; termal gradiyent ve buna bağlı olarak Seebeck 

katsayısının yüksek olması için de termal iletkenliğin düĢük olması gerekir. 

Altenkirsch‟ in deneysel verilerle elde ettiği bu sonuç daha sonra matematiksel olarak  

  


2S
Z                                                                                           2.2.1  

Ģeklinde formüle edilmiĢtir [6]. Burada, ( / )S V K  Seebeck katsayısını,   (W/m.K) 

termal iletkenliği ve 1( )Z K  termoelektrik “figure of merit”i göstermektedir. 

Termoelektrik “figure of merit” parametresi çoğu zaman boyutsuz Ģekli olan ZT  

(burada T mutlak sıcaklığı göstermektedir) ile de ifade edilir. ZT  tek bir malzemenin 

termoelektrik niteliğini göstermekte olup bir TE cihazın verimliliğini ifade eden  ‟yı 

belirleyen en önemli parametrelerden biridir. Aynı eĢitlikte gösterilen   termal 

iletkenlik parametresi, kendi içinde elektronik katkı ( e ) ve örgü katkısı ( L ) olmak 

üzere iki kısma ayrılır.  
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2.3 BĠR TE MALZEMENĠN NĠTELĠĞĠ, OPTĠMĠZASYONU VE BĠR TE 

CĠHAZIN VERĠMLĠLĠĞĠ 

Termoelektrik olayın popülerliğini kazandığı 1950‟li yıllardan günümüze bu 

malzemelerin optimizasyonu ve karakterizasyonu ile ilgili olarak geniĢ çaplı deneysel 

ve teorik araĢtırmalar yapılmıĢtır. Bir önceki bölümde ifade edildiği üzere, iyi bir TE 

malzeme 


2S
Z   den dolayı, yüksek güç faktörü ( 2S ) ve düĢük termal iletkenliğe 

( ) sahip olmalıdır. Ġlk etapta, güç faktörü ifadesi ve dolayısıyla da bu ifadenin bağlı 

olduğu diğer parametreler (Seebeck katsayısı ve elektriksel iletkenlik) göz önüne 

alındığında, metallerin yüksek iletkenlik özelliklerinden dolayı iyi birer TE malzeme 

olabileceği düĢünülebilir. Ancak metallerin bu özelliklerine karĢın düĢük Seebeck 

katsayısına ve yüksek termal iletkenliğe sahip olmaları onları iyi birer TE malzeme 

olma durumundan uzaklaĢtırmaktadır. Öte yandan, yarıiletkenler metallerle 

kıyaslandığında düĢük elektriksel iletkenliğe sahip olmalarına karĢın yüksek Seebeck 

katsayısına sahiptir. Ayrıca yarıiletkenlerin katkılanmasıyla iletkenliklerinin belli 

oranda artırılması mümkündür. Bu özellikleri yarıiletkenlerin termoelektrik malzemeler 

olarak kullanılmasını metallere oranla daha çekici kılmaktadır. TE malzemelerin 

optimizasyonu ve karakterizasyonu ile ilgili ilk çalıĢmalar 1960‟lara, A.F. Ioffe ve J. 

Goldsmid tarafından yüksek oranda katkılanmıĢ (taĢıyıcı konsantrasyonu 1810 - 2010  

cm 3  olan) yarıiletkenler ile yapılan çalıĢmalara dayanır[1,9]. Bir TE malzemenin 

optimizasyonu ile ilgili parametrelerin taĢıyıcı konsantrasyonuna bağlı değiĢimi ġekil 

2.5‟de gösterilmektedir. 
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ġekil 2.5: S ,  ve  ‟nın n  taĢıyıcı konsantrasyonuna bağlı değiĢimi. 

 

Son yıllarda alternatif enerji kaynakları ile ilgili dünya çapında yapılan çalıĢmalar TE 

alanında da yapılan çalıĢmaların ivmelenmesine neden olmuĢtur. Bunun sonucu olarak 

özellikle TE malzemelerin optimizasyonu ile ilgili yeni teoriler ortaya çıkmıĢ böylece 

yeni TE sistemler keĢfedilmiĢtir.   

 

Bu teorilerden biri G. D. Mahan tarafından 1989 da ortaya atılan B10k T  (burada Bk  

Boltzmann sabiti, T ise mutlak sıcaklıktır) kuralıdır [10]. Buna göre iyi bir TE 

malzemenin enerji bant-aralığı B10k T  kadar olmalıdır. Dar bant-aralıklı yarıiletkenler, 

taĢıyıcı mobilitesi yüksek olduğu için, genellikle iyi TE özellik gösterirler. Ancak bant-

aralığının aĢırı dar olması ZT değerini olumsuz yönde etkileyecek bir etkiye de neden 

olur. Zira bant-aralığının aĢırı dar olması ikincil taĢıyıcıların (minor carriers) termal 

olarak kolaylıkla uyarılmasına ve esas taĢıyıcılara zıt yönde ısı taĢınmasına katkıda 

bulunmalarına yol açar. Bu durum termal iletkenliğin artmasına sebep olarak ZT 

değerinin de düĢmesine neden olur.  G. D. Mahan‟nın bu konuda yaptığı çalıĢmalar, 

gerek fonon-kusur saçılmaları ve gerekse ikincil taĢıyıcıların termal iletkenliğe 

katkılarının minimum değerde tutulabilmesi açısından, B10k T ‟nin ideal bir bant-aralığı 
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olduğunu göstermiĢtir. Mahan‟nın elde ettiği bu sonuç deneysel olarak da oldukça iyi 

bir uyumla doğrulanmıĢtır. 

 

Optimizasyonla ilgili diğer bir önemli teorik çalıĢma da 1986‟da J. Goldsmid tarafından 

gerçekleĢtirilmiĢtir. Goldsmid yaptığı bu çalıĢmada “figure of merit” parametresinin 

taĢıyıcıların etkin kütlesi ve mobiliteleri  ( Z   *m ) ile orantılı olduğunu göstermiĢtir 

[11]. Bu orantı göz önüne alındığında, iki önemli düĢünce öne çıkmaktadır. Bu 

düĢüncelerden Goldsmid ve Mahan tarafından ortaya atılmıĢ olanı taĢıyıcı etkin 

kütlesinin mobiliteden bağımsız olarak artırılmasıdır. Etkin kütlenin mobiliteden 

bağımsız olarak artırılması ancak birden fazla eĢ bant yapısına sahip yarıiletkenlerde 

mümkün olabilmektedir. Bu tür bant yapısı genelde yüksek simetrili kristal yapıya sahip 

yarıiletkenlerde vardır. Ġkinci düĢünce ise G. A. Slack tarafından ileri sürülmüĢtür. Bu 

düĢünceye göre mobilitenin artırılması söz konusudur. Slack, mobilitenin, TE bileĢiğini 

oluĢturan elementlerin elektronegativite özellikleri (iki element arasında kovalent bağ 

yapabilme ölçüsünü veren bir kavramdır) ile yakından iliĢkili olduğunu öne sürmüĢtür 

[12]. Buna göre, TE malzemeyi oluĢturan elementler arasındaki elektronegativite farkı 

düĢük olunca o bileĢiğin taĢıyıcı mobilitesi de yüksek olmaktadır. Elektronegativite 

farkının büyük olması elementler arasında iyonik bağ oluĢması; dolayısıyla, yüksek 

oranda yük transferi anlamına gelir. Bu da taĢıyıcılarla optik fononların güçlü bir 

Ģekilde etkileĢmesine, dolayısıyla elektron mobilitesinin düĢmesine neden olur. Slack‟ın 

bu düĢüncesi özellikle bazı okside bileĢiklerin neden zayıf TE özellik gösterdiğini 

açıklaması açısından önemlidir.  

 

Z  değerini artırmanın bir diğer yolu da güç faktörü ( 2S ) parametresini artırmaktır. 

Bu parametrenin artırılmasında izlenen yol, yapının elektriksel iletkenliğini 

değiĢtirmeden, Seebeck katsayısının artırılmasıdır. Bunun için kullanılan metot, 

bileĢiğin kristal yapısı içerisinde düĢük boyutlu kuantum yapıları geliĢtirilerek (quantum 

dots, quantum wire), yapının enerji durum yoğunluğu ile oynamaktır. Ancak son birkaç 

yılda yapılan deneysel çalıĢmalar (ki bu tez çalıĢmasında da bu vardır), kristal içerisinde 

oluĢturulan nano yapıların, güçlü fonon saçılmalarına neden olarak, termal iletkenliğin 

de önemli ölçüde düĢürülmesine katkı sağladığını göstermiĢtir [13]. 
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Bunun dıĢında, ZT parametresini artırabilecek diğer önemli bir faktör termal iletkenliği 

düĢürmektir. Termal iletkenliğin, elektronik ve örgü katkısı olmak üzere, iki bileĢene 

sahip olduğunu söylemiĢtik. Termal iletkenliğin elektronik katkısı 
e L T   Ģeklinde 

Wiedman-Franz yasası ile tasvir edilir. Burada 8 22.45 10 /L W K    Lorenz 

katsayısını,  elektriksel iletkenliği ve T  mutlak sıcaklığı göstermektedir. Termal 

iletkenliğin örgü (fononlardan gelen) katkısı ise lC svL 
3

1
  ile verilir. Burada vC , 

birim hacim baĢına ısı kapasitesi, s  ses hızı ve l  de ısı taĢıyan fononların ortalama 

serbest yolunu (OSY) göstermektedir. Termal iletkenliğin elektronik katkısı (
e ) ile güç 

faktörü ( 2S ) arasında elektriksel iletkenlikten dolayı doğrudan bir iliĢki vardır. 

Dolayısıyla ZT parametresini artırmak adına yapının termal iletkenliğinin elektronik 

katkısına müdahale etmek oldukça zordur. Ancak buna karĢın termal iletkenliğin örgü 

katkısı elektronik yapıdan bağımsız olduğu için, bu yapıya müdahale etmek daha 

gerçekçi sonuçlar ortaya çıkarmaktadır. Termal iletkenlikte fononlardan gelen katkıyı 

azaltmak ile ilgili düĢüncenin temelini formülde yer alan ses hızını ( s ) ve fononların 

ortalama serbest yolunu ( l ) düĢürmek oluĢturmaktadır. 

 

Bu düĢüncelerden biri, Aschroft ve Mermin‟ in (1979) Katıhal Fiziği (Solid State 

Physics) kitabında bahsettiği gibi, ağır atomların kristal yapı içerisinde ses hızını 

düĢürecek bir rol oynamasıdır [14]. Bu açıdan bakıldığında, ağır atomlardan oluĢan bir 

bileĢik (elektronik özellikleri iyi olmak koĢuluyla) iyi bir TE malzeme olarak 

kullanılabilir. 

 

Diğer bir düĢünce ise, kütle dalgalanmaları (mass fluctuation) saçılmalarının termal 

iletkenliği düĢürücü bir rol oynaması üzerinedir. Bu düĢüncenin arkasındaki temel 

fiziksel olay ise Ģudur: EĢ-valans atomlardan oluĢan bir bileĢikte, ısı taĢıyan fononların 

dalga boylarının saçılma merkezleri arasındaki uzaklıklar kadar olması, bu fononların 

güçlü saçılmalar yapmasına neden olur. Öte yandan elektronlar, dalga boyları fononlara 

oranla daha büyük olduğu için,  daha az saçılmaya uğrarlar. Böylece bileĢiğin elektronik 

yapısının daha fazla bozulmamasına karĢın, fononların ortalama serbest yolu düĢtüğü 

için termal iletkenlik azalmıĢ olur [11]. 
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 Fononların ortalama serbest yolu düĢürülerek termal iletkenliğin düĢürülebileceği ile 

ilgili bir baĢka düĢünce de G. A. Slack tarafından öne sürülmüĢ olan ve C. Uher 

tarafından geliĢtirilen, birim hücre içerisinde bulunabilecek zayıf bağ oluĢturan 

atomların (rattler atomlar) güçlü fonon saçılmalarına sebep olabileceği düĢüncesidir. 

Diğer bir deyiĢle, açık kristal örgü yapısına sahip bileĢiklere ağır fakat atomik yarıçapı 

küçük olan atomlar katkılandığında bu atomlar kristal yapıyı oluĢturan esas atomlara 

oranla zayıf bağ yaptıkları için, bağımsızmıĢ gibi davranıp bağımsız bir titreĢim 

davranıĢı sergilerler [15]. Bu da ısı taĢıyan fononların bu atomlar üzerinden rezonans-

saçılmalarına sebep olup termal iletkenliğin önemli ölçüde düĢmesine neden olur. 

Slack‟ın öne sürmüĢ olduğu bu düĢünce, birçok teorik ve deneysel sonuçlarla 

doğrulanmıĢtır. Ayrıca bu düĢünce Katkılı Skutterudite (Filled Skutterudite) ve 

Clathrates gibi bileĢik gruplarının TE malzeme olarak kullanılabileceği fikrini ortaya 

çıkarmıĢtır.  

 

Performans 

Termoelektrik cihazlar (jeneratör ya da soğutucular) tıpkı ısı pompaları ve ısı motorları 

gibi termodinamik yasalarına uyarlar. Bir TE cihazın verimlilik ifadesi çıkartılırken bu 

yasalar göz önüne alınarak ideal bir durum, yani herhangi bir ısı kaybının olmadığı 

durum için çalıĢılır.  

 

ġekil 2.6: Bir TE üreteci. Burada HT  ve CT , termo-elementlerin sıcak ve soğuk tarafındaki sıcaklıkları 

gösteriyor. 

  

Bir TE cihaz birçok TE modülden oluĢur. Her bir modülde, ġekil 2.6‟da gösterildiği 

gibi, çok sayıda n- ve p-tipi ısısal olarak paralel elektriksel olarak seri bağlanmıĢ termo-
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element çiftlerinden oluĢur. Bir TE jeneratörün verimliliğini hesaplamak için, ġekil 2-6 

da gösterildiği gibi, bir çift termo-elementten oluĢan devreyi kullanmak yeterlidir. 

Verimlilik hesabı yapılırken her iki termo-elementin sıcak uç kısmına aktarılan ısıtıcı 

tarafından ısı enerjisinin eĢit olduğu varsayılır. Aynı Ģekilde soğuk uçtaki CT  

sıcaklıklarının eĢit olduğu kabul edilir. TE malzemeler ile ısıtıcının kontak yaptığı 

noktadaki kontak direnci ihmal edilir. Ayrıca, her iki termo-element için de ABS  (A ve B 

malzemelerinin toplam Seebeck katsayısı),   (elektriksel iletkenlik) ve   (termal 

iletkenlik)‟nın sıcaklıkla değiĢmediği varsayılır.  Bu varsayımları göz önüne 

aldığımızda, bir TE jeneratör için verimlilik 

 

bataryaya aktarılan enerji

soğurulan ısı enerjisi

w

q
         2.3.1 

 

olur. Termo-elementin sıcak ve soğuk uçları arasındaki sıcaklık farkını H CT T  olarak 

gösterirsek, bu sıcaklık farkından kaynaklanan termo-elementlerin uçları arasındaki 

potansiyel farkını AB H C( )V S T T    ile ve bu potansiyel farkının meydana getirdiği 

akımı da AB H C( ) /( )I S T T R R    ile gösterebiliriz. Burada R  termo-elementlerin 

direncini, BR  ise bataryanın direncini göstermektedir. Bu Ģekilde kurulan devrede 

sıcaklık farkından dolayı oluĢan elektrik enerjisi, diğer bir deyiĢle bataryaya aktarılan 

kullanıĢlı enerji 2

Bw I R  ile gösterilir. Heater tarafından termo-elementlere aktarılan ısı 

enerjisi q ‟nun bir kısmı, termal iletkenlikten dolayı, yok olur ve geri kalan da termo-

elementlerin sıcak bölgesinde devrede oluĢan akımın meydana getirdiği Peltier 

soğumasını dengelemekte harcanır. Böylece termo-elementler tarafından soğurulan net 

enerji H C AB H( )q T T S IT    ile ifade edilir. Buradan, yukarıdaki verimlilik ifadesi 

 

 
2

B

H C AB H( )

I R

T T S IT





 
      2.3.2 

 

Ģekline dönüĢür. (2.3.2) de akım ifadesinde  ( ) /( )AB H C BI S T T R R    kullanılıp, ideal 

bir termodinamik makine için kullanılan Carnot verimlik ifadesi bu denklem içine 
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katılıp ve 
BR  değeri de verimliliği maksimum yapacak Ģekilde seçilip yeniden 

düzenlendiğinde, maksimum verimlilik 

 

1

2
H C

max 1

H 2
C H

( ) (1 )

/ (1 )

T T ZT

T
T T ZT


 





     2.3.3 

 Ģekline dönüĢür. Bu denklemde H C

H

( )T T

T


 ifadesi ideal bir termodinamik makine (ısı 

motoru gibi) için Carnot verimlilik ifadesini, H C( )

2

T T
T


  termoelektrik cihazın 

çalıĢtığı ortalama sıcaklığı,  
2

ABS
Z

R
  parametresi (Burada ABS ,   ve R  sırasıyla 

termo-elementlerin Seebeck katsayısı, termal iletkenliği ve direncini göstermektedir.) 

ise termoelektrik “figure of merit” parametresini göstermektedir. (2.3.3) ilk defa Ioffe 

tarafından yazılmıĢ olup bir TE jeneratörün verimliliğinin boyutsuz ZT (termoelektrik 

“figure of merit”) parametresine, diğer bir deyiĢle termo-element olarak kullanılan 

malzemenin özelliğine önemli ölçüde bağlı olduğunu gösteren bir bağıntıdır [9]. 

 

 

Sekil 2.7: Bir TE jeneratörün maksimum verimliliğinin boyutsuz ZT parametresine ve HT  sıcaklığına 

bağlılığını göstermektedir. Burada CT  sıcaklığı 300K olarak alınmıĢtır. 

