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ÖZET 

 

Bu tezde üç farklı (Bi2O3)1-x(Ln2O3)x  (Ln = Dy, Eu, Sm) ikili sistem 

araştırıldı. Ln2O3 oksijen bileşikleri x değeri 0,01-0,10 mol katkı aralığında 

olacak şekilde saf monoklinik Bi2O3 içerisine katı hal reaksiyonu yöntemiyle 

katkılandı. Reaksiyonlar farklı ısıl işlem basamaklarında, açık hava 

atmosferinde çalışan kül fırınlarında ve alümina krozeler içerisinde 

gerçekleştirildi.  

 

Bütün ikili sistemlerde baskın olarak beta-Bi2O3 tipi katı çözelti bölgeleri 

sentez edildi. Ln2O3 katkılanmış katı çözeltileri karakterize edebilmek için X-

ışınları toz difraksiyon (XRD) analizi yöntemi kullanıldı. Isıl işlem sıcaklarının, 

süresinin, soğutma hızının ve Ln2O3 katkı miktarının katı çözeltilerin 

oluşumlarını ve özelliklerini etkilediği belirlendi.  

 

Deneysel verilere göre, elde edilen tetragonal tipi katı çözeltilerin kristal 

örgülerinde O(2-) iyonu boşlukları içermelerinden dolayı stokiyometrik 

olmayan karaktere sahip oldukları sonucuna varıldı. İletkenlik ölçümleri 

sonucunda elektrik iletkenliğin, sıcaklık ve Ln2O3 katkı miktarının artışı ile 
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arttığı gözlendi.  

 

Çalışmada sentezi gerçekleştirilen katı elektrolit sistemlerinin bir çok 

endüstriyel uygulamalarda, örneğin katı oksit yakıt hücrelerinin (SOFC) 

üretiminde kullanılabilecekleri öngörüldü.  
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ABSTRACT 

 

In this thesis, three different (Bi2O3)1-x(Ln2O3)x binary systems have been 

investigated. 0,01<=x<=0,1 mole amounts of Ln2O3 compounds were doped in 

to the pure Bi2O3 by the solid state reactions. Heat treatments were applied to 

the synthesis reactions at various temperature ranges in air furnaces in alumina 

crucibles.  

 

Tetragonal beta-Bi2O3 solid solutions have been synthesized in all of binary 

systems as dominant phase. X-ray powder diffraction (XRD) has been used for 

characterization of the Ln2O3 doped solid solutions. We determined that the 

factors such as heat treatment temperatures and period, cooling rate and 

amount of Ln2O3 dopant affected the formation of solution reactions and their 

properties.  

 

Experimental results show that tetragonal type solid solutions are non-

stoichiometric because of the O(2-) ion holes in their crystal structure. 

Conductivity measurements showed that the conductivity increases with 

increasing temperature and increasing Ln2O3 concentrations.  



 vii

 

The solid electrolytes we have synthesized in this study can be used in diverse 

industrial applications such as solid oxide fuel cells (SOFC). 
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1. GİRİŞ 

 

Dünyada hızla artan enerji ihtiyacı, buna karşılık hızla tükenen enerji kaynaklarından 

dolayı son yıllarda bilim insanları alternatif enerji kaynakları konusundaki 

araştırmalara yönelmişlerdir. Bu kaynaklarla ilgili yapılmış bir çok bilimsel 

araştırmaya ve endüstriyel uygulamalara rastlamaktayız. Buna, günümüzde oldukça 

popüler bir konu olan ve günlük hayattaki uygulaması gün geçtikçe artan katı oksit 

yakıt hücrelerini (SOFC) bir örnek olarak verebiliriz. Özellikle otomobillerde bilinen 

yakıtlara alternatif olarak geliştirilen yakıt hücreleri (Fuel Cell), gelişmiş ülkelerin 

bir çoğunda otomobil üretiminde kullanılmaktadır. SOFC ise temel olarak, katı halde 

oksijen iyonik iletkenliğine sahip bir katı elektrolitten oluşmaktadır. 1960’lı yıllardan 

beri bu elektrolitler üzerinde sürekli ve son zamanlarda da yoğun olarak araştırma 

çalışmaları devam etmektedir. Teorik olarak bir katı elektrolitte enerji dönüşümü % 

100’dür. Ancak pratikte, şu ana kadar bilinen en verimli elektrolitlerde bile bu 

dönüşüm %60-70 civarındadır. Bu yüzden katı oksit elektrolitleri ile ilgili bilimsel 

çalışmalar, verimi daha yüksek yeni katı elektrolitlerin sentezlerine yönelmiştir. Bu 

ise ancak, düşük sıcaklıkta yüksek iyonik iletkenlik özelliğine sahip yeni 

elektrolitlerin sentezleri ile mümkün olabilecektir. 

 

Bizmut trioksit (Bi2O3) tabanlı katı elektrolit sistemleri uzunca bir süreden beri bilim 

insanları tarafından üretilmesi, kristalografik ve elektrik iletkenlikleri gibi özellikleri 

yönünden araştırılmakta ve tartışılmaktadır. Bi2O3 tipi katı elektrolitlerin en çarpıcı 

özelliği oldukça iyi bir O2- iyonu elektrik iletkenliği gösterebilmesidir. Bu 

özelliğinden dolayı Bi2O3 katı elektrolitleri geniş bilimsel, endüstriyel ve teknolojik 

uygulama alanlarına sahiptir. Son zamanlarda Bi2O3 tipi katı elektrolitler ile ilgili 

yapılan bilimsel araştırma çalışmalarının, daha çok katı elektrolitlerin iletkenlik 

özelliklerini iyileştirmeye yönelik olduğu bilinmektedir. Bilimsel çalışmaların daha 

düşük sıcaklıklarda, daha yüksek oksijen iyonik iletkenlik özelliğine ve daha yüksek 

verime sahip yeni elektrolitlerin üretilmesi, karakterize edilmesi gibi konularda 

yoğunlaştığı ve hala günümüzde de güncelliğini koruduğu anlaşılmaktadır [1, 2].  
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Bi2O3 bileşiğinin dördü üzerinde yoğun olarak çalışılan ve ikisi yeni keşfedilen 

toplam altı farklı kristal modifikasyonu (fazı) literatürde yapılan deneysel 

çalışmalarla belirlenmiştir. Ancak bu fazlardan beşi oda sıcaklığında kararsızdır. 

Bi2O3 bileşiğine çeşitli maddelerin katkılanması yoluyla, kararsız olan fazlarının oda 

sıcaklığında kararlı hale getirilmesi mümkündür.  Bi2O3 bileşiğinin altı fazından biri 

olan, normalde oda sıcaklığında ve saf haldeyken kararsız olan β-Bi2O3 fazının oda 

sıcaklığındaki stabilizasyonu, saf Bi2O3 içerisine katı hal reaksiyonları ile Dy2O3, 

Eu2O3, Sm2O3 gibi çeşitli oksit bileşiklerin katkılanarak üretilmesiyle yapılabilir. 

Bunun için katkılanan oksit bileşiğinin cinsi, reaksiyon sıcaklığı, reaksiyon ortamı, 

soğutma hızı ve sitokiyometrik katkı oranı gibi parametrelerin etkisi önemlidir.  

 

Bi2O3 fazlarından uzun süredir üzerinde çalışılan önemli üç kararsız fazı olan β, γ, δ-

fazları O2- iyonu elektrik iletkenliği gösterir. Bu nedenle bu fazların oda sıcaklığında 

katkılama yoluyla kararlı hale getirilmesi durumunda, oda sıcaklığında 

kullanılabilecek bir katı oksijen iyonik iletken elektrot üretilmiş olur. Bir çok bilim 

insanı tarafından katkılama işlemi sonucunda elde edilen fazlardan elektrik 

iletkenliği en yüksek olan faz belirlenmeye ve özellikleri açıklanmaya çalışılmıştır. 

Çoğunlukla elde edilen fazın kristal yapısı ve kristal yapı ile ilgili değişimler, fazların 

elektrik iletkenliğini büyük oranda etkilemektedir. Katkılama esnasında fazın kristal 

örgüsünde O2- iyonu boşlukları oluşması durumunda, kimyasal reaksiyonla elde 

edilen faz, oksijen anyonlarının hareketliliğinden (mobiliteleri) dolayı oldukça 

yüksek oksijen iyonik iletkenliği gösterecektir. Genel olarak yüksek sıcaklık ve 

yüksek katkı miktarı elektrik iletkenliği artırır [3-10]. 

 

Bir numunenin elektrik iletkenliğinin belirlenmesi için ölçülen özdirenç, voltaj ve 

akım şiddeti ile numunenin geometrik yapısı arasında belirgin bir ilişki vardır. Bu 

nedenle özdirencin hesaplanmasında V ve I değerlerinin yanında, numunenin 

geometrik yapısına bağlı olarak değişen bir düzeltme faktörü (Resistivity Correction 

Factor, RCF) de kullanılmalıdır. Bu düzeltme faktörü numunenin geometrik yapısına 

ve bağlantı uçlarının numune üzerinde bulunduğu konumuna bağlı olarak değişir. Bir 

malzemenin özdirencinin belirlenmesinde iletkenlik ölçümü için en etkili yol 4-nokta 

bağlantı (kontak) (four-point probe) iletkenlik ölçüm yöntemidir. Bu nedenle bir 
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malzemenin elektrik iletkenliğinin belirlenmesi amacıyla özdirencinin 

belirlenebilmesi için öncelikle malzemenin geometrik yapısı, bağlantı uçlarının 

numune üzerindeki konumları ve diziliş düzenleri ortaya konmalı, ardından da 

numuneye ait geometrik özdirenç düzeltme faktörü belirlenmelidir [11-27]. 

 

Tezin amacı yüksek iletkenliğe sahip olacağı beklenen yeni tip Bi2O3 katı 

elektrolitler üretmek ve bunların iletkenliklerini ve iletkenlik karakterlerini ortaya 

koymaya çalışmaktır. Bu nedenle tezde, öncelikle malzemeler kimyasal yollarla elde 

edilmiş, kristal yapıları hakkında yorumlar yapılmış, faz dönüşümleri ve yapıları 

hakkında belirlemelerde bulunulmuştur.  

 

Üretilen β-faz tipi katı elektrolitlerin elektrik iletkenlikleri ölçülmüş, iletkenlik 

mekanizması, iletkenliğin yapıya bağlılığı ve iletkenliği etkileyen faktörler ortaya 

konmaya çalışılmıştır. İletkenlik ölçümleri sıcaklığa, katkı oranına ve katkı 

maddesinin cinsine bağlı olarak yapılmıştır. İletkenliğin belirlenebilmesi için 4-nokta 

iletkenlik ölçümü tekniği kullanılmış ve özdirenç hesaplanmıştır. Öncelikle bu 

iletkenlik ölçüm tekniğinin tercih edilmesinin nedenleri açıklanmış, malzemelerin 

geometrik yapılarının özdirence katkıları da ölçümlere dahil edilmiştir.  

 

Üzerinde inceleme yapılan numunelerin geometrik faktörleri belirlenerek 

geometrilerinin özdirençlerine katkısı da ortaya konmuştur. Bu amaçla öncelikle 

geometrik faktörün oluşturulmasını sağlayan teorik hesaplamaların yöntemi literatür 

incelenerek ayrıntılı bir biçimde ortaya konmuştur. İncelenen yayınlar içinde bu gün 

dahi referans olarak gösterilen ilk makaleler de incelenmiş, çeşitli farklı geometrilere 

ait geometrik özdirenç düzeltme faktörlerinden bahsedilmiştir. Devamında, tablo 

halinde özet olarak çeşitli geometriler için geometrik faktörler başvuru kaynağı 

olması amacıyla verilmiştir.  

 

Numunelerin aktivasyon enerjileri de belirlenerek tablolar halinde değerleri 

incelenmiştir. Bu amaçla öncelikle aktivasyon enerjisi ve Arrhenius eğrisi teorileri 

incelenmiştir. 
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Yapılan literatür incelemelerine göre β-Bi2O3 ile ilgili araştırmaların daha az olduğu, 

yapılan çalışmaların hepsinin daha dar bir sitokiyometrik aralıkta ve %20’nin 

üzerinde olan yüksek katkı oranlarında yapıldığı, elektrik iletkenlik özelliklerinin 

tam olarak ortaya konulmadığı belirlenmiştir. β-Bi2O3 fazının daha fazla non-

sitokiyometriye neden olacağı beklentisinden dolayı, fazın elde edileceği 

sitokiyometrik katkı aralığında daha fazla oksijen iyonu boşluklarına sahip olacağı 

tahmin edilmiştir. Bu yüzden endüstriyel uygulama alanı bulabilecek katı elektrolit 

niteliğindeki β-Bi2O3 fazının literatürdeki benzeri araştırmalara göre daha düşük 

sıcaklıklarda daha yüksek elektrik iletkenlik davranışı göstereceği ortaya konulmaya 

çalışılmıştır. 
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2. BİZMUT TRİOKSİT (Bi2O3) BİLEŞİĞİNİN TANITIMI 

 

2.1. Bi2O3 Fazlarının Endüstriyel ve Bilimsel Önemi 

 

Bizmut trioksit (Bi2O3) bileşiğinin fazlarının kimyasal yollarla elde edilmesi, 

karakterize edilmesi ve bazı endüstriyel uygulamaları ile ilgili bilimsel araştırmalar 

uzun süreden beri devam etmektedir. Bi2O3 fazlarının endüstriyel ve bilimsel 

önemlerinden dolayı araştırmaların yoğunluğu da artmaktadır. Bi2O3 fazları elektrik 

iletkenlik bakımından oldukça ilginç özelliklere sahiptirler. Bu özelliklerinden dolayı 

endüstride bazı katı elektrolitlerin üretiminde temel madde olarak kullanılmalarının 

yanında, katı elektrokimyasal pillerde de kullanılmaktadırlar. Elektrokimyasal 

hücreler iki elektrottan meydana gelmiş iyonik iletken membranlar olup temel 

bileşenleri elektrolitlerdir. İyi çalışan elektrokimyasal hücreler ve katı pillerin 

geliştirilmesi ve buna bağlı olarak iyonik iletken elektrotların araştırılması ihtiyacı da 

çeşitli amorf malzemelerin çalışılmasında baş etken olmuştur. Elektrokimyasal 

hücrelerde yoğun olarak kullanılan elektrolit malzemeler iyonik iletken olan katkılı 

zirkonya (ZrO2) sistemlerdir. Yapılan çalışmalar özellikle yttria katkılı olan zirkonya 

sistemler (YSZ) üzerinedir. Katkılı zirkonya sistemler tipik olarak 900 oC üzerinde 

çalışırlar. Özellikle katkılama yoluyla kararlı hale getirilmiş zirkonya seramikler, 

iyonik iletkenliklerinden dolayı, benzinli motorlarda hava/yakıt oranı sensörleri 

olarak ve erimiş metallerdeki oksijen oranını ölçmek için oksijen sensörü olarak 

kullanılırlar. Diğer yandan bizmut trioksit bileşiğinin fazları da kristal yapı 

özelliklerinden dolayı oksijen iyonik iletkenliği göstermektedirler. Bi2O3 fazlarının 

elektrik iletkenliklerinin ortamın oksijen gazı kısmi basıncına ve sıcaklığına bağlı 

olarak değiştiği bilinmektedir. Ayrıca zirkonya temelli elektrolitler ile aynı sıcaklığa 

ait iletkenlikleri kıyaslandığında daha yüksek bir iyonik iletkenliğe sahiptirler. 

Örneğin δ-Bi2O3
 bileşiği, Y katkılı zirkonya elektrolitlerden bir kaç kat daha yüksek 

iletkenliğe sahiptir. Bu nedenle Bi2O3 fazlarına ait iletkenlik çalışmaları önemlidir. 

İletkenlik mekanizmasının oksijen iyonik iletkenlik tipinde olması ve oksijen 

iyonlarının ana yük taşıyıcıları olması aynı zamanda oksijen dedektörlerinin 

üretiminde yaygın kullanım alanına sahip olmasını sağlamaktadır [10, 28-34]. Bu da 

yanma algılanması kontrolünde kullanılmasının önemini artırmaktadır. Diğer taraftan 



 6

Bi-tabanlı süperiletken tabaka ve kablolarda yalıtım malzemesi olarak 

kullanılabilmesi ile ilgili çalışmalar da vardır [1]. Ayrıca özellikle son yıllarda 

algılama sistemleri çalışmalarında makinelerin egzoz olarak attığı zehirli CO2 ve NO 

gaz miktarının tespiti üzerine çalışmalar yapılmaktadır [3, 9]. 

 

 
 
Şekil 2.1. Katı oksijen yakıt hücresi (SOFC) 

 

 
 
Şekil 2.2. Oksijen sensörü 
 

2.2. Saf Bi2O3 Kristal Modifikasyonları 

 

Bi2O3’in şimdiye kadar belirlenen altı kristalografik modifikasyonu (fazı) vardır. 

Üzerinde yoğun olarak çalışılan önemli dört faz; monoklinik faz (α-Bi2O3), iç 



 7

merkezli kübik (bcc) faz (γ-Bi2O3), yüzey merkezli kübik (fcc) faz (δ-Bi2O3), 

tetragonal (β-Bi2O3) fazdır. Saf Bi2O3 için bu fazlardan oda sıcaklığında kararlı olan 

allotropu monoklinik α-Bi2O3 fazıdır. Diğer üç form β, γ ve δ-fazları yüksek 

sıcaklıklarda oluşan kararsız kristal modifikasyonlardır. δ-fazı, saf α-Bi2O3’in yüksek 

sıcaklıkta kararlı olan fazı olarak bilinmektedir. Erime sıcaklığı 824 oC olan saf α-

Bi2O3  yaklaşık 729 °C’ye kadar ısıtılacak olursa yüksek sıcaklıkta kararlı olan δ-

Bi2O3 fazına dönüşür ve bu faz erime noktasına kadar kararlıdır. 729 °C’de meydana  

gelen δ-Bi2O3 fazı oda sıcaklığına soğutulurken 650 °C civarında β-fazına ve 

yaklaşık 639 °C civarında ise γ-Bi2O3 fazına dönüşmektedir. β ve γ fazları daha da 

düşük sıcaklıklara kadar soğutulacak olursa, yaklaşık 500 °C civarında tekrar α-

Bi2O3 fazına dönüşmektedirler [2, 6-8, 10, 31, 35-38].  

 

Saf Bi2O3 bileşiğine ait hakkında az bilgi bulunan diğer iki faz ise ortorombik faz (ε-

Bi2O3) ve triklinik fazdır (ω-Bi2O3). Ortorombik tek kristal ε-fazı 240 oC sıcaklıkta, 

triklinik ω-fazı 800 oC sıcaklıkta  oldukça özel kimyasal reaksiyonlar ve hidrotermal 

ısıl işlemlerle elde edilmiştir [35]. 

 

Aşağıda Bi2O3 faz dönüşüm sıcaklıkları için dönüşüm diyagramı verilmiştir [37]. 

 

Bi2O3 (e)

 
 
Şekil 2.3. Bi2O3 için faz dönüşüm sıcaklıkları diyagramı 
 

 

α-Bi2O3

β-Bi2O3 δ-Bi2O3γ-Bi2O3 

825o Isıtma

Ani 
Soğutma 635 oC Soğutma Hızlı Soğutma 

(O2 Ortamında, 820o’den) 
  646o Soğutma (775o’den)

635o – 640o Yavaş Isıtma 660o – 670o Isıtma

730 oC Isıtma 

700o Soğutma

625o Yavaş Isıtma 620o – 605o Soğutma
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2.3. Saf Bi2O3 Fazlarında Örgü Yapısı ve Örgü Kusuru 

 

Bi2O3 yüksek sıcaklık kararsız fazlarından fcc δ-Bi2O3 yapısı örgü kusuru içeren 

florit (CaF2) yapı ile, tetragonal β-Bi2O3 yapı ise yine örgü kusurlu florit yapının 

kristal yapısı bozulmuş biçimi ile aynıdır [2, 6, 7, 39-42]. Bu iki faz birbirine benzer 

kristal düzenine sahiptir [8, 37]. δ-Bi2O3 florit yapısındaki örgü kusuru, altörgü 

olarak adlandırılan oksijen iyonlarının yerleştiği iç örgüdeki boşluklarıdır [2, 7, 8]. 

Tetragonal β-Bi2O3 bileşiğinin kristalindeki bizmut ve oksijen iyonlarının örgüdeki 

yerleşim düzenleri δ-Bi2O3 kristalindeki düzen ile benzer olduğu bildirilmiştir [2, 7, 

8, 37, 43, 44]. 

 

Çok az incelenmiş olmasına karşılık tetragonal β-Bi2O3 yapısının atomlarının hücre 

düzeni fcc δ-Bi2O3  benzerliğinden yararlanılarak açıklanır. Sitokiyometrik olmayan 

β-Bi2O3 örgüsü oksijen iyonu boşluğu şeklinde örgü kusuru içerir [2, 7, 37, 39, 43, 

44]. Yüksek sıcaklıkta kararlı olan saf β-Bi2O3 yapısı, ileriki konularda da 

açıklanacak olan, Frenkel tipi örgü kusuruna sahiptir ve örgü kusuru yine örgüdeki 

oksijen iyon boşluklarından oluşur [6]. Frenkel örgü kusuru tipi, örgü kusurunu 

meydana getiren boş iyon noktalarının konumları ve hareketliliği hakkında 

tanımlamada bulunur. 

 

Sıcaklığın kristal yapı üzerindeki etkisi “instrinsic” etki, safsızlığın kristal yapı 

üzerindeki etkisi ise “extrinsic” etki olarak tanımlanır. Örgü düzensizliği sadece 

yüksek sıcaklıklarda kararlı olan β, γ, δ-fazlarda instrinsic’tir [6]. α-fazda ise 

sıcaklığın yükselmesiyle extrinsic etki hızla artarak var olan instrinsic etkiden daha 

baskın hale gelir, yaklaşık 729 oC’de δ–faza geçene kadar etki extrinsic olur ve 

sıcaklık etkisi bunun yanında ihmal edilebilir [6]. Saf Bi2O3 bileşiğinde yüksek 

ısılarda oluşan bu yarı-kararlı ara fazlardaki örgü kusurları oksijen iyonu 

boşluklarıdır ve yaklaşık 650-729 oC arasında O2- iyonları boşluğu hızla artmaya 

başlar [6]. Yani bu sıcaklıkta meydana gelen fcc δ-Bi2O3 yapı karışık tip örgü kusur 

içerir.  

 

β-Bi2O3 bileşiği, ince tabakalı erimiş Bi2O3 bileşiğinin hızlı soğutulması sırasında da 
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meydana getirilebilir. Eğer Bi ya da Bi2O3  hava ortamında grafit kroze içerisinde 

800 oC sıcaklığın üzerinde oksijen ile reaksiyona sokulursa, yüksek miktarda  

BiO1,50-1,75 içerikli β-Bi2O3 meydana gelir. Bileşik formülünde de görüldüğü gibi yapı 

oksijen eksikliği içerir ve örgü üzensizliği extrinsic’dir. Yapı analizi bu yapının 

kristal düzeninin yüksek sıcaklık florit yapıya sahip monoklinik δ-Bi2O3 fazının 2-

boyutlu süperyapısı olduğunu göstermiştir [43, 44]. 

 

2.3.1. Florit yapı  

 

Bazı kristal yapılar doğada çok bulunur. Bu yapılara sahip olan bileşiklerin ortak 

isimlendirilmesi amacıyla doğada en yaygın olarak bulanan bileşiğinin ismi ile 

adlandırılırlar. Florit (CaF2) bileşiğinin kristal yapısı böyle bir yapıdır. Florit yapı 

oksit elektrolit sınıfının en fazla çalışılan ve bilinen yapısıdır [40]. Florit yapıda tüm 

örgü noktaları doludur ve kübiktir. Örgü kusurlu florit yapıda, yapının 

altörgüsündeki bazı noktalar boştur ve örgüde iyon eksikliğinden ileri gelen kusur 

vardır. Bozulmuş florit yapıda ise örgü parametrelerinin hepsi birbirine eşit değildir. 

Aşağıda görülen florit yapıda köşelerde ve yüzeylerde toplam 4 adet Ca atomu, 

dörtgen prizma biçimindeki alt-örgüde ise 8 adet F atomu dizilidir.  