 

(2.3.3) göz önüne alınarak bir TE jeneratörün verimliliği ve ZT parametresi arasındaki 

iliĢki ( C 300T  K) ġekil 2.7 de gösterilmektedir [16].  
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2.4 KATILARDA TRANSPORT OLAYI 

Bir TE malzemenin termoelektrik özellikleri açısından optimizasyonu, malzemenin 

transport parametrelerini ( S ,  , ) iyi anlamaktan geçer. Bu bölümde, bir TE 

malzemenin transport özelliklerinin temelini oluĢturan elektron ve fonon davranıĢını 

inceleyeceğiz. Katılarda elektriksel iletkenlik, termal iletkenlik ve Seebeck katsayısı 

parametrelerinin çıkarılıĢında Boltzmann transport denkleminden yararlanılır. 

 

2.4.1 Boltzman Transport Denklemi 

Elektrik ya da ısı gradiyentine maruz kalmıĢ ve bu yüzden dengede olmayan bir 

sistemdeki parçacık dağılım fonksiyonunu bulmak için Boltzman transport 

denkleminden yararlanılır. Bu dağılım fonksiyonu çıkarılırken ısı gradiyenti ve elektrik 

alana maruz kalmıĢ taĢıyıcıların kararlı-durumda (steady-state) olduğu varsayılır. Diğer 

bir deyiĢle, sistem bir dıĢ etki ile dengeden ayrılmaya zorlanırken taĢıyıcıların 

çarpıĢmaları ve saçılmaları gibi iç etkilerden dolayı sistemin tekrar denge durumuna 

zorlandığı varsayılır. Bu anlamda Boltzmann denklemi, dıĢarıdan uygulanan kuvvetler 

ile bu kuvvetlerin meydana getirdiği çarpıĢmalar arasındaki iliĢkiyi ve zaman içinde 

değiĢen taĢıyıcı popülasyonunu vermesi açısından önemlidir. Bu nedenle bir metal yapı 

için transport parametrelerini bulmaya çalıĢalım.  

 

Metaller kristal yapılı katılardır. Bu özelliklerinden dolayı bir elektronun bir metaldeki 

hareketini düĢünürken artık serbest elektron modeli yerine elektronun bir periyodik 

potansiyelde hareket ettiği göz önüne alınır. Elektronun periyodik potansiyelde hareket 

ettiği kabulü,  bir momentumunun ( k , burada k  elektronun Bloch dalga vektörünü 

göstermektedir) ve bir grup hızının (1/ ( ) /h E k k ) olmasını gerektirir. Aynı Ģekilde 

serbest elektron modelinde, elektronu temsil eden dalga fonksiyonu exp( . )ik r  yerine 

kristal içerisinde ilerleyen bir elektron için kristalin periyodikliğini de yansıtan 

( ) ( )exp( . )u i 
k k

r r k r  dalga fonksiyonu kullanılır. Burada ( )u
k

r periyodikliği gösteren 

bir fonksiyondur.  

 

Dengede olan bir sistemdeki elektron dağılımı Fermi-Dirac dağılım fonksiyonu ile ifade 

edilir. Sistem dengede (sıcaklık her yerde aynı) ve parçacık dağılımı her yerde aynı 
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olduğu için bu fonksiyon konumdan ( r ) bağımsızdır. Sistem dengeden uzaklaĢtığında, 

dağılım fonksiyonu artık r  ve t ‟ye bağlı olmaya baĢlar. Bununla beraber elektronlar 

için enerjinin, dalga vektörünün bir fonksiyonu olması dağılım fonksiyonun da benzer 

Ģekilde k ‟ya, yani dalga vektörüne bağlı olmasını sağlar. Sistemi denge durumundan 

uzaklaĢtıran etkinin çok küçük olduğunu, sonuçta elektron topluluğunun dağılımının 

denge durumundaki dağılımdan çok az fark edeceğini varsayarak dağılım fonksiyonunu 

( , , )f tr k  ile ifade edelim. Bu dağılım fonksiyonundaki değiĢim üç temel olaydan 

kaynaklanabilir. 

- Elektronlar r  civarında bulundukları bölgenin içine ya da dıĢına difüzyon 

yoluyla geçebilir (elektron elektron etkileĢimi). 

- Elektronlar sıcaklık gradiyenti veya elektriksel alana maruz kalarak bu bölgenin 

dıĢına çıkabilir. 

- Elektronlar örgü ve kusurlar üzerinden saçılmaya uğrayabilir ve bu da 

elektronların r civarından uzaklaĢmasına ve yine elektron popülasyonunda bir 

değiĢime yol açar. 

Yukarıda söz etmiĢ olduğumuz ilk iki etki Liouville teoreminin kapsamı içindedir. Bu 

teoreme göre yalıtılmıĢ bir sistemdeki parçacık dağılım fonksiyonu faz eğrisi üzerindeki 

hareket boyunca sabit kalır. Diğer bir deyiĢle, elektronların t  anında r  noktasındaki 

sayısı ile dtt   anında ( )dtr v k  noktasındaki sayısı birbirine eĢittir. Elektronların 

aynı zamanda bir dıĢ E  elektrik alanına maruz kalmaları onların dt  süresi içinde 

ivmelenmelerine ve hk  olan momentumlarında ( / ) /d dt dt e dt hk    kadar bir 

değiĢime neden olur. Liouville teoremi yaklaĢımını k - uzayında ele alalım. r  civarında 

t anında k  dalga vektörüne sahip elektronların dağılımı  t dt  anında ( ) /e dt h k   

dalga vektörüne sahip elektronların dağılımı ile aynı olmalıdır. Herhangi bir 

çarpıĢmanın olmadığı durum göz önüne alınırsa,   

 

  ( , , ) [ ( ) , , ]
dt

f t f dt e t dt   r k r v k k      2.4.1 

 

olur. Ancak gerçekte elektronlar kristal içerisinde ilerlerken birçok çarpıĢma (elektron-

fonon, elektron-kusur ve elektron-elektron gibi) meydana gelir ve elektronlar 
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saçılmalara uğrar. Bu da elektronların popülasyonunda değiĢime neden olur. Bu nedenle 

yukarıda yazdığımız ifadeye dt  süresi içinde elektronların dağılımında meydana gelen 

değiĢimi veren bir terimi de, yani /f dt  terimini de eklememiz gerekir. Böylece yeni 

durumda dağılım fonksiyonu 

 

 
( , , ) [ ( ) , , ] ( )çarp

dt df
f t f dt e t dt dt

dt
    r k r v k k 

        2.4.2 

 

olur. Bu denklemin lineer formda yazılıĢı 

 

. . ( )r k çarp

f e f
f f

t t

 
  

 
v


              2.4.3      

 

Ģeklinde ifade edilir. Bu denklem Boltzman transport denklemi olup sistemin kararlı-

durumunu göstermektedir.  Denklemin sol tarafı parçacıkların hareketini sağ tarafı ise 

çarpıĢmaları göstermektedir. 
k

ve  k  Bloch durumları arasındaki geçiĢ olasılığı, H   

pertürbe Hamiltoniyen olmak üzere, 
2

W H
   

kk
k k  ile gösterilir. Bu kullanılarak 

çarpıĢma terimini 

 

    3

( )
1 ( ) ( ) 1 ( ) ( )

(2 )çarp

f V
d f W f f W f

t 
 

 
      

 
 kk k k

k
k k k k k           

        2.4.3 a 

 

 Ģeklinde ifade edebiliriz. Parantez içindeki iki terimden birincisi k dolu seviyesinden 

 1 ( )f k boĢ seviyesine geçiĢi ikincisi ise k dolu seviyeden  1 ( )f  k boĢ seviyeye 

geçiĢi göstermektedir. (2.4.3 a) ‟ yı 2.4.3‟ de yerine koyduğumuzda, 

 

            3
. . 1 ( ) ( ) 1 ( ) ( )

(2 )

f e V
f f d f W f f W f

t 
 


       

 r k kk kk
v k k k k k∇ ∇


             

         2.4.3 b 
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Ģeklinde bir tarafı diferansiyel bir tarafı integral olan integrodiferansiyel bir denklem 

elde ederiz. Bu denklemi çözmek oldukça zordur. Bu nedenle rölaksasyon zaman 

yaklaşıklığı kullanılır. Rölaksasyon zaman yaklaĢıklığı, saçılma sürecinin ( ) k  

rölaksasyon zamanı zarfında olduğu ve dağılım fonksiyonunda oluĢan değiĢmenin bu 

süre boyunca dağılım fonksiyonunun ortalama değeri ile ifade edilebileceği varsayımına 

dayanır. Bu yüzden çarpıĢma terimi, ( , , )f tr k  dağılım fonksiyonun 0 ( )f k  denge 

durumu dağılım fonksiyonu cinsinden 

 

0( ) ( ) ( )
( )

( ) ( )
çarp

df f f g

dt  


   

k k k

k k
    2.4.4 

 

Ģeklinde yazılır. Uygulanan elektrik alanın çok küçük olduğunu varsayalım diğer bir 

deyiĢle kararlı-durumun denge durumundan çok uzaklaĢmadığını varsayalım. Bu 

durumda kararlı-durum dağılım fonksiyonuna denge durumu dağılım fonksiyonu ile 

yaklaĢabiliriz. Böylece Boltzmann transport denklemini lineerleĢtirerek daha basit bir 

forma dönüĢtürmek mümkün olur.  Diğer bir deyiĢle 0( , , ) ( , )r rf t f r k r k  ile 

0( , , ) ( , )k kf t f r k r k  Ģeklinde kararlı-durumları denge durumları ile değiĢtirebiliriz. 

Böylece Fermi enerjisinin zamana bağlı ifadesinin de eklenmesi ile (2.4.3) yeniden  

 

0 1
( ) ( ) ( )F

r r F carp

E Ef f
T e E

E T e t

    
          

v k   2.4.5 

 

Ģeklinde yazılabilir. Bu denklem lineerleĢtirilmiĢ Boltzmann denklemi olarak bilinir. 

(2.4.4)‟ü (2.4.5)‟de yerine koyarsak, pertürbe dağılım fonksiyonu ( , , )f tr k ‟yi 
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Ģeklinde yazabiliriz. Bu, zayıf elektrik alanına ya da sıcaklık gradiyentine maruz kalmıĢ 

elektronların perturbe dağılım fonksiyonunu veren genel bir ifadedir.   
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2.4.2 Transport Parametreleri 

Zayıf elektrik alan yada sıcaklık gradyenti varlığında elektron dağılımının nasıl perturbe 

olduğunu yukarıda ifade etmiĢtik. Bu kısımda sistemin kararlı-durumuna ulaĢtığı anda 

ne tip akımların meydana gelebileceği ifade edilecektir. Bu yapılırken öncelikle akım 

yoğunluğu ifadesinden yararlanılır. Kristal içerisinde taĢıyıcıların hareket ettiği durumu 

göz önüne alalım. Ters örgü uzayında k  civarında 3d k  hacim elemanında akıma 

katkıda bulunacak taĢıyıcıların sayısı 3 3(1/8 ) ( )v d k k  (Burada ( )v k parçacıkların hızını, 

ise 3d k  hacim elamanını göstermektedir.) olduğunu biliyoruz. Burada taĢıyıcı olarak 

adlandırdığımız varlıklar elektron olduğu için spinlerinden dolayı her bir k  seviyesinde 

iki elektron bulunacaktır. Ayrıca yapı içerisindeki elektronların Fermi-Dirac dağılımına 

uyduğunu da hesaba katarak, tüm seviyeler üzerinden integral alındığında akım 

yoğunluğunu, elektrik için 
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ısı için ise 
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Ģeklinde bulunur. Denklem (2.4.8)‟ de ifade edilen   parametresi kimyasal potansiyeli 

ya da diğer bir adıyla serbest enerjiyi ifade etmektedir. Ancak metaller için Fermi 

enerjisi olarak da adlandırılır. Buradaki [ ]E   ifadesi termodinamik yasalarından 

gelmektedir. Termodinamik yasalardan ısı enerjisinin iç enerji ile serbest enerji 

arasındaki farka eĢit olduğunu biliyoruz. Sistem denge durumundayken herhangi bir 

akım oluĢmayacağından, akım ifadesini elde etmek için (2.4.7)ve (2.4.8)‟de belirtilen 

( )f k dağılım fonksiyonu yerine (2.4.6) da gösterilen pertürbe dağılım fonksiyonunu 

kullanmamız gerekir. (2.4.6)‟yi (2.4.7)‟de yerine koyup denge durumu dağılım 

fonksiyonunu ifade eden 0 ( )f k ihmal edilirse, elektrik akım yoğunluğu  
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ifadesini elde ederiz. Benzer iĢlemi ısısal akım yoğunluğu için yapacak olursak, yani 

(2.4.6)‟yı (2.4.8)‟de yerine koyup  0 ( )f k ‟yı ihmal edersek, 
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buluruz.  Burada 3 / kd k dSdk dSdE E    dönüĢümünü kullanarak k-uzayı hacim 

elemanı üzerinden olan integrali sabit enerji yüzeyi üzerinden alınan integrale 

dönüĢtürebiliriz. Yukarıdaki ifadeleri basitleĢtirmek için   

 

 
0

3

1
( ) ( )( ) ( )

4

n

n

f dS
K E dE

E







  

v k v k
v

            2.4.11 

 

Ģeklinde bir integral tanımlanır. Böylece (2.4.9)ve (2.4.10) ifadeleri  
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haline dönüĢür. Bu iki eĢitlik, elektrik akımının sadece elektrik alandan değil aynı 

zamanda sıcaklık gradiyentinden de üretilebileceğini; benzer Ģekilde, ısı akımının da 
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sadece sıcaklık gradiyentinden değil aynı zamanda elektrik alana da bağlı olduğunu 

göstermesi açısından önemlidir. (2.4.11)‟de gösterilen integrali çözmek için Fermi 

fonksiyonunun enerji üzerinden alınan aĢağıdaki genel integrali kullanılabilir. 
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               2.4.14 

 

burada ( ) ( ) /E d E dE    olarak ifade edilir. 0 /f E   ancak  nin bir kaç 

Bk T değeri içinde geçerli olduğu için, enerjiyle düzgün değiĢen ( )E fonksiyonu 

E  ‟e kadar geniĢletilebilir. Bu seriye açılımda doğruluğu göstermesi açısından 

sadece ilk birkaç terimi almak yeterlidir. Bu durumda ( )E fonksiyonunu, 
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Ģeklinde yazabiliriz. Bu ifadeyi (2.4.14)‟de yerine koyarsak,  
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elde ederiz. Buradaki 0 /f E   ifadesi  ( )E  nin bir çift fonksiyonu olduğu için 

(2.4.15)‟ de n ‟ nin sadece çift değerleri yerine konuldu. 

 

 Ġzotermal durumda, yani ısı gradyentinin sıfır olduğu durumda elektrik akımı  
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olur. K0‟ ın açık formu (2.4.17)‟de yerine konursa, elektrik akımı 
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Ģeklinde bulunur. Burada   elektriksel iletkenlik tensörünü göstermektedir.  Kristal 

yapılarda akım yoğunluğu her zaman elektrik alana parelel olmayabilir. Bu durumda 

elektriksel iletkenliği tensör olarak göstermek faydalıdır. Bu ifadeden   elektriksel 

iletkenlik tensörünün bileĢenleri 
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Ģeklinde ifade edilebilir. Kübik metaller ve izotropik poli-kristal metaller için tensör, 

skaler olarak alınır.   elektrik alanını sadece bir eksen, x-ekseni boyunca uygulayalım. 

2 2(1/ 3)xv v  alındığında elektriksel iletkenlik, 
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          2.4.20 a 

 

Ģeklinde bulunur. Bu ifadedeki e ( )x Fv E  elektronların ortalama serbest yolunu 

göstermektedir. (2.4.20) elektriksel iletkenliğin temel bağıntısını göstermektedir. Bu 

ifadede integral F( )E Ek  Fermi yüzeyi üzerinden alındığı için sadece Fermi seviyesi 

civarındaki elektronların iletkenliğe katkıda bulunduğunu göstermesi açısından 

önemlidir. Elektriksel iletkenliğin genel formülünü bulmak için integrali çözmek 

gerekir. Bunun için de elektronların parabolik bir bantda hareket ettiği (neredeyse 

serbestmiĢ gibi) bir model göz önüne alınır. Bu durumda Fermi yüzeyi civarında 

elektronların hızı F F( ) / *E k mv  (burada *m etkin kütleyi göstermektedir) ve Fermi 

yüzeyi üzerinden alınan integralin sonucu da 2

F4 k  dir. Bu iki bağıntıyı (2.4.20 a)‟ da 

yerleĢtirdiğimizde, elektriksel iletkenlik ile ilgili genel ifadeyi 
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olarak buluruz. 

 

 Benzer Ģekilde, termal iletkenlik ancak elektrik akımının sıfır olduğu durumda 

ölçülebilir. Buna göre denklem (2.4.12) ‟da e 0J   yazılıp elektrik alan bu ifadeden 

çekilerek (2.4.13)‟de yerine konursa ısı akımı 
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Ģeklinde bulunur. Burada   elektronik termal iletkenliği göstermektedir. Metaller ve 

dejenere yarıiletkenler için KKK 1

01


 çarpımı çok küçük olup ihmal edilebilir. Bu 

durumda elektronik termal iletkenlik, 
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olarak bulunur. Eğer 2

0( ) ( ) ( )F FE E E K E    Ģeklinde bir fonksiyon tanımlarsak 

(2.4.16)‟ nu kullanarak ve  
F

( ) 0
E E

E


   olduğunu dikkate alarak, 2K  ve 0K  

arasındaki iliĢkiyi 
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Ģeklinde ortaya koymak mümkündür. ġimdi (2.4.23)‟yi (2.4.24)‟ de yerine 

koyduğumuzda, termal iletkenlik ifadesini, 
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olarak buluruz. Bu, daha önceki bölümde de anlatmıĢ olduğumuz Wiedman-Franz 

yasasıdır. 

 

Bir diğer transport parametresi olan Seebeck katsayısını bulmak için malzemenin 

üzerinde bir sıcaklık gradiyenti yarattığımızı ve ucu açık bir devreye bağladığımızı 

varsayalım. Diğer bir deyiĢle, malzeme üzerinde bir sıcaklık gradiyenti dıĢında akım 

oluĢturacak herhangi bir dıĢ etki bulunmasın. Elektrik akımının sıfır olduğunu 

varsayarak sıcaklık gradiyentinin sebep olduğu elektriksel potansiyeldeki artıĢı  

(2.4.12)‟ yi sıfıra eĢitleyerek, 
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elde ederiz. Burada S , Seebeck katsayısı ya da termo-güç olarak bilinir ve yukarıdaki 

ifadeden 

  

 
1

0 1K K
S

eT



                   2.4.26 

 

olarak bulunur. (2.4.11) kullanılarak 0K  ve 1K  arasındaki iliĢkinin 
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olduğu görülür. Bu ifade (1.5.26)‟de yerine konulduğunda Seebeck katsayısı 
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olarak bulunur [17]. 
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2.5 TE MALZEME SEÇĠMĠNDE PGEC (PHONON GLASS ELECTRON 

CRYSTAL) YAKLAġIMI 

Daha önceki bölümde termoelektrik figure of merit (ZT) parametresinin değerinin 

artırılmasında izlenen en önemli yollardan birinin termal iletkenliğin düĢürülmesi 

olduğundan söz etmiĢtik. Bunun için de özellikle fononlardan gelen katkıyı azaltmak 

olduğunu belirtmiĢtik. Fononlardan gelen termal iletkenlik katkısını (örgü termal 

iletkenlik katkısı),  

 

 
v
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3
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ile gösterebiliriz. Burada vC  birim hacim baĢına ısı kapasitesini, v  ses hızını ve ise 

fononların ortalama serbest yolunu (OSY) göstermektedir. Termal iletkenlik de, tıpkı 

elektriksel iletkenlik veya özdirenç gibi, malzemenin cinsine bağlı olan bir 

parametredir. G. A. Slack, 1979 da yapmıĢ olduğu çalıĢmada, bu düĢünceyi biraz daha 

ileri taĢıyarak her bir malzemenin bir minimum örgü (lattice) termal iletkenlik ( minL ) 

değerinin olabileceğini ileri sürmüĢdür [18]. Slack, minimum lattice termal iletkenlik 

değerine ulaĢılabilmesi için, fononların ortalama serbest yolunun ( )  fononların dalga 

boyuna eĢit olması gerektiğini ifade etmiĢtir. Slack bu düĢüncesini ortaya koyarken C. 

Kittel‟ in cam gibi amorf yapıların termal iletkenliği üzerine yaptığı çalıĢmadan 

esinlenmiĢtir. C. Kittel‟ 1949 da yapmıĢ olduğı çalıĢmada amorf yapıların termal 

iletkenliğini incelerken, fononların ortalama serbest yolunun atomik boyutta olduğunu 

gözlemlemiĢtir. Slack bu çalıĢmadan esinlenerek metal olmayan (tek kristaller) 

bileĢiklerin termal iletkenlikleri üzerine yaptığı çalıĢmalarda, bu bileĢiklerin bazılarının 

tıpkı amorf yapılarda olduğu gibi örgü termal iletkenlik değerinin çok düĢük; buna 

karĢın elektriksel iletkenliklerinin amorflarınkine oranla çok daha yüksek olduğunu 

gözlemlemiĢtir.  

 

Slack bu gözleminden yola çıkarak, TE malzemeler için önemli bir buluĢ olan PGEC 

(Phonon Glass and Electron Single Crystal) modelini geliĢtirmiĢtir [12]. Bu model, 

termal iletkenlikleri amorf yapılar gibi düĢük, elektriksel iletkenlikleri tek kristaller gibi 

yüksek olan bileĢiklerin iyi TE özellik gösterebileceğini ileri sürmektedir. Diğer bir 
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deyiĢle fononların ortalama serbest yolu mümkün olduğu kadar kısa olurken, 

elektronların ortalama serbest yolu mümkün olduğu kadar uzun olan malzemeler 

bulunmalıdır. Doğada kendiliğinden var olmayan bu bileĢiklerin sentezlenebileceğini ilk 

kez David Cahill 1992‟de yaptığı çalıĢma ile ortaya koymuĢtur. Açık kristal örgü 

yapısına sahip tek kristallerin katkılanması ile bunun mümkün olabileceğini ifade 

etmiĢtir. Buradaki açık örgü yapısından kasıt, örgü yapısı, katkı atomlarının 

yerleĢebileciği kadar geniĢ olan tek kristallerdir. Bu geniĢ boĢluklu örgü yapısına sahip 

tek kristaller farklı atomik yarıçapa ve kütleye sahip atomlarla katkılanırsa, bu katkı 

atomları yapıyı oluĢturan atomlarla zayıf bağ yapacak ve böylece boĢlukta bağımsız bir 

titreĢici (rattler) gibi davranacak Cahill [19]; bu da güçlü fonon saçılmalarına neden 

olarak fononların ortalama serbest yolunu azaltacaktır. Slack ve Tosulaka‟nın 1994-

1995 yıllarında ileri sürdüğü PGEC yaklaĢımı sayesinde Clathrates ve Skutterudite gibi 

bileĢiklerin TE malzemeler olarak kullanılabileceği fikri ortaya çıkmıĢtır. Bu tez 

çalıĢmasının temel konusu olan Skutterudite bileĢikler ile ilgili geniĢ bilgi bir sonraki 

bölümde verilecektir. 

 

2.6 SKUTTERUDĠTE BĠLEġĠKLER 

Skutterudite bileĢikler sahip oldukları yüksek TE özelliklerinden dolayı günümüzün TE 

enerji dönüĢtürücüleri arasında önemli bir yere sahip ve üzerinde en çok çalıĢma yapılan 

bileĢik gruplarından biridir [20]. Ġlkez 1845‟de Norveç‟in küçük bir maden kasabası 

olan Skutterud‟da keĢfedilmesinden dolayı bu adı almıĢtır. Skutterudite bileĢiklerin 

kristal yapısı ilk kez 1928‟de Oftedal tarafından ortaya konmuĢtur. Bu bileĢiklerin 

kristal yapısı cisim merkezli kübik yapıda (bcc) olup uzay grubunda ( Im 3 ) bulunur. 

MX3 kimyasal formülü ile karakterize edilirler. Burada M; Co, Rh, Ir gibi metal 

atomlarını, X; P, As, Sb pnicogen atomlarını göstermektedir. Tipik bir skuterudite 

bileĢiğin birim hücresi iki Ģekilde tasvir edilir. Birinci Ģekil, ġekil 2.8‟de gösterildiği 

gibi, birim hücrenin, koordinat merkezinden ¼ oranında kaydırılması ile elde edilmiĢ 

yapıdır. Bu gösterim Ģekli özellikle skutterudite bileĢiklerinin açık örgü yapısını (kristal 

içerisinde bulunan geniĢ boĢlukları) göstermesi açısından önemlidir. Bir diğer gösterim 

Ģekli ise ġekil 2.9‟daki gibi, skutterudite bileĢiğin gerçek birim hücresini yansıtan 

“octehedral” örgü yapısıdır. 
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ġekil 2.8 Cisim merkezinden ¼ oranında kaydırılmıĢ tipik bir Skutterudite bileĢik olan CoSb3‟in birim 

hücresi. 

 

ġekilde 2.8 gözönüne alındığında, skutterudite bileĢiğin birim hücresi sekiz küçük 

küpten oluĢmaktadır. Bu sekiz kübün altı tanesinde diktörtgen bir halka oluĢturacak 

Ģekilde Sb atomları (siyah dolu küreler) yerleĢmiĢken Co atomları (beyaz boĢ küreler) 

küplerin köĢelerinde bulunacak Ģekilde yerleĢmiĢtir. Birim hücrede katkı atomlarının 

yerleĢebileceği iki geniĢ boĢluk bulunmaktadır. Bu boĢluklar katkı atomları ile 

doldurularak yapının elektronik ve termal iletkenlik özelliğinin değiĢtirilebilmesi 

mümkündür.  

 

Bir skutterudite bileĢiğin birim hücresinde 32 atom bulunmaktadır. Birim hücrede 

boĢlukların bulunmasını vurgulamak açısından MX3 yerine bundan böyle daha açık olan 

2 8 24M X , ya da en yaygın olarak 4 12M X  yazılıĢını kullanacağız. Burada,  sembolü 

yapı içerisindeki boĢluğu, M harfi Co, Rh, Ir gibi metal atomlarını, X  harfi de P, As, 

Sb pnicogen atomlarını göstermektedir.  

 

Ġkili Skutterudite bileĢiklerin elektriksel iletkenlik ve mobilite değerlerinin oldukça 

yüksek olmasının yanı sıra termal iletkenliklerinin de oldukça yüksek olması, bu 

bileĢiklerin TE malzemeler olarak kullanılabilecekleri konusunda soru iĢaretleri 

yaratmıĢtır. Bu nedenle bu Skutterudite bileĢiklerinin TE malzemeler olarak 

kullanılabilecek duruma getirilmesi bu bileĢiklerin boĢluklarının uygun atomlarla 

doldurulması ile olur. ĠĢte Slack ve Tosulaka‟nın IrSb3 skutterudite bileĢiğinin 

termoelektrik özellikleri üzerine yaptığı yukarıda sözünü ettiğimiz çalıĢmada dayandığı 

temel fikir budur. Cahill, bileĢiğin elektronik yapısındaki değiĢimi katkı atomlarının 

metal olmaları dolayısıyla yapıya elektron vermesine bağlamıĢtı. Slack‟ten sadece bir 
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yıl sonra Morelli ve arkadaĢları Slack‟ın önerisini doğrulayan önemli deneysel sonuçlar 

elde ettiler [21]. 

 

Katkılı Skutterudite bileĢiklerde, katkı atomlarının konumlarını belirgin Ģekilde 

göstermesi açısından ġekil 2.9‟da Skutterudite bileĢiğin gerçek birim hücre tasviri 

gösterilmektedir. Burada katkı atomları koordinat düzleminin merkezinde (0, 0, 0) 

bulunacak Ģekilde konumlanmıĢtır. 

 

 

ġekil 2.9 : CoSb3 Skutterudite bileĢiğin gerçek birim hücresi. 

 

Skutterudite bileĢikler ile ilgili olarak geniĢ çaplı teorik ve deneysel çalıĢmalardan biri 

Ctirad Uher tarafından 2001 yılında yapılmıĢtır. Bu çalıĢma bugün Skutterudite 

bileĢikleri üzerine yapılan birçok çalıĢmaya da ıĢık tutumuĢtur [20].  

 

Uher‟in, bu çalıĢmada ifade ettiği önemli noktalardan bir tanesi valans elektron 

dengesinin Skutterudite yapının oluĢmasında önemli bir rol oynadığıdır. Biraz açmak 

gerekirse, ġekil 2.9‟dan görüleceği üzere, her bir Co atomu (bordo renkli küreler) altı Sb 

atomu (yeĢil renkli küreler) tarafından kuĢatılarak CoSb6 Ģeklinde Octohedral 

(Sekizgen) bir yapı oluĢturmaktadır. Burada altı Sb atomundan gelen valans elektron 

katkısı 9 ve Co atomunun da sahip olduğu valans elektron sayısı 9 dur. Bundan dolayıda 

Co-Sb atomları arasında kovalent bağ yapısı vardır. Her bir CoSb6 octehedral yapıda 

toplam 18 valans elektronu bulunur. Birim hücre içerisinde 8 adet octehedral yapı 

olduğundan 32 atomlu Skuterudite bileĢiğin birim hücresinde toplam valans elektron 

sayısı 144 olacaktır. Bu valans elektronuna sahip Skutterudite bileĢik Diamagnetik 

Yarıiletken özellik gösterir. Ancak valans elektron sayısının bu değerin altında ya da 

üstünde olması durumunda yapı Paramagnetik Yariletken ya da Paramagnetik Metalik 

özellik gösterir. Örneğin, yapı içerisinde tüm Co atomları periyodik tabloda sol 



 

 

34 

34 

komĢusu olan Fe atomları ile değiĢtirildiğinde oluĢan yapı, tam bir birim hücre için 

Fe8Sb24 ya da yarım bir birim hücre için Fe4Sb12 yapı olacaktır. Ġlk etapta bakıldığında 

yapı MX3 formuna uygun diamagnetik yarıiletken gibi görünmesine karĢın, gerçek 

anlamda paramagnetik yarıiletken bir bileĢiktir. Fe atomlarının son yörüngesinde valans 

elektron sayısı Co atomunkinden bir eksiktir, bunun anlamı Fe-Sb arasında bir bağın 

eksik olmasıdır. Bu eksik bağdan dolayı yapı elektronik olarak,  Paramagnetik 

yarıiletken özellik gösterecektir. Benzer durum Co atomlarının periyodik tabloda sağ 

komĢusu olan Ni atomları ile değiĢtirilmesi durumunda da geçerlidir. Burada Ni 

atomunun valans elektron sayısının Co‟dan bir fazla olması, Ni-Sb arasında fazladan bir 

bağ oluĢmasına neden olur. Böylece bu fazla valans elektronundan dolayı, yapı bu sefer 

Paramagnetik Metalik özellik gösterir.  

 

Paramagnetik metalik özellik gösteren bileĢikler oldukça düĢük Seebeck katsayısına 

sahip ve yüksek termal iletkenlik özelliklerine sahip olmalarından dolayı TE enerji 

dönüĢtürücüler olarak kullanılamazlar. Ancak C. Uher, yapının Paramagnetik Metalik 

özellikden Diamagnetik Yarıiletken özelliğe geçiĢinin yük dengesinin sağlanması ile 

mümkün olabileceğini ileri sürmüĢtür. Bu yük dengesi  

 

 3 6 2 6 4 62 ( ) ( ) ( )Co d Fe d Ni d        2.6.1 

 

Ģeklinde ifade edilebilir. Benzer durum Pnicogen (P, As, Sb) ile koĢu atomları arasında 

da kurulabilir. Diğer bir deyiĢle, 4 6 6 1.5 1.5Co Ge Se CoGe Se  ya da 4 8 4 2Fe Sb Te FeSb Te  

Ģeklinde yük dengesi sağlanarak yarıiletken Skutterudite yapı korunabilir. 2FeSb Te ve 

1.5 1.5CoGe Se gibi Skutterudite bileĢiklere Üçlü Skutterudite Bileşikler denir. Üçlü 

Skutterudite BileĢikler, benzer formu oluĢturan ikili bileĢiklere oranla çok daha düĢük 

termal iletkenliğe sahiptir. Termal iletkenliğin düĢmesi olayı katılan atomların 

çeĢitliliğinden kaynaklanan örgü düzensizliğinin bir sonucudur. Ancak bu örgü 

düzensizliği fononların saçılmalarına sebep olduğu gibi taĢıyıcıların da güçlü 

saçılmalarına neden olmaktadır. Bu yüzden taĢıyıcı mobilitesi düĢmektedir. Bu da 

malzemenin iyi TE özellik göstermesini engellemektedir. 
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2.6.1 Katkılı Skutterudite BileĢiklerin Elektriksel ve Termal Ġletkenlik Özellikleri 

Önceki bölümde Skutterudite bileĢiklerin birim hücresinde bulunan iki geniĢ boĢluğun 

katkılanması ile Katkılı Skutterudite Bileşikler‟in elde edilebileceğinden bahsetmiĢtik. 

Genellikle katkı atomu olarak kullanılan elementler, Alkalin, Alkalin Toprak ve Nadir 

Toprak grubu elementleridir. Ancak son yıllarda bu gruplar dıĢında In, Tl, Ga gibi 

elementler de katkı atomu olarak kullanılmaya baĢlanmıĢtır [22-28].  

 

Ġlk Katkılı Skutterudite BileĢik (LaFe4P12) olup 1977 yılında Jeitschko tarafından 

sentezlenmiĢtir [29]. Katkılı Skutterudite BileĢikler genelde 4 4

4 12[ ]R T X   ile formüle 

edilir. Burada R ; elektropozitif katkı atomunu, T ; Co atomuna komĢu sağ ve sol 

sütundaki geçiĢ elementlerini, X; pnicogen atomlarını ve üstel rakam yük dengesini 

göstermektedir. Burada dikkat edilmesi gereken önemli nokta 4 12T X ‟ün daha önce ikili 

yapıyı tarif eden nötr 4 12M X ‟den farklı bir anlam ifade etmesidir. Zira burada T, 

periyodik tabloda Co atomuna komĢu olan Fe gibi, valans elektronları Co atomundan 1 

eksik olan, atomları yansıtmaktadır. Burada R atomu bu eksik valans elektronunu 

karĢılayan katkı atomunu yansıtmaktadır. Böylece yarıiletken diamagnetik Skutterudite 

yapı oluĢması için gerekli olan 72 valans elektron koĢulu (yarım birim hücre için)  

sağlanmıĢ olur. Bu valans koĢulunun sağlanamadığı skutterudite bileĢikler yukarıda 

bahsettiğimiz gibi, paramagnetik metalik ya da paramagnetik yarıiletken davranıĢ 

gösterirler. Buda yüksek TE özellik için istenen bir durum değildir. Buna göre 

4 4

4 12[ ]R T X  Ģeklindeki yapının yük dengesinin korunması, diğer bir deyiĢle yarıiletken 

diamagnetik yapının elde edilmesi için Skutterudite yapı içerisindeki geniĢ boĢlukları 

dolduracak katkı atomunun 4 valans elektrona sahip olması gerekir. Ancak, mevcut 

elementler içerisinde U, Th ve Ce gibi birkaç element dıĢında bu koĢulu sağlayan 

elementler bulunmamaktadır. Bu durum ilk etapta yapı çeĢitliliği açısından sınırlama 

getirmiĢ gibi görünse de, aslında, tersi bir durum söz konusudur. Zira, gerek Pnicogen 

atomlarının komĢu atomlarla yerdeğiĢtirmesi gerekse Co, Rh, Ir gibi atomların komĢu 

atomlarla (Fe, Ni,…) yerdeğiĢtirmesiyle, katkı atomuna rağmen denge için eksik kalan 

valans elektron sayısını tamamlamak mümkündür. Böylece yük dengesi korunduğu gibi 

Skutterudite yapı çeĢitliliği de artırılmıĢ olur. 