 

 
 
Şekil 2.4. Florit (CaF2) yapı modeli 
 

Bu yapı kübik (α=β=γ=90o, a=b=c) δ-Bi2O3 için düşünüldüğünde bu yapının yine 

köşelerinde toplam 8 adet bizmut atomuna karşılık alt-örgüye 6 adet oksijen atomu 
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yerleşmiştir ve 2 anyonik örgü noktası boştur. Bu halde basit formülü 2Bi2O3 (Bi4O6) 

yani birim hücrede 4 adet bizmut, 6 adet oksijen atomu vardır. Bu yapı örgü kusurlu 

florit yapı olarak adlandırılır. Florit yapıyı tetragonal (α=β=γ=90o, a=b≠c) β-Bi2O3 

için düşündüğümüzde örgü parametreleri a=b≠c olan bozuk florit yapı şekline 

dönüşür. Bu durumda tetragonal β-Bi2O3 kristalinin yapısı örgü kusurlu (defect) 

bozuk florit yapıdır. Örgü kusuru alt örgüdeki oksijen anyonu eksikliği, bozuk yapı 

ise kübik olan florit yapının c örgü parametresindeki genişlemeye bağlı tetragonal 

yapı olmasıdır. Literatürde bildirilen β-Bi2O3 ait bazı örgü parametreleri değerleri 

aşağıdaki çizelgede yer almaktadır. 

 

Çizelge 2.1. Tetragonal Bi2O3 için ölçülen bazı örgü parametreleri (Å) 
 

a c Ref. 

7,738 5,731 2 

7,73 5,63 36 

7,7425 5,633 37 

7,741 5,634 39 
 

2.3.2. δ-Faz için kristal örgü yapı modeli  

 

Alt-örgüdeki sekiz köşede yer alan altı adet oksijen atomunun tam yerleri 

bakımından kristal örgü yapısını açıklayan birkaç model günümüzde de hala 

tartışılmaktadır. Bunlardan önemli bazıları; Sillen, Gattow ve Willis modelleridir [8, 

9, 26, 43, 59, 95]. Bu modellerden hangisinin en geçerli olduğu ile ilgili herhangi bir 

bilgi yoktur. Bu modellerde Bi3+ katyonlarının kristal örgüye yerleşimleri 

bakımından bir fark yoktur. Buna karşın O2- anyonlarının yerleşimleri bakımından 

görüş ayrılıkları vardır. 

 

Sillen modelinde O2- iyonlarının yer aldığı altörgü köşelerindeki 8c olarak 

adlandırılan her bir tetrahedral anyon altörgü noktalarının rastgele değil de sabit ve 

belirli noktalarda bulunduğu, oksijen altörgüsünün <111> doğrultusunda ve düzenli 

olduğunu belirtir. Ancak bu durumun, yüksek sıcaklıkta düzensiz örgü haline geçişi 

ve iyonik iletkenliğin artışını açıklamada yetersiz kaldığı bildirilmiştir [31, 41]. 
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Şekil 2.5. Sillen modelinin önerdiği kristal hücre modeli 
 

Gattow modelinde ise altörgüdeki  O2- iyonlarının yer aldığı her bir tetrahedral anyon 

noktalarının %75'i (6 tanesi) eşdeğer olasılıkla ve rastgele olarak O2- iyonları 

tarafından işgal edilmiş, %25'i (2 tanesi) ise boş O2- iyon noktalarıdır [31, 41, 42, 

45]. Bu nedenle yapıda 8c tetrahedral örgü noktalarında boş anyon noktalarından 

oluşan örgü kusuru bulunur. Bu model oksijen altörgüsünün düzensiz olduğunu 

belirtir ve yüksek iyonik iletkenliğin de açıklanmasını sağlar [41]. 

 

 
 
Şekil 2.6. Gattow modelinin önerdiği kristal hücre modeli 
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Şekil 2.7. 8c Tetrahedral noktadaki anyon 
 

Willis modeli ise Gattow modeli ile yaklaşık aynı olmakla birlikte altörgüdeki boş 

anyon noktasının konumu hakkında farklı bir bilgi verir. Willis modeline göre Şekil 

2.7’de görülen <111> doğrultusundaki 8c tetrahedral noktadaki anyon boşluğu biraz 

sapma ile 32f olarak adlandırılan dört farklı konumdan birinde bulunur [31, 41, 42]. 

Yani O2- anyonları <111> doğrultusundaki düzenli tetrahedral boşluklar ile merkezi 

oktahedral boşluk (48i) arasındaki dört farklı konum arasında yer değiştirebilme 

özelliğine sahiptir.  

 

 
 
Şekil 2.8. Altörgüde 8c noktasındaki anyon boşluğunun az sapma ile bulunabileceği 

dört farklı 32f noktası 
 



 13

 
 
Şekil 2.9. 32f Noktadaki anyon 
 

Bu durumda altörgüdeki 8 adet tetrahedral noktanın her birinin dört farklı konumda 

bulunma olasılığı vardır. Bu rastgele seçilen dört farklı konumdan her birine 32f 

noktası adı verilir. 32f noktaları örgüdeki atomlar arasında  herhangi bir örgü 

noktasına denk gelmeyen, interstitial olarak adlandırılan atomlar arası konumlardır. 

Böyle bir düzende iyonların, interstitial 32f konumlarına eşdeğer yerleşebilme 

olasılığından dolayı, 3/16 (6/32) doldurulma oranına karşılık gelmektedir. 

 

Bildirilen çalışmalar incelendiğinde kübik yapıdaki Bi2O3 kristal yapısı için son 

olarak Gattow ve Willis modellerinin birleşimi önerilmiştir. Boyapati ve ark. (2001) 

nötron toz difraksiyonu analizi ile yaptıkları bir çalışmada iyonik iletkenlik gösteren 

kübik δ-Bi2O3 florit yapısındaki oksijen altörgüsünde iyonlar 8c noktasından 32f 

noktasına hareket ederek iyon aktarımını sağladığını ve oksijen iyonlarının interstitial 

pozisyonlar boyunca aktarımı mekanizması söz konusu olduğunu gösterdi [42]. Bu 

durumda yüksek sıcaklıktaki bu düzensiz yapı Gattow ve Willis modellerinin 

birleşimi ile açıklanabileceğini, oksijen iyonlarının 8c noktalarından 32f noktalarına 

aktarımının Bi2O3 iletkenlik mekanizmasında rol oynadığını gösterdiler. 

 

Yine Boyapati ve ark. (2001) aynı yıl içinde yaptıkları bir diğer çalışmada, nötron toz 

difraksiyon analizi kullanarak Rietveld metodu ile (Bi2O3)1-x(Ln2O3)x (Ln= Yb, Er, Y, 

Ho, Dy) ikili sistemlerini inceledi [41]. Bu çalışma ile altörgüdeki boş oksijen 

anyonu boşluklarının 8c ve 32f noktaları arasında değiştiğini, iyon iletiminin 8c 
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noktasından 32f noktalarına doğru olduğunu gösterdiler. Sillenin belirttiği gibi 

<111> doğrultusunda yüksek sıcaklıkta düzenli bir yapı olmadığı ve bu durumda 

kristal yapının Gattow ve Willis modellerinin birleşimi olduğu ortaya kondu. 

 

Yashima ve Ishimura (2003) tarafından yine nötron toz difraksiyonu kullanılarak, 

Rietveld metodu ile birlikte Maksimum Entropi Metodu (MEM) yöntemiyle 

yaptıkları çalışmada kübik δ-Bi2O3 yapısının ideal 8c noktasından <111> 

doğrultusunda <110> 32f konumuna atlama yaptığını ve örgü kusurunun geniş bir 

alan üzerinde rastgele dağıldığını, bu durumun yüksek oksijen iyonik iletkenliğini de 

açıkladığını bildirdi [34]. 

 

Bu bilgiler ışığında kübik Bi2O3 için iyon iletim mekanizması da aşağıdaki Şekil 

2.10’da görüldüğü gibi altörgüdeki sekiz adet noktaya rastgele yerleşmiş bulunan altı 

adet oksijen anyonundan biri, bulunduğu 8c noktasından ayrılarak 32f noktalarından 

birine, oradan merkezi oktahedral noktaya (48i) doğru atlayacaktır. Konumundan 

ayrılan bu anyon tersi bir hareketle boş olan başka bir 8c noktasına doğru olmak 

üzere rastgele olarak önce 32f noktasına ardından da 8c noktasına atlayarak 

yerleşecektir. Bu köşeye yerleşen anyon buradan da komşu birim hücreye aynı 

mekanizma ile yol alacaktır. 

 

 
 
Şekil 2.10. Altörgüde mümkün iyon aktarımı mekanizması 
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2.4. Saf Bi2O3’ün Fazlarını Sentezleme ve Kararlı Hale Getirme Çalışmaları 

 

Şimdiye kadar saf Bi2O3 bileşiği üzerinde yapılan çalışmalarda, bileşiğin oda 

sıcaklığında ve saf halde iken kararsız olan kristal modifikasyonlarını kararlı hale 

getirmek mümkün olamamıştır. Ancak diğer bazı oksit bileşiklerin çeşitli 

reaksiyonlar ile saf Bi2O3 içerisine katkılanmasıyla bu fazlar oda sıcaklığında kararlı 

hale getirilebilmektedir. Örneğin saf Bi2O3 içerisine MoO3, ZrO2, Y2O3, CoO, WO3, 

SrO, CaO, La2O3, SeO2, V2O5, Eu2O3, Gd2O3, Sb2O3, Dy2O3, Sm2O3, Ho2O3  gibi 

oksitler katkılanacak olursa, Bi2O3 yukarıda belirtilen fazları oda sıcaklığında kararlı 

hale gelebilmektedir. MxOy katkılama yoluyla Bi2O3 fazlarının oda sıcaklığında 

karalı hale getirilme çalışmalarında en çok incelenen katkı maddesi Lantanit grubu 

elementlerin Ln2O3 oksit bileşikleridir. Bütün bu oksit bileşiklerin saf Bi2O3 ile 

verdikleri katı hal reaksiyonları ile ilgili daha önceden yapılan çalışmalara göre, 

Bi2O3 fazlarının sentezlenmesinde katkı maddesinin cinsi, katkı oranı, ısıl işlem 

süresi, ısıl işlem sıcaklığı, soğutma hızı (kendi halinde soğuma veya ani soğutma), 

öğütme süresi ve sıklığı, tanecik boyutları v.b. parametreler etkili olmaktadır. Bu 

değişkenler birim hücre sabitleri, sitokiyometrik bileşimi, yüzey özellikleri gibi 

yapısal özellikleri etkilemektedir [4, 8, 10, 28, 30, 45-65]. 

 

Sitokiyometrik bileşikler genelde yalıtkandır ve Bi2O3 sitokiyometrik fazları için tüm 

katyon ve anyon örgü noktaları doludur [29]. Oda sıcaklığında katkılama yoluyla 

kararlı hale getirilmiş ve sitokiyometrik olmayan δ-Bi2O3, γ-Bi2O3 ve β-Bi2O3 fazları 

kristal örgülerinde örgü kusurları içermekte olup, literatürde bu kusurların katkı 

miktarının artışıyla artan, O2- iyonu eksikliğinden kaynaklanan kusurlar olduğu 

belirtilmektedir [2, 6, 10, 31, 34, 35, 38, 42, 45, 54, 57-59, 61, 62]. Diğer taraftan 

katkı miktarı arttıkça birim hücreye ait örgü parametresi de değişir [8, 10, 31, 57-59, 

61, 62]. Örgü parametresindeki bu değişmenin sebebi, katkılanan MxOy oksit 

bileşiğinin (aliovalent katkının) My+ katyonu ile Bi3+ katyonlarının yer değiştirerek 

örgüye yerleşmesi, yer değiştirme sırasında meydana gelen katkı katyonlarındaki 

yükseltgenme-indirgenme reaksiyonları ve yer değiştiren katyonlar arasındaki efektif 

iyon yarıçapları arasındaki farktır [8, 10, 45, 47, 57, 58, 60-62]. İyonik yarıçapların 

farklılığı aynı zamanda elektrik iletkenliği de etkiler [31, 66]. Katkı katyonlarının 
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örgü içine difüzyon hızı oldukça yavaştır ve sentezlenmenin gerçekleşmesi için uzun 

ısıl işlem süresi gerekir [8, 10, 55, 57, 58, 60-62]. Bu da difüzyon ile meydana gelen 

katyonlar arası yer değiştirme işleminin yavaş olmasından kaynaklanır. 

 

Katyonların yükseltgenmesi sırasında, var olan O2- anyonları rastgele olarak O2 

molekülüne dönüşerek örgüden ayrılır ve faz oluşumu sırasında örgüde oksijen kaybı 

meydana gelir [8, 10, 38, 54, 58, 59, 62, 63, 67]. 

 

2O= (örgü)  O2 + 4e- + 2   (: Oksijen iyon boşluğu) 

 

Bu nedenle katkılama yoluyla kararlı tek faz elde edilmiş yapılarda birim hücredeki 

oksijen anyon örgü noktaları O2- iyonları tarafından tamamen doldurulmamıştır ve 

katkılanan oksit bileşiğinin derişimine bağlı olarak  örgüde oksijen anyonu boşlukları 

ortaya çıkmıştır. Eğer katkı maddesi Ln2+ grubu elementlerin oksit bileşikleri olursa 

elde edilen kararlı tek faz (Bi2O3)1-x(Ln2O3)x ikili bileşiğinin yapı (genel, bileşik, 

kompozisyon) formülü  aşağıdaki şekilde verilir [57-59, 62]. 

 

Bi(III)2-2xLn(II)2xO3-xx 

 

Burada Ln(II) katkılanan Ln2O3 bileşiğinden indirgenerek örgüye yerleşen Ln2+ 

katyonu, Bi(III) Bi3+ katyonu,  yükseltgenerek örgüden ayrılan oksijen gazının 

yerine örgüde meydana gelen oksijen iyon boşluğu, x tek fazlılığın gözlendiği ikili 

bileşikteki katkı mol miktarıdır. Benzer bileşik formülleri başka araştırmacılar 

tarafından da ortaya konulmuştur [31, 55]. Bu genel formüle göre katkılanan Ln3+ 

iyonu Ln2+ iyonuna indirgenir, örgüdeki her iki Bi3+ iyonu ile yer değiştiren her iki 

Ln2+ iyonu başına örgüden bir adet O2- iyonu ayrılır ve yapıda oksijen iyon boşluğu 

meydana gelir. Katkılanan Ln2O3 oksit bileşikleri aşağıda gösterilen denkleme göre 

yükseltgenme ve indirgenme reaksiyonu vermektedirler ve oksijen boşluğu aşağıdaki 

reaksiyon denkleminde görülen mekanizma ile meydana gelir. 

 

2O2- + 4Ln3+ → O2(gaz) + 4Ln2+ + 2�(örgü) 
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Denkleme göre reaksiyon sırasında Ln3+ katyonları, Ln2+ katyonlarına indirgenmekte 

ve Bi3+ katyonları ile yer değiştirerek örgü noktalarına yerleşmektedir [10, 57, 58, 

61, 62]. Ln2+ katyonlarının iyonik yarıçaplarının Bi3+ iyonik yarıçapından büyük 

olması nedeniyle de birim hücre sabitleri katkı miktarı ile birlikte artış gösterir. 

Katyonların indirgenmeleri esnasında kristal örgüde var olan O2- iyonları O2 gazına 

yükseltgenmektedir. Bu durum ise kristal örgüsünde anyon boşluklarının oluşumuna 

neden olmaktadır. 

 

Katkının cinsi de sentezlenen fazın türünü belirler. Kullandığımız katkı 

bileşiklerindeki katyonların Shannon ve Prewitt (1969) ve Jia (1991) tarafından 

bildirilen iyonik yarıçapları aşağıdaki çizelgede yer almaktadır [68, 69]. Aşağıda 

görüldüğü gibi Eu ve Sm iyonlarının yarıçapları birbirine çok yakın, Dy iyonunun 

yarıçapı ise farklıdır.  

 
Çizelge 2.2. Bazı iyonların iyonik yarıçapları 
 
İyon R (Å) Ref. 

Bi3+ 1,02 69 

O2- 1,40 69 

Dy3+ 0,91 69 

Dy2+ 1,07 68 

Eu3+ 0,95 69 

Eu2+ 1,17 69 

Sm3+ 0,96 69 

Sm2+ 1,19 68 

 

Bi2O3 içerisine oksit bileşik katkılamak numunede renk değişikliği de meydana 

getirmektedir. Renkler katkı miktarına bağlı olarak düzenli bir şekilde değişir. Saf 

Bi2O3 açık sarı renktedir. Çok az miktarda katkılanan katkı (dopant) maddeleri 

homojen karışım sonrasında, katkının rengine de bağlı olarak, yine açık sarı 

renktedir. Ancak ısıl işlem uygulandıkça renklerde koyu renklere, kızıl kahverengiye 

doğru bir koyulaşma gözlenir. Bu renk koyulaşması katkı miktarı arttıkça 

artmaktadır. Oluşan O2- boşlukları renk değişimine katkı yapar. Renk farkları, ışık 

absorbsiyon mekanizması yoluyla deşik noktalarındaki (renk noktaları) elektronlar 
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tarafından oluşturulur [7, 10, 54, 62]. 

 

2.5. Bi2O3 ve Fazlarının İletkenlik Türü 

 

2.5.1. Saf Bi2O3  

 

α-Bi2O3 oda sıcaklığında p-tipi elektronik iletkenlik gösterir. Faz dönüşümü ile 

birlikte, yaklaşık olarak 550 oC sıcaklık ve oksijen kısmi basıncı 1,3x10-5 atm altında 

ya da 650 oC üzerinde n-tipi iletkenliğe geçer. α-fazı baskın olarak 400-729 oC 

arasında elektronik iletkenlik gösterir. Bu iletkenlik mekanizmasında yüklü boşluklar 

(holler) ana yük taşıyıcılarıdır [6]. 650-729 oC arasında O2- iyonları boşluğu hızla 

artmaya başlar. 730 oC civarında δ-kübik faza geçince yalnızca iyonik iletkenlik 

göstermeye başlar. Erimiş Bi2O3 için de iletkenlik mekanizması  baskın olarak 

iyoniktir [3, 6, 31, 33, 35, 54, 70].  

 

Saf Bi2O3’e ait kararsız yüksek sıcaklık β, γ, δ fazlarındaki iletkenlik baskın olarak 

iyoniktir. Oksijen iyonları mobil yük taşıyıcılarıdır. Oksijen örgü kusuru içeren δ-

fazdaki iyonik iletkenlik diğer üç fazdan daha yüksektir. Karışık tip iletkenlik 

gösteren δ-Bi2O3 iyonik ve elektronik iletkenliği bir arada gösterir fakat yüksek 

sıcaklıkta oksijen iyonları en büyük yük taşıyıcılarıdır [6]. δ-Bi2O3 ortalama bir 

basınç altında elektron yoğunluğu, deşik yoğunluğundan daha küçüktür ve ayrıca bu 

fazda p-tip iletkenlik n-tip iletkenliğin üzerinde baskındır [71]. δ-Bi2O3 genel 

formülü Bi3+O1,50,5 şeklindedir, yapısında %25 oranında boş oksijen iyon boşlukları 

içerir ve saf olan bu yüksek sıcaklık kararsız fazı, sıcaklıktan ileri gelen instrinsic 

iletkendir [40]. Saf β-Bi2O3 yüksek sıcaklıkta hızlı iyonik iletkenlik olarak 

adlandırılan yüksek iletkenlik gösterdiği daha önce Harwig ve Gerards (1979) 

tarafından bildirilmiştir [36]. β-Bi2O3 düşük oksijen basıncı altında ana yük taşıyıcısı 

olan oksijen iyonu ortamda azalacağından dolayı karışık tip iletkenlik gösterir [47]. 

 

2.5.2. Katkılı Bi2O3  

 

Bi2O3 içerisine yapılan katkıdan dolayı kristal yapıda meydana getirilen oksijen 
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kusurları, kararlı hale getirilmiş β, γ, δ fazlarında oksijen iyon iletkenliğine yol açar 

[10, 34, 54, 55, 57, 58, 61, 62]. Katkılama yoluyla oda sıcaklığında kararlı hale 

getirilmiş tetragonal (β-Bi2O3) faz O2- iyonu iletkenliği gösterir. Kararlı hale 

getirilmiş kübik fcc (δ-Bi2O3) O2- iyonu iletkenliği ve elektronik iletkenliği (karışık 

iletkenlik) birlikte gösterir. Kararlı hale getirilmiş kübik bcc (γ-Bi2O3) faz ise yüksek 

O2- iyonu iletkenliği gösterir. Bu malzemeler oksijen iyonik iletkenliklerinin ölçümü 

ile karakterize edilebilir. Katkılı Bi2O3 için iletkenlik miktarı, zirkonya’ların aynı 

sıcaklık değerine ait iletkenlikleri ile kıyaslandığında birkaç kat daha büyüktür. 

Elektrik iletkenlik, kristal yapıdaki O2- anyonu boşluk miktarına ve sıcaklığa bağlı 

olarak değişir. Anyon boşluk miktarını ise katkı maddesinin cinsi ve miktarı belirler. 

Katkı maddesinin miktarı arttıkça kristaldeki örgü kusuru ve deşik miktarı 

artacağından iletkenliğin de artması beklenir. Aynı zamanda tanecik boyutları ve 

ortamın O2 kısmi basıncı da elektrik iletkenlik üzerinde rol oynamaktadır. Bu 

malzemelerin dezavantajları, düşük oksijen kısmi basıncı altında iletkenliklerinin 

azalıyor olması ve bununla birlikte elektronik iletkenlik göstermeye başlıyor 

olmalarıdır [3, 4, 8, 10, 30, 31, 45, 46, 48, 54, 55, 57, 58, 61, 62, 71].  

 

Tek fazlı kristal yapıda, katkılı Bi2O3 içindeki oksijen boşlukları sıcaklığın artması 

ile artan oranda komşu oksijen iyonları tarafından doldurulurlar. Altörgüdeki boş 

anyon örgü noktalarına dolu noktalardan atlayan oksijen iyonlarının ayrıldıkları eski 

örgü yerlerinde yeni oksijen boşlukları oluşur. Bu süreç rastgeledir. Sıcaklık artışıyla 

bu rastgele hareket yönlenir ve ölçülebilir iletkenlik gözlenir. Bu durum iletkenlik 

grafiklerinde düşük sıcaklık bölgelerinde dalgalanmalar ile kendini gösterir. 

Sıcaklığın artmasıyla iletkenliğin artması iyonik mobilitenin artması ile ilişkilidir. 

İletkenliğin yüksek olduğu yüksek sıcaklıklarda, iyonların ısısal titreşim enerjisinin 

artışı daha yüksek sayıda oksijen iyonunun boş konumlara atlamasına yol açar. 

Düşük sıcaklıkta kristal yapıda oksijen boşluklarının var olmasına rağmen (200 oC 

altında) anyonların ısıl enerjisi anyonlardan daha düşük enerji durumlarının dışına 

atlamaları için yeterince yüksek değildir. Termal titreşimler iletkenliğe katkıda 

bulunan iyonların zıplama sürecine veya zıplama uzaklığının kısaltılması yoluyla 

kısa süreli etkilerde bulunurlar [10]. 
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Bi2O3 dışında başka yalıtkanlarda da benzer katkılama yolu ile kararlı hale getirilmiş 

ve iyonik iletkenlik gösteren bileşikler de araştırılmıştır [72-76]. Bütün bu çalışmalar 

içinde daha düşük sıcaklıkta daha yüksek iletkenlik gösteren malzemelerin 

geliştirilmesi başlıca amaç olmuştur. Ayrıca Bi2O3 fazlarının aynı amaç için 

kullanılan diğer malzemelere oranla daha yüksek elektrik iletkenlik gösteriyor olması 

Bi2O3 üzerine yapılan çalışmaların öneminin gün geçtikçe artmasına sebep olmuştur. 
 

Katkılama yoluyla oda sıcaklığında kararlı hale getirilmiş Bi2O3 fazlarına ait 

literatürde ölçülmüş bazı iyonik iletkenlik değerleri aşağıdaki Çizelge 2.3’de 

verilmiştir. 
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Çizelge 2.3. Bazı katkılı Bi2O3 temelli sistemlerin bildirilen iletkenlik değerleri 

 
Bileşik Madde T  (oC) σ  (ohm-1cm-1) Ref. 