 



 

 

36 

36 

Mobilite, Seebeck katsayısı gibi özellikler incelendiğinde ikili skutterudite bileĢikler 

(katkısız) katkılı Skutterudite bileĢiklere oranla daha öne çıkmaktadır. Ancak ikili 

bileĢiklerin termal iletkenlik değerlerinin çok yüksek olması (10-18 W/m-K), ZT 

parametresinin değerini önemli ölçüde düĢürmekte; bu nedenle de bu bileĢiklerin TE 

enerji dönüĢtürücüleri olarak kullanılabilirliğini ortadan kaldırmaktadır.  

 

Katkılı Skutterudite bileĢiklerde katkı atomlarının elektron-verici (donor) gibi 

davranması, bu bileĢiklerin elektriksel iletkenlik özelliklerinin ikili Skutterudite 

BileĢikler‟e oranla 2-3 kat yüksek olmasını sağlamaktadır. Bu yüksek elektriksel 

iletkenlik değerlerine karĢın, Seebeck katsayısı da göz ardı edilemeyecek kadar 

yüksektir (oda sıcaklığında 100-150 V/K arasında). Dolayısıyla Katkılı Skutterudite 

BileĢikler‟in güç faktörü ( 2S ) değeri ikili bileĢiklerle karĢılaĢtırılabilir derecede 

yüksek olmaktadır. Ancak katkılı Skutterudite bileĢikleri, TE özellik açısından, asıl 

değerli kılan husus sahip oldukları düĢük termal iletkenlik ve buna bağlı olarak ZT 

parametresindeki artıĢtır.  Katkılı Skutterudite BileĢiklerde termal iletkenliğin düĢük 

olmasının nedeni de yukarıda söylendiği gibi, katkı atomlarının pnicogen atomlarla 

zayıf bağ yapması ve dolayısıyla Einstein Ossilatörü gibi davranmasıdır. Yapı içerisinde 

izole bir osilatör gibi davranan bu atomlar ısı taĢınımına katkı sağlamadıkları gibi ısı 

taĢıyan fononlarla etkileĢerek onların güçlü saçılmalarına sebep olmaktadır. Bu 

saçılmalara bağlı olarak fononların OSY‟ u düĢmekte böylece fononlardan gelen termal 

iletkenlik katkısı önemli ölçüde azalmaktadır. Katkı atomlarının birer Einstein Osilatörü 

gibi davrandığını gösteren en önemli kanıtlardan biri yapı içerisindeki atomların ADP 

(Atomic Displacement Parameter) parametresinin değeridir. Bu parametre Elastic 

Nötron Saçılması ya da X-Ray saçılma spektrumundan hesaplanabilen, atomların 

yerdeğiĢtirmesini temsil eden bir parametredir. Bu parametre incelendiğinde, katkı 

atomlarının ADP değerinin yerleĢik (yapıyı oluĢturan esas atomlar) atomlarınkine 

oranla 2-3 kat daha büyük olduğu görülmüĢtür. Katkı atomları ve yerleĢik atomların 

ADP değerleri arasındaki büyük fark, katkı atomlarının yapı içerisinde zayıf bağ yaptığı 

(loseley bonding); bundan dolayı da bağımsız osilatörler gibi davrandığı Ģeklinde 

yorumlanabilir. Fonon Dispersiyon Spektrumu da osilatör varsayımını destekleyen diğer 

önemli bir deneysel sonuçtur.  
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Skutterudite yapılarda fononların saçılmalarına neden olan ve termal iletkenliğin 

düĢmesinde rol oynayan baĢka faktörler de vardır. Bunlar arasında (a) fononların metal 

ya da pnicogen atomları bölgesinde oluĢan noktasal kusur saçılmaları; (b) metal ve 

pnicogen atom bölgelerine farklı atomik kütle ve yarıçapa sahip atomların yerleĢmesi ile 

oluĢan kütlesel dalgalanma ve fononların bunlar üzerinden saçılması ve (c) fononların 

kristalin yapı taĢlarının (grain boundary) sınırlarına yerleĢen nano yapılar üzerinden 

saçılmaları bulunmaktadır.  

2.6.2 CoSb3 Bazlı Skutterudite BileĢikler 

Skutterudite bileĢikler içerisinde üzerinde en çok çalıĢılan bileĢik CoSb3 dur. Bunun 

birkaç önemli nedeni bulunmaktadır. Bunlardan bir tanesi, bu bileĢiklerin CoAs3 ya da 

CoP3 gibi diğer skutterudite bileĢiklere göre daha dar bir yasak enerji bant aralığına 

sahip olması ve bundan dolayı da taĢıyıcı mobilitesinin yüksek olmasıdır. Diğer bir 

önemli neden Sb atomunun P ve As‟ye oranla daha büyük atomik yarıçapa sahip olması 

buna bağlı olarak birim hücrede bulunan boĢlukların yarıçapının da büyümesidir. 

BoĢlukların çapının artması bazı büyük yarıçaplı katkı atomlarının da kolayca 

yerleĢmesini ve katkılama oranının artmasını sağlamaktadır. Diğer önemli bir tercih 

nedeni ise bu elementlerin diğer elementlere oranla daha ucuz olması ve sentezleme 

maliyetinin düĢük olmasıdır. 

2.6.3 Skutterudite BileĢiklerin GeliĢtirilmesi 

Katkılı Skutterudite BileĢikler bazı TE malzemelere göre daha düĢük termal iletkenlik 

değerine sahiptir. Ancak teorik değer olan 0.31 W/m-K ile karĢılaĢtırıldığında termal 

iletkenlik değeri halen çok yüksektir. Bundan dolayı da bugün katkılı Skutterudite 

bileĢikler ile ilgili yapılan çalıĢmaların temel hedefi termal iletkenlik değerinin daha da 

düĢürülmesi ve teorik değere yaklaĢtırılmasıdır. Bu da ancak fononlardan gelen katkının 

minimum düzeye düĢürülmesi ile mümkün olabilir. 

 

Fononlardan gelen termal iletkenlik katkısının düĢürülmesi ile ilgili teorilerden bir 

tanesi J. Yang ve arkadaĢlarının geliĢtirdiği Çoklu Katkı Atomu ile Katkılama 

yaklaĢımıdır [30]. Bu yaklaĢıma göre, yapıya katılan her katkı atomunun farklı kütle ve 

yarıçapa sahip olması nedeniyle yapı içerisinde birer Einstein Ossilatörü gibi davranan 

bu katkı atomlarının her birinin kendine özgü bir titreĢim frekansının, genliğinin ve 



 

 

38 

38 

gerilme sabitinin olmasını gerektirir. Yapının farklı atomik yarıçap veya gerilme 

sabitine sahip birden çok katkı atomu ile katkılanması, fononların farklı titreĢim 

genliğine sahip olması ve gerilme katsayısı farklı olan daha çok katkı atomuyla 

etkileĢmesi anlamına gelir. Bu da fononların rezonans saçılmalarına neden olarak 

ilerlemelerine engel olur. Böylece fononlardan gelen termal iletkenlik katkısı önemli 

ölçüde düĢürülmüĢ olur. J. Yang ve arkadaĢlarının bu teorisi bazı deneysel verilerle de 

doğrulanmıĢtır. 

 

Diğer önemli bir düĢünce Uher ve arkadaĢlarının ileri sürmüĢ oldukları Yük Dengesi ve 

Katı Çözelti YaklaĢımıdır [31]. Uher‟e göre, Co atomları Fe atomları ile kısmen 

yerdeğiĢtirilirse, bu değiĢimler fononların katkı + boĢluk saçılmalarına neden olabilir ve 

böylece termal iletkenlik buna bağlı olarak düĢer.  Örneğin CeF4-xCoxSb12 bileĢiği tam 

dolu Skutterudite bileĢik (CeFe4Sb12) ile tam boĢ Skutterudite bileĢik (Co4Sb12 burada 

 örgüdeki boĢluğu temsil etmektedir) „bir katı çözeltisi gibi düĢünülebilir. Böylece 

fononlar yapı içerisinde ilerlerken hem Ce yani katkı atomu üzerinden hem de yapı 

içerisindeki boĢluklar () üzerinden saçılmalara uğrayacaktır (Mass Fluaction 

Scattering). Böylece termal iletkenliğin fononlardan gelen katkısı önemli ölçüde 

düĢürülebilecektir. 

 

Diğer önemli bir çalıĢma H. Li ve arkadaĢlarının yaptığı çalıĢmadır. Li ve arkadaĢları 

Melt Spinning-Quencing+Spark Plasma Sintering metodu kullanarak Skutterduite 

bileĢik içerisinde nano yapı oluĢturdular ve bu nano yapıların, fononların saçılmalarında 

önemli rol oynadığını gösterdiler. Öyle ki bu nano yapılar kristalin yapı taĢlarının sınır 

bölgelerinde (grain boundary) oluĢup, fononların güçlü saçılmalarına neden olmaktadır. 

Böylece katkı atomları üzerinden saçılmalara ek olarak bu sınır yüzeylerindeki nano 

yapılar üzerinden de fonon saçılmaları meydana gelmektedir [32-34]. 

 

Yukarıda bahsetmiĢ olduğumuz önemli çalıĢmalar arasında Uher ve Li‟nin sonuçları bu 

tezde kullanmıĢ olduğumuz örneklerden elde ettiğimiz sonuçlar ile de doğrulanmıĢtır. 
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3. MALZEME VE YÖNTEM 

Bu bölümde örneklerin sentezlenme süreci, transport özelliklerinin incelenmesinde 

kullanılan ölçüm setleri, ölçüm yöntemleri ve yapı analizinde kullanılan cihazlar 

hakkında bilgiler verilecektir. Tezde kullanılmıĢ tüm örneklerin sentezlenmesi ve 

transport ölçümleri Michigan Üniversitesi, Fizik Bölümü‟nde Prof. C. Uher‟in 

laboratuarında yapılmıĢ olup, örneklerin yapı analizi ile ilgili çalıĢmalar için Michigan 

Üniversitesi Elektron Mikroskop Analiz Laboraturları kullanılmıĢtır. 

3.1 BĠLEġĠKLERĠN SENTEZLENMESĠ 

Skutterudite yapı yüksek sıcaklıkta katı hal reaksiyonu (solid state reaction) sonucu 

oluĢur. Saflık oranları %99.98 ile %99.9999 arasında değiĢen elementler stoichiometric 

oranlarda tartılarak daha önceden iç yüzeyi grafitle kaplanmıĢ quartz tüplere 

yerleĢtirilir. Skutterudite bileĢiklerde kullanılan elementlerin büyük çoğunluğu reaktif 

elementler olduğu için bu iĢlem oksijen ve nemden arındırılmıĢ özel bir küvez olan 

Glove-Box içinde gerçekleĢtirilir. Ġçinde saf element karıĢımı bulunan ve ağızları özel 

bir plastik tıpa ile kapatılmıĢ olan quartz tüpler glove box içinden çıkartılarak 

ağızlarının mühürlenmesi (sealing) için, vakum sistemine bağlanır. Mühürleme iĢlemi 

Propan+Oksijen gaz karıĢımının yakılması sonucu oluĢan yüksek sıcaklıktaki keskin 

alev ile 10
–3

 torr vakum altında tüplerin ağızlarının eritilmesi Ģeklinde gerçekleĢtirilir. 

Ağızları mühürlenen tüpler daha sonra Yüksek Sıcaklık Fırınına dik bir konumda 

yerleĢtirilir. Fırın sıcaklığı 1 
0
C/dakika hızla artacak Ģekilde 1100 

0
C ye ısıtılır. Fırın bu 

sıcaklıkta 10 saat tutularak kimyasal reaksiyonla Skutterudite yapı oluĢması sağlanır. 

Kararlı Saf Skutterudite yapı oluĢumunun sağlanması için fırın sıcaklığı 1100 
0
C‟den 

740 
0
C‟ye,  yine 1 

0
C/dakika hızla düĢürülerek (tavlama süreci) bu sıcaklıkta 240 saat 

bekletilir. Bu süre sonunda fırın sıcaklığı oda sıcaklığına düĢecek Ģekilde ayarlanır. 

Bütün bu süreç fırın üzerinde bulunan ısı kontrol sisteminin program aracılığıyla 

gerçekleĢtirilir. Daha sonra fırından çıkarılan tüpler kırılarak içinde külçe Ģeklinde 
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oluĢmuĢ örnekler yine glove box içerisinde özel bir mermer havan içinde dövülerek toz 

haline getirilir. Toz haline getirilen örnekler soğuk preste sıkıĢtırıldıktan sonra tekrar 

quartz tüplere konur. Tüpler yukarıda bahsettiğimiz yöntemle tekrar vakum altında 

mühürlendikten sonra ikinci tavlama süreci için fırına konur ve fırın sıcaklığı 740 
0
C‟ye 

4 
0
C/dakika hızla ulaĢacak Ģekilde programlanır. Fırın bu sıcaklıkta yaklaĢık 2 hafta 

tutulduktan sonra program sonlandırılarak fırın sıcaklığının oda sıcaklığına düĢürülmesi 

sağlanır. Fırından çıkarılan örnekler tekrar toz haline getirildikten sonra ölçüm 

yapılacak duruma getirilmek için Spark Plazma Sinterleme (SPS) sürecine tabi tutulur.  

Örnekler 1.5 cm çapında grafit silindir kaplara konarak SPS cihazına yerleĢtirilir ve 

sinterleme süreci 650 
0
C‟de 15 dakika boyunca gerçekleĢtirilir. SPS iĢlemi için General 

Motor AraĢtırma Laboratuarında bulunan Dr Sinter SPS-1020 cihazı kullanılmıĢtır. SPS 

sürecinden sonra oluĢan külçe yapı elmas kristal kesme cihazı ile farklı geometrik 

boyutlarda kesilerek ölçüm için hazırlanır. ġekil 3.1 a), b), c) ve d), sırasıyla örnek 

hazırlama sürecinde kullanılan fırın, glove box, mühürleme sistemi ve SPS sonrası 

farklı boyutlarda kesilen örnekleri göstermektedir. 

 

ġekil 3.1: Resim a), b), c) ve d) sırasıyla fırın, glove box, mühürleme sistemi ve SPS sonrası farklı 

boyutlarda kesilen örnekleri göstermektedir. 
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3.2 DÜġÜK SICAKLIK TRANSPORT ÖLÇÜMLERĠ STEADY STATE 

TEKNĠĞĠ 

DüĢük Sıcaklık elektriksel iletkenlik ( ) , Seebeck katsayısı ( )S  ve termal iletkenlik 

ölçümleri eĢzamanlı olarak Boylamasına Dört Nokta Steady State Tekniği kullanılarak 

gerçekleĢtirildi. Bu ölçüm için içinde sıvı Helyum bulunan sıcaklık kontrollü özel bir 

cryostat sistemi kullanıldı. Boyutları 2 3 10  mm olan çubuk Ģeklinde kesilen örnekler 

kullanıldı. DüĢük sıcaklık ölçüm sitemini gösteren diyagram ġekil 3.2‟deki gibidir.  

 

 

ġekil 3.2:  DüĢük sıcaklık elektriksel Ġletkenlik Termal Ġletkenlik Ölçüm Sistemi. 

 

Radyasyon ısı kaybını minimize etmek için iki adet iç içe geçen bakır silindir kullanıldı 

ve ölçümler 10
-7

 torr vakum altında alındı. Çubuk Ģeklindeki örnek Indium ile Cu blok 

üzerine tutturulduktan sonra üst tarafına 350 ohm dirence sahip plastik bir ısıtıcı termal 

iletkenliği yüksek bir yapıĢtırıcı ile tutturuldu. Verilen bir akım ve voltaj değerine 

karĢılık ıstıcının üreteceği güç hP IV olacaktır. Malzemenin sıcak ve soğuk uçları 

arasındaki sıcaklık farkı birbirinden L uzaklığa yerleĢtirilmiĢ iki adet AuFe-Chromel 

termoçift ile ölçüldü. Seebeck voltajı ve direnç için ise ince Cu teller kullanıldı. Ġnce 

bakır tel kullanılmasının nedeni telin direncinin ve Seebeck katsayısının oldukça düĢük 

olmasıdır. Sıcaklık farkının çok küçük olduğu durumlarda ( 0.05T   burada 

( ) / 2h cT T T    ortalama sıcaklığı göstermektedir) toplam termal iletkenlik, 

 

hP L

T A
  


       3.2.1 
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ile ifade edilir. Burada hP , T , L ve A  sırasıyla ısıtıcı gücü, malzemenin ortalama 

sıcaklığı, termoçiftler arası uzaklık ve örneğin dik yüzey kesit alanını göstermektedir. 