Bi2O3 – δ 800 2,3 31 

Bi2O3 – β 600 1x10-3 31 

Bi2O3 – β 650 2x10-3 31 

(Bi2O3)0,84(Ba2O3)0,16 600 8,8x10-2 31 

(Bi2O3)0,43(Te2O3)0,57 600 1,1x10-3 31 

(Bi2O3)0,33(Ti2O3)0,67 600 4x10-5 31 

(Bi2O3)0,33(Sn2O3)0,67 600 1,7x10-4 31 

(Bi2O3)0,33(Zr2O3)0,67 600 3x10-4 31 

Bi23P4O44,5 600 1x10-2 31 

(Bi2O3)1-x(Nb2O5)x 700 1,9x10-1 31 

(Bi2O3)1-x (Sb2O3)x – β 500 2,5x10-4 8 

(Bi2O3)1-x (MoO3)x – β 600 9,0x10-3 55 

(Bi2O3)50 (MoO3)50 750 1,0x10-4 55 

(Bi2O3)0,875 (MoO3)0,125 – δ 700 1,0x10-2 46 

(Bi2O3)1-x (MoO3)x – δ (x=0,125) 500 1,0x10-3 46 

(Bi2O3)1-x (V2O5)x – γ 700 8,3x10-2 10 

(Bi2O3)1-x (Sb2O3)x – γ 500 1,8x10-3 45 

(Bi2O3)1-x (SrO)x 700 2,2x10-1 54 

(Bi2O3)1-x (SrO)x 500 6,0x10-3 54 

(Bi2O3)-(Tb2O3)-(V2O3) - δ 700 5,0x10-1 52 

Bi0.775La0.225O1.5 400 1,0x10-3 5 

Sm10Si6O27
 700 3,90x10-4 76 

Dy10Si6O27 700 1,86x10-6 76 

Bi2VO5 – β 700 5x10-2 49 

Bi2VO5 – γ 700 2,5x10-1 49 

Bi3W2O10,5 600 2,91x10-5 50 

Bi0,75Dy0,25O1,5 – δ  500 1,35x10-2 67 

Bi0,75Dy0,25O1,5 – δ 650 1,2x10-1 67 

Bi0,75Dy0,25O1,5 – δ 880 4,6x10-1 67 

Bi0,80Sm0,20O1,5 – δ 500 2,3x10-3
 67 

Bi0,80Sm0,20O1,5 – δ 650 2x10-2 67 

Bi0,80Sm0,20O1,5 – δ 880 1,5x10-1 67 

(Bi2O3)0,715(Dy2O3)0,285 –δ 500 7,1x10-3 66 

(Bi2O3)0,715(Dy2O3)0,285 –δ 700 1,4x10-1 66 

(CeO2)0,8(GdO1,5)0,2 750 2,2x10-1 96 
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3. İLETKENLİK KARAKTERİZASYONU 

 

3.1. Örgü Kusuru 

 

Örgüde boşluk kusurları normalde iki metotla meydana getirilir. Bunlardan biri 

kristalin ısıtılması sonucunda (instrinsic etki) meydana gelen örgü kusurları, diğeri de 

safsızlık katkılanması yoluyla (extrinsic etki) örgüde meydana gelen kusurlardır. 

 

Saf kristal bir bileşiğin yapısında örgü sıcaklığının yükseltilmesi yoluyla kristal 

içindeki iyonların hareketini belirleyen iki önemli noktasal kusur (point defect) türü 

vardır; Schottky ve Frenkel kusurları. Schottky kusurunda katyon ve anyon iyon çifti 

konumlarından ayrılır ve boşluklar ortaya çıkar. NaCl kristali buna güzel bir örnektir. 

Frenkel örgü kusurunda ise bir tek iyon bulunduğu örgü noktasından ayrılır ve örgü 

içerisinde herhangi bir boşluğa yerleşmeksizin atomlar arasında (interstitial 

bölgelerde) rastgele dolaşır. Bu kusur tipi hareketli iyonun katyon ya da anyon 

olması durumuna göre Katyon Frenkel ve Anyon Frenkel olmak üzere iki tip olarak 

kendini gösterir. Katyon Frenkel kusurları daha çok karşılaşılandır. Çünkü katyonlar 

anyonlardan genel olarak daha küçük  iyonik yarıçapa sahip olduklarından interstitial 

ara konumlara daha kolay yerleşirler [77]. AgCl kristali katyon Frenkel, floritler 

(CaF2, SrF2, ZrO2, UO2) de anyon Frenkel kusurlarına güzel birer örnektir. Her iki 

kusurda da örgüde boşluk meydana gelir ve iyon başka bir boşluğa zıplar. Bu hareket 

katı içinde iletkenliğin meydana gelmesini sağlar. İyonun zıplamasıyla boşluğun yer 

değiştirmesi boşluk göçüdür. İyonun interstitial bir konumdan başka bir komşu 

interstitial siteye göçü ise interstitial göçü mekanizmasıdır. Bu mekanizmada 

iyonların hareket mesafesi uzundur [77]. Örneğin saf β-Bi2O3 yapısı yüksek 

sıcaklıkta Frenkel örgü kusurları içerir [6]. 

 

Örgüde kusur meydana getirmenin bir diğer yolu ise safsızlık katkılamaktır. Safsızlık 

(aliovalent) katkılama örgüde hareketli interstitial ya da hareketli boşluk kusurlarının 

oluşmasına neden olur [29].  
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Hareketli Boşluk (Mobile Vacancy)          Hareketli (Mobil) Interstitial 
       (Schottky Defect) (NaCl)   (Frenkel Defect) (AgI) 

     
        Na++Cl-

  Na+ Cl                    Ag+  Aginterstital+ Ag 

Şekil 3.1. Örgü kusuru tipleri ve yük taşıyıcısının hareketi 
 

3.2. İyonik Elektrik İletkenliği 

 

Bir malzemenin elektrik iletimi iyonik ya da elektronik mekanizmalardan biri ile olur 

[78]. Yarıiletkenlik, süperiletkenlik ve metalik iletkenliği içine alan elektronik 

iletkenliğin dışında diğer iletkenlik türü iyonların hareketine bağlı olan iyonik 

iletkenliktir. İyonik iletkenlik özellikle O-2, N-3, Cl-, B-2, H+ gibi anyonlar veya 

katyonların hareketleri ile görülür [78]. Kristal örgüsündeki iyonların yerlerini 

değiştirmeleri yoluyla yaptıkları hareketleri sonucunda oluşan iletkenlik türü iyonik 

iletkenliktir. Bir örgüdeki atomlar örgü noktalarında sabit kalma eğilimindedirler ve 

sadece kristal kusurları boyunca hareket ederler. Bu yer değiştirme eylemi zıplama 

(sıçrama, hopping, jumping) mekanizması ile gerçekleşir. İyonik iletkenlik gösteren 

iyonik kristal, katı ya da sıvı haldeki elektrolit malzemeler olabilir. İyonik iletkenlik 

yalnızca yüksek sıcaklıkta atomların termal enerjilerinin yüksek olduğu ve örgü 

kusuru miktarının çok yüksek sayılara ulaştığı yerlerde fark edilebilir. NaCl, MgO 

gibi çoğu kristal malzemeler düşük iyonik iletkenliğe sahiptir. Çünkü atomlar termal 

titreşimlerine rağmen örgü noktalarından ayrılamazlar. Bunun tersi olarak, çoğu katı 

elektrolit malzemeler hızlı iyonik elektrolit ya da süperiyonik elektrolit iletken adı 

altında sınıflandırılırlar ve yüksek iyonik iletkenlik gösterirler. 
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Çizelge 3.1. İletkenlerin sınıflandırılması 
 

İletkenlik Türü Malzeme İletkenlik  
(ohm-1cm-1) 

İyonik Kristaller <10-16-10-2 

Katı Elektrolitler 10-1-103 İyonik İletkenler 

Sıvı Elektrolitler 10-1-103 

Metaller 103-107 

Yarıiletkenler 10-3-104 Elektronik İletkenler 

Yalıtkanlar <10-10 

 

Katı elektrolitlerin endüstriyel uygulamada önemli bir kulanım alanı vardır. Genel 

olarak kristal içinde iyonik iletkenliğin ortaya çıkması için şu şartlar gereklidir; tek 

tip olan iyonların çoğu hareketli olmalıdır, hareketli iyonların atlayabilmesi için çok 

sayıda boş örgü noktaları olmalıdır, iki komşu örgü noktası arasında atlamanın 

olabilmesi için düşük bir aktivasyon enerji engeline sahip örgü olmalıdır.  

 

İyonik katılar yapılarında, bir elektrik alan içinde iyonların göç etmesine izin veren 

noktasal örgü kusurları içerirler. Bu örgü kusurları yük taşıyıcılar olarak görev alır. 

Örgüdeki kusurlar ya örgüdeki iyon boşluğu göçü ya da örgüde serbest halde 

bulunan iyonun hareketi (mobil interstitial) şeklinde iletkenliği gerçekleştirir.  

 

 
 

Hareketli Boşluk (Mobile Vacancy)       Hareketli (Mobil) Interstitial 

Şekil 3.2. Yük taşıyıcısının iletimi  
 

İyonik iletkenlik için iyonların bir ya da daha fazla tipinin malzeme boyunca 

iletilmesi gerekir. Bir iyonun örgü içine nüfuz etmesi için küçük bir alan vardır. 

Ancak bu alan sadece atomların bulundukları nokta civarında titreşimi için yeterlidir. 

Ancak sıfırdan farklı bir sıcaklıkta örgüde kusur meydana getirilirse iyonlar hareket 
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edebileceklerdir. Sıfır sıcaklıkta sistemin serbest enerjisi potansiyel enerji tarafından 

baskılanır. Sıcaklık artırıldıkça sistemin düzensizliğinin derecesi olan entropinin 

artmasından dolayı sistemin serbest enerji dağılımı oldukça belirginleşir. Sistem 

artan serbest enerjiyi en aza indirmek için örgü kusurlarını harekete geçirir [77]. Bu 

hareket bir elektrik alan ile yönlendirilerek iletkenlik meydana getirilir. Bir iyonun 

komşu noktalara hareket edebilmesi için gerekli bir en az enerjiye ihtiyacı vardır. 

Katı haldeki malzemenin iletkenliği yük taşıyıcılarının miktarı, kristalin sıcaklığı, 

kristal içindeki kusurun miktarı, iyonun örgü içinde hareket edebilirliği gibi 

özelliklerden etkilenir. Katı elektrolitlerin yük taşıyıcılarının mobilitesi dolayısıyla 

iletkenlikleri sıcaklıkla beraber artar.  

 

Sıcaklık (instrinsic etki) ve safsızlık (extrinsic etki) iyonik iletkenliği büyük oranda 

etkiler. Safsızlık katkılanmış bileşiklerde yüksek sıcaklıkta bu iki etki de iletkenlikte 

rol oynar. Düşük sıcaklıklarda instrinsic kusurlar oldukça azdır. Bu durumda 

extrinsic kusurlar daha baskındır. Ancak yüksek ısılara çıktıkça sıcaklık kusuru da 

artacağından katı kristal yapı karışık tip örgü kusur içermeye başlar. Bu durumda 

gözlenen iletkenlik türü karışık tip iletkenliktir. Bu etkiler sayesinde elektrik 

iletkenliğin artmasının ana nedeni kristal örgüde oluşan örgü kusurlarıdır.  

 

İyonik iletkenlik Katyon İyonik İletkenliği ve Anyon İyonik İletkenliği olarak iki 

gurupta incelenir. 

 

3.2.1. Katyon iyonik iletkenliği 

 

Ag+, Na+, Li+, H+ gibi pozitif yüklü iyonların hareketi ile iletkenliğin sağlandığı 

türdür. En yaygın olarak H+ iyonlarının hareketi ile gözlenen iyonik iletkenlik 

çalışılmaktadır ve bu tür iyonik iletken malzemeler çağımızın yakıt hücresi olan 

PEM (Proton Exchange Membrane) yakıt hücrelerinde kullanılır. 

 

Katyon iyonik iletkenliğe en basit ve açık örnek katkılı NaCl bileşiğidir. NaCl iyonik 

iletkenliğinin büyüklüğü iyon boşluklarının sayısına, kristalin termal durumuna ve 
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safsızlığa bağlıdır. Zayıf iyonik iletkenlik gösteren NaCl normalde fcc birim hücre 

tipine sahiptir ve kristal örgüsündeki birim hücreler aşağıdaki gibidir. 

 

 
 
Şekil 3.3. NaCl kristalinin örgü düzeni 
 

Köşelere ve yüzeylerin ortasına Na, küp hacim merkezine ve kenar yüzey ortalarına 

Cl gelecek şekilde iyonlar örgüye yerleşir. Birim  hücredeki  Na+ katyonu sayısı  

1 18 6
8 2
⋅ + ⋅ = 4  tanedir. Cl- iyonu sayısı da 11 12 4

4
+ ⋅ =  tanedir. Bu değerlere göre 

birim hücre formülü Na4Cl4 şeklindedir veya NaCl formülünden birim hücrede 4 tane 

var demektir. NaCl kristalindeki birim hücrede düzenli bir şekilde Na+ ve Cl- iyonları 

yerleşmiştir.  

 

NaCl örgüsü içine katı hal reaksiyonlarıyla MnCl2 katkılanacak olursa, Na+Cl- ve 

Mn2+Cl- yük dağılımına göre kristal örgüdeki 2 tane Na+ katyonu yerine 1 tane Mn2+ 

katyonu gelir. Kristal örgüdeki Na+ katyonlarıyla Mn2+ katyonları bir yer değiştirme 

(sübstitisyon) katı hal reaksiyonu oluşturarak örgüden ayrılan Na+ yerine Mn2+ 

örgüye yerleşir. Mn+2 katyonlarının kristal örgüye yerleşmesi sonucunda, katkılanan 

her bir Mn2+ katyonu başına 1 tane Na+ katyonu boşluğu oluşur. Elektrik yükü 

bakımından düşünürsek katkılanan her Mn2+ iyonu başına 1 tane Na+ boşluğu oluşur. 

Katkılanan Mn2+ miktarı arttıkça kristal örgüde oluşan boşlukların miktarı da artmış 

olur. Bu da kristalde oluşan kristal yapı hatasıdır. 
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Cl Na Cl Na Cl Na 

Mn

Şekil 3.4. Na katyonu iletimi 
 

Görüldüğü gibi, x tane Mn2+ iyonu kristal örgüye girdiğinde bunun 2 katı kadar Na+ 

iyonu kristal örgüden ayrılarak serbest hale gelir ve bu iki boşluktan birine Mn2+ 

yerleşir. Bu durumda katkılanan Mn2+ miktarı kadar kristal örgüde katyon boşluğu 

oluşur. Örgü kusuru içeren katkılı bu bileşiğin bileşik yapı formülü aşağıdaki gibi 

olur. 

 

Na1-2xMnxClx 

 

Burada  simgesi örgüdeki pozitif yüklü boşluğu temsil eder. Bu boşluklar kararsız 

hal demektir. Bu nedenle kristal örgüde bulunan diğer katyonlar tarafından boşluklar 

doldurulmaya çalışılır. Kristal örgüde oluşan katyon boşluklarına serbest Na+ 

katyonları atak yaparak bu boşlukları doldurmaya çalışır. Bu durumda bu boşluklara 

doğru oluşan katyon hareketi sonucunda kristal örgü içinde bir katyon göçü meydana 

gelir. Böyle bir elektrik iletkenliğe Katyon İyonik İletkenlik veya Sodyum İyonik 

İletkenlik denir. 

 

Düşük sıcaklıkta sadece kristal kusurlarından kaynaklanan (extrinsic) iletkenlik 

gözlenir. Bu sıcaklık bölgesinde iletkenliğin sıcaklığa bağlılığı sadece NaCl için 

katyon mobilitesine bağlıdır. Sıcaklık artırıldıkça entropinin artmasından dolayı artan 

serbest enerjiyi en aza indirmek için örgü kusurları harekete geçer [77]. Bu amaçla 

meydana gelen bu katyon göçünün aktivasyon enerjisini anlamak için Na+ 

Na Cl  Cl Na Cl 

Cl Na Cl Na Cl Na 

Na Cl Na Cl … Cl 

Cl Na Cl … Cl Na 

Na Cl Na Cl Na Cl 

MnCl  Cl Na Cl Na 

Na Cl Na Cl Na Cl 
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iyonlarının örgü içinde boş olan başka örgü noktalarında zıplarken izledikleri 

mümkün yolları tanımlamak gerekir.  

 

 
 
Şekil 3.5. NaCl için mümkün iyon iletimi mekanizması 
 

Cl- iyonunun yarıçapı RCl=0,95 Å, Na+ iyonunun yarıçapı RNa=1,85 Å kadardır. NaCl 

için birim hücre sabiti a= 5,64 Å ve örgüdeki Na+-Cl- iyonlar arası mesafe birim 

hücre sabitinin yarısı olan a/2= 2,82 Å kadardır. Bu mesafe yan yana duran ve birbiri 

ile temas halinde bulunan Na+ ve Cl- iyon çiftinin yarıçaplarının toplamına da eşittir 

(2,80 Å). Şekil 3.5’de görülen Na+ hareketli iyonunun {1} yolunu izleyerek 

doğrudan boş olan noktaya geçiş yapması mümkün değildir. Çünkü Cl(1) ve Cl(2) 

iyonları birbirine çok yakındır ve aralarındaki mesafe Na iyonunun geçemeyeceği 

kadar dardır. Cl(1) ve Cl(2) iyonlarının yarıçapları toplamı 2RCl= 1,90 Å kadardır. 

Hücrenin taban köşegeni uzunluğu a 2 2 3,99⋅ =  Å kadardır. Bu durumda Cl(1) ve 

Cl(2) iyonları arasında 2,09 Å boşluk vardır. Yani Cl- iyonları birbiri ile temas 

halinde değildir. Na+ iyonunun çapının 3,70 Å olduğu göz önüne alınırsa bu boşluk 

Na+ iyonunun geçmesi için yeterince geniş değildir. Bu durum geometrik olarak 

diğer iki Na+ iyonu için de geçerlidir. Bu nedenle Na+ katyonu örgü boşluk noktasına 

geçebilmek için {2} yolunu izlemek zorunda kalır. Ortamda sıcaklık (T) 

yükseltilecek olursa hareket eden Na+ katyonlarının difüzyon hızları (mobiliteleri) 

artar. Bu da maddenin iyonik iletkenliğinin artması demektir. Ayrıca katkı miktarının 

artması ile örgü boşluğu miktarı artacağından iletkenlik (σ) de artış gösterir. 
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3.2.2. Anyon iyonik iletkenliği 

 

O2-, F- gibi negatif yüklü iyonların hareketi ile iletkenliğin sağlandığı türdür. Bu 

iletkenlik türüne en iyi örnek O2- iyonlarının gösterdiği elektrik iletkenliktir. O2- 

anyonlarının hareketi ile iletkenlik gösteren malzemeler, yakıt hücresi  biçiminde 

çağımızın elektrik santrali ve otomobil motorlarında elektrik üreteçleri olarak SOFC 

yakıt hücrelerinde kullanılır.  Ayrıca özellikle benzin istasyonlarında ortamın oksijen 

konsantrasyonunun ölçülmesinde kullanılan oksijen dedektörleri ve oksijen 

pompalarında da kullanılmaktadır. 

 

Zirkonya (ZrO2) temelli katkılı bileşikler günümüzde katı elektrolit olarak yaygın 

şekilde kullanılan ve yoğun olarak incelenen bileşiklerdir. Oksijen iyonik iletkenlik 

gösteren zirkonya için birim hücre formülü aşağıdaki gibidir [40]. 

 
4 4

1 x x 2 y yZr OM+ +
− −  

 

Bu yapı extrinsic iyonik iletkenlik sınıfındandır ve yapısındaki oksijen kusuru iyonik 

iletkenlik sağlar [40]. Kararlı hale getirilmiş katkılı Bi2O3 temelli bileşikler ise 

günümüzde yüksek oksijen iyonik iletkenlikleri ve düşük sıcaklıkta 

uygulanabilirliliği nedeniyle yoğun olarak çalışılan oksijen iyonik katı 

elektrolitlerdir. 

 

Bi2O3 ikili sistemi için Türkoğlu ve ark. (1998) ile Türkoğlu ve Belenli (2003) 

tarafından bildirilen V2O5 katkılanmış ikili sistem örneği iletkenlik mekanizması 

güzel bir örnektir [10, 60]. Bi2O3 ve V2O5 atomlarının elektrik yükleri Bi3+O2- ve 

V5+O2- şekildedir. Bi2O3 bileşiğine V2O5 katkılandıkça Bi3+ katyonları Bi5+ 

iyonlarına yükseltgenir. V5+ iyonları ise örgüde yer değiştirme katı hal reaksiyonları 

vererek yerleştikleri sırada V3+ iyonuna indirgenerek yerleşirler. Bu reaksiyon birim 

hücre sabitindeki azalma ile kendini gösterir. Yer değiştirerek örgüye yerleşen 

katyonların yarıçapları önceki durumlarına göre daha küçüktür. Bi5+ iyonunun yük 

miktarı Bi3+ iyonundan daha büyüktür. Kristal örgüde Bi5+ meydana geldikçe, Bi5+ 
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etrafında toplanan O2- anyonu miktarı artar. Örneğin Bi3+ katyonu 3 tane O2- anyonu 

ile kimyasal bağ yaparken Bi5+ katyonu denge için daha fazla sayıda O2- anyonu ile 

çevrelenmekte ve bağ yapmak zorundadır. Örgüde var olan O2- anyonları Bi5+ 

etrafında toplandıkça kristal örgünün bazı bölgelerinde O2- anyonu boşlukları 

oluşacaktır. Bununla beraber katkı miktarı arttıkça Bi5+ miktarı da artacağından 

kristaldeki O2- anyonu boşlukları sayısı da artacaktır. Dolayısıyla da katkı arttıkça 

iletkenlik artar. Sıcaklık arttıkça Bi5+ iyonuna yükseltgenen atom sayısı da aynı 

zamanda artar. Buna bağlı olarak da O2- boşluğu da artacağından sıcaklığın artışı 

iletkenliğin artışına katkıda bulunur. Ayrıca sıcaklılık artışı O2- iyonlarının 

mobiliteleri ve difüzyonlarını da artıracağından iletkenlik de artmış olur. δ-fazda hem 

elektronik hem de iyonik iletkenlik gözlendiğinden dolayı küçük bir sıcaklık artışı 

dahi toplam iletkenliği oldukça etkiler [10].  

 

Oksijen iyonik iletkenlik mekanizmalarında katkı katyonunun iyonik yarıçapı 

arttıkça iletkenlik artar [31, 79]. Buna karşılık iyonik yarıçapın iletkenlik üzerine 

etkisi, katkı miktarının etkisinden daha azdır [79]. 

 

3.3. Özdirencin Ölçülmesi 

 

Özdirenç bir malzemenin ayırıcı bir özelliğidir. Bir numunenin elektrik özdirencinin 

belirlenmesi için ölçülen voltaj ve akım değerleri kullanılır. Hesaplanan özdirenç 

değeri ile numunenin geometrik yapısı arasında fonksiyonel bir ilişki vardır. Bu 

nedenle özdirencin hesaplanmasında kullanılan V R
I
=  eşitliğine geometrik yapıya 

bağlı olan bir geometrik özdirenç düzeltme faktörü (RCF) değeri ilave edilerek 

özdirenç hesaplanır. Bu düzeltme katsayısı numunenin kalınlığına ve geometrik 

yapısına, yüzey büyüklüğüne, numune kenar sınırlarının yapısına, bağlantı uçlarının 

numune üzerinde bulunduğu konuma ve diziliş düzenine bağlı olarak değişir [26].  

Malzemelerin özdirençlerinin belirlenebilmesi için tipik olarak numune içinde bir 

elektrik alan yaratacak olan bir güç kaynağına, bu elektrik alan nedeniyle numune 

içinde meydana gelen I elektrik akımının büyüklüğünün ve keyfi seçilen herhangi iki 

nokta arasında meydana gelen V potansiyel düşmesinin belirlenmesine ihtiyaç vardır. 
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Maddenin bu amaç için belirlenmesi gereken elektrik direnci, maddenin üzerinden 

geçen I akımı ve bunun meydana getirdiği V geriliminin oranı ile bulunur.  

 

V I       I

 
 
Şekil 3.6. Rastgele iki noktadan ölçüm 
 

VR
I

=                      (3.1) 

 

İki metal iletken tel kontağı ile yapılan bu ölçüm yöntemi 2-nokta iletkenlik ölçümü 

olarak adlandırılır. Burada direncin belirlenebilmesi için V ve I değerinin doğrudan 

belirlenmesi yeterlidir. Bu yöntemle yapılan direnç belirleme ölçümünde elde edilen 

R değeri, ileride de belirteceğimiz şartlara bağlı olarak, en azından bağlantı uçlarının 

direncini de içerir. Bu durumda elde edeceğimiz R direnci ve buna bağlı elde edilen  

ρ özdirenç değeri sadece numuneye ait olmayacaktır. 

 

Direncin elde edilmesi numunenin özdirencinin belirlenmesine imkan tanır. Homojen 

bir numunenin özdirenci belirlenmek istendiğinde malzemenin geometrik özellikleri 

bilinmelidir. Özdirenç genel bir formülle aşağıdaki şekilde verilir [20]. 

 

V G
I

ρ = ⋅                     (3.2) 

 

Burada G gösterimi numunenin boyutlarını yani yüzey şeklini, kalınlığını, elektrik 

bağlantı uçlarının numune üzerindeki konumunu ve diziliş düzenini içeren bir 

denklemidir ve yukarıda RCF olarak da tanımladığımız Geometrik Özdirenç 

Düzeltme Katsayısı (G) olarak tanımlanır. 

 

Numuneye bağlantı uçları olarak kullanılan iletken teller genel olarak iki parçalıdır 
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ve bu da iki farklı dirençli bağlantı uçları kullanmak demektir. Bu bağlantı uçlarının 

bir bölümü ölçüm cihazlarına bağlı olan iletken tel kablolar ve diğer kısmı da bu 

kabloların numuneye temas eden uç kısımları olan kontak (bağlantı uçları) telleridir 

(prob). Bağlantı uçları (problar) genelde ihtiyaca uygun farklı metalden yapılırlar. 

Bunun nedeni numunenin cinsine göre numuneye sert ve sağlam temasın sağlanması 

ya da yüksek sıcaklığa dayanıklı olan metal uçlar kullanmaktır. 

 

Standart bir 2-nokta iletkenlik ölçümü ile elde edilen toplam direnç (Rtoplam) değeri 

numunenin direncinin dışında başka ek dirençleri de içerir. Bu ek dirençler iletken 

telin direnci (Rtel), numuneye akımı aktaran iletken uçların (prob) direnci (Rprob), 

bağlantı ucu ve numune temas noktasındaki ara yüzeyin direnci ve eğer gerekli halde 

kullanılmışsa bağlantı uçlarını numuneye tutturan iletken lehimin (pasta) direncinin 

(Rpasta) toplamıdır. Bu nedenle numunenin bu yöntemle hesaplanan ρ özdirenci 

gerçek değerden daha yüksektir.  

 

Bu gibi durumlardan dolayı sadece numunenin direncini belirleyen bir direnç ölçme 

tekniği daha uygun olacaktır. Bu durum özellikle bağlantı uçlarının direnci numune 

direncine oranla yüksek olan iyi iletkenlerin ve yarıiletkenlerin özdirencinin 

belirlenmesinde ortaya çıkar. 4-nokta özdirenç ölçme tekniğinde kullanılan bağlantı 

uçlarının dirençleri ölçümde hesaba girmez ve hesaplanan değer sadece numunenin 

özdirencidir. Bu amaçla kurulan düzenekte bağlantı uçlarından ikisi numune 

üzerinden akan akımı ölçmek için, diğer ikisi ise herhangi iki nokta arasındaki 

potansiyel farkı ölçmek için kullanılır. Gerilim farkını ölçmek için kullanılan 

tellerden akım geçmeyeceği için bu teller üzerinde ve bağlantı arayüzeyleri üzerinde 

gerilim düşmesi olmayacaktır. Bu uçlardan elde edilecek gerilim farkı sadece 

numuneden akım geçmesi nedeniyle oluşacak gerilim farkıdır. Burada dikkat 

edilmesi gereken nokta gerilimin ölçüldüğü bu 2 ve 3 numaralı uçlar arasındaki 

numune direncinin V23 değerini ölçen cihazın iç direncine göre çok küçük olması 

gerektiğidir. Aksi durumda ölçüm cihazından da akım geçeceği için cihaz ve numune 

paralel bağlı iki direnç gibi çalışacaktır. Bu durum, ölçümün hatalı olmasına yol açar 

ki yalıtkan olan numunelerde direnç çok büyük olduğundan daha dikkatli olunması 

gerekir. 
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Şekil 3.7. Rastgele dört noktadan ölçüm 
 

Bu ölçüm tekniğinde özdirenç denklemi daha önce verilenden farklı olmamakla 

beraber aşağıdaki şekildedir. 

 

23

14

V G
I

ρ = ⋅                     (3.3) 

 

Bağlantı uçlarının aynı doğrultuda dizilmeleri en avantajlı ölçüm şekli olacaktır. Bu 

durumda G faktörünün belirlenmesi ve hesabı daha sadedir. 

 

 
 
Şekil 3.8. Aynı hizada dört noktadan ölçüm 
 

Burada yine 1 ve 4 noktaları akım şiddeti (I) ölçülen bağlantı noktaları, 2 ve 3 

noktaları ise potansiyel fark (V) ölçülen bağlantı noktalarıdır. s ise bağlantı uçları 

arası mesafedir. Böyle bir ölçüm düzeneğinde yukarıda yer alan ρ özdirenç 

denklemindeki G fonksiyonu numune geometrisi, bağlantı uçlarının numune 

üzerindeki konumu ve bağlantı uçları arası s mesafesine bağlıdır. Uygulamada genel 

olarak yapılan bağlantıların dizilişi 12 23 34s s s s= = =  olan eşit aralıklı düzendir. 

 

Literatürde karşılaştığımız kadarıyla yaklaşık olarak 50 yıldan beri çeşitli 

araştırmacılar tarafından çeşitli geometrilere, bağlantı uçlarının numune üzerindeki 

V 
I         I 

    1        2      3   4 
    •     •      •      • 

V I       I

    1                    3 
          2                   4 

      s12    s23    s34 
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farklı konumlarına ait G fonksiyonlarının türetilmesi ve geometri boyutlarına bağlı 

olarak tablo haline getirilmiş sayısal karşılıkları yayınlanmıştır [15, 18-20, 22, 24-

27]. Bu yayınlardan ilgi çeken geometrilere ait bazı hesaplamalar ileriki konularda 

verilmiştir. Genel olarak bütün farklı hesaplamalar ve aynı geometriye ait farklı 

araştırmacıların sonuçları yaklaşık aynı G değerini elde etmiştir. Genelde farklar 

araştırmacıların yaklaşık değerleri hesaba katma tercihlerinin farklılığından 

kaynaklanmaktadır. 

 

İletkenlik ölçümünde kutuplanma (kutuplarda yük birikmesi), kirlilik, malzeme 

geometrisi, kablo dirençleri, sıcaklık, nem gibi bir çok etken sonucu etkiler [80]. 

Numunenin yapısına ve iletkenlik ölçüm tekniğine göre bunlardan bir kaçı daha 

baskın olabilir. Bu nedenle bir malzemenin iletkenliğini ölçülme yöntemi şartlara 

göre değişim göstermelidir. 

 

Bir numunenin türüne bağlı olarak özdirencinin belirlenmesi için yapılan ölçümlerin 

uygulama teknikleri arasında farklılıklar vardır. Genel olarak ölçümde izlenen yollar 

benzer yöntemler içermesine ve belirlenmeye çalışılan parametrelerin aynı olmasına 

karşılık numunenin iletken, yalıtkan ya da yarıiletken olması ölçülen parametrenin 

tam değerinin belirlenmesini zorlaştırmaktadır. Bu nedenle numunenin iletkenlik 

durumuna göre farklı deneysel yöntemler ve deney hatalarını ortadan kaldıran ek 

katsayılar, geometrik düzeltme faktörlerine dahil edilerek hesaba katılır. 

 

3.3.1. İletken malzemelerde özdirenç ölçümü 

 

Bir direnci ölçmek için en kolay yol bir multimetre yardımıyla numune üzerinde 

alınan rastgele iki noktadan uygulanan I ile ölçülen V değerlerini oranlamaktır. 

Ancak bu ölçüm her zaman doğru cevabı vermez. İletken malzemelerde numune 

direnci çok düşük olduğundan kullanılan tellerin direnci de ölçüm sonucunu etkiler. 

Bu yöntemde özdirencin hesaplanması için ölçülen VR
I

=  direnç değeri numunenin 

direnci, probların direnci, kabloların direncinin toplamıdır. Bu nedenle 4-nokta 

iletkenlik ölçüm tekniği kullanılması, bağlantı uçları dirençlerinin etkisini kaldırır. 
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Şekil 3.9. İki nokta ve dört nokta iletkenlik ölçümü yöntemleri 
 

Bir iletken içindeki J akım yoğunluğu, bu iletken içindeki elektrik alan büyüklüğüne 

bağlıdır. Saf bir metalde akım yoğunluğu doğrudan elektrik alan (E) ile doğru 

orantılıdır [81]. 

 

IJ
A

Ε = ρ⋅ = ρ⋅                    (3.4) 

 

E
I A

ρ =                     (3.5) 

 

Yani bir iletkenin ρ özdirenci elektrik alan şiddetinin, iletkenin birim kesitinden 

geçen akıma oranıdır. Burada A, numunenin kesit alanıdır. 

 

 
 
Şekil 3.10. “A” kesitli iletken üzerinde elektrik akımı 
 

Rnumune 

R1 R2 

V

1 2 numune
V R R R
I
= + +  

Rnumune

R4R3R2R1

V
I    I       I

numune
V R
I
=  

V 

  a        L                b 
 A 
                  E 

I 
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Şekil 3.10’daki ölçüm düzeneğinde A kesit alanlı numune boyunca bir E elektrik 

alanı uygulanarak numune uçları arasında bir potansiyel farkı oluşturulmuştur. 

Şekildeki ölçümde, üzerinde bir E elektrik alanı uygulanan numune üzerinde rastgele 

alınan ve aralarında L kadar mesafe olan iki noktadaki potansiyel Va ve Vb olsun. a 

ve b noktaları arasında L yolunu kateden yüke Fe elektriksel kuvveti tarafından Fe.dL 

kadarlık iş yapılır ve bu iş yüke dU potansiyel enerjisi olarak aktarılır. Bu iki nokta 

arasında L yolu boyunca hareket eden hareket eden q yüküne E alanının uyguladığı 

Fe elektrostatik kuvveti tarafından yapılan iş basit olarak aşağıdaki biçimdedir [13, 

82]. 

 

dW F dL dU= − ⋅ =                    (3.6) 

 

Bu iş q yükünün potansiyel enerjisindeki aU U UbΔ = −  farkı kadardır. 

 
b

a

W U q E d= Δ = − ⋅ ⋅∫ L                   (3.7) 

 
b

a b

a

U U E dL
q q

− = − ⋅∫                    (3.8) 

 

Burada a
a

U V
q

=  yükün a noktasındaki potansiyelini, b
b

U V
q

=  ise yükün b 

noktasındaki potansiyelini verir. Yük E doğrultusunda hareket eden bir elektron ise 

potansiyeli artacaktır. Bu durumda b aV V−  potansiyel farkı aşağıdaki gibi olur. 

 
b

b a
a

V V E dL− = ⋅∫                    (3.9) 

 

abV E= ⋅L                   (3.10) 
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Bu durumda bir iletken içindeki elektrik alan şiddeti E değeri, abV
L

  potansiyel 

gradyenti ile verilebilir [81]. Buna göre yukarıda verilen iletkenin özdirenç formülü 

aşağıdaki biçime dönüşür. 

 

abV L
I / A

ρ =                   (3.11) 

 

ab abV VA G
L I I

⎛ ⎞⎛ ⎞ρ = ⋅ = ⋅⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎝ ⎠ ⎝ ⎠

                (3.12) 

 

elde edilir. Bu denklemde V
I

 kesri numunenin elektrik direncidir. O halde 

numunenin özdirencinin belirlenebilmesi için deneysel olarak elektrik direncinin 

belirlenmesi ile birlikte geometrik boyutlarının da bilinmesi gerekir. Burada 

denklemde yer alan G katsayısı numune geometrisinin özdirence katkısı olan 

geometrik düzeltme faktörüdür. Boyutlar “m” cinsinden alınırsa G’nin birimi “m” ve 

özdirencin birimi “ohm.m” olur.  

 

Burada akım numuneye uçlardan verilmiştir ve bu sayede numune boyunca 

akmaktadır. İki bağlantı ile yapılan bu ölçümde I akımını taşıyan numune uçlarındaki 

teller de numune yüzeyine aktarılırsa, a ve b noktaları ile beraber numune 

yüzeyinden toplam dört farklı noktadan ölçüm alınmış olunur. Numune üzerinde yer 

alan bu dört farklı noktadaki V ve I bağlantı uçlarının konumlarına bağlı olarak G 

değeri de değişir. Ayrıca iletken malzemelerde boyutların belirlenemediği, A ve L 

boyutlarının birbirlerine göre çok büyük ya da çok küçük olduğu ince film, 

epitaksiyel büyütülmüş tabakalar gibi çok ince numunelerde ya da çok büyük 

boyutlara sahip numunelerde özdirenç ölçümü yapılacak olunursa G denklemi daha 

karmaşık fonksiyonlara dönüşerek farklı değerler alır. İleriki bölümlerde bu şartların 

G üzerindeki etkisi incelenmiştir.  
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3.3.2. Yalıtkan malzemelerde özdirenç ölçümü 

 

Yüksek dirence sahip numunelerde özdirenci belirlemek oldukça zordur. Yalıtkan 

malzemelerin özdirenç ölçümünde de bilinen ideal ölçüm sistemi, örneğe bilinen bir 

potansiyel uygulamak ve bir elektrometreden akım okumaktır. İki bağlantıyla yapılan 

bu ölçümde yalıtkanın yüzey ve hacim özdirenci ayrı ayrı belirlenir. Yalıtkanın 

ortam şartlarına bağlı olarak göstereceği yüksek direnç nedeniyle akım numunenin 

her yerine nüfuz edemeyecektir ve bu nedenle akım uygulama noktalarının numune 

üzerinde temas noktalarına göre yüzeye ya da hacme ait özdirenç belirlenebilir. 

 

   
 
Şekil 3.11. Yalıtkan malzemede a) hacim ve b) yüzey iletkenliğinin ölçümü 
 

Kabloların ve elektrot bağlantıların direnci numunenin direncine oranla oldukça 

düşükse özdirenç ölçümüne bu ek dirençlerin katkısı önemli değildir. Bu durumda 

numune direnci şekilde görüldüğü gibi 2-nokta ölçümü ile belirlenebilir. Burada 

direnç basit olarak VR
I

=  şeklinde belirlenir. Ancak çok küçük boyutlarda metal 

bağlantı uçları kullanılacaksa ve yüksek sıcaklıkta ölçüm alınacaksa bağlantı 

uçlarının dirençleri önemli olmaya başlar. İletken metal bağlantı uçlarının 

boyutlarının küçülmesi, elektrot boyunun önemli derecede küçülmemesine karşılık A 

kesit alanının oldukça azalması demektir ve bu da Eş. 3.12’de görüldüğü gibi 

bağlantı uçlarının direncini artırır. Ayrıca yüksek sıcaklıklarda yapılan özdirenç 

ölçümlerinde metal bağlantı uçlarının direnci artar. Bu artışlar ve ölçüm sonuçlarına 

katkıları önceden belirlenemez ancak özdirenç değerine bağlantı uçlarının direncinin 

katkısı önemsenmelidir. Bu şartlarda yapılan özdirenç ölçümünde 2-prob ölçüm 

yetersiz olur ve yine 4-prob ölçüm yapılması gerekliliği ortaya çıkar. Elde edilecek R 

değerinden özdirenç yine aşağıdaki şekilde elde edilir. 

numune 

numune 
elektrot 

A

V 

V 
A 

(a) (b) 
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V G
I

ρ = ⋅                   (3.13) 

 

Buradaki G faktörü numune geometrilerine bağlı olarak çeşitli fonksiyonlara 

dönüşen bir değerdir. 

 

Hacim ve yüzey özdirenç ölçümü çeşitli faktörlere bağlıdır. Yalıtkan malzemelerde 

gerilim uygulama süresinin bir fonksiyonu olarak özdirenç değişik değerler alır. 

Uzun gerilim uygulama periyotları yüksek dirençli bu malzemenin ölçümü sırasında 

yüzey karakterini etkiler ve performansını değiştirir. Daha uzun süre gerilim 

uygulandığında kutuplarda yük birikmesinden dolayı (kutuplanma etkisi) özdirenç 

daha yüksek ölçülür [15, 80]. Elektrik uygulama süresi tam olarak tanımlanamamıştır 

ve değişik uygulayıcılar tarafından değişik periyotlar uygulanır. Genel olarak pratikte 

bu periyot 60 sn olarak uygulanır [15]. Kutuplanma alternatif akım uygulanarak, 

bağlantıların uçları inceltilerek, düşük frekansta akım uygulayarak veya 4-nokta 

iletkenlik ölçüm tekniği kullanılarak azaltılabilir [80]. 

 

Nem oranı da özdirenç ölçümünde oldukça etkilidir. Çok yüksek (%50 ve daha 

yüksek) nem oranı yüzey ve hacim özdirencinin daha düşük çıkmasına neden olur 

[15]. Bu nedenle seri numune ölçümünde çevresel şartlar ve uygulanan voltaj aynı 

tutulmalıdır. 

 

3.3.3. Yarıiletken malzemelerde özdirenç ölçümü 

 

Birçok yarıiletken malzeme yüksek özdirence sahiptir. Ancak yüksek sıcaklık 

ortamında ya da uygun deney şartlarında yapılan özdirenç ölçümünde yarıiletkenin 

direnci hızla azalabileceğinden, bağlantı uçlarının direnci önemli hale gelebilir.  

 

Malzemelerin özdirenç ölçümünde malzeme ile çok iyi bağlantı temasının 

sağlanması, bütün malzemelerin ölçümlerinde olduğu gibi burada da önemli bir 

durumdur. Bu amaç için özel bağlantı uçları tasarlanmıştır. Bu bağlantı uçları  tipik 

olarak sivri uçlu ve küçük malzemelerdir. Bağlantı uçlarının oldukça küçük olması 
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durumunda mekanik olarak zayıf ve yüksek sıcaklığa karşı mekanik dayanımı hassas 

olacaktır. Pratikte bu amaç için oldukça sert olan ancak direnci yüksek olan tungsten 

ya da osmiyum alaşımlı metaller kullanılır. Daha önce de belirttiğimiz gibi bağlantı 

uçlarının çok ince ve küçük olması durumunda metal olan tellerin direnci yüksek 

olacaktır. Ayrıca yüksek sıcaklıkta ölçüm alınması durumunda sıcaklığın yüksekliği 

bu metal bağlantıların dirençlerinin artmasına neden olur. Metal bağlantı uçlarının bu 

şartlar altındaki direnci hesaba katılması gereken büyüklüktedir. Bu nedenle 

yarıiletkenlerin özdirençlerinin belirlenmesinde 4-nokta iletkenlik ölçüm tekniği 

kullanılması her zaman için en uygun durumdur.  

 

Ayrıca ince filmlerin özdirencinin belirlenmesi sırasında kullanılacak metal 

bağlantıların malzeme içine girmesini engellemek, bağlantıların numune üzerine 

basıncının az olması ve bununla beraber yük taşıyıcı difüzyonunun zararını en aza 

indirmek dikkat edilmesi gereken bir uygulamadır [14]. 

 

3.4. Geometrik Özdirenç Düzeltme Faktörü (G) 

 

Bir malzemenin özdirencin belirlenmesi için V
I

 oranının ve numunenin 

geometrisinin bilinmesine ihtiyaç vardır. Numunenin özdirencinin belirlenmesi için, 

daha önce yukarıda değinilen şartlarda belirtildiği gibi, 4-nokta iletkenlik ölçüm 

tekniğinin kullanılması gerekliliğinin ortaya çıkması durumunda, numunenin 

geometrisinin özdirence katkısının ortaya konması gereklidir. Yarıiletkenler için 2-

nokta yerine çoğu durumda zorunlu olarak kullanılması gereken, yalıtkan ve iletken 

malzemeler için ise gerekli hallerde kullanılan bu özdirenç belirlenme tekniğinde 

geometrinin özdirence katkısı G fonksiyonu ile ortaya konur. 

 

Aynı numune için “ince” ya da “çok (yarı-sonsuz) ince” numunelerden ölçülen 

özdirenç değeri ile “kalın” ya da “çok (yarı-sonsuz) kalın (bulk)” numunelerden 

ölçülen özdirenç değeri farklıdır. Bu farklılık geometrik düzeltme faktörleri 

arasındaki farklılık ile kendini gösterir.  
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Araştırmacıların geometrik faktör hesaplamalarında başlangıç noktaları genel olarak 

geometrilerin yarı-sonsuz yüzey büyüklüğüne sahip olduğu, kalınlığın ise yarı-

sonsuz kalın ya da yarı-sonsuz ince olduğu hallerdir. Burada yarı-sonsuz ifadesinden 

kasıt, gerekli olan boyutların ∞ büyüklükte değil, kıyaslandığı uzunluklara 

oranlarının çok yüksek olduğu geometri anlaşılmalıdır. Pratikte kullanılan bu oranlar 

aşağıda verilmiştir. Bir numunenin kalınlığı t ve numune üzerinde aynı hizadaki 4-

nokta bağlantılar arasındaki mesafe s olmak üzere;  

 

-  ise numune kalın (bulk) (pratikte t >> s st
2

≥ ) ya da sonsuz kalın (pratikte ),  t 5 s≥ ⋅

-  ise numune ince (pratikte t s<<
st
2

< ) ya da çok (sonsuz) ince (infinitesimal, ince 

film) (pratikte st
10

< ) olarak tanımlanır ve kabul edilir.  

 

Yani numunenin ince ya da kalın olduğuna numunenin kalınlığının bağlantı uçları 

arası mesafesine oranına bakılarak belirlenir. Ayrıca yüzey boyutları sonlu ise yine s 

mesafesi ile yüzey boyutları oranlarına bakılarak ek değerler geometrik faktör 

denklemlerine dahil edilir. Aynı biçimde örneğin daire yüzeye sahip bir numunenin 

çapı d olmak üzere eğer  ise yüzey sonsuz geniş kabul edilir. d 40 s> ⋅

 

Öncelikle geometrik düzeltme faktörü denklemlerini genel bir yaklaşımla 

inceleyelim. Bütün yönlerde boyutları yarı-sonsuz olan, yarı-sonsuz büyük hacimli 

malzemeler için geometrik düzeltme faktörü G, ileriki bölümlerde hesaplanacağı gibi 

aşağıdaki şekildedir [20, 21, 25]. 

 

V VG 2
I I

ρ = ⋅ = ⋅ ⋅π ⋅s                             (3.14) 

 

Bu özdirenç denklemi genel olarak bir numunenin hacim özdirencini verir. Ancak 

yine sonsuz geniş yüzeye sahip olmasına karşılık t kalınlığına sahip ince numuneler 

için geometrik düzeltme faktörü G, yine ileriki bölümlerde hesaplandığı gibi 
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aşağıdaki şekle dönüşür [11, 17-20, 22, 24, 26]. 

 

V VG t
I I ln 2

π
ρ = ⋅ = ⋅ ⋅                           (3.15) 

 

Aynı zamanda bu denklem yardımıyla ince bir numunenin R ve ρ değeri literatürden 

biliniyorsa kalınlığı da belirlenir. Eğer numunenin t kalınlığı ihmal edilebilecek 

kadar küçük (yarısonsuz ince), iki boyutlu çok ince geometriye sahipse G denklemi 

ve özdirenç değeri aşağıdaki şekilde alınır [17, 20]. 

 

0 s
V VG
I I ln

π
ρ = ρ = ⋅ = ⋅

2

et

                         (3.16) 

 

Burada  özdirenç değeri sonsuz ince bir numunenin ya da bir numunenin 

yüzeyinin özdirenci (ρsurface, ρyüzey) olarak düşünülebilir. Buradaki denkleminin birimi 

sadece denklemde “ohm” olmasına karşılık t ihmal edilmiş ancak birimi atılmamıştır. 

Yani birimi “ohm.m” olan ρ özdirenci yerine yine birimi “ohm.m” alınan ρ0 

kullanılır [17]. 

0 sheρ = ρ

 

Eğer göz önüne alınan numune sonlu bir kalınlığa ve sonlu bir yüzeye sahipse 

yukarıda verilen sonsuz hacme sahip numunenin özdirenç formüllerine malzemenin 

bu yeni geometrik yapısına ve bağlantı uçlarının numune üzerindeki dizilişlerine 

göre değişik değerler alan ek geometrik düzelme faktörleri ve kalınlık değeri de 

eklenir.  

 

Sonsuz bir hacme sahip bir numune ayrıntılı incelenecek olunursa, akım numune 

yüzeyinde farklı yollar izler ve akım şiddeti yüzeyde ve numune içinde farklı 

değerler alır. Bu farklılık akımın numune içerisinde yol alırken karşılaştığı farklı 

direnç değerlerinden kaynaklanır. Direnç değerine kalınlığın etkisi büyüktür. Bu 

nedenle yüzeyde ve hacim içinde iki faklı özdirenç değeri elde edilir. Bunlardan biri 

sonsuz yüzey üzerinden elde edilen yüzey özdirenci (ρyüzey) ve sonsuz kalın numune 

hacmi üzerinden elde edilen  hacim özdirencidir (ρhacim). Bu farklılık numuneye 



 43

verilen akımın numune içerisinde izlediği yolun farklılığından ileri gelir. 