Ölçüm boyunca gerek örneğin etrafında gerekse örnek üzerinde bulunan tellerden hem 

iletim hem de yayınım yoluyla ısı kaybı meydana gelir. Isı kaybının minimize edilmesi 

ölçümün yüksek vakum altında alınması, uzun ince yüksek iletken tellerin kullanılması, 

kontakt için düĢük erime noktalı yapıĢtırıcıların kullanılması gibi önlemlerin alınması 

ile kısmen baĢarılabilir. Ancak bu önlemler ısı kaybını tamamen ortadan kaldırmaz. Bu 

yüzden de termal iletkenlik hesabında bu ısı kaybının da gözönüne alınması gerekir. Isı 

kaybı Stefan Boltzman Denklemi kullanılarak hesaplanabilir. Oda sıcaklığında 

hesaplanan ısı kaybı sıcaklığa göre fit edilerek diğer sıcaklık değerlerindeki ısı kayıpları 

da bulunur. Isı kaybı genelde 100K altında ihmal edilebilecek kadar küçüktür. Stefan 

Boltzman denklemine göre örneğin etrafında meydana gelebilecek ısı kaybı, 

 

 4 4

rad av sP T T         3.2.2 

 

ile ifade edilir. Burada avT örneğin ortalama sıcaklığını sT  ise örneğin etrafındaki 

sıcaklığı göstermektedir. Isı kaybı ölçülürken örnek heat sink ten ayrılır. Örnek Heat 

Sink‟ten ayrıldığı için avT  ve sT  arasındaki fark sT ile karĢılaĢtırıldığında oldukça 

küçüktür. Bu yüzden radyasyon ısı kaybını, 

 

 
3.

sradP T T         3.2.3 

 

Ģeklinde ifade etmek mümkündür. Buradan yola çıkarak /radP P  den ısı kaybı 

hesaplanabilir [35]. 

  

Elektriksel iletkenlik ölçümü için Dört Nokta (Four Probe)  tekniği kullanıldı. Akım için 

ince Cu teller kullanılırken direnç ve Seebeck voltajı için Cromel tel kullanıldı. 

Örnekten akım geçirilmesi durumunda direnç voltajnı etkilyebilecek Peltier ve Joule 

ısısının oluĢumunu engellemek için direnç voltajı ileri ve ters biasta anlık Ģekilde alındı 

ve alınan iki değerin aritmetik ortalaması direnç voltajı olarak kabul edildi. 
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3.3 YÜKSEK SICAKLIK ELEKTRĠKSEL ĠLETKENLĠK VE SEEBECK 

KATSAYISI ÖLÇÜM SĠSTEMĠ 

Bu sistem ev yapımı bir sistem olup 300-1000 K sıcaklık aralığında elektriksel 

iletkenlik ve Seebeck katsayısı eĢ zamanlı olarak bilgisayar kontrollü olarak 

ölçülebilmektedir. Ölçüm sistemi diyagramı ġekil 3.3‟deki gibidir. 

 

 

ġekil 3.3: Seebeck katsayısı & Elektriksel iletkenlik ölçüm sistemi diyagramı. 

 

Seebeck voltajı ile örneğin sıcak ve soğuk uçları arasındaki potansiyel farkı için Pt/PtRh 

termoçift kullanıldı. Pt/PtRh termoçifti R tip bir termoçift olup yüksek sıcaklık 

ölçümlerinde kararlı olması açısından yaygın olarak kullanılan bir termoçift tipidir. Pt 

teller aynı zamanda örneğin direnç voltajını ölçmek için de kullanıldı. Dikdörtgen 

Ģeklindeki örneğin Heat Sink‟e tutturulması ve termoçiftlerin yüzeye tutturulması 

(kontakt) için Ag (GümüĢ) pasta kullanıldı. Örneğin alt ve üst bölgesi arasında bir 

sıcaklık farkı yaratması için örnek üzerine silindir Ģeklinde etrafı yüksek dirençli NiCr 

tel ile sarılı termal iletkenliği yüksek özel bir seramikten yapılmıĢ bir Heater (ısıtıcı) 

konuldu. Tüm ölçümler LabView programı ile bilgisayar kontrollü olarak yapıldı. 

Sistemi korumak ve hassas ölçüm için tüm ölçümler Argon gazı akıĢı altında yapıldı. 

ġekil 3.4 ölçümlerin alındığı sistemi göstermektedir. 
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ġekil 3.4: Yüksek Sıcaklık Seebeck& Elektriksel Ġletkenlik Ölçüm Sistemi 

 

Seebeck katsayısı malzemenin yapısına bağlı olan bir parametre olup iĢareti yapı 

içerisindeki taĢıyıcı tipini ifade etmesi açısından önemlidir. Eksi iĢareti yapı içerisindeki 

taĢıyıcıların elektron olduğunu söylerken pozitif iĢareti taĢıyıcıların deĢik (hole) 

olduğunu söyler. Örneğin Seebeck katsayısı, sıcak ve soğuk uçları arasındaki potansiyel 

farkının sıcaklık farkına oranı ve telin Seebeck katsayısının toplamı olan, 

 

 c h
örnek tel

V V
S S

T


 


      3.4.1 

ifadesinden hesaplandı. Cu, Ag, Au, Pt gibi metallerin Seebeck katsayısı çok küçük 

olduğu için bağlantı teli ya da kontakt elementi olarak bu metaller kullanılır ve bu 

metallerin Seebeck katsayıları çoğu kez ihmal edilir. 

 

Yüksek sıcaklık elektriksel iletkenlik ölçümü Dört Nokta (Four Probe) ölçüm tekniği 

kullanılarak yapıldı. Bu teknik, kullanılan tellerin örneğin direncine katkısını ve kontakt 

direncini ortadan kaldırması açısından önemlidir. Direnç akımı için Cu tel, voltaj için Pt 

tel ve kontakt için Ag pasta kullanıldı. Örneğin geometrik yapısından gelebilecek 

hataları önlemek adına ölçümlerde 2-3 mm geniĢliğinde 8-10 mm uzunluğunda çubuk 

Ģeklinde gometrik yapısı düzgün örnekler kullanılmıĢtır. TE materyallerin elektriksel 

iletkenlik ölçümlerinde dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta vardır.  Örnek 

içerisinden akım geçerken bu akımdan kaynaklanan bir Joule ısısı oluĢur. Bu Joule ısısı 
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örnek üzerinde bir sıcaklık gradyenti yaratarak bir Seebeck voltajı oluĢmasına neden 

olur. Bu Seebeck voltajı ile direnç voltajı süperpoze olur. TE malzemelerde Seebck 

voltajı yüksek olduğundan, bunun elimine edilmesi ve gerçek direnç voltajının 

okunması dikkat edilmesi gereken önemli bir noktadır. Seebeck voltajını önlemek ya da 

minimize etmek için direnç voltajı hızlı bir Ģekilde “ileri ve ters bias” olmak üzere iki 

Ģekilde alınmalı ve direnç voltajı olarak bunların aritmetik ortalaması kullanılmalıdır.  

 

Örneğin elektriksel iletkenliği, R

R

V
R

I
  bağıntısından örneğin direnci hesaplandıktan 

sonra,   

( )

l

RA
         3.3.2     

 

ifadesinden bulunur. Burada l  direnç voltaj kontaktları arasındaki uzaklığı, R örneğin 

direncini A  ise kesit alanını göstermektedir. 

3.4 YÜKSEK SICAKLIK TERMAL ĠLETKENLĠK ÖLÇÜM SĠSTEMĠ 

Yüksek sıcaklık termal iletkenlik ölçümünde radyasyon ısı kaybı çok yüksek 

olduğundan Steady State tekniği kullanılamaz. Bunun yerine Lazer Flash + Specific 

Heat Capacity tekniği kullanılır. Yüksek sıcaklık için termal iletkenlik, 

 

 pC          3.4.1 

 

 bağıntısına göre hesaplanır. Burada  , pC  ve  sırasıyla örneğin kütlesel yoğunluğu, 

spesifik ısı kapastesi ve termal diffusivity parametrelerini göstermektedir. 

 

 Termal Diffusivity (termal yayınırlık) ölçümü lazer flash tekniği ile yapılır. Bu teknikte 

öncelikle, kalınlığı 2-3 mm, çapı 12.7 mm olacak Ģekilde örnek disk Ģeklinde kesilir ve 

sisteme yerleĢtirilir. Örneğin üst yüzeyine Neodymium-glass Lazer‟inden dalga boyu 

1.06 m olan 300 sn aralıklarla  lazer atımları gönderilir ve örneğin alt yüzeyinde 

meydana gelen sıcaklık artıĢı InSb dedektör ile ölçülür. Örneğin alt ve üst yüzeyleri 

arasındaki farklı sıcaklıkların birbirine eĢitlenmesi için geçen zaman süresi lazer atım 
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süresine oranla oldukça yüksektir. InSb  dedektörü alt yüzeyde sıcaklık artıĢını zamanın 

fonksiyonunu olarak bilgisayar aracılığıyla kayıt eder. Termal diffusivity, thermogram 

olarak bilinen zaman & sıcaklık artıĢ eğrisi ve örneğin kalınlığından hesaplanır. Örneğin 

yüzeyinden maksimum absorbsiyon ve emisyon sağlanması için örneğin her iki 

yüzeyine grafit sprey sıkılarak yüzeyde ince bir grafit kaplama oluĢması sağlanır. 

Termal Diffusivity ölçümü için Anter Flashline 5000 cihazı kullanıldı. Termal 

diffusivity ölçüm sistemi ġekil 2.4 de gösterildiği gibidir. 

 

ġekil 3.5: Termal diffusivity ölçüm sistemi (Anter Flashline 5000) 

 

Örneklerin Spesifik ısı kapastesi bağımsız olarak (Specific Heat Capacity) diferansiyel 

tarama kalorimetre (differential scanning calorimeter-DSC) ile oranlama metodu 

kullanılarak hesaplanır. Bu teknikte örneğin ısı kapasitesi, ısı kapasitesi bilinen referans 

malzeme ile örnek aynı anda ısıtılıp ısınma süreci zamanın fonksiyonu olarak kayıt 

edilmek yoluyla bulunur. Referans malzeme olarak safir kullanılmıĢtır. Spesifik ısı 

kapasitesi ölçümü Netzsch DSC 404 cihazı ile bilgisayar kontrollü Ar gazı akıĢı altında 

gerçekleĢtirilmiĢtir. Spesifik ısı kapasitesi ölçüm sistemi ġekil 3.6‟da gösterilmiĢtir. 
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ġekil 3.6: Spesifik ısı kapasitesi ölçüm sistemi (Netzsch DSC 404). 

 

Termal iletkenliği ölçülecek olan örneğin kütlesel yoğunluğu /M V oranından 

hesaplanır. Burada M örneğin kütlesini gösterirken, V hacmini göstermektedir. Örneğin 

kütlesi doğrudan ölçülürken hacmi Archimede metodu ya da örneğin geometrik 

Ģeklinden hesaplanabilir. 

 

3.5 MAGNETĠK ÖZELLĠK ÖLÇÜMLERĠ 

Ġyi bir TE malzemede yüklü taĢıyıcı konsantrasyonunun 10
19

-10
20

 cm
‒3

 civarında olması 

gerektiğinden bahsetmiĢtik. Bu taĢıyıcı konsantrasyonunun yanı sıra mobilitesinin de 

yüksek olması malzemenin TE özelliğini geliĢtiren önemli faktörlerden bir tanesidir. 

Dolayısıyla bir TE malzemeyi tamamen karakterize etmek için Seebeck katsayısı (S), 

elektriksel iletkenlik () ve termal iletkenlik () dıĢında taĢıyıcı konsantrasyonu (n) ve 

mobilite () değerlerinin de bilinmesi önemlidir. Mobilite ve taĢıyıcı konsantrasyonu 

Hall Etkisi ölçümleri ile bulunur. Ölçümlerde kullandığımız sistem Lineer Research AC 

Bridge (16 Hz uyarılma frekansı) monteli manyetik alan büyüklüğü 5 Tesla‟ya kadar 

çıkabilen süper iletken magnet sisteminden oluĢur. ġekil 3.7 düĢük sıcaklık (0-350 K) 

magnetik özellik ölçüm sistemi ve ölçüm çubuğunu (probe) göstermektedir. Sistem 

bilgisayar kontrollü olarak çalıĢmaktadır. Süper iletken magnetler ve düĢük sıcaklık 
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ölçümleri için sıvı He (helyum) kullanılır. Hall etkisi ölçümü için, 2mm1mm5mm 

boyutlarında diktörgen Ģeklinde kesilen örnekler kullanıldı. 

 

  

 

ġekil 3.7: DüĢük Sıcaklık, Hall etkisi ve elektriksel iletkenlik ölçüm sistemi. 

 

Yüksek sıcaklık Hall etkisi ve elektriksel iletkenlik ölçüm sistemi 300-1000K sıcaklık 

aralığında ölçüm yapabilmektedir. Bu sistemde super iletken magnetler maksimum 7 

Tesla gücünde manyetik alan sağlayabilmektedir. DüĢük ve yüksek sıcaklık Hall 

ölçümlerinin her ikisinde de magnetler için sıvı Helyum (He) kullanıldı. ġekil 3.8 

Yüksek Sıcaklık Hall Etkisi ölçüm sitemini göstermektedir. 

 

 

ġekil 3.8: Yüksek Sıcaklık Hall etkisi ve elektriksel iletkenlik ölçüm sistemi. 
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TaĢıyıcı konsantrasyonu ve mobilitesinin hesaplanması Hall kastayısı olarak ifade 

edilen RH parametresine bağlıdır. Bu parametrenin bulunması için ġekil 3.9‟daki 

diyagramdan yararlanılır. 

 

ġekil 3.9 : Hall etkisi ölçüm diyagramı. 

 

Yüklü parçacıklar bir magnetik alana girdiklerinde üzerlerine Lorenz kuvveti olarak 

adlandıralan,  

 

 )x zq 
L

F = (v B        3.5.1 

 

Ģeklinde bir manyetik kuvvet etki eder. Burada q , xv  ve zB , sırasıyla yüklü 

parçacıkların yükünü, hızını ve uygulanan manyetik alanı göstermektedir. Yüklü 

parçacıklar bu kuvvetin etkisiyle x-z düzleminde saparak bu düzlem boyunca 

ivmelenme yönüne ters bir elektriksel alan meydana getirirler. Bu elektrik alandan 

doğan elektriksel kuvvet, 

 

 E yqF E        3.5.2 

steady state durumunda Lorenz kuvvetini dengeleyerek y ekseni boyunca sürekli bir 

akımın oluĢmasını sağlar. Lorenz kuvvetinin etkisiyle meydana gelen elektrik alanın 

büyüklüğü, 

 

 y x zE v B        3.5.3 
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ile ifade edilir. Öte yandan x ekseni boyunca uygulanan akım yoğunluğu 
xj  ile 

taĢıyıcıların x ekseni boyunca olan hızı xv arasındaki iliĢki pozitif yük gözönüne 

alındığında, 

 

 
x xj nqv        3.5.4 

 

ile ifade edilir. TaĢıyıcı hızı 
xv bu bağıntıdan çekilip (3.5.3)‟de yerine konursa, y ekseni 

boyunca oluĢan elektrik alan, 

 

 x
y z

j
E B

nq
        3.5.5 

 

 olur. Bu ifade ile Hall katsayısı olarak ifade edilen, 

 

 y H x zE R J B        3.5.6 

 

ifadesi karĢılaĢtırıldığında, HR Hall katsayısının 

 

   
1

HR
nq

          3.5.7 

 

ile  ifade edilebileceği görülür. HR  katsayısı özellikle yapı içerisindeki taĢıyıcı tipini ve 

yoğunluğunu belirlemesi açısından önemlidir. (3.5.7) ile ifade edilen Hall katsayısı 

bağıntısı metaller ve dejenere yarıiletkenler için geçerlidir; fakat dejenere olmayan 

yarıiletkenlerde geçerli değildir. (3.5.6) ifadesi kullanılarak, HV  Hall voltajı, 

 

 ( ) ( ) /H y H x z H x zV wE w R J B w R I B t      3.5.8 

 

ile ifade edilir. Burada w  örneğin geniĢliğini t  ise kalınlığını göstermektedir. (3.5.5) 

Ohm yasası olarak ifade edilen .x xj E ‟de yerine konursa  elektriksel iletkenlik, 
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 x

x

v
nq nq

E
         3.5.9 

 

Ģeklinde bulunur. Burada  , birim elektrik alandaki taĢıyıcı sürüklenme hızı veya diğer 

bir deyiĢle taĢıyıcı mobilitesini temsil etmektedir. Elektriksel iletkenlik ve Hall katsayısı 

ifadesi birleĢtirildiğinde taĢıyıcı mobilitesi, 

 

 HR                      3.5.10 

 

Ģeklinde bulunur. Buraya kadar yaptığımız hesaplarda single parabolik band modelini 

kullandık diger bir deyiĢle malzemenin tek tip yüklü taĢıyıcıya sahip olduğunu 

varsaydık. Her iki tip taĢıyıcının da var olduğu bir iletken için Hall katsayısı, 

 

 

2 2 2 2 2

2 2 2 2 2

( ) ( )1

( ) ( )

n p n p

H

n p n p

n p n p B
R

q n p n p B

   

   

  
 

  
             3.5.11  

 

ile ifade edilir. 

 

3.5 ÖRNEKLERĠN YAPISAL ANALĠZĠ 

TE malzemelerin transport özellikleri kadar yapısal analizleri de onların optimizasyonu 

açısından önemlidir. Özellikle yapı içerisinde oluĢan ikincil kusurların saptanması, 

element analizi gibi faktörler malzemenin elektriksel iletkenlik ve termeoelektrik 

özelliklerinin yorumlanmasında kilit rol oynar. Bu tez çalıĢmasında örneklerin yapısal 

karakterizasyonu ile ilgilli olarak XRD (Powder X-Ray Diffraction), EMPA (Electron 

Micro Probe Analysis) ve TEM (Transmission Electron Microscope) gibi analizler 

yapıldı. 
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3.5.1 XRD (Powder X-Ray Diffraction) 

Powder X-ray diffraction analizi tek (single) ve çok kristalli (polycrystalline) katılarda 

yapı içerisinde bulunan ikincil kusurların saptanması, kristal yapının tanımlanması ve 

kristal parametrelerinin belirlenmesi amacıyla kullanılan yaygın bir analiz yöntemidir.  