 

 
 

 Yüzey
 
 
Hacim 

Şekil 3.12. Elektrik akımının izlediği yüzey ve hacim yolları 
 

yüzey
yüzey

V
I ln

π
ρ = ⋅

2
                 (3.17) 

 

hacim
hacim

V 2 s
I

ρ = ⋅ ⋅π ⋅                  (3.18) 

 

Yapılacak özdirenç hesabına sıcaklığın etkisi büyüktür. Düşük sıcaklıkta yük 

taşıyıcıları hacim içine yeterince nüfuz edemeyecek ve ölçülen iletkenlik yüzey 

iletkenliği (σyüzey) olacaktır. Yüksek sıcaklıkta yükler hacim içine nüfuz 

edebileceğinden dolayı hacim iletkenliği değeri (σhacim) de ölçümlere katkıda 

bulunacaktır. Yüzey tabakanın altında kalan hacim tabakanın iletkenliği, yüzeyden 

daha yüksektir. Bu nedenle yüksek sıcaklıkta iletkenliğin yüzey bileşenleri hacim 

iletkenliği yanında ihmal edilebilir. İletkenliğin sıcaklık bağımlılığı basit olarak 

aşağıda görülmektedir. Bu basit gösterimde elektron-fonon etkileşmesi gibi etkiler 

ihmal edilmiştir. 
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Şekil 3.13. İletkenliğin sıcaklığa bağlılığı 
 

Aşağıdaki bölümlerde yukarıda verilenler ile beraber başka örnek geometrilere de ait 

düzeltme faktörü hesaplamaları yer almaktadır. 

 

3.4.1. Yarı-sonsuz hacim (Yarı-sonsuz kalın kesit ve yarı-sonsuz yüzey) 

 

 
 
Şekil 3.14. Yarı-sonsuz hacimli numune 
 

Bütün yönlerde boyutlarının yarı-sonsuz olduğu, yarı-sonsuz büyük hacimli malzeme 

düşünelim. Geometrik düzeltme faktörlerinin belirlenmesinde en genel ifadenin elde 

edilmesi ve diğer denklemlerin belirlenmesinde çıkış noktası, bu geometride olan 

yarı-sonsuz hacimli bir numuneyi öncelikli olarak belirlemektir. Bu durumda 

özdirenç ifadesi, belirlenemeyen kalınlık (pratikte sonsuz kalınlık  için alınır) 

ve yüzey büyüklüğünü içermeyecektir. Soldan sağa doğru problar arası mesafe s12, 

s23, s34 ve bağlantı uçları 1., 2., 3. ve 4. olarak numaralandırılsın. Burada 1. ve 4. 

bağlantılar akım kaynağı, 2. ve 3. bağlantılar ise voltaj okunan uçlardır.  

t 5 s≥ ⋅

 

V 
I         I 

    1        2      3   4 
    •      •       •      • 

   logσ  
 
 
 
 
    σhacim 
    (2πs) 

 

 

 

 
     σyüzey 

π )       (

ln 2

T1                T2                           T 

      s12    s23    s34 
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Öncelikle genel olarak kullanılan başlangıç denklemini elde edelim. Sonsuz hacme 

sahip numuneye bir noktadan akım verilsin. Yük bu noktadan r kadar uzaktaki 

noktaya taşınsın.  

 

I 

r 

 
 
Şekil 3.15. Tek kutup akımdan r kadar uzaktaki bir nokta 
 

Akımın uygulanma noktasından r kadar uzakta bir noktada meydana gelen potansiyel 

Eş. 3.10 denklemi kullanılarak aşağıdaki şekilde elde edilebilir. 

 

2

q qV E r r
r r

= ⋅ = ⋅ =                  (3.19) 

 

Bu eşitlik Uhlir [83] tarafından aşağıdaki şekle dönüştürülerek kullanılmıştır. Sonsuz 

geniş yüzey için akım şiddetini aşağıdaki şekilde vermiştir [83]. 

 

2
2

1 1 qI A E 2= ⋅ ⋅ = ⋅ π ⋅
ρ ρ

R
R

                (3.20) 

 

2 qI ⋅ π ⋅
=

ρ
                  (3.21) 

 

Burada E elektrik alan, A ise alandır. A alanı, akım kontağının değdiği yüzeyi 

merkez kabul eden sonsuz küçük R yarıçaplı yarıkürenin alanıdır. Burada q değeri 

aşağıdaki eşitliğe dönüşür. 

 

Iq
2
ρ⋅

=
⋅π

                  (3.22) 
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Bu eşitlik Eş. 3.19’da yerine yazılırsa, akım noktasından r kadar uzaktaki bir 

noktanın potansiyeli aşağıdaki biçime dönüşür [17, 20, 21, 83]. 

 

I 1V
2 r
⋅ρ

= − ⋅
⋅π

                  (3.23) 

 

Burada ρ yarı-sonsuz büyüklükteki malzemenin yüzey özdirenci, r potansiyelin 

ölçüldüğü noktanın akım uygulama noktasına uzaklığıdır.  

 

Bir dipol (+ ve - kutup) akım kaynağı olan ölçüm sistemi için ise potansiyel 

aşağıdaki şekilde verilir. 

 

I          I 

r1   r2 

+ -  
 
Şekil 3.16. Akım dipolünden r1 ve r2 kadar uzaktaki bir nokta 
 

1 2 1

I 1 I 1 I 1 1V
2 r 2 r 2 r r

⎛ ⎞ ⎛ ⎞ ⎛⋅ρ ⋅ρ ⋅ρ
= − ⋅ − − ⋅ = − ⋅ −⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜⋅π ⋅π ⋅π⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ 2

⎞
⎟
⎠

             (3.23) 

 

Burada r1 potansiyeli ölçülen noktanın akım kaynağının + kutuplu bağlantı ucuna 

olan uzaklığı, r2 potansiyeli ölçülen noktanın akım kaynağının – kutuplu bağlantı 

ucuna uzaklığıdır. 

 

4-nokta iletkenlik ölçüm tekniği ile yapılan bir ölçümde aşağıdaki şekle göre aynı 

düzlemde bulunan 1. ve 4. akım dipolleri ile 2. ve 3. bağlantı uçlarından okunan V2 

ve V3 potansiyelleri bu durumda aşağıdaki gibi verilecektir. 
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Şekil 3.17. Akım dipolünden r kadar uzaktaki iki farklı nokta 
 

2
12 42

I 1 1V
2 r r

⎛ ⎞⋅ρ
= − ⋅ −⎜ ⎟⋅π ⎝ ⎠

                (3.24) 

 

3
13 43

I 1 1V
2 r r

⎛ ⎞⋅ρ
= − ⋅ −⎜⋅π ⎝ ⎠

⎟                 (3.25) 

 

Tüm bağlantıların numune üzerinde aynı hizada olduğu yerleşim düzeninde 4-nokta 

özdirenç ölçüm düzeneğini göz önüne alalım.  

 

 
 
Şekil 3.18. Akım dipolünden r kadar uzakta ve aynı hizada iki farklı nokta 
 

Burada r12 = s1, r23 = s2, r34 = s3 şeklinde yeniden gösterilerek potansiyel fark 

aşağıdaki gibi verilir. 

 

+ - 

      2    3 
 
r12         r43 
 
            r13         r42 
 
 
  1            4 

I         I 

 1       2       3       4 
       r12      r23       r34 
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2
12 42 1 2 3

3
13 43 1 2 3

I 1 1 I 1 1V
2 r r 2 s s s

I 1 1 I 1 1V
2 r r 2 s s s

⎫⎛ ⎞⎛ ⎞⋅ρ ⋅ρ
= − ⋅ − = − ⋅ − ⎪⎜ ⎟⎜ ⎟⋅π ⋅π +⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎪

⎪⇒⎬
⎪⎛ ⎞ ⎛ ⎞⋅ρ ⋅ρ ⎪= − ⋅ − = − ⋅ −⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎪⋅π ⋅π +⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎭

             (3.26) 

 

3 2
1 2 3 1 2 3

I 1 1 1V V V V
2 s s s s s s

⎛ ⎞⋅ρ
Δ = = − = − ⋅ − + + −⎜⋅π + +⎝ ⎠

1
⎟             (3.27) 

 

olacaktır. Buradan özdirenç değeri yeniden düzenlenirse aşağıdaki şekli alır [21, 83]. 

 

1 3 1 2 2 3

V 2
I 1 1 1 1

s s s s s s

⋅ π
ρ = ⋅

⎛ ⎞
+ − −⎜ ⎟+ +⎝ ⎠

               (3.28) 

 

Burada yer alan G geometrik düzeltme faktörü aşağıdaki gibi gibidir. 

 

1 3 1 2 2 3

2G 1 1 1 1
s s s s s s

⋅ π
=

+ − −
+ +

                (3.29) 

 

Burada sadece s mesafesi sonlu ve belirli olduğu için G denklemi kalınlık ya da 

yüzey geometrisini içermez ve sadece s değerine bağlı olarak elde edilir.  t kalınlık 

değeri ve yüzey büyüklüğü yaklaşık ∞ olduğu için denklemde yer almamıştır. 

Kalınlık ve yüzey büyüklüğün belirlenebildiği haller için gerekli G faktörü ileriki 

bölümlerde belirlenmiştir. Eğer bağlantılar arası mesafe eşit alınır ve  

olarak denklem yeniden düzenlenirse Eş. 3.26 denklemine göre sonsuz hacme sahip 

numuneler için özdirenç ifadesi ve düzeltme faktörü aşağıdaki şekli alır [21, 83].  

1 2 3s s s= = = s

 

V 2 s
I

ρ = ⋅ ⋅π ⋅                   (3.30) 
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G 2 s= ⋅π ⋅                   (3.31) 

 

Burada s birimi “m” alınırsa G birimi “m” ve ρ birimi ise “ohm.m” olur. Eğer 

bağlantı uçları arası mesafe 1s 0,159 m
2

= =
π

 olacak şekilde ölçüm sistemi 

kurulursa özdirenç değeri sadece ve basit olarak V (m)
I

ρ = ⋅  şeklinde olacaktır. 

 

3.4.2. “t” Kesit kalınlığı ve yarı-sonsuz yüzey 

 

Ölçülebilir t kalınlığına sahip ve sonsuz yüzey genişliğindeki numunelerde numune 

için özdirenç ifadesini düşünelim. Kalınlık bu durumda önem kazanacaktır. Bu 

nedenle de özdirenç hesabına t kalınlığı ve bundan dolayı bir ek düzeltme faktörü 

eklenecektir. Numunenin t kesitinin, s mesafelerine oranla kalın ya da ince olması bu 

ilave fonksiyonu da değiştirir.  

 

Ölçülebilir t kesit kalınlığına bakarak numunenin ince ya da kalın olmasına, daha 

önce de belirtildiği gibi, t s  oranına bakarak karar verilir.  ise (pratikte t s>>
st
2

≥ ) 

numune kalın,  (pratikte t s<<
st
2

< ) numune ince kabul edilir.   

 

Numune kalınlığı t değerine bakılarak numunenin kalın, ince ya da çok ince olması 

durumu geometrik faktörünün alacağı değeri değiştirir. Bu nedenle bu üç durumu 

ayrı ayrı incelemekte fayda vardır. 

 

 

 

 

 

 

 



 50

Kalın numune 

 

V 
I         I 

    1        2      3   4 
    •      •       •      • 
      s12    s23    s34 

t 
 

 
Şekil 3.19. Kalın “t” kesitli sonsuz geniş yüzey 
 

st
2

≥  olan kalın kesitli bir numuneyi göz önüne alalım. Bu geometri için özdirenç 

aşağıdaki şekilde verilir [17, 18, 20]. 

  

( )1
V 2 s F t s
I

ρ = ⋅ ⋅π ⋅ ⋅                  (3.32) 

 

( )1G 2 s F t s= ⋅π ⋅ ⋅                  (3.33) 

 

Burada G geometrik faktördür ve birimi “m” elde edilir. 2 s⋅ π ⋅  ise Şekil 3.19’da 

gördüğümüz kalın numunenin sonsuz yüzey genişliğine bağlı yarı-sonsuz yüzey 

genişliği için sabit geometrik faktördür. Denklemde yer alan (1F t s)  ise sonlu t 

kalınlığına sahip numune için birimsiz ek geometrik düzeltme faktörüdür ve 

aşağıdaki şekilde verilebilir. 

 

( )1
t sF t s

Sinh(t s)2 ln
Sinh(t 2s)

=
⎛ ⎞

⋅ ⎜ ⎟
⎝ ⎠

                (3.34) 

 

Bu denklem, Uhlir [83] tarafından tanımlanan ve ileride açıklanacak olan t’ye bağlı 

düzeltme faktörünün daha kullanışlı ve sade biçimidir. Yaklaşık aynı sonucu verir ve 

iki denklemin sonuçlarının kıyaslandığı tablo aşağıda verilmiştir.  
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Çizelge 3.2. Kalınlık katkısının Uhlir sonuçları ile karşılaştırılması  
 

s/t t/s FUhlir(s/t) F1(t/s) 

0,1 10 1 0,999 

0,2 5 0,993 0,997 

0,3 10/3 0,978 0,979 

0,4 2,5 0,951 0,941 

0,5 2 0,914 0,887 

0,6 5/3 0,869 0,828 

0,7 10/7 0,818 0,769 

0,8 1,25 0,766 0,713 

0,9 10/9 0,714 0,661 

1,0 1 0,665 0,615 

1,2 5/6 0,577 0,536 

1,4 5/7 0,505 0,473 

1,6 0,625 0,446 0,422 

1,8 5/9 0,398 0,380 

2,0 0,5 0,3597 0,3453 

2,5 0,4 0,288 0,281 

 

Farklı t s  değerleri için ( )1F t s  değeri hesaplanırsa ya da literatürde önceki 

çalışmalardan elde edilen sonuçlara ait hesap cetvellerine bakılırsa aşağıdaki çizelge 

oluşturulur. 

 

Çizelge 3.3. Kalınlık katkısının artarak yaklaştığı değerler  
 

t/s F1(t/s) 

1 0,614 

3 0,968 

5 0,993 

6 0,9991 

10 0,9999 

  

t
s
→∞  yaklaşması, sabit olan s değerine karşılık  yaklaşması demektir. Bu 

durumda   yaklaşırken  çizelgeden de görüldüğü gibi 

t →∞

t →∞ ( )1F t s 1→  
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yaklaşmaktadır. Buna göre t 5
s
>  durumları için ( )1F t s 1=  alınabilir [20]. Bu 

durumda  olan numune yarı-sonsuz kalın olarak kabul edilir ve geometrik katkı 

tekrar yarı-sonsuz hacimli malzemeler için geçerli olan aşağıdaki denkleme dönüşür. 

t 5s>

 

V 2 s
I

ρ = ⋅ ⋅π ⋅                   (3.30) 

 

G 2 s= ⋅π ⋅                   (3.31) 

 

İnce numune 

 

V 
I         I 

    1        2      3   4 
    •      •       •      • 
      s12    s23    s34 

t  
 
Şekil 3.20. İnce “t” kesitli sonsuz geniş yüzey 
 

Şimdi ise st
2

<  olan sonlu ve ince kesitli numuneyi göz önüne alalım. İnce bir 

numune göz önüne alındığında aynı geometrik düzeltme faktörü yeni bir denkleme 

dönüşecektir. Burada ince numune olarak adlandırdığımız numune geometrisi, t 

kalınlığı belirli ancak küçük olan kesittir ve çok ince kavramından farklı olduğuna 

dikkat edilmelidir.  

 

İnce numuneler için t s  oranının çeşitli değerlerine bakarak hesaplar yapıldığında ya 

da ilgili kaynaklardaki hesap cetvellerine bakıldığında bu oran azaldıkça Çizelge 

3.4’de görüldüğü gibi (1F t s)  denklemindeki ( )
( )

Sinh t s
Sinh t 2s

⎛ ⎞
⎜⎜
⎝ ⎠

⎟⎟  alt denkleminin 2’ye 

yaklaştığı görülür. 
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Çizelge 3.4. Kalınlık katkısının azalarak yaklaştığı değerler  
 

t/s 
( )
( )

Sinh t s
Sinh t 2s

⎛ ⎞
⎜ ⎟⎜ ⎟
⎝ ⎠

 

0,5 2,0628 

0,4 2,0401 

0,3 2,0225 

0,2 2,0100 

0,1 2,0025 

 

Bu durumda t 0,5
s
<  boyutları için ( )

( )
Sinh t s

2
Sinh t 2s

⎛ ⎞
≅⎜⎜

⎝ ⎠
⎟⎟  yaklaşık değerinde kabul edilir 

ve (1F t s) fonksiyonu, aynı şartlarda aynı sonuçla Uhlir’in [83] de verdiği gibi, 

aşağıdaki şekilde alınır. 

 

( )1
t sF t s

2 ln 2
≅

⋅
                 (3.35) 

 

Buna göre t 0,5
s
<  yada st

2
<  olması, s değerinin numune boyutlarına oranla çok 

büyük olduğu anlamına gelir. Bu durumda üç boyutlu geometriye sahip, yarı-sonsuz 

yüzey büyüklüğüne sahip ince numuneler için geometrik faktör ve özdirenç 

aşağıdaki şekilde elde edilir. 

 

( )1
t sG 2 s F t s 2 s

2 ln 2
= ⋅π⋅ ⋅ = ⋅π ⋅ ⋅

⋅
               (3.36) 

 

Bu durumda özdirenç denkleminin daha sade biçimi aşağıdaki şekli alır. 

 

V t
I ln 2

π
ρ = ⋅ ⋅                   (3.37) 
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G t
ln 2
π

= ⋅                   (3.38) 

 

Bu özdirenç denklemi yarı-sonsuz geniş yüzeye ve sonlu fakat küçük t kalınlığına 

sahip ince ( t 0,5
s
< ) bir numune için özdirenç denklemidir. Aynı geometrik düzeltme 

faktörü ince numuneler için başka araştırmacılar tarafından da farklı matematiksel 

yöntemlerle elde edilmiştir [11, 17-19, 20, 22, 24, 26, 82, 83]. 

 

Kalın ve ince numuneler için Uhlir’in temel yaklaşımı 

 

Uhlir’in bu çalışması tüm geometrik faktör yayınlarının temel atıf kaynağı olmuştur. 

Kalınlık etkisini içeren  geometrik faktör denkleminin elde edildiği karşılaşılan ilk 

yayındır. 

 

Sonsuz büyük hacme sahip bir katı numune üzerine 4-nokta iletkenlik ölçümü 

uygulanacak olursa akım belirli bir kalınlıktaki yüzeyden akacağı için artık hacim 

sonsuz olmayacaktır. Hesaba t kalınlığının da girmesi gerekir. Bu durum t 

kalınlığındaki bir numune için de bu şekilde düşünülebilir. Bu halde yeni özdirenç 

denklemi Uhlir tarafından aşağıdaki şekilde verilir [83]. 

 

V 12 s
I C.D
Δ

ρ = π ⋅ ⋅
.
                 (3.39) 

 

Burada C.D. (correction divisor) düzeltme katsayısıdır. Burada dikkat edilirse 2 sπ  

daha önce de hesaplanan Eş. 3.30 ile verilen sonsuz büyük yüzeye ait geometrik 

düzeltme faktörüdür. 1
C.D.

 ise sonlu kalınlık için türetilmiş ek düzeltme faktörüdür. 

Biz bu eşitliği F1(t/s) olarak daha önce Eş. 3.34’de farklı ve basit bir denklem 

biçimde tanımlamıştık. Burada verilen geometrik faktör ise aşağıdaki biçimdedir. 
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( )Uhlir
2 sG 2 s F
C.D.
⋅ π ⋅

= = π ⋅ s t                (3.40) 

 

C.D. denklemi yarısonsuz (ince) bir numune için aşağıdaki şekilde verilmiştir [83]. 

 

s s sC.D. 1 M M
t t 2 t
⎡ ⎤⎛ ⎞ ⎛ ⎞= + ⋅ −⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎢ ⎥⋅⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎣ ⎦

               (3.41) 

 

Burada M(λ) sonsuz seriye açılabilen bir toplam fonksiyonudur ve aşağıdaki şekilde 

verilmiştir [83]. 

 

2 2
n 1

1 1M( ) 2
n n

∞

=

⎛ ⎞
λ = ⋅ −⎜ ⎟

+ λ⎝ ⎠
∑                (3.42) 

 

C.D. denklemi kalın bir numune için ise aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır [83]. 

 

s sC.D. 2 ln 2 N N
t t
⎡ ⎤⎛ ⎞ ⎛ ⎞= ⋅ ⋅ − +⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎢ ⎥

s
2 t⋅⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎣ ⎦

              (3.43) 

 

Burada N(λ) yine sonsuz seriye açılabilen bir toplam fonksiyonudur ve aşağıdaki 

şekilde verilmiştir [83]. 

 

(1)
0

n 1
N( ) 2 i H (i 2 n )

∞

=

λ = ⋅π ⋅ ⋅ π λ∑                (3.44) 

 

Burada  Hankel fonksiyonudur. s<t yani (1)
0i H (i x)⋅ ⋅

s 1
t
<  için N(λ) iyi sonuç 

vermemektedir ve en iyi değerler λ>1 için elde edilir [83].  

 

Uhlir bu yayında çeşitli s/t ve s/2t değerleri için C.D. değerlerini bilgisayar programı 

aracılığıyla hesaplamış ve tablo halinde sonuçları vermiştir. İki kısımdan oluşan tablo 

yalıtkan zemin üzerinde duran veya kendisi yalıtkan olan numuneler için ve iletken 
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zemin üzerinde duran numuneler için iki şekilde hesaplanarak oluşturulmuştur. 

Aşağıdaki Çizelge 3.5 çeşitli s/t değerlerine karşılık C.D. aldığı değerlere aittir [83]. 

 

Çizelge 3.5. Sonsuz ve yalıtkan yüzeylere sahip bir numunenin Uhlir tarafından 
hesaplanan C.D. değerleri  

 
s/t C.D. 

0,1 1,0009 

0,2 1,0070 

0,3 1,0227 

0,4 1,0511 

0,5 1,0939 

0,6 1,1512 

0,7 1,2225 

0,8 1,3062 

0,9 1,4008 

1,0 1,5045 

1,2 1,7329 

1,4 1,9809 

1,6 2,2410 

1,8 2,5083 

2,0 2,7799 

2,5 3,4674 

 

Uhlir, C.D. eşitliği st
2

< olacak şekilde değerler verilerek bir numune için 

çözüldüğünde sC.D. 2 ln2
t

≈ ⋅ ⋅  olduğunu göstermiştir [83]. Uhlir bu değeri Eş. 

3.39’da yerine koyarak t s 2<  olan bir malzeme için aşağıdaki eşitliği elde etmiştir. 

Bu eşitlik daha önce de elde ettiğimiz Eş. 3.37 eşitliği ile aynıdır. 

 

V t
I ln 2
Δ π

ρ = ⋅ ⋅                  (3.37) 
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Çok ince numune 

 

V 
I         I 

    1        2      3   4 
    •      •       •      • 
      s12    s23    s34 

 
 
Şekil 3.21. Çok ince ve sonsuz geniş yüzey 
 

Sonsuz yüzey genişliğine sahip ve ince film gibi kalınlığı ihmal edilebilir çok ince 

bir numune düşünelim. Eğer numunenin kalınlığı ölçülemeyecek kadar ince ya da s 

mesafeleri yanında çok ince ise, yukarıda bulunan en son denklemde, birimi ihmal 

edilmemek şartıyla t ihmal edilebilir. Bu durumda yarı-sonsuz geniş yüzeye sahip ve 

çok ince kesitli, iki boyutlu geometriye sahip numunenin özdirenç denklemi 

aşağıdaki şekle dönüşür. 

 

V
I ln 2

π
ρ = ⋅                   (3.45) 

 

G
ln 2
π

=                   (3.46) 

 

Bu durumda özdirenç denklemine geometrinin katkısı G (
ln 2

m)π
=  şekline dönüşür 

ve birimi metre olarak kalır. Geometrinin sonsuz ince olduğu sonsuz geniş bir yüzeye 

ait olan geometriden bağımsız geometrik düzeltme faktörü eşitliği, çok ince 

numuneler için ilk olarak Smits (1958) ve Vaughan (1961) tarafından bildirilmiştir 

[17, 20, 22].  

 

Çok ince numune için farklı bir yaklaşım 

 

Böyle bir geometriye sahip bir malzemenin özdirencini ve geometrik düzeltme 

faktörünü daha genel bir yaklaşımla, farklı bir matematiksel metot kullanarak da elde 
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edebiliriz. Özdirenç denklemini elde etmek için gerekli olan geometrik faktörün 

belirlenmesi amacıyla öncelikle en temel denklemi elde edelim. Başlangıç olarak 

kalınlığı t alalım. t kalınlığındaki yarı-sonsuz yüzeye sahip numune üzerinde keyfi 

bir referans noktada yer alan tek kutup akım kaynağı ve bu kutuptan r kadar uzakta 

rastgele bir nokta düşünelim. Eş. 3.4 ve Eş. 3.6 denklemlerinden hareketle yarı-

sonsuz yüzey genişliğindeki yüzeyde e yükünün potansiyel enerjisindeki değişim 

aşağıdaki denklemle verilir [82]. 

 

dUdV E dr J dr
e

= = − ⋅ = −ρ⋅ ⋅                (3.47) 

 

V potansiyeli aşağıdaki şekilde verilir [13]. 

 

I drdV J dr
2 t r
ρ⋅

= −ρ⋅ ⋅ = − ⋅
⋅π ⋅

                (3.48) 

 

IV l
2 t
⋅ρ

= − ⋅
⋅π ⋅

n r                  (3.49) 

 

Burada J akım yoğunluğudur. Üzerinde inceleme yaptığımız numune sonsuz ince 

olursa t kalınlığı ihmal edilebilir. Bu durumda incelenen nokta için potansiyel fark, 

yukarıdaki Eş 3.41 eşitliğine benzer biçimde aşağıdaki şekle dönüşür [17, 22]. 

 

0
IV V ln r
2
⋅ρ

− = − ⋅
⋅π

                 (3.50) 

 

Burada V belirlenmeye çalışılan potansiyel, V0 keyfi referans potansiyel, r voltaj 

ölçülen nokta ile akım uygulama noktası arasındaki mesafedir. Akım kaynağı iki 

kutup (+ ve -, dipol) olması durumunda numune üzerinde rastgele seçilen bir 

noktanın, + akım kutbuna uzaklığı r1 ve diğer tarafındaki - akım kutbuna olan 

uzaklığı r2 olmak üzere potansiyel 
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Şekil 3.22. Akım dipolünden r kadar uzaktaki nokta 
 

1 1

2 2

IV ln r
2

IV ln r
2

⋅ρ ⎫= − ⋅ ⎪⋅π ⎪
⇒⎬

⎪⋅ρ ⎪= − ⋅
⋅π ⎭

                 (3.51) 

 

1
1 2

2

rIV V V V ln
2 r
⋅ρ

− = Δ = = − ⋅
⋅π

               (3.52) 

 

ile verilir. Burada r1 değeri voltaj okunan bağlantı ucunun (probun) akım kaynağı 

olan bağlantılardan birine olan uzaklığı, r2 ise aynı voltaj kontağının diğer akım 

kaynağı kontağına olan uzaklığıdır. Basit çift kutup akım olması durumunda rastgele 

seçilen iki nokta arasındaki potansiyel fark ise aşağıdaki şekilde elde edilecektir [17, 

22]. 

 

 
 
Şekil 3.23. Aynı düzlem üzerinde akım dipolünden r kadar uzaktaki iki farklı nokta 
 

12
2

42

13
3

43

rIV ln
2 r

rIV ln
2 r

⋅ρ ⎫= − ⋅ ⎪⋅π ⎪⎪⇒⎬
⎪⋅ρ ⎪= − ⋅

⋅π ⎪⎭

                (3.53) 

+ 

  r1         r2 

- 

+ -

      2    3 
 
r12         r43 
 
            r13         r42 
 
 
  1           4 
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13 42
3 2

43 12

r rIV V V ln
2 r

⋅⋅ρ
Δ = − = ⋅

⋅π ⋅ r⋅
               (3.54)                (3.54) 

  

Bu basit sonuç Vaughan (1961) ve Hesse (1977) tarafından da gösterilmiştir [13, 22]. 

Burada görülen 4-nokta iletkenlik ölçümü göz önüne alındığında, bağlantılar arası 

mesafe eşit ve s kadar, dört nokta da aynı doğru üzerinde bulunsun. Bu durumda 

bağlantılar aynı hizada dizilmiş olur. 

Bu basit sonuç Vaughan (1961) ve Hesse (1977) tarafından da gösterilmiştir [13, 22]. 

Burada görülen 4-nokta iletkenlik ölçümü göz önüne alındığında, bağlantılar arası 

mesafe eşit ve s kadar, dört nokta da aynı doğru üzerinde bulunsun. Bu durumda 

bağlantılar aynı hizada dizilmiş olur. 

  

V 
I         I 

    1        2      3   4 
    •      •       •      • 
       s       s       s 

  
  
Şekil 3.24. Çok ince sonsuz geniş yüzeyde dört nokta bağlantı Şekil 3.24. Çok ince sonsuz geniş yüzeyde dört nokta bağlantı 
  

Burada 1. ve 4. problar akım kaynağı, 2. ve 3. problar ise voltaj okunan bağlantı 

uçlarıdır ve hepsi aynı hizadadır. Buna göre V2 ve V3 potansiyelleri ile toplam 

potansiyel aşağıdaki gibi olur. 

Burada 1. ve 4. problar akım kaynağı, 2. ve 3. problar ise voltaj okunan bağlantı 

uçlarıdır ve hepsi aynı hizadadır. Buna göre V2 ve V3 potansiyelleri ile toplam 

potansiyel aşağıdaki gibi olur. 

  

3 2
I 2sV V V V ln
2 s
⋅ρ ⋅

Δ = − = = ⋅
⋅π ⋅

2s
s

               (3.55) 

 

IV l⋅ρ
= ⋅

π
n 2                   (3.56) 

 

Bu durumda iki boyutlu geometriye sahip sonsuz ince bir numune için yüzey 

özdirenci, farklı bir hesaplama yöntemi ile aşağıdaki daha önce de verilen biçime 

tekrar gelir. 

 

V
I ln 2

π
ρ = ⋅                   (3.45) 
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G
ln 2
π

=                   (3.46) 

 

Burada G, sabit bir değerdir. 

 

3.4.3. Daire geometrisi 

 

Daire geometride sonlu yüzeye sahip d çapına sahip ve t kalınlığının sonlu ya da çok 

ince olduğu, dört-nokta bağlantı uçlarının ise aynı hizada, numune üzerinde ve 

dairenin merkezine ortalanmış, aralıkları eşit ve s kadar olduğu bir numune göz 

önüne alalım. Sonlu yüzey büyüklüğüne sahip bu daire geometrideki numunenin 

geometrik düzeltme faktörü yine numunenin t kalınlığına bağlı olarak değişir. Bu üç 

farklı durumu ayrı ayrı incelemek gerekir. 

 

Çok ince daire numune 

 

 
 
●   ● + ●   ● 
    s      s     s 

d 
 

 
Şekil 3.25. Çok ince ve daire yüzey 
 

Sonlu yüzeye sahip daire geometride ve t kalınlığı ihmal edilebilir derecede çok ince 

bir örnek düşünelim. Dairenin merkezinden yapılan 4-nokta iletkenlik ölçümü için 

numune çapı ve çapın ölçülebilirliğinden dolayı bağlantılar arası mesafeler ile 

bağlantı uçlarının daire üzerindeki konumu önem kazanır. Çapın noktalar arası 

mesafeye oranına bağlı bir fonksiyon eklenerek, voltaj aşağıdaki şekilde verilir [17, 

20]. 
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2

2

d 3
I sV ln 2 ln

d 3
s

⎡ ⎤⎛ ⎞ +⎢ ⎥⎜ ⎟⋅ρ ⎝ ⎠⎢ ⎥= ⋅ +
⎢ ⎥π ⎛ ⎞ −⎢ ⎥⎜ ⎟

⎝ ⎠⎣ ⎦

                (3.57) 

 

Buradan, st
2

<  olan d çaplı çok ince daire numune için özdirenç aşağıdaki şekilde 

elde edilir [17, 19, 20]. 

 

( )
( )

( )
( )

2 2

2 2

V V 1
I I ln 2d s 3 d s 31ln 2 ln 1 ln

ln 2d s 3 d s 3

⎡ ⎤ ⎡
⎢ ⎥ ⎢

π π⎢ ⎥ ⎢ρ = ⋅ = ⋅ ⋅⎢ ⎥ ⎢+ +⎢ ⎥ ⎢+ + ⋅
⎢ ⎥ ⎢− −⎣ ⎦ ⎣

⎤
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥⎦

           (3.58) 

 

Sade olarak çok ince daire şekilli numunenin özdirenç denklemi aşağıdaki gibi olur. 

 

( )2
V F d s
I ln 2

π
ρ = ⋅ ⋅                  (3.59) 

 

( )2G F d
ln 2
π

= ⋅ s                  (3.60) 

 

( )
( )
( )

( )
( )

2 2 2

2 2

ln 2 1F d s
d s 3 1 3 s d1ln 2 ln 1 ln

ln 2d s 3 1 3 s d

= =
⎡ ⎤ ⎡+ +

+ + ⋅⎢ ⎥ ⎢
− −⎢ ⎥ ⎢⎣ ⎦ ⎣

⎤⋅
⎥

⋅ ⎥⎦

            (3.61) 

 

Burada G geometrik düzeltme faktörüdür. ( )2F d s  fonksiyonu ise özdirenç 

denkleminde köşeli parantez içinde yer alan ve daire şeklindeki numune için ek 

düzeltme faktörüdür [11, 17, 19, 20]. Bu ifadede d dairenin çapı ve s bağlantı uçları 

arası mesafedir.  
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(2F d s)  fonksiyonunun farklı d s  değerlerine göre aldığı değerler tablo halinde 

yayınlanmıştır [17, 18]. Hesaplayarak elde edebileceğimiz gibi, bu hesap cetvellerine 

de bakıldığında aşağıdaki çizelge ortaya çıkar. 

 

Çizelge 3.6. Yüzey büyüklüğü katkısının artarak yaklaştığı değerler  
 

(d/s) F2(d/s) 

10 0,9203 

20 0,9788 

30 0,9905 

40 0,9945 

50 0,9966 

100 0,9991 

1000 0,9999 

 

Çizelge 3.6’dan da görüldüğü gibi d
s
→∞  yaklaşırken ( )2F d s 1→  yaklaşır.  

 

( )2d
lim F d s 1
→∞

=                  (3.62) 

 

Bu sonuç s mesafesinin sonlu olmasına karşılık  yaklaşan ve daha önce 

incelediğimiz yarı-sonsuz geniş yüzeye aittir. Bu durumda 

d →∞

d 40
s
≥  olan geometri için 

daha önce elde ettiğimiz geometrik faktör aşağıdaki gibi yeniden düzenlenebilir. 

 

G
ln 2
π

=                    (3.46) 

 

Daire geometriye sahip numuneler için benzer denklemleri Vaughan (1961) farklı bir 

analitik yöntemle elde etmiştir. Aynı hizada sıralı 4-nokta ölçüm için sonsuz ince 

(sheet) numunenin özdirencini aşağıdaki şekilde tanımlamıştır [22]. 

 



 64

( )
V 2
I ln 4L

⋅ π
ρ = ⋅                  (3.63) 

 

Bu ifadede geometrik düzeltme katsayısı 

 

( )
2G

ln 4L
⋅ π

=                   (3.64) 

 

olarak yer almaktadır. Buradaki L, Vaughan (1961) tarafından elde edilmiş ek 

düzeltme faktörüdür. Bu düzeltme faktörü t kalınlığına, r numune yarıçapına ve aynı 

hizadaki problar dizisinin orta noktasının akım dipolü hizasından α kadar paralel ve β 

kadar dikey uzakta olduğu yerleşim düzenini içerir. Bu kaynakta yapılan 

hesaplamaya göre t 0
r
=  için denklem sonucu doğrudan L=1 eşittir. Bunun 

için  yaklaşması yani numunenin sonsuz ince olması anlamına gelir.  t → 0

 

t 0
lim L 1
→

=                   (3.65) 

 

V 2
I ln 4

⋅ π
ρ = ⋅                   (3.66) 

 

Bu durumda iki boyutlu geometriye sahip sonsuz ince bir numune için yüzey 

özdirenci aşağıdaki bilinen biçimine gelir. 

 

V
I ln 2

π
ρ = ⋅                   (3.45) 
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İnce daire numune 

 

I 

V 

s   s   s 

t 

 
 

d 

Şekil 3.26. İnce “t” kalınlıklı daire numune  
 

İlk olarak t kesit kalınlığının ince olduğu geometriyi göz önüne alalım. Bu durumda 

belirli bir kalınlığı olan bu numunenin hacim özdirencine, bir önceki başlıkta çok 

ince numune için yapılan incelemelere ek olarak, t kalınlığının etkisini içeren 

geometrik faktör dahil edilir. Bu durumda sonlu bir yüzeye sahip ince bir numune 

için özdirenç aşağıdaki şekilde verilir [11, 17-20, 27]. 

 

( )2
V t F d s
I ln 2

π
ρ = ⋅ ⋅ ⋅                 (3.67) 

 

(2G t F d
ln 2
π

= ⋅ ⋅ )s                  (3.68) 

 

Denklem sonlu olan t kalınlığının, bağlantılar arası mesafenin ve d çap ile sınırlı olan 

yüzey boyutlarının etkisini içerir ve d çaplı ve ince kesitli daireye ait geometrik 

faktördür. Denklemdeki t
ln 2
π

⋅  kısmı, daha önce verilen t kalınlığındaki ince kesitli 

ve yarı-sonsuz yüzeye sahip bir numune için elde edilen Eş. 3.38 denklemindeki 

geometrik faktördür. (2F d s)  ise d çap ile sınırlı olan yüzey boyutlarının etkisini  

belirleyen yeni ek geometrik faktördür. Burada ince kesitten kasıt t 1
s
<<  olan 
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değerlerdir ve pratikte daha önce de belirtildiği gibi t 0,5
s
<  göz önüne alınır. 

 

Swartzendruber (1964) bu ( )2F d s  fonksiyonunun çok daha genel bir formda 

sunmuştur [19]. Swartzendruber (1964) ve Yamashita (1989) daire şekilli ince bir 

numunenin özdirencini aşağıdaki şekilde vermiştir [19, 27]. 

 

V 1t
I ln 2 1 10

π
ρ = ⋅ ⋅ ⋅ = ρ ⋅

+ η +η
1                (3.69) 

 

Burada d/s faktörü aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır. 

 

( )2
1F d s

1
=

+η
                 (3.70) 

 

Buradaki birimsiz η büyüklüğü ise iki kaynakta da farklı yöntemlerle ancak aynı 

sonuçla aşağıdaki gibi tanımlanmıştır. 

 

( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( )

s 3s s 3s
r 2r r 2r r 2r r 2r

s 3s s 3s
r 2r r 2r r 2r r 2r

1 11 ln
2 ln 2 1 1

Δ Δ Δ Δ

Δ Δ Δ Δ

⎛ ⎞⎡ ⎤ ⎡ ⎤− + ⋅ − ⋅ − − ⋅ +⎛ ⎞ ⎣ ⎦ ⎣η = ⋅ ⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎜ ⎟⋅ ⎡ ⎤ ⎡− − ⋅ − ⋅ − + ⋅ +⎝ ⎠ ⎣ ⎦ ⎣⎝ ⎠

⎦
⎤⎦

           (3.71) 

 

Bu denklemde s bağlantılar arası mesafe, r=R numunenin yarıçapı, Δ ise aynı 

hizadaki bağlantı uçlarının orta noktalarının dairenin merkezine olan uzaklıklarıdır.  

 

 

Δ 

R 

 
Şekil 3.27. Daire numune üzerindeki bağlantıların konumları 



 67

Yani daire numunede bağlantı uçlarının daire merkezine göre ortalanmış bir şekilde 

sıralanmış olarak değil de, aynı hizadaki 2. ve 3. bağlantılar arasında kalan orta 

noktasının dairenin geometrik merkezinden Δ kadar uzakta olması durumu ortaya 

konmuştur. Bu denklemle bağlantı uçlarının numune üzerindeki konumu da hesaba 

katılmış olur. Eğer bağlantılar dairenin merkezine ortalanmış bir şekilde diziliyseler 

Δ=0 olacaktır ve η denkleminin son hali d=2·R olmak üzere d çapı cinsinden 

aşağıdaki şekilde olur. 

 

( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( )

2

2

2

2

2
s 3s s 3s 3 s
d d d d d

3 ss 3s s 3s
d d d d d

1 1 11 1ln ln
2 ln 2 2 ln 2 11 1

⋅

⋅

⎛ ⎞ ⎛ ⎞⎡ ⎤ ⎡ ⎤− ⋅ − ⋅ − − ⋅ +⎛ ⎞ ⎛ ⎞⎣ ⎦ ⎣ ⎦η = ⋅ = ⋅⎜ ⎟ ⎜⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜⎜ ⎟⋅ ⋅ −⎡ ⎤ ⎡ ⎤− − ⋅ − ⋅ − ⋅⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎝ ⎠⎝ ⎠
⎟⎟        (3.72) 

 

Buradan η denklemi özdirenç denkleminde yerine konarak d
2 sF ( )  fonksiyonu 

aşağıdaki şekilde tekrar elde edilir. 

 

( )
( )
( )

2 2

2

1 1F d s
1 1 3 s d11 ln

ln 2 1 3 s d

= =
+η

⇒
⎡ ⎤+ ⋅

+ ⋅ ⎢ ⎥
− ⋅⎢ ⎥⎣ ⎦

              (3.73) 

 

( )
( )
( )

( )
( )

2 2 2

2 2

1 lnF d s
d s 3 d s 311 ln ln 2 ln

ln 2 d s 3 d s 3

= =
⎡ ⎤ ⎡ ⎤

2
+ +

+ ⋅ +⎢ ⎥ ⎢ ⎥
− −⎢ ⎥ ⎢ ⎥⎣ ⎦ ⎣ ⎦

            (3.61) 

 

Bütün numuneler için kullandığımız bu η düzeltme katsayısının en güzel yanı 

bağlantıların numune üzerindeki konumunun etkisini de içeriyor olmasıdır. Daha 

önce gösterdiğimiz Eş. 3.56 eşitliğindeki gibi, ( )d
2 sd

lim F 1
→∞

=  olmasından dolayı 

d 40
s
≥  olan geometri için, d

2 sF ( ) 1≅  alınabilir. Bu durumda sonlu yüzey ve kalınlığa 

sahip ince bir numunenin özdirenç denklemi aşağıdaki şekilde tekrar elde edilmiş 

olur. 
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V t
I ln 2

π
ρ = ⋅ ⋅                   (3.37) 

 

Kalın daire numune 

 

Eğer t kalınlığı küçük değilse yani t 0,5
s
≥  ise hacim özdirencini hesaplayan 

denklem aşağıdaki şekle geri dönecektir. Artık denkleme sonlu ve ölçülebilir olan 

yüzey geometrisini içeren ek düzeltme faktörü ( )2F d s  de dahil olacaktır. 

 

( ) ( )1 2
V 2 s F t s F d s
I

ρ = ⋅ ⋅π ⋅ ⋅ ⋅                (3.74) 

 

( ) ( )1 2G 2 s F t s F d s= ⋅π⋅ ⋅ ⋅                 (3.75) 

 

Burada yer alan (1F t s)  ve ( )2F d s  denklemleri aşağıdaki şekilde daha önce 

verilmişti. 

 

( )1
t / sF t s

Sinh(t / s)2 ln
Sinh(t / 2s)

=
⎛ ⎞

⋅ ⎜ ⎟
⎝ ⎠

                (3.34) 

 

( )
( )
( )

2 2

2

ln 2F d s
d s 3

ln 2 ln
d s 3

=
⎡ ⎤+

+ ⎢ ⎥
−⎢ ⎥⎣ ⎦

               (3.61) 

 

3.4.4. Dikdörtgen geometrisi 

 

Dikdörtgen geometriye ve küçük t kalınlığına sahip numune için özdirence geometri 

faktörünün katkısına bakalım. Burada Yamashita (1987) dikdörtgen bir malzemenin 

özdirencinin ölçülmesinde, geometrisinin haricinde bağlantı uçlarının kalınlığının da 
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etkisini incelemiştir. 1. ve 4. bağlantı uçları R yarıçaplı akım kaynağı uçlarıdır. Bu 

bağlantıların numuneye temas eden ucunun yüzey büyüklüğü ihmal edilemeyeceği 

için numuneye verilen akımın numuneye geçtiği temas noktası, akım dağılımının 

eşdeğer merkezi olarak göz önüne alınır. Bu durumda akım bağlantı ucundan 

numuneye bu merkezden dağılıyor kabul edilmiş olur. Akım kaynağı bağlantı 

uçlarından numuneye doğru akımın geçtiği bu akım dağılımının eşdeğer merkezinin 

R yarıçaplı kontağın merkezine olan δ kadar mesafe olarak alınır. 2. ve 3. bağlantılar 

ise V ölçümü yapılan bağlantı uçlarıdır. V23 değeri aşağıdaki denklemle verilir [26]. 

 

 

  δ R

 
R S1 S2 S3

t 
 
Şekil 3.28. “t” kesitli dikdörtgen yüzey ve “R” yarıçaplı akım bağlantıları  

 

1 2 2 312
23

1 3

(s s ) (s s )IV ln
2 t (s ) (s )

+ −δ ⋅ + − δρ⋅
= ⋅

⋅π ⋅ − δ ⋅ − δ
              (3.76) 

 

Denklem numune kalınlığı ve bağlantı uçları arası mesafeye bağlı özdirenç 

denklemidir. Burada 2 2 11 L (L 4 )
2

2⎡ ⎤δ = ⋅ − − ⋅⎣ ⎦R  olarak verilir ve  

eşittir. Şekilde görüldüğü gibi akım dağılımın eşdeğer merkezini tam olarak kontağın 

merkezi olarak alırsak δ=0 olarak kabul etmiş oluruz. Ya da daha gerçekçi bir fikir 

ile bağlantı uçlarını iğne uçlu gibi düşünürsek 

1 2L s s s= + + 3

0=R  buna bağlı olarak da δ=0 olur. 

Ayrıca  olarak düşünülürse 1 2 3s s s= = = s L 3 s= ⋅  alınır. Buna göre 

2 1 21 3s (9s 0) 0
2
⎡δ = ⋅ − − =⎣ ⎤⎦  olacaktır. V23 yeniden göz önüne alınırsa 

 

12 12 12
23

I I2 s 2 sV ln 2 ln 2
2 t s s 2 t t
ρ⋅ ρ⋅ ρ⋅ ⋅⋅ ⋅ ⋅

= ⋅ = ⋅ ⋅ =
⋅π ⋅ ⋅ ⋅ π ⋅ π ⋅

I ln 2             (3.77) 
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V t
I ln 2

π
ρ = ⋅ ⋅                   (3.37) 

 

elde edilir. Burada 
ln 2
π  boyutsuz düzeltme faktörüdür. Deneysel sonuçlara göre bu 

denklemde  mm değerinden daha yüksek değerlere çıkıldıkça düzeltme 

faktörü hızla artmaktadır. 

t 0,5≥

t 0,5<  mm değerinde ise t’nin katkısı ihmal edilecek 

kadar küçüktür. Bu durumda kalınlığı bu değerde olan çok ince numunelerde t katkısı 

ihmal edilebilir ve yeni özdirenç değeri aşağıdaki bilinen şekline dönüşür [26]. 

 

V
I ln 2

π
ρ = ⋅                   (3.45) 

 

Özdirenç düzeltme faktörü aşağıdaki durumlara bağlıdır [26]. 

 

i) Çok ince ve çok kalın numunelerde daha yüksek RCF elde edilmektedir, 

ii) İnce ve kalın bağlantı uçları daha küçük RCF verir, 

iii) Birbirine daha yakın bağlantı uçları daha küçük RCF verir, 

iv) Bağlantı ucu yarıçapı arttıkça RCF azalır. 

v) Bağlantı uçlarının temas yüzeyinin küçüklüğü daha hassas özdirenç ölçümü 

sağlar. 