 

ĠncelemiĢ olduğumuz örnekler, ikinci tavlama (Annealing) süreci sonrasında toz haline 

getirildikten sonra küçük bir miktarı cam plaka yüzeyine (çift yönlü yapıĢkanlı plastik 

band yapıĢtırılmıĢ) dağıtılır analiz için cihaza yerleĢtirilir. XRD analizi için Scintag 

Diffractometer cihazı kullanılmıĢtır. X-ray tüpünden çıkan ıĢın CuK olup dalga boyu 

1.540562 
0
A dur.  Tarama iĢlemi dakikada 2

0
 olacak Ģekilde 2-80 arasında 

gerçekleĢtirilmiĢtir. ġekil 3.10 XRD analizi için kullanılan cihazı göstermektedir. 

 

 

 

ġekil 3.10: Powder X-Ray (XRD) analiz cihazı. 

 

Powder X-Ray Diffraction cihazı Bragg yansıma ilkesine göre çalıĢır. 

 

3.5.2 Electron Micro Probe Analizi (EMPA) 

Elektron mikro probe analizi çoğunlukla element analizi için kullanılır. Ancak bununla 

beraber yapı içerisinde XRD analizi sonucunda farkedilemeyen ikincil kusurların 

dedekte edilmesinde de kullanılır. EMPA analizörünün çalıĢma ilkesi tamamen SEM 

(Scanning Electron Microscope) cihazının çalıĢma ilkesine dayanır. Örnek yüzeyine 

gönderilen elektron demeti örneğin yüzeyindeki kor atomlarını iyonize edip X ıĢını 
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salınımına neden olur. Saçılan X ıĢını analiz edilerek kusurlar ve elementlerin gerçek 

oranı hakkında bilgi verir. EMPA analizinde kullanılan elektron demeti yaklaĢık 1m 

geniĢliğindedir. Örnek yüzeyinde 20-100 m geniĢliğinde bir alandan yapı hakkında 

detaylı sonuç alabilmek mümkündür. EMPA analizi için kullanılan örnekler özel bir 

parlatma ve zımparalama iĢlemine tabi tutulur. Örneklerin element analizinde kullanılan 

Cameca SX-100 EMPA cihazı ġekil 3.11‟de gösterilmiĢtir.  

 

 

ġekil 3.11: EMPA analizör Cameca SX 100 cihazı. 

 

3.5.3 TEM (Transmission Electron Microscope) Analizi 

TEM analizi SEM ve EMPA analizinin daha geliĢmiĢ bir Ģeklidir. ÇalıĢma prensibi ıĢık 

mikroskobuna benzer ancak burada ıĢık yerine electron demeti kullanılır. Elektronların 

dalga boyu ıĢığa oranla daha düĢük olduğundan elde edilen resmin çözünürlüğü daha 

yüksek, demet geniĢliği daha küçük olabilmektedir. TEM cihazının bu özelliğinden 

dolayı 10
–10

 m (birkaç Angstron) mertebesinde nesneleri gözlemlemek, atomik 

boyuttaki malzemeleri detaylı analiz etmek mümkündür. Bu tez çalıĢmasında 

kullanılması, üretmiĢ olduğumuz bileĢiklerdeki nano yapıların saptanması açısından 

önemlidir. Bu nano yapıların gözlemlenmiĢ olması tansport parametrelerinden elde 

etmiĢ olduğumuz bazı sonuçların yorumlanmasında kilit rol oynamıĢtır.  

 

TEM analizinde iki tip örnek kullanılır. Bunlardan biri aĢırı ince (m mertebesinde) 

yüzeyi parlatılıp düzleĢtirilmiĢ külçe malzeme, diğeri ise toz haldeki (m mertebesinde) 
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örnek parçalarının kullanılmasıdır. TEM analizlerinde kullanmıĢ olduğumuz cihaz 

JEOL 2010 F AEM (Analytical Electron Microscobe) dir. ġekil 3.12 bu cihazı 

göstermektedir. 

 

 

 

ġekil 3.12: JEOL 2010 F Transmission Electron Microscope (TEM) cihazı 
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4. BULGULAR 

4.1 DENEYSEL VERĠLERĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ  

Skutterudite bileĢiklerin genel özellikleri ve kristal yapısı hakkında genel bilgiler Bölüm 

2.6‟da verilmiĢdi. Yeniden hatırlamak gerekirse, Skutterudite BileĢikler, özellikle orta 

ve yüksek sıcaklık TE enerji dönüĢtürücüler olarak kullanılabilme potansiyeline sahip 

bileĢiklerdir. Bu özelliklerinden dolayı bu bileĢikler üzerinde son yıllarda hızla artan bir 

ilgi oluĢmuĢ ve bu bileĢikler için deneysel çalıĢmalar yapılmıĢ ve teorik modeller 

geliĢtirilmiĢtir.  Skutterudite bileĢikler içerisinde CoSb3 bazlı olanlar sahip oldukları 

elektronik ve mekanik özelliklerinden dolayı üzerinde en çok çalıĢma yapılmıĢ bileĢik 

gurubudur. Ġkili Skutterudite bileĢiklerin yüksek elektriksel iletkenlik ve Seebeck 

katsayısına sahip olmalarının yanı sıra termal iletkenliklerinin de oldukça yüksek 

olması, söz konusu çalıĢmaların termal iletkenliği düĢürmeye yönelik olmasına neden 

olmuĢtur. Bu amaçla geliĢtirilen modellerden biri, açık örgü yapısına sahip bu 

bileĢiklerin farklı katkı atomları ile katkılanarak yeni bileĢiklerin oluĢturulmasıdır. 

Katkılı Skutterudite bileĢikler olarak adlandırlan bu bileĢiklerin termal iletkenlikleri ikili 

bileĢiklere oranla 10-15 kat daha düĢüktür. Oda sıcaklığında 1.5 W/m-K değerine kadar 

inilebilmiĢtir. Ancak bu değer teorik değer olan (0.31 W/m-K) ile karĢılaĢtırıldığında 

halen oldukça yüksek kalmaktadır.  

 

Termal iletkenliğin teorik değere yaklaĢtırılmasına yönelik ilk çalıĢmalar hangi element 

gruplarının katkı atomu olarak kullanılabileceği ile ilgili olmuĢtur. Bu amaçla baĢta La, 

Ce, Yb, Eu gibi nadir toprak elementleri olmak üzere Ba, Sr, Ca gibi Alkalin Toprak 

elementleri ve son olarak Tl, In, K gibi elementlerin katkılanması ile oluĢan yapılar 

incelenmiĢtir [22-28]. Ancak son yıllarda bu alanda yapılan birkaç önemli çalıĢma 

Skutterudite bileĢiklerin geleceğine adeta ıĢık tutacak niteliktedir.  

 

Bu çalıĢmalar daha öncede ifade ettiğimiz gibi, Çoklu Katkı Atomu ile Katkılama,      

Fe-Co Yük Dengesi ve Katı Çözelti Varsayımı ve Bulk (külçe) Skutterudite Bileşiklerde 

Nano Yapıların Oluşturulması varsayımlarıydı. 
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Bu tez çalıĢmasında, bu üç yaklaĢımdan Bulk (külçe) Skutterudite Bileşiklerde Nano 

Yapıların Oluşturulması ve Fe-Co Yük Dengesi ve Katı Çözelti varsayımlarını 

doğrulayan önemli sonuçları elde ettik; bu alanda gelecekte yapılacak çalıĢmalara ıĢık 

tutacak önemli değerlendirmeler yaptık. 

 

Bu bölümde sentezlemiĢ olduğumuz BaxYbyInzCo4Sb12 (0 ≤ x, y, z ≤0.14 gerçek oran) , 

YbxCeyInzCo4Sb12 (0 ≤ x, y, z ≤0.17 gerçek oran) ve BaxYbyFezCo4-zSb12 (0.6 ≤ x, y, z 

≤0.23 gerçek oran) bileĢiklerinin transport özellikleri ve yapısal karakterizasyonu ile 

ilgili olarak elde edilen sonuçlar değerlendirilecektir. 

 

 

4.1.1 BaxYbyInzCo4Sb12 BileĢiğinin Transport Özellikleri 

 

Bu bölümde, Melting-Annealing-Spark Plasma Sintering Metodu (MASPS) ile 

hazırlanmıĢ olan ve element oranı (0 ≤ x, y, z ≤ 0.14 gerçek oran) arasında değiĢen 

BaxYbyInzCo4Sb12 Skutterudite bileĢiklerinin yüksek sıcaklık elektriksel iletkenlik, 

termal iletkenlik Seebeck katsayısı ve Hall etkisi ölçümleri yapılarak transport 

özelliklerini ortaya koymaya çalıĢtık. Bu örnek serisini seçmemizde iki önemli neden 

vardı. Bunlardan biri daha önce grubumuz tarafından BaxYbyCo4Sb12 bileĢiğinin detaylı 

olarak çalıĢılmıĢ olması ve o dönemde ZT parametresinde rekor bir değer olan 1.36 

değerinin elde edilmiĢ olması [36]. Diğer önemli bir neden de bazı çalıĢmalarda katkı 

atomu olarak kulanılan In (Indium)  elementinin transport parametreleri üzerinde önemli 

etkisi olduğunun ortaya çıkmıĢ olmasıdır. Bu iki anlayıĢtan yola çıkarak daha önce 

üzerinde uzmanlaĢtığımız BaxYbyCo4Sb12 bileĢiklerine In elementini ekledik. Elde 

ettiğimiz bileĢiklerde özellikle termal iletkenlik açısından ilginç bazı sonuçlara 

ulaĢabileceğimizi öngördük. Bu öngörümüzü haklı çıkaran sonuçlar transport ve yapısal 

analiz sonuçlarında ortaya çıkmıĢtır.  Ġlk olarak örneklerin TEM analizlerinde 

büyüklüğü     30-500 nm aralığında değiĢen nano yapıların varlığını gözlemledik. 

Ayrıca Spesifik Isı Kapastesi‟nin sıcaklığa bağlı grafiğinden bu nano yapıların varlığı 

doğrulandı. Yapı içerisinde kristal yapı taĢlarının sınırlarına adacıklar Ģeklinde yerleĢen 

bu nano yapıların özellikle sınır yüzeyi fonon saçılmaları üzerinde etkili olduğunu ve 
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bunun da termal iletkenliğin düĢmesinde çok önemli rol oynadığını gördük. ġimdi 

sırasıyla bu sonuçları değerlendirelim. 

 

Ġlk olarak bileĢiklerin XRD (Powder X-Ray Diffraction) sonuçlarını inceledik. Buradaki 

amacımız sentezlemiĢ olduğumuz Skutterudite BileĢiklerin kristal yapısını ortaya 

koymak ve yapı içerisinde ikincil kusurların var olup olmadığını aramaktı.  Bütün 

örnekler için benzer sonuçlar elde edildi. Bu yüzden burada sadece 

Ba0.090Yb0.070In0.060Co4Sb11.97 bileĢiğinin XRD spektrumunu gösterdik (ġekil 4.1) . 

          

                           

ġekil 4.1: Ba0.090Yb0.070In0.060Co4Sb11.97  bileĢiğinin X-Ray saçılma spektrumu. Kırmızı çizgiler CoSb3 

spektrum çizgilerini mavi çizgiler ise örneğimizin spektrum çizgilerini göstermektedir. 

 

ġekil 4.1 de gösterilen X-ıĢını saçılma spektrumu, hazırlamıĢ olduğumuz tüm örneklerin 

Skutterudite kristal yapısına sahip olduğunu, yapı içerisinde ikincil kusurların 

olmadığını göstermektedir. Ancak spektrumda  =15-25 aralığında anormal bir pik 

görülmektedir. Bu gözlemlenen anormal pik, örneği üzerine koyduğumuz cam 

tutucunun yüzeyinden X ıĢınının saçılmasından kaynaklanmaktadır. 

 

Örneklerin XRD sonuçlarından yapı içerisinde ikincil fazların varlığını dedekte 

edememiĢ olmamıza karĢın aynı örneklerin TEM (Transmission Electron Microscobe) 
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analizlerini yaptığımızda, Indium elementi içeren bileĢiklerde, boyutları 30-500 nm 

arasında değiĢen InSb nano yapıların varlığını gözlemledik. 

 

 

ġekil 4.2: Ba0.09Yb0.07In0.06Co4Sb11.97 bileĢiğinin TEM analizi görülmektedir.  a), b) ve c) 

Ba0.09Yb0.07In0.06Co4Sb11.97 örneğinden HAADF (High Angle Annular Dark Field) tekniği ile alınan yapı 

içerisinde farklı boyutlardaki InSb nano-yapılarını göstermektedir. d) yüksek çözünürlüklü elektron 

mikroskop (High Resolution Electron Microscopy -HREM) görüntüsü olup c)‟de gösterilen nano-yapının 

InSb olduğunu göstermektedir e) c)‟de gösterilen InSb nano-yapının [110] ekseni boyunca alınan, 

seçilmiĢ bölge electron difraksiyonu (Selected Area Electron Diffraction) görüntüsü olup InSb nano 

bileĢiğinin fcc (yüzey merkezli kübik yapı) yapıda olduğunu göstermektedir. f) c)‟de gösterilen nano-

yapıdan alınan EDS (Energy Dispersion Spectrum) spektrumu olup ve bu nano-yapının InSb olduğunu 

vurgulamaktadır. 
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ġekil 4.2‟de a), b) ve c) sırasıyla Ba0.09Yb0.07In0.06Co4Sb11.97 örneğinde var olan farklı 

boyutlardaki InSb nano-yapıları göstermektedir. d), e) ve f)  ise c)‟ de gösterilen nano- 

yapıdan alınmıĢ HREM (High Resolution Electron Microscopy), SAED (Selected Area 

Electron Difraction) görüntüsü ve EDS (Energy Dispersion Spectrum) spektrumu 

sonuçlarını göstermektedir. HREM, SAED ve EDS sonuçları c)‟de gösterilen nano-

yapının gerçekten de InSb olduğunu vugulamaktadır.  

 

Skutterudite bileĢiklerde InSb nano-yapıların varlığı, ilk kez H. Li ve arkadaĢları 

tarafından yapılan çalıĢmada ortaya konmuĢtur. Ancak H. Li ve arkadaĢları bu çalıĢma 

için yeni bir teknik kullanmıĢlardır. Melt Spinning-Annealing-Spark Plasma Sintering  

adı verilen bu teknikle nano-yapıları oluĢturmayı baĢardılar. Biz bu çalıĢma ile klasik 

metod olarak bilinen Melting-Annealing-Spark Plasma Sintering (MASPS) metodunu 

kullanarak, ilk kez bu nano-yapıların skutterudite bileĢiklerde oluĢturulabileceğini 

gösterdik. 

 

MASPS tekniği ile hazırlanan örneklerde InSb nano-yapıların varlığı TEM analizleri 

dıĢında ısı kapastesi-sıcaklık değiĢim grafiği ile doğrulandı. 

 

 

ġekil 4.3: Örneklerin Spesifik ısı kapastesi-sıcaklık değiĢimi. 
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ġekil 4.3 örneklerin sıcaklığa bağlı spesifik ısı kapasitelerini göstermektedir. Grafikten 

açıkça görüleceği üzere, Indium içeren bileĢiklerin (z0) ısı kapasitesi değerlerinde 800 

K civarında anormal bir artıĢ (kırmızı halka içerisindeki pik) görülmektedir. Buna 

karĢın In içermeyen yani Ba0.07Yb0.067Co4Sb12 (z=0) bileĢiği değerlerinde herhangi bir 

anormal artıĢ gözlemlenmemektedir. Anormal artıĢın gerçekleĢtiği sıcaklık değeri (800 

K) incelendiğinde bu sıcaklığın InSb bileĢiklerinin erime noktasına karĢılık geldiğini 

gördük. Buradan yola çıkarak In içeren bileĢiklerde InSb nano-yapıların olduğunu 

söyleyebiliriz. 

 

InSb nano-yapının Skutterudite bileĢiklerde oluĢum süreci Ģu ana kadar tam olarak 

açıklanabilmiĢ değildir. Zira bazı çalıĢmalarda In atomlarının da tıpkı diğer katkı 

atomları gibi kristal örgü içerisindeki boĢluklara yerleĢtiği ve özellikle yapıların 

elektronik özelliği üzerine etkisi olduğu gözlenmiĢtir. Hâlbuki bizim çalıĢmamızda 

gerek EMPA analizi gerekse TEM analizi sonuçları, In atomlarının örgü boĢluklarına 

yerleĢmeyip Sb atomları ile birleĢerek kristal yapıtaĢı sınırlarına dağılmıĢ InSb nano-

yapılar oluĢturduğunu göstermektedir. Bu durumu, diğer bir deyiĢle, In atomunun 

boĢluklara yerleĢmemesini açıklayan tek yaklaĢım Shi ve arkadaĢlarının geliĢtirdiği 

yaklaĢımdır [37]. Shi ve arkadaĢlarının teorisine göre, In atomunun örgü içerisindeki 

boĢluklara yerleĢememesinin nedeni elektronegativite değerinden kaynaklanmaktadır. 

Diğer bir deyiĢle, bir katkı atomunun CoSb3 örgü yapısında boĢluklara yerleĢebilmesi 

için katkı atomu ile Sb atomu arasındaki elektronegativite değeri farkı 0.8 den 

(XSb‒Xkatkı  0.8) büyük olmalıdır. In atomunun elektronegativite değeri 1.78, Sb 

atomunun ki ise 2.05 dir. Dolayısıyla, XSb‒Xkatkı = 0.27 olur. Bu durumda In atomu    

XSb–Xkatkı  0.8 koĢulunu sağlayamadığı için boĢluklara yerleĢemiyecektir.  

 

GözlemlemiĢ olduğumuz bu nano-yapıların transport parametreleri üzerine etkisini 

bulmak için sırasıyla yük yoğunluğu, elektriksel iletkenlik ve termal iletkenlik 

parametrelerininin sıcaklığa bağlı değiĢimini inceledik.  

 

Tablo 4.1 oda sıcaklığındaki transport özellikleri ve EMPA analiz sonucunu 

göstermektedir. 
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Tablo4.1: BaxYbyInzCo4Sb12 bileĢiklerinin EMPA sonucu ve oda sıcaklığındaki transport özellikleri 

gösterilmiĢtir. 