 

3.4.5. Silindir geometrisi 

 

Gegenwarth (1968) tarafından sonsuz uzun ve iletken, birim yarıçaplı silindir için 

düzeltme faktörü bildirilmiştir [12]. Oluşturduğu özdirenç fonksiyonu akım 

yoğunluğu, bağlantı elektrotlarının kesit alanı, problar arası mesafe ve modifiye 

edilmiş Bessel fonksiyonunu içerir.  
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  s      s      s 

 
 

R

Şekil 3.29. “R” yarıçap kesitli silindirik yüzey 
 

Sonsuz uzunluktaki R yarıçaplı bulk silindir yarıiletken için özdirenç aşağıdaki 

şekilde verilir; 

 
2 1 V
2 K I

⎛ ⎞π ⋅ Δ
ρ = ⋅ ⋅⎜ ⎟

⎝ ⎠

R                  (3.78) 

 

Burada R yarıçap, K s değerine ve bağlantı uçlarının konumlarına göre değişen bir 

düzeltme katsayısıdır. Bağlantı uçları arası s mesafesi yarıçapa kıyasla çok küçük 

olan düzenekler için (s<<R) aşağıdaki yaklaşım bu denklemde yerine konularak 

özdirenç ifadesi aşağıdaki biçimde tekrar elde edilmiştir. 

 

s 0
lim K

4s→

π
=

R

R                   (3.79) 

 

. V2 s
I
Δ

ρ = π ⋅                   (3.30) 

 

Bunun olabilmesi için  yaklaşması gerekir. Bu durum da hacmin yarı-sonsuz 

olduğu durumdur ve kalınlıktan bağımsız bu genel denklem daha önce elde yukarıda 

elde edilmiştir. 

→∞R

 

Yarıçapa kıyasla çok büyük s mesafeleri için özdirenç ise (s>>R) 

 

s
lim K

s→∞

π
=

R

R                   (3.80) 
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2 V
s I

π Δ
ρ = ⋅

R                   (3.81) 

 

Yine bu durumun gerçekleşebilmesi için yarıçapın  yaklaşması gerekir. Bu 

durum da numunenin ince olması anlamına gelir. Bu denklem kalınlığı belirli ve ince 

olan bir silindire ait özdirenç denklemidir. 

0→R

 

Başka araştırmacılar tarafından da çeşitli analitik yöntemlerle hesaplamalar 

yapılmıştır. Özel geometrilere ait özel düzeltme faktörleri elde etmeye çalışılmakla 

birlikte, genel bir düzeltme faktörü de elde edilmeye çalışılmıştır. Ancak temel 

geometrik faktörler olan  ve 2 sπ
ln 2
π  katsayıları, geometrinin ihmal edilebildiği ve 

daha önce belirtilen durumlar için her zaman geçerli sabitler olmuştur. Var olan özel 

durumlara ait düzeltme faktörleri, yukarıda da verdiğimiz özel durumlarda olduğu 

gibi, hep bu iki katsayı yanına gelen denklemlerdir. Tespit edilen en yakın tarihli 

çalışmalardan Yamashita (1987, 1988) tarafından daire disk numune için Poisson 

denklemleri çözümüyle potansiyelden elde ettiği genel düzeltme faktörlerinin 

çözümleri basit şekilde 2  ve sπ
ln 2
π  denklemlerine yakındır [24, 25].  

 

Yamashita (2006) içi boş silindir için düzeltme faktörünü yine Poisson denkleminden 

türetmiş ve numune boyutlarına ve bağlantı uçlarının numune üzerindeki konumuna 

göre elde etmiştir [23]. Farklı araştırmacılar tarafından farklı matematiksel 

yöntemlerle elde edilmiş fakat yaklaşık olarak aynı sonuçları veren bir çok denklem 

vardır. Sonuç olarak üretilen malzemenin kullanılacağı yere göre, özdirencin tam 

olarak hesaplanmasında, numune geometrisinin yapılan yayınlardaki geometrilere 

uygun olmasını sağlamak ya da numune geometrisine en yakın geometriye ait 

denklemi kullanmak yine çok az farkla en doğruya yakın sonucu verir. 

 

 

 

 



 73

Çizelge 3.7. Farklı yüzey ve kesitlere ait özdirenç düzeltme faktörü denklemleri 
 

1 3 1 2 2 3

2G
1 1 1 1
s s s s s s

⋅ π
=

+ − −
+ +

 
 (∞)- 

Kesit (∞)- Yüzey 

G 2 s= ⋅π ⋅  (*) 

Kalın 1G 2 s F (t s)= ⋅π ⋅ ⋅  (**) 

İnce G t
ln 2
π

= ⋅   
(∞)- Yüzey 

 

( )1G 2 s F t s= ⋅π ⋅ ⋅  

 

( )1
t sF t s
Sinh t s2 ln

Sinh t 2s

=
⋅

 Çok 

İnce 
G

ln 2
π

=  (***) 

Kalın ( )1 2G 2 s F (t s) F d s= ⋅π ⋅ ⋅ ⋅

İnce ( )2G t F d
ln 2
π

= ⋅ ⋅ s  

(t)- 

Kesit 

(Daire)- 

Yüzey 

 

( )1 2G 2 s F (t s) F d s= ⋅π ⋅ ⋅ ⋅  

 

( )
( )

2 2

2

ln 2F (d s)
d s 3

ln 2 ln
d s 3

=
⎡ ⎤+

+ ⎢ ⎥ Çok 

İnce 
( )2G F d

ln 2
π

= ⋅−⎢ ⎥⎣ ⎦ s  

(****)

(*)  1 2 3s s s s= = =

(**)  yaklaşırken t →∞ ( )1F t s 1→  yaklaşır.  için t 5s≥ ( )1F t s 1=  alınabilir. 
(***) Sonsuz ince kalınlık için t ihmal edilir. 
(****)  yaklaşırken d →∞ ( )2F d s 1→  yaklaşır. d 4  için 0≥ s ( )2F d s 1=  alınabilir. 

● Kalın; 
st
2

≥ , İnce; 
st
2

< , Çok (Sonsuz)İnce; 
st

10
< , Çok (Sonsuz) Kalın;  t 5s≥

 

3.5. Aktivasyon Enerjisi 

 

Elektronlar ve anyonlar negatif yük, elektron boşlukları ve katyonlar ise pozitif yük 

taşıyıcılarıdır. Bir malzemenin iletkenliği (σ) ve özdirenci (ρ) ile yük taşıyıcısı 

miktarı (n, birim hacimdeki negatif yük sayısı), yük (q) ve mobilite (μ) arasında 

fonksiyonel bir ilişki vardır. 

 

Homojen bir malzemeye elektrik alan (E) uygulandığında her bir serbest yük 
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taşıyıcısı  elektrostatik kuvvete maruz kalır. Yük taşıyıcısı, malzemenin türüne 

göre elektron ya da deşik olabilir. Hareket eden yükün bir L yolu boyunca 

enerjisindeki değişimi ile E arasında bir bağıntı vardır. Uygulanan kuvvet, potansiyel 

enerjinin negatif gradyentine eşittir [13]. 

qE±

 

dUq E U
dL

− ⋅ = −∇ = −                  (3.82) 

 

I                  I 
        E 
         A 
             a            b 
            L  

 
Şekil 3.30. “A” kesitli “L” uzunluğundaki silindir üzerinde elektrik akımı 
 

Bir malzemede E alanı etkisinde bir negatif yük taşıyıcısı vdn sürüklenme hızı ile L 

yolunu alıyorsa, R kesit yarıçapı olmak üzere A kesitinden akan akımın yoğunluğu 

aşağıdaki şekilde verilir [16, 29, 84, 85]. 

 

( )
n

n
n d

i 0

IJ n q
A =

= = − ⋅ ⋅ν∑ n                 (3.83) 

 

cn
n

n

qIJ n q
A m∗

⎛ ⎞⋅ τ
= = − ⋅ ⋅ − ⋅⎜ ⎟

⎝ ⎠
E                 (3.84) 

 

Bu denklemde  yük taşıyıcısının etkin kütlesi, τc hareket eden taşıyıcının örgü 

içerisindeki iki çarpışması arası geçen süredir. Denklemdeki νd sürüklenme hızının 

karşılığı için, numune içinde akan yüklerin çarpışmalar sonucunda kazanacakları 

momentumun tümünün örgüye aktarıldığı düşünüldü. Parantez içindeki denklem n-

tipi yük taşıyıcısının μn mobilitesidir ve yük taşıyıcısının sürüklenme hızının elektrik 

alana oranıdır. 

*
nm

 



 75

n nJ (n q ) E= ⋅ ⋅μ ⋅                  (3.85) 

 

Bu denklemde, n-tip iletken numune için parantez içindeki denklem elektrik 

iletkenliktir [16, 29, 84, 86]. 

 

n
EJ E= σ⋅ =
ρ

                  (3.86) 

 

n qσ = ⋅ ⋅μ                   (3.87) 

 

Burada q yükü iyonik iletken için “Z.e” değerine eşittir, n ise birim hacimdeki yüklü 

taşıyıcıların (N) sayısıdır. 

 

Nn
V

=                    (3.88) 

 

İyonik iletken bir katıda yük taşıyıcılarının kaynağı örgüdeki iyonik boş konumlardır. 

Bu durum bir örgü kusurudur ve bu örgü kusurunun miktarı, kusuru yaratan katkı 

miktarına bağlıdır. Sentezlenmiş bir malzemede örgü kusuru sayısı hacim içerisinde 

sabit olduğuna göre malzeme içerisinde belirli sıcaklıklar ararlığında taşıyıcı 

yoğunluğu da sabit olur.  

 

Taşıyıcı yoğunluğunun numunede dağılımının homojen olmaması, yüklü taşıyıcıların 

difüzyonunu meydana getirir. Taşıyıcılar yüksek yoğunluklu bölgelerden düşük 

yoğunluklu bölgeye doğru hareket ederler. İyonik yük taşıyıcıları kristal içinde 

difüzyona başladıkları zaman mobiliteleri Nerst-Einstein denklemi ile verilir [29, 73, 

77]. 

 

d

b

q D
E k T
ν

μ = = ⋅
⋅

                 (3.89) 

 

Burada yine Nerst-Einstein denklemine göre taşıyıcı difüzyonu katsayısı 
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aE kT
0D D e−= ⋅  şeklinde verilir [29, 74]. Bu durumda mobilitenin sıcaklık ve 

difüzyona bağlı değişimi denklemi aşağıdaki gibi olur. 

 

E kT E kT0 a 0
q D e e
k T

− −⋅
μ = ⋅ = μ ⋅

⋅
a                (3.90) 

 

Deneysel olarak elde edilebilecek toplam elektrik iletkenliği denklemi yeniden 

düzenlenirse iyonik iletken bir katı için aşağıdaki şekle dönüşür [10, 29, 30, 42, 49, 

73, 76, 77, 84, 86, 87]. 

 

E k T E kT E kT0 a b a a0
b

Ze D An q n Ze e e e
k T T

− − −⋅
σ = ⋅ ⋅μ = ⋅ ⋅ ⋅ = ⋅ = σ ⋅

⋅
          (3.91) 

 
2

0

b

n (Ze) DA
k

⋅ ⋅
=                  (3.92) 

 

E k Ta bT 0 e− ⋅σ = σ ⋅                  (3.93) 

 

Bu denklem elektronik iletken için de kullanılmıştır [88]. Bazı yayınlarda σ0 

değerinin sıcaklığa zayıf olarak bağlı olduğu belirtilerek T sıcaklığı Eş. 3.93’de 

görüldüğü σ0 içine dahil edilmiştir [10, 49, 86]. Bazı yayınlarda ise deneysel 

çalışmalarda ve aE
k

−  oranının elde edilmesi uygulamalarında σ0 değerinin 

sıcaklıktan bağımsız olarak elde edilmesi amacıyla iyonik iletkenlik için [29, 30, 42, 

76, 77, 84, 87] ve elektronik iletkenlik için [89, 90] 0
A
T

σ =  eşitliği alınmıştır. Bu 

şekilde ön-üstel fonksiyon sıcaklıktan tam bağımsız olarak elde edilmiş olur. Bu 

şekilde yapılan uygulamalarda kullanılan elektrik iletkenliği denkleminin sıcaklığa 

bağlı değişimi aşağıdaki gibidir. 
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E kT
i

A e
T

−⎛ ⎞σ = ⋅⎜ ⎟
⎝ ⎠

                 (3.94) 

 

E kT
i T A e−σ ⋅ = ⋅                  (3.95) 

 

Eş. 3.93 ve Eş. 3.95 iletkenlik denklemlerinde σ0 ve A gösterimi ön-üstel 

fonksiyondur ve A sıcaklıktan bağımsız sabit bir değerdir. Bu değerlerin 

hesaplanması mobilite ve buna bağlı olarak da n taşıyıcı yoğunluğu ve difüzyon ve 

sürüklenme hızı hakkında bilgi verir. Eş. 3.91 denkleminde de görüldü gibi 

iletkenlik, yük taşıyıcısı ve difüzyon değeri ile doğrudan ilgilidir. İletkenlik 

denklemindeki Ea gösterimi ise aktivasyon enerjisi olarak tanımlanır. Yukarıda 

belirttiğimiz her iki iletkenlik denklemi de kullanılarak elde edilecek aE
k

−  oranları 

arasında yalnızca küçük bir fark olur. Grafikler ve oranlamalar çalışıldığında ise bir 

fark görülmeyecektir. 

 

İyonik iletkenlerin iletkenlik mekanizmasında örgüdeki iyonlar bulundukları örgü 

noktalarından boş olan başka konumlara göç ederek iletkenlik meydana getirirler. Bu 

durumda burada tanımlanan aktivasyon enerjisi, iyonların hareketi ile meydana gelen 

bu iyonik iletkenlik mekanizmasında iyonların örgüde bulundukları konumdan 

ayrılıp boş olan başka bir konuma geçmeleri için ihtiyaç duydukları eşik enerjisidir. 

İletkenlik denkleminden aktivasyon enerjisi belirlenebilir [6, 30, 42, 76, 77, 84, 87]. 

 

a
T 0

E 1ln( ) ln
k T

⎛ ⎞σ = − ⋅ + σ⎜ ⎟
⎝ ⎠

                (3.96) 

 

Bu denklemdeki sıcaklığa bağlı iletkenlik değişimi deneysel metotlarla elde edilir. 

Elde edilecek veriler ile çizilecek T
1ln( )
T

⎛ σ −⎜
⎝ ⎠

⎞
⎟  grafiği aşağıdaki gibidir. 
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Şekil 3.31. İletkenliğin sıcaklığa bağlı değişimi 
 

Grafikte görülen lineer doğrunun eğimi aE
k

−  değerine eşittir ve grafiğin eğiminden 

Ea hesaplanabilir. Doğrunun lnσT eksenini kestiği nokta ise lnσ0 değeridir ve 1/T 

değerinde  için iletkenliği verir.  T →∞

 

Aktivasyon enerjilerini ölçmek, üretilen bileşikleri karakterize etmede önemli bir 

değerlendirme yöntemidir. Çoğu yüksek oksijen iyonik iletkende Ea aktivasyon 

enerjisi, katkı maddesinin artma miktarına karşılık sabit kalır. Katkı oranına karşılık 

aktivasyon enerjisinin sabit kalması iletkenlik taşıyıcısı olan mobil oksijen iyonları 

miktarının monoton olarak katkı miktarı ile beraber arttığını gösterir [74]. Ayrıca 

aktivasyon enerjisinin sabit olması, sabit olduğu sıcaklık aralığında iletkenlik 

mekanizmasının aynı kaldığını gösterir. İletkenlik mekanizması değişince enerji 

değeri de değişiklik gösterir. İletkenlik mekanizmasının değişimi numunelerde kristal 

yapının ve taşıyıcı yüklerinin cinsinin değişmesi gibi olgulara işaret eder. 

 

Arrhenius Kanunu 

 

İletkenlik için kurulan Eş. 3.93 denklemi, bir kimyasal reaksiyonun gerçekleşme hızı 

ve ortam sıcaklığı arasındaki ilişkiyi veren Arrhenius denklemi ile çok benzerdir. 

Elektrokimya ve fizikokimya alanında önemli çalışmalar yapan İsveçli bilim adamı 

Svante Arrhenius (1859-1927), 1887’de Arrhenius Kanunu ile kimyasal 

reaksiyonlarda reaksiyon hızı, tepkimeye giren bileşenlerin reaksiyon oluşturmaları 

için sahip olmaları gereken minimum enerji ve ortam sıcaklığı arasındaki ilişkiyi 

açıkladı. Sisteme aktivasyon enerjisi verilmedikçe, termodinamik olarak 

 lnσT (ohm-1cm-1) 

1/T (K-1)
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gerçekleşmesi gereken bir tepkime yürümez. Aktivasyon enerjisini belirlemenin en 

iyi yolu deneysel yöntemlerdir. Sıcaklık arttıkça reaksiyon hızı artar ve bu durum 

parçacıkların enerjisinin de arttığı anlamına gelir. İki molekül arasında bir 

reaksiyonun oluşması için bu moleküller birbirleri ile temas ettiklerinde bunların eşik 

enerji denilen bir minimum enerjiye sahip olmaları gerekir. Gerekli enerji burada 

aktivasyon (etkinleşme) enerjisi olarak adlandırılır. Bu enerjiye sahip olan 

moleküllere de aktifleşmiş (aktiflenmiş, etkinleşmiş) molekül denir. Kimyasal bir 

reaksiyonun meydana gelme şart ve süreçlerini açıklayan Aktiflenmiş Kompleks 

kuramına (mutlak tepkime hızı veya geçiş hali kuramı) göre aktivasyon enerjisine 

sahip moleküllerden “aktiflenmiş kompleks” adı verilen kararsız bir ara ürün 

meydana gelir. Bu ara ürün ile reaktif maddeler arasında bir denge olduğu varsayılır. 

Bir reaksiyonun gerçekleşmesi için aktifleşmiş molekül sayısının fazla olması 

gerekir. Bu da tanecik sayısı ve taneciklerin enerjilerine bağlıdır. Yani kimyasal 

reaksiyona girecek tanecik oranı artırılırsa reaksiyon daha hızlı gerçekleşir.  Ayrıca 

bu taneciklerin enerjisi ısı yoluyla artırılarak taneciklerin daha kolay reaksiyona 

girmesi sağlanır ve reaksiyona girecek tanecik sayısı artırılır. Toplamda reaksiyonun 

gerçekleşme hızı artırılmış olur. Arrhenius’a göre bir reaksiyonun oluşma hızı ile Ea 

(J.mol-1) ve T (K) sıcaklığı arasındaki ilişki aşağıdaki şekildedir. 

 

E R Tak e− ⋅∝                   (3.97) 

 

Burada k hız sabiti, R ideal gaz sabitidir (8,31 J·K-1·mol-1). Arrhenius Denklemi ise 

aşağıdaki şekilde verilir. 

 

E R Ta0k k e− ⋅= ⋅                  (3.98) 

 

Bu denkleme Arrhenius Denklemi denir. Teorik olarak Arrhenius bağıntısındaki k0 

(frekans faktörü, ön-üstel faktör) sabitini açıklamak için farklı kuramlar öne sürülür 

ve bunlardan biri yukarıda da değinilen Aktiflenmiş Kompleks kuramıdır. Frekans 

faktörü sıcaklığa çok zayıf bağlı olmakla beraber, sıcaklık değişimi ile çok az değişir. 

Küçük değişimlerde sabit kabul edilir. Denklemin her iki tarafının logaritması 
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alınmasıyla oluşacak  fonksiyonunun grafiği çizilebilir. y a x b= − ⋅ +

 

a
0

E 1ln k ln k
R T

⎛ ⎞= − ⋅ +⎜ ⎟
⎝ ⎠

                (3.99) 

 

Bu denkleme ait (ln k 1 T− )  grafiğinin eğiminden Ea bulunur. Çizilen grafiğe 

Arrhenius Eğrisi adı verilir.  

 

Bu durum yukarıda açıkladığımız elektrik iletkenliği için de geçerlidir. Eğer 

ortamdaki yüklü tanecik sayısı artarsa ve sahip oldukları enerji de ısı yoluyla 

artırılırsa valans bandındaki yükler iletkenlik bandına geçip örgüde hareket ederek 

elektrik akımını başlatabildiği gibi aynı zamanda akım şiddetini de artıracaktır. 

Taneciklerin enerjilerinin artması ya da aktivasyon enerjisinin azalması yüklerin 

daha kolay hareket etmesi ve daha kolay iletime katkıda bulunması anlamına gelir. 

Bu nedenle elektrik iletkenlik denklemi ampirik olarak Arrhenius denklemine 

benzetilebilir ve iletkenlik için yukarıda çizilen ( )Tln( ) 1/ Tσ −  grafiği Arrhenius 

eğrisi olarak adlandırılabilir. Ayrıca Eş. 3.90 mobilite denkleminin de Arrhenius 

denklemine uyduğuna dikkat edilmelidir. 

 

Oksijen iyonik malzemelerin Arrhenius eğrilerine ait yapılan çalışmalarda, bu 

malzemelerin Arrhenius eğrilerinin iki bölgeli olduğu yaygın olarak bildirilen tipik 

davranışıdır [5, 30, 31, 37, 48, 54, 55, 79]. Düzensiz başlayan eğri belirli bir sıcaklık 

bölgesi aralığında düzenli bir artış seyri gösterir ve kritik bir sıcaklıkta ani bir 

zıplama yaparak yüksek bir iletkenlik gösterir ve bu noktadan itibaren tekrar sabit bir 

eğim gösterir. Farklı aktivasyon enerjisi değerler farklı iletkenlik mekanizmalarına 

işaret eder. Bu nedenle bu kırılma sıcaklığı ve öncesindeki iletkenlik 

mekanizmalarının da farklı olduğu söylenebilir. Eğrideki bu kırılma noktası 

civarındaki sıcaklıklarda faz dönüşümünün meydana geldiği bildirilmiştir [2, 6, 36]. 
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Şekil 3.32. İki bölgeli elektrik iletkenlik eğrisi (%4 mol Sm2O3 katkılı β-fazı Bi2O3  

sistemi, 800 oC, 48 sa) 
 

 

3.6. Elektrik İletkenliği Ölçüm Süreçleri ve DAQ 

 

Bir malzemenin iletkenliği o malzemenin karakteristik bir özelliğidir. İletkenlik  ya 

da özdirenç değerinin belirlenerek referans değerlerle kıyaslanması ile malzemenin 

içeriği, katı ise kalınlığı, uygulama alanında kullanılmasına uygunluğu, iletkenliğinin 

verimli olması gibi değerlerinin belirlenmesini sağlanır. Katı malzemelerde önceki 

bölümlerde belirtilen uygulama alanın uygunluğunun yanı sıra sıvıların da 

iletkenliğinin belirlenmesi endüstriyel alanda önemlidir. Sıvı çözeltilerde çözeltinin 

derişimi, iyonların mobilitesi ve değerlikleri, sıcaklık katılarda olduğu gibi burada da 

etkilidir [80]. Sıvıların iletkenlikleri ölçülüp referans değerlerle kıyaslanarak, içme 

suyunda olduğu gibi, sıvının saflığı ya da kirliliği belirlenebilir. 

 

Temel olarak bir numunenin iletkenliğinin belirlenmesi için numuneye verilen akım 

şiddeti (I) ile bu iki kutup arasındaki potansiyel farkı (V) oranlamak yeterlidir. Buna 

2-nokta ölçüm tekniği de denir. Ancak bu ölçüm tekniğinde bağlantı uçlarının 

numuneye temas ettikleri noktalarda meydana gelen direncin ölçüme dahil olması, 

numunenin gerçek özdirencinin doğru olarak belirlenmesini engelleyen önemli bir 

durumdur. Daha önce de belirtildiği gibi özdirenç ölçümünde numunenin geometrik 

yapısı önemli rol oynar. 
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Bağlantı tellerinin geometrik yapısı da önemlidir. Tellerin daire kesitte olması ve 

kesit yarıçapının hesaba katılması gereklidir [26]. Bu noktada numune üzerine temas 

eden telin değme yüzeyi de özdirenç ölçümü sonucunu etkiler. Bağlantı temas 

noktalarında meydana gelen bu ek direnç numune direncinin gerçek değerinden daha 

yüksek ölçülmesine neden olur. Bu durumda bağlantı noktasındaki bu temas 

direncini ortadan kaldıracak bir yöntem bulunmalıdır. Bağlantı uçlarını incelterek 

temas yüzeyini en aza indirmek geometrik katkıları azaltan bir çözüm olmasına 

karşın temas direncini artırır. Bu durumda bağlantı uçları direncinin etkisini ortadan 

kaldıran 4-nokta iletkenlik ölçüm tekniği daha uygun bir yöntem olur.  

 

      
     (a)         (b) 
 

   
   (c)          (d) 

 
Resim 3.1. 4-nokta iletkenlik ölçüm probları. a) Aynı hizada çift taraflı bağlantı 

uçları, b) Aynı hizada bağlantı uçları, c) Kare düzende bağlantı uçları, d) 
Mikro mesafeli aynı hizada bağlantı uçları 

 

2-nokta ya da 4-nokta olsun bağlantı uçlarının numune üzerine temas şekli önemlidir. 