 

Örneklerde elementlerin nominal ve gerçek oranları (EMPA) karĢılaĢtırıldığında gerçek 

katkı oranlarının nominal değerlere oranla düĢük olduğu görülür. Bu düĢüklük 

örneklerin erime süreci ve tavlama süreci boyunca bir kısmının buharlaĢması ve aĢırı 

reaktif olan elementlerin quartz tüpler ile reaksiyona girerek bir ksımının yok 

olmasından kaynaklanmaktadır. 

 

TE bileĢiklerin yapısal özelliklerini yorumlamakta kullanılan bir diğer önemli parametre 

yapının taĢıyıcı konsantrasyonu ve mobilitesidir. TaĢıyıcı konsantrasyonun sıcaklıkla 

değiĢimi (n & T) özellikle yapı içerisindeki iletkenlik mekanizmaları hakkında bilgi 

verimesi açısından önemlidir. Mobilite ise yapı içerisindeki saçılmalar hakkında bilgi 

vermesi bakımından son derece önemlidir. TaĢıyıcı konsantrasyonu ve mobilite Hall 

etkisi ölçümlerinden bulunur. Parabolik Single (Tek) Band modeline göre hesaplanan 

taĢıyıcı konsantrasyonunun sıcaklıkla değiĢim grafiği ġekil 4.4‟de gösterildiği gibidir. 
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ġekil 4.4: BaxYbyInzCo4Sb12 bileĢiklerinin taĢıyıcı konsantrasyonunun sıcaklığa bağlı değiĢimi. 

 

Grafikten açıkça görüleceği üzere taĢıyıcı konsantrasyonu Ba katkı oranına bağlı olarak 

artmaktadır. Bu durum Ba elementinin yapı içerisinde elektron verici (donör) gibi 

davranması ile açıklanabilir. TaĢıyıcı konsantrasyonunun In oranına bağlı olarak 550 K 

den sonra azalmaya baĢlaması bu bileĢiklerde iletkenlik tipinin değiĢtiğini 

( extrinsic intrinsic ) iĢaret etmektedir. Burada kullanılan eksi iĢareti Hall 

Katsayısının iĢreti olup yapı içerisindeki esas taĢıyıcların elektronlar olduğunu 

vurgulamak içindir. 

 

ġekil 4.5 elektriksel iletkenliğin sıcaklığa bağlı değiĢimini göstermektedir. Örneklerin 

sıcaklığa bağlı değiĢimi, incelemiĢ olduğumuz tüm örneklerin dejenere yarıiletkenler 

olduğunu ve metalik davranıĢ sergilediğini göstermektedir. 
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ġekil 4.5: Elektriksel Ġletkenliğin sıcaklığa bağlı değiĢimi. 

 

Elektriksel iletkenlik Ba katkı oranına bağlı olarak artmaktadır. Bu durum taĢıyıcı 

konsantrasyonundaki artıĢ ile açıklanabilir.  

 

Mobilite Pserenko Plot olarak bilinen mobilite-taĢıyıcı konsantrasyonu grafiği ġekil 

4.6‟da gösterildiği gibidir. 

 

ġekil 4.6: Mobilte-taĢıyıcı konsantrayonu. 

 

Mobilte-taĢıyıcı konsantrayonu grafiğinden açıkça görüleceği üzere, taĢıyıcı 

konsantrasyonu arttıkça mobilitenin azaldığı görülmektedir. Elektron 
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konsantrasyonunun artması ile mobilitede yaĢanan düĢüĢ elektron-elektron etkileĢmesi 

ile açıklanabilmektedir.  

 

ġekil 4.7 Örneklerin Seebeck katsayısı-sıcaklık değiĢimini göstermektedir. Seebeck 

katsayısının iĢareti özellikle taĢıyıcı tipinin belirlenmesinde önemli rol oynar. 

 

ġekil 4.7: Örneklerin Seebeck katsayısı-sıcaklık değiĢimini göstermektedir.  

 

Seebeck katsayısısının iĢareti incelemiĢ olduğumuz örneklerin n-tipi yarıiletkenler 

olduğunu, diğer bir deyiĢle, esas taĢıyıcaların elektronlar olduğunu göstermektedir. Bu 

durum ġekil 4.5‟de ifade ettiğimiz Hall Etkisi ölçümleri ile de örtüĢmektedir. 

 

TaĢıyıcı konsantrasyonu ile Seebeck katsayısı arasındaki iliĢki Sebeck katsayısı için 

olan Pserenko grafiği ile ifade edilir (ġekil 4.8).  

 

ġekil 4.8‟deki Pserenko grafiği taĢıyıcı konsantrayonu artıkça Seebeck katsayısının 

azaldığını göstermektedir. Bu durum beklenen bir durum olup metallerin neden düĢük 

Seebeck katsayısına sahip olduğunu göstermesi açısından önemlidir.  
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ġekil 4.8: Seebeck katsayısı taĢıyıcı konsantrasyonu Pserenko grafiği. 

 

 

Güç (power) faktörünün sıcaklığa bağlı değiĢimi ġekil 4.9 da gösterildiği gibidir. 

 

ġekil 4.9: Güç faktörü sıcaklık değiĢimi. 

 

Güç faktörünün büyüklüğü S
2 ile ifade edilip ZT parametresinin büyüklüğünü 

etkileyen önemli parametrelerden biridir. Güç faktörü bir TE bileĢiğin ısı enerjisini 

elektrik enerjisine dönüĢtürme gücünü yansıtan önemli bir parametredir. ĠncelemiĢ 

olduğumuz örnekler içerisinde en yüksek güç faktörüne sahip bileĢik 

Ba0.90Yb0.070In0.060Co4Sb11.97 olup güç faktörü değeri 750 K sıcaklıkta                        

54.7 (W/(K
2
- cm) değerine ulaĢmıĢtır. 
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Termal iletkenlik, ZT parametresinin değerini etkileyen en önemli parametrelerden bir 

tanesidir. ġekil 4.10 bu parametrenin sıcaklıkla değiĢim grafiğini göstermektedir.  

 

         

ġekil 4.10: Toplam termal iletkenliğin sıcaklığa bağlı değiĢim grafiği. 

 

Termal iletkenliğin elektronik ve fonon (örgü) katkısı olmak üzere iki kısımdan 

oluĢtuğunu söylemiĢtik.  ġekil 4.10 toplam termal iletkenliğin sıcaklıkla değiĢimini 

göstermektedir. Grafikten açıkça görüleceği üzere Indium katkı oranına bağlı olarak 

termal iletkenlik azalmaktadır. Öyle ki çok az oranda Indium katkısı bile termal 

iletkenlikte büyük bir düĢüĢe (z = 0.0 ve z = 0.020 arasındaki büyük fark) neden 

olmuĢtur. Bu büyük düĢüĢün nedeni fononların yapı içerisinde kristal yapı taĢları 

sınırlarına dağılmıĢ InSb nano-yapılar üzerinden güçlü saçılmalara uğramalarıdır. Bazı 

bileĢiklerin aynı In miktarını içermelerine karĢın termal iletkenlikleri arasındaki fark, Ba 

kaktı oranındaki artıĢ ile açıklanabilir. Diğer bir deyiĢle, Ba atomlarının örgü içerisinde 

sadece elektron verici olarak davranmayıp ayrıca bağımsız titreĢen osilatörler gibi 

davranarak ısı taĢıyan fononların saçılmasında da etkili olduğu görülmektedir. Termal 

iletkenliğin 650 K‟den sonra sıcaklıkla artması termal iletkenliğin elektronik 

katkısından kaynaklanmaktadır. 
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ġekil 4.11:  Termal iletkenlik fonon katkısının sıcaklığa bağlı değiĢimi. 

 

InSb nano-yapıların ve örgü boĢluklarına yerleĢen Ba atomlarının termal iletkenlik 

üzerine etkisi, termal iletkenliğin fonon katkısı-sıcaklık değiĢim grafiğinden daha 

belirgin Ģekilde görülmektedir (ġekil 4.11). Termal iletkenliğin örgü katkısı toplam 

termal iletkenlikten elektronik katkının çıkarılması ( ‒ e) ile hesaplanır. Termal 

iletkenliğin elektronik katkısı daha önce de ifade ettiğimiz Wiedmann-Franz yasasından 

e=LT bağıntısı ile hesaplanır.  

 

 

ġekil 4.12: ZT parametresinin sıcaklık değiĢimi. 
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IncelemiĢ olduğumuz beĢ örnek içerisinde yüksek elektriksel iletkenlik ve düĢük termal 

iletkenlik özelliklerinden dolayı iki örneğimiz ZT parametresi için eĢik değer olarak 

kabul edilen 1 değerini aĢmıĢtır. Bu değerler sırasıyla Ba0.90Yb0.070In0.060Co4Sb11.97  için 

ZT=1.25 ve Ba0.140Yb0.066In0.060Co4Sb11.97 için ise ZT= 1.17 dir.  

 

4.1.2 YbxInyCezCo4Sb12 BileĢiklerinin Tranport Özellikleri 

MASPS metodu ile hazırlamıĢ olduğumuz diğer bir örnek serisi YbxInyCezCo4Sb12 (0 ≤ 

x, y, z ≤ 0.17 gerçek oran) bileĢikleridir. Bu bileĢikleri seçerken bir önceki bölümde 

transport özelliklerini inclediğimiz bileĢiklerdeki In elementinin termal iletkenlik 

üzerine etkisi ve Yb ile Ce gibi atomlarının genel olarak Skutterudite yapılarda hem 

elektriksel iletkenlik (elektron verici) hem de termal iletkenlik üzerine etkisi (fononların 

saçılmalarını sağlayarak) göz önüne alındı.  Bu bileĢikler için Hall Etkisi ölçümleri ve 

TEM analizi yapılmadı. Ancak elde edilen sonuçların bir önceki bölümde elde etmiĢ 

olduğumuz sonuçların benzeri olduğu gözlendi.  TEM analizi yapılmamıĢ olmasına 

karĢın bu bileĢiklerde de InSb nano fazların var olabileceğini seziyoruz. Bunun nedeni 

örneklerin XRD sonuçlarıdır. 

 

ġekil 4.13 a) ve b) sırasıyla Yb0.08In0.17Ce0.08Co4Sb11.91 ve Yb0.04In0.01Ce0.04Co4Sb12 

örneklerinin XRD spektrumunu göstermektedir. Bu örnekler içerisinde en çok oranda ve 

en az oranda In elementi içeren örneklerdir. Spektrumda açıkça görüleceği üzere   30
o
 

civarında anormal bir pik (siyah halka içerisinde) bulunmaktadır. Bu anormal pik yapı 

içerisindeki bir kusuru iĢaret etmektedir. Bu kusurun ne olduğu ile ilgili olarak detaylı 

bir yapı analizi gerekmektedir. Ancak bu detaylı analizleri yapmadan bazı olasıklar 

üzerinde durmak mümkündür. Spektrumdan görüleceği üzere en fazla In içeren bileĢikte 

bu noktadaki pik, en az In içeren bileĢikteki pike oranla daha büyüktür. Bundan yola 

çıkarak buradaki pikin oluĢmasına neden olan kusurun InSb olabileceği ileri sürülebilir.  
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ġekil 4.13: a) Yb0.08In0.17Ce0.08Co4Sb11.91 b) Yb0.04In0.01Ce0.04Co4Sb12 örneklerinin XRD spektrumu. 
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ġekil 4.14 Yb0.08In0.17Ce0.08Co4Sb11.91 ve Yb0.04In0.01Ce0.04Co4Sb12 bileĢiklerinin ısı 

kapasitesi-sıcaklık (Cp-T) değiĢim grafiğini göstermektedir. Yukarıda bu bileĢiklerle 

ilgili olarak söylediğimiz düĢüncemizi destekleyen diğer bir kanıt kanıt ise spesifik ısı 

kapastesi-sıcaklık değiĢim grafiğidir. 

 

 

ġekil 4.14: Yb0.08In0.17Ce0.08Co4Sb11.91 ve Yb0.04In0.01Ce0.04Co4Sb12 bileĢiklerinin Isı kapastesi-sıcaklık 

değiĢim grafiği. 

 

Isı kapastesi sıcaklık değiĢimi (Cp-T) grafiğinde açıkça görüleceği üzere içinde Indium 

katkı oranı yüksek olan Yb0.08In0.17Ce0.08Co4Sb11.91 bileĢiğinin ısı kapasite değeri 800 K 

civarında anormal pik oluĢturacak Ģekilde artarken, en az Indium içeren bileĢikte aynı 

sıcaklık civarında oldukça küçük bir pik görülmektedir. Anormal pikin meydana geldiği 

sıcaklık, daha önceki analizimizde de ifade edildiği üzere, InSb bileĢiğinin erime 

sıcaklığını iĢaret etmektedir. Buradan yola çıkarak bu bileĢik serisinde de InSb nano-

yapıların var olduğu yorumu getirilebilir. Ancak bu sadece bir varsayım olup kesin 

yorum için TEM veya SEM analizi gerekmektedir.  

 

ġekil 4.14‟de gösterilen örneklerden Yb0.003In0.082Ce0.06Co4Sb11.96 bileĢiğinin EMPA 

(Electron Micro Probe Analysis) analiz görüntüsü görülmektedir. 
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ġekil 4.14: a) Yb0.003In0.082Ce0.06Co4Sb11.96 EMPA analizi için elektron mikroskobundan seçilen yüzeyin 

görüntüsü ve b) bu yüzey üzerinde analiz için seçilen noktalar. 

 

Örnekler EMPA analizi için özel bir zımparalama ve parlatma iĢleminden geçirilir. 

EMPA analizi için electron mikroskobuna yerleĢtirilen Yb0.003In0.082Ce0.06Co4Sb11.96 

bileĢiğinin electron mikroskobundan görüntüsü ġekil 4.14 a)‟da görülmektedir.       

ġekil 4.14 b) ise bu görüntü üzerinde analiz için seçilen bölgeleri (kırmızı numaralı 

noktalar) göstermektedir. ĠĢaretli bölgeler üzerine bombardıman edilen elektron demeti 

yüzey atomlarının X-ıĢını saçılımına (EDS) neden olur. Analiz edilen bu saçılım 

spektrumu iĢaretli bölgelerdeki her bir elementin bulunma yüzdelerini verir.  Bu 

yüzdeler nominal değerlerle karĢılaĢtırılarak gerçek katkı oranları hesaplanır.  Bu 

metotla hesaplanan elementlerin gerçek katkı oranları ve oda sıcaklığı transport 

özellikleri Tablo 4.2 de gösterilmiĢtir. 
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Nominal    Bileşenler Gerçek Bileşenler 
(EMPA) 

Elektriksel 
İletkenlik   

(S/cm) 

Seebeck 
Katsayısı 

(V/K) 

Güç            
Faktörü 

(W/K2-cm) 

Termal 
İletkenlik 
(W/m-K) 

In0.2Ce0.15Co4Sb12 In0.1Ce0.05Co4Sb11.80 1192 -158 30 3.78 

Yb0.05In0.2Ce0.15Co4Sb12 Yb0.02In0.1Ce0.062Co4Sb11.90 1177 -152 27 3.07 

Yb0.1In0.2Ce0.15Co4Sb12 Yb0.03In0.093Ce0.08Co4Sb11.96 1876 -118 26 3.54 

Yb0.2In0.2Ce0.15Co4Sb12 Yb0.08In0.17Ce0.08Co4Sb11.91 2121 -102 22 3.26 

Yb0.1In0.2Ce0.1Co4Sb12 Yb0.003In0.082Ce0.06Co4Sb11.96 1149 -166 32 4.12 

Yb0.1In0.05Ce0.15Co4Sb12 Yb0.04In0.01Ce0.04Co4Sb12 465 -217 22 4.23 

 

Tablo 4.2: BileĢiklerin EMPA analiz sonuçları ve oda sıcaklığı transport özellikleri. 

 

Tablo 4.2‟den görüleceği üzere, bir önceki bölümdeki Tablo 4.1 sonuçlarına benzer 

olarak, elementlerin  bileĢikler içerisindeki gerçek oranları ile nominal oranları arasında 

fark bulunmaktadır. Örneğin birinci bileĢikteki In elementinin kaktı oranının nominal 

değeri 0.2 iken, EMPA analizi sonucunda elde edilen oran 0.1 dir. Ġstenilen durum 

nominal ve gerçek oranların eĢit olmasıdır. Ancak, gerek örneklerin erime sürecinde 

kısmen buharlaĢması gerekse aĢırı reaktif olan bazı elemenlerin içlerine kondukları 

quartz tüplerle reaksiyona girmesi sonucu bir kısmı yok olur. Bu yüzden nominal ve 

gerçek oranlar arasında bir fark olması doğaldır. 

 

ġekil 4.15, Örneklerin elektriksel iletkenliklerinin sıcaklığa bağlı değiĢimini 

göstermektedir. 
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ġekil 4.15: YbxInyCezCo4Sb12 bileĢiklerinin elektriksel iletkenlik-sıcaklık değiĢim grafiği. 

 

ġekil 4.15 grafiği incelendiğinde, tüm örneklerin metalik davranıĢ sergilediği ve 

elektriksel iletkenliğin In + Ce katkı oranına bağlı olarak arttığı görülmektedir. 

Ġletkenliğin In + Ce oranıyla artması bu iki atomun yapı içerisinde elektron verici olarak 

davranması ile, diğer bir deyiĢle, yapıya elektron katkısı sağlayarak taĢıyıcı 

konsantrasyonunu artırması ile açıklanabilir. 

 

ġekil 4.16 Seebck katsayısının sıcaklığa bağlı değiĢimini göstermektedir. 

      

ġekil 4.16: Seebeck katsayısının sıcaklığa bağlı değiĢim grafiği. 
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Seebeck katsayısının iĢaretinin negatif olması tüm bileĢikler için elektronların esas 

taĢıyıcılar olduğunu göstermektedir. Yb0.04In0.01Ce0.04Co4Sb12 bileĢiğinin Seebeck 

katsayısının 450 K‟den sonra azalması iletkenlik mekanizmasının değiĢme eğiliminde 

(hole katkısının artması) olduğunu iĢaret etmektedir. 

 

Güç faktörü sıcaklık değiĢim grafiği ise ġekil 4.17 de gösterildiği gibidir.  

 

ġekil 4.17: Güç faktörü sıcaklık değiĢim grafiği. 

 

Yüksek Seebeck katsayısı ve elektriksel iletkenliğin birleĢmesi ile elde edilen 

maksimum güç faktörü 550K sıcaklıkta 43 W/(cm-K
2
) ile Yb0.003In0.082Ce0.06Co4Sb12 

örneğine aittir. 

 

BileĢiklerin toplam termal iletkenlik () ve örgü termal iletkenlik (L) özellikleri ise 

ġekil 4.18 ve 4.19‟deki grafiklerde gösterilmiĢtir. 
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ġekil 4.18: Toplam termal iletkenliğin sıcaklığa bağlı değiĢimi. 

 

 

ġekil 4.19: Örgü termal iletkenlik-sıcaklık değiĢimi. 

 

 

Toplam termal iletkenlik ve örgü termal iletkenliğin sıcaklıkla değiĢim grafiği 

incelendiğinde In oranına bağlı olarak her iki parametre değerinin azaldığı 

görülmektedir. Özellikle fononlardan gelen termal iletkenlik katkısının sıcaklığa bağlı 

değiĢimi incelendiğinde In oranına bağlılık daha belirgin bir Ģekilde görülmektedir. 

Termal iletkenliğin In oranının artması ile azalması, önceki bölümde de ifade ettiğimiz 
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üzere, fononların InSb nano-yapılar üzerinden güçlü saçılmalara uğramasından 

kaynaklanmıĢ olabilir.  

 

ZT parametesinin sıcaklıkla değiĢim grafiği ġekil 4.20‟de gösterilmiĢtir. 

 

 

ġekil 4.20: ZT parametresinin sıcaklıkla değiĢim grafiği. 

 

Bu örnek serisinde elde etmiĢ olduğumuz maksimum ZT değeri 1.10 olup 

Yb0.08In0.17Ce0.08Co4Sb11.91 bileĢiğine aittir. 

 

4.1.3 BaxYbyFezCo4-zSb12 BileĢiğinin Transport Özellikleri 

Bu kısımda yine bir Skutterudite bileĢik olan BaxYbyFezCo4-zSb12 bileĢiğinin transport 

özelliklerini inceleyeceğiz. Bu örnekleri hazırlarken Uher ve arkadaĢlarının geliĢtirdiği 

Fe-Co Yük Dengesi ve Katı Çözelti varsayımından yola çıktık. Fe atomları genel olarak 

p-tipi Skuktterudite (valans elektronu Co‟a göre 1 eksik) yapı elde etmek için yapıya 

katkılanır. Ancak Uher‟in geliĢtirdiği teoriye göre, küçük miktarda Fe atomları ile Co 

atomları bir yük dengesi oluĢturacak Ģekilde katkılanırsa, Skutterudite bileĢik halen n-

tipi özelliğini koruyabilir. Termal iletkenliğinde de önemli ölçüde düĢüĢün sağlanması 

ve buna bağlı olarak ZT değerinin artırılması mümkün olabilir. Bu anlayıĢtan yola 

çıkarak MASPS yöntemiyle sırasıyla Ba0.1Yb0.2Co4Sb12 Ba0.1Yb0.3Fe0.2Co3.8Sb12 ve 
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Ba0.15Yb0.25Fe0.2Co3.8Sb12 (nominal katkı oranları) bileĢikleri hazırlandı ve 2-800K 

aralığında transport özellikleri incelendi.  

 

Ġlk grafiğimiz örneklerin Skutterudite kristal yapısına sahip olup olmadığını ve ikincil 

kusurların yapıda mevcut olup olmadığını ortaya koymak için çekilen XRD 

spektrumunu göstermektedir. 

 

 

ġekil 4.21: Ba0.15Yb0.25Fe0.2Co3.8Sb12 bileĢiğinin XRD spektrumu. 

 

XRD Spektrumu Ba0.15Yb0.25Fe0.2Co3.8Sb12 (nominal oran) örneğinin saf Skutterudite 

yapıda olduğunu ve ikincil kusurların mevcut olmadığını göstermektedir. Benzer 

spektrumun diğer örneklerde de gözlenmesinden yola çıkılarak incelenmiĢ olan üç 

örneğin de Skutterudite kristal yapısında olduğu söylenebilir. 

 

BileĢiklerin EMPA analiz sonuçları ve transport özellikleri Tablo 4.3 de gösterilmiĢtir 
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 Tablo 4.3 Örneklerin oda sıcaklığı transport parametreleri ve EMPA analiz sonucu gerçek katkı 

oranlarını göstermektedir. 

 

Single (Tek) Parabolik Band yaklaĢımı ile hesaplanan taĢıyıcı konsantrayonunun 

sıcaklığa bağlı değiĢimi (2-300K aralığında) ġekil 4.22 deki grafikte gösterilmiĢtir. 

 

 

ġekil 4.22: TaĢıyıcı konsantrasyonunun sıcaklığa bağlı değiĢimi. 

 

TaĢıyıcı konsantrasyonun sıcaklıkla değiĢimi ve Tablo 4.3‟de verilen örneklerin gerçek 

bileĢenleri ( EMPA analiz sonuçları) dikkate alındığında, taĢıyıcı konsantrasyonunun Fe 

katkı oranına bağlı olarak azaldığı görülmektedir. Bu durum Fe katkılı bileĢiklerde 

beklenen bir durumdur. Zira Fe atomlarının Co atomlarına göre valans elektronun 1 

eksik olması atomların yapı içerisinde elektron alıcı (acceptor) gibi davranmasına yol 

açar. Bu da taĢıyıcı konsantrasyonunda düĢüĢe neden olur. TaĢıyıcı konsantrasyonunda 
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kullanılan eksi iĢareti, Hall katsayısının iĢaretini temsil etmektedir. TaĢıyıcı tipinin 

elektronlar olduğunu vurgulamak için konulmuĢtur. 

 

Elektriksel iletkenlik-sıcaklık değiĢim grafiği ġekil 4.23‟de gösterilmektedir. Elektriksel 

iletkenlik ölçümleri 2K ile 800K aralığında gerçekleĢtirilmiĢtir. Elektriksel iletkenliğin 

Fe kaktı oranına bağlı olarak azalması taĢıyıcı konsantrasyonundaki azalma ile 

açıklanabilir. Değerlerde 300 K civarında küçük bir sapma görülmektedir. Bu sapma, 

düĢük ve yüksek sıcaklık elektriksel iletkenlik ölçüm sitemlerinin farklı olması ve her 

iki ölçüm sistemi için aynı örnekten iki farklı parçanın kullanılmasından 

kaynaklanmaktadır. 

 

 

ġekil 4.23: Elektriksel Ġletkenlik-sıcaklık değiĢimi. 

 

Seebeck katsayısının sıcaklıkla değiĢim grafiği ġekil 4.24 de gösterildiği gibidir. 
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ġekil 4.24: Seebeck katsayısının sıcaklıkla değiĢimi. 

 

 

Seebeck katsayısının iĢareti esas taĢıyıcıların elektronlar olduğunu vurgulamakta ve 

Hall ölçümlerinden elde ettiğimiz sonuçlarla da örtüĢmektedir. Sebeck katsayısının Fe 

katkı oranına bağlı olarak artması taĢıyıcı konsantrayonundaki azalıĢ ile açıklanabilir.  

Seebeck katsayısı genel olarak taĢıyıcı konsantrayonu ile ters orantılı olarak 

değiĢmektedir. 

 

Termal iletkenliğin sıcaklıkla değiĢimi ġekil 4.25‟de gösterildiği gibidir. 
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ġekil 4.25: Toplam Termal iletkenliğin sıcaklıkla değiĢimi. 

 

 

Termal iletkenlik ölçümleri aynı Ģekilde 2-800K sıcaklık aralığında alındı ancak 

Ba0.1Yb0.2Co4Sb12 örneği için yalnızca yüksek sıcaklık (300-800K) termal iletkenlik 

ölçümü yapıldı. Ancak buna rağmen Fe katkı atomlarının termal iletkenlik üzerindeki 

etkisi belirgin Ģekilde görülebilmektedir. 300K civarındaki değerlerde görülen 

uyuĢmazlık düĢük sıcaklık ölçümlerinde (steady state tekniği) radyasyon ısı kaybı 

etkisinden ve düĢük&yüksek sıcaklık ölçüm sistemlerinin farklı olmasından 

kaynaklanmaktadır. Daha önce de ifade ettiğimiz üzere Skutterudite yapılarda termal 

iletkenliğin azalması üç Ģekilde açıklanabilir. Bunlar, 

- Katkı atomlarının bağımsız titreĢici (lokal osilatör) gibi davranması ve 

fononların bu katkı atomları üzerinden saçılmaya uğraması, 

- Katkı atomlarının kristal örgü içerisine rasgele dağılması ve düzensiz bir yapı 

oluĢturması, diğer bir deyiĢle, yapı içerisinde kütlesel bir dalgalanma (mass 

fluaction) meydana getirmesi ve fononların kütlesel dalagalanma saçılmalarına 

uğramaları, 

- Fononların kristal yapı taĢları sınırları veya bu sınırlara yerleĢen nano-yapılar 

üzerinden saçılmalara uğramalarıdır. 

Yukarıda saydığımız üç durum fononların ortalama serbest yolunu azaltan bundan 

dolayı da termal iletkenliğin düĢmesine neden olan önemli faktörlerdir. Bu üç etkenin 

herhangi biri ya da üçü de aynı yapıda bulunabilir.  

 

Ancak bizim bu örneklerimiz için Fe katkı oranına bağlı olarak termal iletkenliğin 

azalması, farklı bir yorum gerektirmektedir. Zira Fe atomları ile Co atomlarının atomik 

yarıçapları ve kütleleri bir birine çok yakın olduğu için, termal iletkenliğin fononların 

Fe ve Co atomlarının değiĢiminden kaynaklanan kütlesel dalgalanma saçılmalarına 

uğramasıyla azaldığını söylemek tamamen doğru değildir. Öte yandan, Ba ve Yb 

atomları her üç bileĢikte de mevcuttur. Bundan dolayı lokal osilatör varsayımı da bu 

durumu yorumlamakta yetersiz kalmaktadır. Ayrıca benzer Ģekilde, fononların kristal 

yapı taĢları sınırları saçılmalarını termal iletkenliği düĢüren esas faktör olarak düĢünmek 

burada doğru bir yaklaĢım değildir. Dolayısıyla örneklerimiz için, Fe katkı oranına bağlı 
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olarak termal iletenliğin azalmasını farklı bir yaklaĢımla yorumlamamız gerekmektedir. 

Bu yaklaĢımı Ģu Ģekilde özetleyebiliriz.  

 

Fe katkılı BaxYbyFezCo4-zSb12 Skutterudite bileĢiklerini BaxYbyFe4Sb12 Co4Sb12 

(burada  katkı atomlarının yerleĢeceği boĢlukları göstermektedir) Ģeklinde boĢlukların 

tamamen dolu olduğu ve tamamen boĢ olduğu iki Skutterudite bileĢiğin katı çözeltisi 

Ģeklinde düĢünebiliriz. 

 

4 12 4 12 4 12Ba Yb Fe Co Sb Ba Yb Fe Sb Co Sbx y z z x y    4.3.1 

 

Bu durumda kristal örgü içerisindeki boĢlukların tamamen dolu veya tamamen boĢ 

olmasından dolayı, kütlesel dalgalanma farkı olacak. Bundan dolayı fononlar örgü 

içerisinde ilerlerken  %100‟lük kütlesel dalgalanmaya maruz kalarak daha geniĢ aralıkta 

bir saçılmaya uğramıĢ olacak ve ortalama serbest yolları kısalacaktır. Bundan dolayı da 

fononlardan gelen termal iletkenlik katkısı önemli ölçüde azalmıĢ olacaktır. Uher‟in 

1998 de ileri sürmüĢ olduğu katı çözelti varsayımı böylece bu çalıĢmamızla da 

doğrulanmıĢtır. 

 

 Elde edilen elektriksel iletkenlik termal iletkenlik ve Seebeck katsayısı parmetrelerinin 

birleĢtirilmesi ile hesaplanan boyutsuz parametre ZT „nin sıcaklığa bağlı değiĢimi ġekil 

4.26‟da gösterilmiĢtir. 
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ġekil 4.26: Termoelektrik figure of merit (ZT) sıcaklık değiĢimi. 

 

Fe katkı atomlarının termal iletkenlik üzerindeki olumlu yansıması ZT parametresinin 

sıcaklık değiĢim grafiğinde açıkça görülmektedir. Elde edilen maksimum ZT değeri 1.3 

olup Ba0.15Yb0.25Fe0.2Co3.8Sb12 bileĢiğine aittir. 
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5. TARTIġMA VE SONUÇ 

Bu tez çalıĢmasında Melting Annealing Spark Plasma Sintering (MASPS) yöntemi ile  

hazırlanan BaxYbyInzCo4Sb12 (0 ≤ x, y, z ≤ 0.14 gerçek katkı oranları), YbxInyCezCo4Sb12  

(0 ≤ x, y, z ≤ 0.17 gerçek katkı oranları) ve BaxYbyFezCo4-zSb12 (0 ≤ x, y, z ≤ 0.23 gerçek 

katkı oranları) Skutterudite bileĢiklerinin yüksek sıcaklık ve düĢük sıcaklık transport 

özellikleri incelendi. BaxYbyInzCo4Sb12 ve YbxInyCezCo4Sb12 bileĢiklerinde kristal yapı 

taĢı sınırlarına dağılan InSb nano-yapılar olduğu gözlendi. Bu nano-yapılar TEM analizi 

ile gözlenip ısı kapasitesi-sıcaklık değiĢimi ile de doğrulandı. Kristal yapı taĢı sınırlarına 

dağılan bu InSb nano-yapıların güçlü fonon saçılmalarına neden olarak termal 

iletkenliğin örgü katkısının azalmasında kilit rol oynadığı görüldü. Termal iletkenlikteki 

azalıĢa bağlı olarak, ZT parametresinde önemli bir artıĢın sağlandığı anlaĢıldı. 

Maksimum ZT değerinin BaxYbyInzCo4Sb12 bileĢiği için ZT = 1.25 ve YbxInyCezCo4Sb12 

için de ZT = 1.10 değerine ulaĢtığı görüldü. Bu ZT değerleri rekor değerler olmamasına 

karĢın, ticari olarak kullanılan en yaygın TE malzemeler olarak bilinen Bi2Te3 ve 

Sb2Te3 gibi bileĢiklerinin ZT =1.0 değerleri ile karĢılaĢtırıldığında önemli sayılabilecek 

değerlerdir.  Skutterudite bileĢiklerde nano-yapıların oluĢturulması Ģimdiye kadar 

genellikle farklı teknikler ile yapılmıĢ olmasına karĢın, biz bu çalıĢmada, klasik teknik 

olarak bilinen  MASPS tekniği ile ilk kez Skutterudite bileĢiklerde nano-yapılar 

oluĢturulabileceğini gösterdik.  

 

Skutterudite bileĢiklerde nano-yapıların oluĢturulması ve buna bağlı olarak yüksek ZT 

değerlerinin elde edilmesi konusunda önemli ilerlemeler yaĢanmıĢ olmasına karĢın, bu 

nano-yapıların boyutlarının günümüz teknikleriyle optimize edilememesi ve nano-yapılı 

külçe Skutterudite bileĢiklerin yüksek sıcaklıklarda termodinamik olarak kararlılığını 

kaybetmesi (sıcaklığın yükseltilmesi ve düĢürülmesi aĢamalarında histerisis olayının 

meydana gelmesi) aĢılamamıĢ bir problem olarak durmaktadır. Bunun dıĢında n-tipi 

Skutterudite bileĢiklerde ZT = 1.5 elde edilmiĢ ve birçok bileĢik için ZT > 1 değeri 

sağlanmıĢtır. Ancak p-tipi Skutterudite bileĢiklerde ZT > 1 değerini aĢan sadece birkaç 
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bileĢiğin var olması Skutterudite bileĢikler açısından  henüz aĢılamamıĢ diğer bir 

problem olarak gözükmektedir. 

 

Bu tez çalıĢmasında transport özelliklerini incelemiĢ olduğumuz diğer bir örnek serisi 

BaxYbyFezCo4-zSb12 bileĢikleridir. Bu bileĢiklerde Fe katkı atomuna bağlı olarak termal 

iletkenliğin önemli ölçüde azaldığı fakat Seebeck katsayısının da önemli ölçüde arttığı 

gözlendi. Termal iletkenlikteki düĢüĢ “Yük Dengesi ve Katı Çözelti”  varsayımı ile 

açıklanırken, Seebeck katsayısındaki artıĢ Fe oranına bağlı olarak taĢıyıcı 

konsantrasyonundaki düĢüĢ ile açıklandı. Yüksek Seebeck katsayısı düĢük termal 

iletkenlik özelliklerinin birleĢmesi ile Ba0.15Yb0.25In0.2Co3.8Sb12 bileĢiği için rekor bir 

değer olarak kabul edilebilecek ZT =1.3 değerine ulaĢıldı. Bu ZT değerinin de üzerine 

çıkılmasının Fe katkı oranın optimize edilmesine ve Ba, Yb katkı atomlarının dıĢında 

farklı katkı atomlarının kullanılmasına bağlı olabileceğini düĢünüyoruz. Bu çalıĢmanın 

devamında Ba ve Yb katkı oranları sabit tutulup Fe katkı oranının değiĢtirilmesi ile elde 

edilecek bileĢiklerin transport özellikleri incelenerek BaxYbyInzCo4Sb12 bileĢikleri için 

optimum Fe katkı oranın bulunması amaçlanmaktadır.  
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