Bağlantı uçlarını numune yüzeyine tutturmanın bir yolu onları iletken bir yapıştırıcı 

(pasta, boya) ile sabitlemektir. Bu amaç için telin yapıldığı malzemeye en yakın 
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direnci gösteren ve numuneden daha yüksek dirence sahip olmayan, mümkünse aynı 

maddeden yapılmış yapıştırıcılar kullanılır. Bu maddenin seçiminde erime noktasının 

numunenin erime noktasına eşit ya da yüksek olmasına dikkat edilmelidir. Gümüş, 

altın, platin ve indiyum pasta yaygın olarak kullanılır. Bağlantı telinin ucu numune 

üzerine doğrudan bu pastalar ile tutturulabileceği gibi farklı bir teknik olarak numune 

üzerinde oluşturulan elektrotlara da sabitlenebilir. Bu teknikte ise genellikle tutturucu 

pastanın numune üzerine tutunamadığı ve sağlam tutunmanın gerçekleşemediği 

durumlarda oldukça yardımcı olan bir yöntemdir. Bu amaçla tercihen buhar kaplama 

yöntemiyle ince şerit halinde numune yüzeyine bağlantı sayısı kadar elektrot 

oluşturulur [91]. Gerekli ısıl işlemlerle bu metal şeritler sağlamlaştırıldıktan sonra 

bağlantı uçları bu şerit elektrotlar üzerine pasta ile sabitlenir ve tekrar ısıl işlemlerle 

bağlantılar sağlam hale getirilir. 

 

Yapıştırıcı pasta ile bağlantı yapmada kullanılan ara ısıl işlemlerin önemi pastanın 

kuruması, sertleşmesi, dayanıklı hale gelmesi ve özellikle numune yüzeyine sağlam 

olarak tutunmasını sağlamaktır. Isıl işlem uygulamak pasta içinde yer alan epoksinin 

ortamdan uzaklaştırılmasını sağlayarak saf hale getirilmesi ve pastanın daha sert ve 

sağlam tutunmasını sağlar. Yine de bu yöntem bağlantı uçlarının numuneye temas 

noktalarındaki direnci önemsiz hale getiremez. Bu yönteme alternatif en iyi yöntem 

bağlantıların hiçbir yardımcı madde kullanmaksızın numuneye doğrudan temas eder 

bir vaziyette durmasını sağlamaktır. Yabancı madde kullanmamak temas direncinin 

artmasını engeller. Bu amaçla çeşitli ölçüm kitleri tasarlanmıştır. Genel olarak 

piyasada yer alan ölçüm kitlerinin kullanılabildiği en yüksek ölçüm sıcaklığı 400-600 
oC civarındadır.  

 

 
 
Şekil 3.33. Ucu sivriltilmiş bağlantıların numuneye teması 
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İletkenlik ölçümünde bağlantı uçlarından akım şiddeti ve potansiyel farkı değerleri 

okunur. Bu süreçte akım şiddetinin değeri, akımın numune üzerine sürekli ya da 

belirli aralıklarla verilmesi, DC ya da AC akım kullanılması ölçüm şekillerini 

belirler. Her yöntemin uygun cihazların temin edilmesi ve ölçüm sırasındaki 

etkilerinden dolayı birbirlerine göre çeşitli üstünlükleri vardır. DC akım kolay 

uygulanabilir bir yöntem olmasına karşılık hep aynı yönde akım geçişi akım 

kutuplarında yük birikmesine ve bağlantı temas noktalarında ısınmaya neden 

olmaktadır. Bu ısınma çok yüksek sıcaklıklara ulaşabilmekte ve hatta numunenin ya 

da bağlantı tellerinin erimesine neden olmaktadır. Bunun en büyük nedeni ise sürekli 

akım verilmesi ve numunenin direncinin yüksek olmasından dolayı bağlantı uçları 

temas noktalarında meydana gelen aşırı yük birikmesidir (kutuplanma, polarizasyon). 

Gerilim periyodik aralıklarla kesikli olarak verilmesi (pratikte 60 sn periyotlarla) 

numune ve özellikle bağlantı uçları civarında yük birikmesini buna bağlı olarak da 

özdirencin daha yüksek ölçülmesini engellemeye yardımcı olur [15]. Bütün bu 

olumsuz durumları ortadan kaldırmak için numuneye uygulanan gerilim azaltılabilir 

ve yük birikmesini engellemek için akım devreye kısa süreli ve belirli aralıklarla 

kesikli olarak verilebilir. İki akım uygulaması arasında numune üzerinde yük 

boşalmasına izin verilmiş olur. Ayrıca A.C. akım uygulamak da bu sorunu çözmeye 

yardımcı olur [80]. 

 

Ölçümün vakum ortamında olması her zaman zorunlu değildir. Ancak çoğu yüzeyler 

havadan etkilenir. Numune yüzeyinden su emebilir ve ortamdaki oksijen numune ile 

reaksiyona girebilir. Bunu ortadan kaldırmak için numune cinsine göre vakum ortamı 

gerekebilir. Ayrıca ortamın nemlilik miktarının fazla olması yüzey özdirenç ölçüm 

sonuçlarının normalden daha düşük olmasına yol açar [15]. Bu nedenle birbiriyle 

kıyaslanan bütün numunelerin iletkenlik ölçümlerinin aynı ortam şartlarında 

yapılmasına özen gösterilmesi gerekir. 

 

Toz halinde olan numunelerde ölçüm yapılabilmesi için numunenin sabit şekilli 

hacim haline getirilmesi ihtiyacı vardır. Bu şekillendirme işlemi, numuneyi farklı 

yöntemlerle ince film olarak üreterek olabileceği gibi katı hal reaksiyonları ile çeşitli 

geometrik şekillerde üretmek de olabilir. Bu durumda numunenin geometrik şekli ve 
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yapısı iletkenliklerinin ölçümü için yapılacak hesaplamalarda hesaba katılması 

gereken bir unsur olacaktır. Toz malzemenin disk şeklinde tablet haline getirilmesi 

yaygın bir şekillendirmedir. Tablet haline getirme işlemi yüksek basınçlı pres ve 

kalıp kullanılarak yapılır. Kalıptan çıkarılan tablet belirli bir süre (4-5 saat), erime 

noktası altında ve herhangi bir faz dönüşümünün gerçekleşmediği bir sıcaklıkta 

tekrar kalsine edilerek kristal şekillenmesinin tamamlanması sağlanır. Basınç 

etkisiyle maddenin kısmen de olsa doğası ve yapısında meydana gelen deformasyonu 

ortadan kaldırmak için yüksek basınçla değişmiş olan kristal yönelimleri ısıl işlem 

sırasında tekrar yönlendirilir.  

 
 

 
 
Resim 3.2. Tablet kalıplı pres makinesi 
 

Hazırlanan numunelerin iletkenliklerinin sıcaklığa bağlı değişimleri incelenecekse 

kullanılacak olan fırın özenle seçilmelidir. Yapılacak ısıl işlemlerde kullanılacak 

fırının doğru sıcaklık değerini göstermesi, değerlerin doğru hesaplanmasında 

önemlidir. Bu nedenle programlanabilir fırınlar kullanılmalıdır. Fırınların 

kalibrasyonu üç nokta termal çift kullanılarak su buz karışımı ile referans ucu 0 
oC’de tutularak yapılmalıdır.  
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Resim 3.3. Dijital kontrollü ısıl işlem kül fırını 
 

İletkenliği ölçülen numuneden elde edilen V ve I verilerinin alınması için bilgisayar 

kontrollü bir sistem kurmak ölçme işlemi sürecini oldukça kolaylaştıran ve hata 

payını azaltan bir yöntemdir. Bilgisayar aracılığıyla veri toplanması ve 

değerlendirilmesi yöntemine Uzaktan Veri Eldesi Kontrol Sistemi (Data Acquisition 

(DAQ) Control System) adı verilir. Tak-çalıştır (plug-in) veri kartları kullanmak, 

yüksek hızlı veri iletimi ve cihaz kontrolü için idealdir. Veri iletimi ve cihaz kontrolü 

bilgisayarda bu amaç için oluşturulmuş bir yazılım aracılığı ile yapılır. Bu amaçla 

yazılmış piyasada mevcut bulunan bir çok program vardır. Bunlar arasında en yaygın 

yazılımlar TestPoint ve LabView paket programlarıdır. Bu yazılımlar bir çok 

programlama dilini desteklemelerine karşın kendilerine ait programlama dili de 

geliştirmişlerdir. Örneğin LabView yazılımı kendi içinde “G” program dilini 

kullanmaktadır ve bu derlenmiş C programları ile mukayese edilebilir işletim hızına 

sahip olan tek grafiksel programlama sistemi olduğu üreticisi tarafından 

belirtilmektedir. Ayrıca uzaktan kontrole müsait hemen hemen tüm cihazlar Pascal, 

Q-Basic ya da Visual Basic programlama dileriyle, her cihazın kendi komutlarını 

kullanılarak yazılan programlar tarafından da kontrol edilebilir. Ancak gelişmiş 

arayüze sahip olmamaları ve kısıtlı fonksiyonlara sahip olmaları yukarıda adı verilen 

özel paket programlar karşısında dezavantaj oluşturur. 
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Şekil 3.34. Uzaktan kontrol sistemi 
 

Enstrümantasyon, geleneksel ya da sanal ölçüm aletleri (enstrümanları) ile yapılır. 

Hem geleneksel hem de sanal ölçüm aletleri aynı işlevleri yerine getirirler; Veri 

toplarlar, saklarlar ve sonuçları gösterirler. İkisi arasındaki en önemli fark esnekliktir. 

Sanal enstrümanlar kullanıcı tarafından tanımlanırlar. Uygulama için gerekli olan 

donanım, yazılım ve aksesuarlar kullanıcı tarafından bir araya getirilir. Bu yöntemin 

getirdiği esneklik, bütün özellikleri üretici tarafından belirlenmiş ve sanal olarak 

program tarafından yaratılmış cihazların (voltmetre, osiloskop, sıcaklık ve basınç 

ölçerler gibi) değişen teknoloji ile gerçekte cihazda artırılmış fonksiyon ve 

hassasiyetlerinin yine burada da sanal olarak uygulanabilmesidir. Böylece gerçekte 

elde var olan cihazın belirli aralıklarla yenileri ile değiştirilmeleri yerine bilgisayarda 

oluşturulmuş sanal cihaz yeniden programlanarak yeni bir cihaza sahip olunabilir. 

Sanal enstrümantasyon (VI, Virtual Instrumantation) ile kullanıcı tamamen kendi 

uygulamalarına özel, bütün ihtiyaçlarını karşılayabilen, gerektiğinde türlü işler 

yüklenmek üzere yeniden programlanabilen cihaz çözümleri üretebilir. 

 

Geleneksel enstrümantasyonda ise var olan cihaz bir bilgisayara bir arayüz 

(interface) kart ile bağlanarak veri akışı gerçekleştirilebilir. Bu amaçla oluşturulmuş 

bir sistemde, IEEE 488.2 protokolü (bir çeşit soket ve kablolama sistemi) ile veri 

iletimi sağlayan bir arayüze bağlı ve GPIB veri akış uygulamasına sahip herhangi bir 

cihaz kontrol edilebilir. Aynı kontrol sistemi basit bir RS-232 sistemi ile de 
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mümkündür. Fakat bu yöntem veri iletim yavaşlığı ve düşük fonksiyonellik 

bakımından daha az tercih edilir. 

 

 
 
Şekil 3.35. RS232 ve IEEE-488 port resimleri 
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4. DENEYSEL ÇALIŞMALAR 

 

4.1. Numunelerin Hazırlanması 

 

Katı hal reaksiyon işlemine sokulacak olan Bi2O3 ile katkı malzemesi olarak 

kullanılacak olan Ln2O3 oksit bileşikleri mol oranı 0,01≤x≤0,10 stokiyometrik 

aralığında, (Bi2O3)1-x(Ln2O3)x ikili sisteminde katı seramik oksit karışımları olarak 

üretildi. Burada Ln3+ katkılanacak olan oksit bileşikteki katyon elementtir. 

Numuneler katı hal reaksiyonu ile hazırlandı. 

 

Numunelerin katkı miktarlarını belirlemek için karışım maddelerinin yüzde 

miktarları ( x, % mol) aşağıdaki formüllerle hesaplandı. Denklemler katkı (dopant) 

maddesinin mol miktarı ( ) ( )D A D
n m m x= =  ve ana madde Bi2O3 mol miktarı da 

( ) (B A B
n m m 1 x= = )−  eşitliklerini içerir.  mA atom kütlesi, mT toplam kütle, nD 

katkı maddesinin mol miktarı, nB temel maddenin mol miktarı olmak üzere, 

karışımda kullanılan katkı ve ana maddelerin kütleleri aşağıdaki denklemler ile 

hesaplanabilir. 

 

( )
( ) ( )

T D A D
D

D A B AD B

m n m
m

n m n m
⋅ ⋅

=
⋅ + ⋅

                 (4.1) 

 

B Tm m m= − D                    (4.2) 

 

Başlangıç maddeleri olarak %99,99 (Merck) saflıkta Bi2O3, Dy2O3, Sm2O3, Eu2O3 

bileşikleri kullanıldı. Belirtilen mol oranlarında hazırlanan karışımlar tartıldıktan 

sonra agat havanda öğütülerek hazırlandılar. Öğütme işleminde ikili bileşikten oluşan 

karışımın homojen karışım olmasına ve toz halindeki numune taneciklerinin 

yeterince ufak parçalar haline getirilmesine özen gösterildi. Katı karışımlar 650 
oC’de kalsine edildikten ve tekrar öğütüldükten sonra çeşitli sıcaklıklarda ard arda 48 

saat ısıl işlemlere tabi tutuldular. Her bir ısıl işlem basamağında katı karışımlara 

homojenliklerini ve difüzyon hızlarını artırmak amacıyla öğütme işlemi uygulandı. 
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Numuneler, uygulanan her bir ara ısıl işlem sıcaklığı sonrasında fırın ortamında 

kendi halinde soğutulmaya bırakıldı. Ayrıca her ikili bileşik  dikey tüp fırın 

içerisinde Bi2O3 erime sıcaklığına kadar ısıtıldıktan sonra saf su-buz karışımı 

içerisine düşürülerek ani soğutma yapıldı. Ani soğutmalar 800–825 oC civarında 

yaklaşık 15 dakika bekletilen numunelerin iki defa damıtılmış saf su–buz karışımı 

içerisine atılması suretiyle yapıldı. Bu şekilde kendi haline yavaş soğuma ile hızlı 

soğumanın faz dönüşümüne etkisinin gözlenmesi amaçlandı. 

 

 
 
Resim 4.1. Dikey tüp fırın 
 

Katıhal reaksiyonları açık atmosferde çalışan kül fırınlarda ve alümina krozelerde 

gerçekleştirildi. Alümina krozeler reaksiyon işlemlerine başlanmadan önce 48 sa ve 

700 oC sıcaklıkta ısıl işleme tabi tutuldular. Bu ısıl işlem öncesi ve sonrasında boş 

haldeki kütleleri ölçüldü. Krozelerin kütlelerinin ısıl işlem öncesi ve sonrası değerleri 

aynı olana kadar bu işlem tekrarlandı. Burada amaç krozeleri sabit tartıma 

getirmektir. Bu yöntem sayesinde numunelere uygulanan ısıl işlemler sırasında 

yapılacak olan tartımlar ile beklenen numune kütle değişimleri sadece numunelere ait 

olacaktır.  

 

 
 
Resim 4.2. Alümina kroze 
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Kullanılacak olan numunelerin kütleleri, numuneler kroze içerisindeyken 10-4 gr 

hassasiyetli terazi ile belirlendi. Her bir ısıl işlem öncesi ve sonrasında örneklerin 

tartımı yapılarak sürekli olarak kütle değişimleri izlendi. Reaksiyon sıcaklığına bağlı 

olarak örneklerin renk değişimleri de ayrıca izlendi.  

 

Her ısıl işlem basamağında XRD ölçümlerinin yapılması, herhangi bir fazın oluşup 

oluşmadığının anlaşılması ve oluşan fazların elektrik iletkenliklerinin ölçülmesi 

amacıyla belirli miktarlarda toz numune alındı. Bu işlemler sonucunda 10 farklı katkı 

yüzdesinde ve farklı sıcaklıklarda hazırlanmış numuneler etiketlenerek stoklandı. 

Bunlardan β-faz gözlenenler alınarak gerekli ölçümlere başlandı. 

 

Birim hücre parametreleri belirlenerek, katkı miktarına bağlı olarak bu 

parametrelerdeki değişim izlendi. Bu şekilde sentezleme aşamasında oluşan kimyasal 

reaksiyon ve kimyasal yapı hakkında yorum yapılabilmesi sağlandı. 

 

Faz dönüşüm sıcaklıklarını belirlemek için her katkı cinsi için ikişer örnek alınarak 

DTA yapıldı. Bu şekilde ısıtılan numunelerin yüksek sıcaklıklarda faz 

dönüşümlerinin hangi sıcaklıklarda olduğu ve β-fazın kararlı olduğu sıcaklık aralığı 

belirlendi. 

 

Devamında ölçüme alınan toz numuneler preslenip tabletler haline getirilerek ölçüme 

hazırlandı. Presleme işlemi Specac marka pres makinesi ile yapıldı. 13 mm çapındaki 

kalıp içine yerleştirilen numuneler 980 MPa basınç altında preslendi. Bu şekilde 

oluşturulan bütün tabletlerin en az 1 mm kalınlığında olmasına özen gösterildi. 

Tabletler preslendikten sonra 600 oC sıcaklıkta 10 sa kalsine edildi. Presleme 

sonucunda numunelerde presleme öncesine oranla sertliklerinde artış gözlendi. 

Ayrıca ısıl işlem sonrasında numunelerin renklerinde sıcaklığın etkisiyle değişim 

gözlendi. Daha sonra tabletlerin iletkenlik ölçümlerine başlandı. 

 

4.2. İletkenlik Ölçüm Sistemi 

 

İletkenlik ölçümünün yüksek sıcaklıkta yapılacak olması, daha önceki bölümlerde de 
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belirtildiği gibi doğru özdirenç değerinin belirlenmesinde bazı zorlukları beraberinde 

getirmektedir. Yüksek sıcaklıkta metal bağlantı tellerinin direnci yükselirken 

numunelerin dirençleri düşer. Düşük sıcaklıkta yüksek numune direncinden dolayı 

akım kutuplarında meydana gelecek yük birikmesinden dolayı deney sonuçları 

etkileneceğinden, bağlantı noktaları temas dirençlerini dışarda tutacak şekilde 

güvenli bir ölçüm ile doğru iletkenlik değerinin belirlenmesi gerekir [77]. Bu amaç 

doğrultusunda yapılacak iletkenlik ölçümünde literatürde en çok rastlanılan ve 

güvenilen teknik 4-nokta yöntemidir. 

 

Dy2O3, Eu2O3 ve Sm2O3 oksit bileşikleri katkılanarak elde edilmiş β-fazındaki Bi2O3 

toz numunelerin elektrik iletkenlikleri 4-nokta DC iletkenlik ölçüm yöntemi ile 

ölçüldü. Oda sıcaklığında yalıtkan olması beklenen numunelerin oksijen iyonik 

iletken seramikler olması ve yüksek sıcaklıkta iletkenliklerinin artmasından dolayı 

ilekenlik ölçümleri numunenin erime sıcaklığı ya da faz dönüşümü sıcaklığına kadar 

sürdürüldü. Bağlantı uçlarının numuneye değecek şekilde yerleştirilmesi istenilen en 

uygun durum olmasından dolayı deney düzeneği bu şekilde hazırlandı. Birbiriyle eşit 

aralıklarla yan yana dizilmiş ve daire numunelerin merkezine ortalanmış dört uçtan 

oluşan özel iletkenlik ölçüm kiti ile kurulan düzenekle ölçüm deneyleri yapıldı. 

Deneyler sırasında herhangi bir iletken yapıştırıcı kullanılmadı. 

 

Ölçümlerde bu amaç için özel olarak tasarlanan ve alüminadan imal edilmiş özel bir 

iletkenlik ölçüm kiti kullanıldı. Resim 4.4’de görülen kit 4 parçadan oluşmaktadır. 

Dört adet bağlantı telini numune üzerinde yukarıdan aşağı doğru tutan bağlantı 

taşıyıcı, numunenin içine yerleştirildiği numune taşıyıcı, numunenin bağlantı 

uçlarına tam temasını sağlamak için numune taşıyıcısını yukarı bağlantı uçlarına 

doğru istenilen miktarda kaldıran hareketli mekanizma ve gövde. Kitin tamamının 

alüminadan yapılmasının nedeni, alümina malzemesi yüksek sıcaklığa dayanıklı ve 

bu sıcaklıkta iletken hale geçmeyen ve kalıplarla şekil verilebilir sert bir malzeme 

olmasıdır. Fırın içine sabit olarak yerleştirilen ölçüm kitine bağlantı telleri 4 oluklu 

alümina boru ile fırın içinden fırın dışına uzanan bir hat şeklinde yerleştirildi. 

 



 93

 
 
Resim 4.3. İletkenlik ölçüm kiti  
 

Bağlantı teli olarak kullanılan 0,5 mm çaplı ve tablete değecek olan ucu sivriltilmiş 

platin teller numune üzerine temas edecek şekilde yerleştirildi. Bu amaç için tabletler 

el yordamıyla yükseltilerek tabletin bağlantı uçlarına tam olarak temas ettiğinden 

emin olundu. Ayrıca her seferinde tek tek bütün bağlantı uçlarının tablet üzerine ne 

kadar sağlam bastığı kontrol edildi. 

 

Fırın olarak programlanabilir kontrolcüye sahip Nabertherm marka bir fırın 

kullanıldı. Isıl işlem basamakları programlanarak sıcaklık yükselmeleri fırın 

tarafından belirlenen süreler içerisinde, sabit ısıtma hızında yükseltildi ve dışarıdan 

müdahale edilmedi. Numune ve kit fırının  tam orta noktasına gelecek şekilde 
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yerleştirildi ve bütün ölçümlerde kitin yeri sabit tutuldu. 

 

İyonik iletkenlik gösteren bileşiklerde I değeri çok düşüktür. Bu nedenle 

elektrometre görevi görecek olan cihazın yüksek hassasiyette olması gerekir. Ancak 

bu yapıdaki ölçüm cihazlarından doğruya en yakın değerler okunur. Kullanılacak 

cihazların nitelikleri bu amaç doğrultusunda belirlendi. 

 

 
 
Şekil 4.1. İletkenlik ölçüm düzeneği 
 

Burada I elektrometreden, V multimetreden okunur. Numuneye yakın konumda 

duran termal çift (T.C.) ise o anki sıcaklığı belirler. I akışı her durumda palet 

üzerinde 1. bağlantıdan 4. bağlantı ucuna doğrudur. I geçişi esnasında numune 

üzerine düşen gerilim 2. ve 3. bağlantı uçlarından okunur. Burada elektrik iletkenliği 

aşağıdaki denklem ile hesaplanmıştır. 

 

1
T

I G
V

−σ = ⋅                     (4.3) 

 

Burada I numuneden geçen akım (A), V numune üzerinde gözlenen potansiyel fark 

(V), G geometrik düzeltme katsayısıdır (cm). 

 

Geometrik düzeltme katsayısı daha önceki bölümde anlatılan teorik temeller dikkate 

alınarak belirlenmiştir. İletkenlik ölçümünde kullanılan numuneler 13 mm çap ve 1 

mm (+0,1 mm) kalınlığa ve bağlantılar arası 2 mm mesafeye sahiptir. Bu boyutlar 
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tüm ölçülen numunelerde sabit tutulmuştur. Numunelerin sonlu ince kalınlık ve sonlu 

daire yüzeye sahip olduğu göz önünde bulundurularak geometrik faktör için gerekli 

olan sayısal değerler belirlenmiştir. 

 

4.3. Geometrik (Özdirenç Düzeltme) Faktörün Hesaplanması 

 

Hazırlanan numunelerin geometrisi t kalınlığında, d çapında daire geometriye sahip 

disktir. Bu disk tabletlerin boyutları ve bağlantı uçları arası s mesafesi aşağıdaki 

gibidir. 

 

t  0,11 cm ≅

s = 0,20 cm 

d = 1,30 cm 

 

Geometriye ait oranlar aşağıdaki gibidir. 

 

t 0,11 0,55
s 0,20
= =  

 

d 1,3 6,5
s 0,2
= =  

 

Bu oranlara bakıldığında t 0,5
s
≥  olduğu görülür. Bu durumda gerekli geometrik 

düzeltme faktörü aşağıdaki denklem olacaktır. 

 

( ) ( )1 2G 2 s F t s F d s= ⋅π⋅ ⋅ ⋅                 (3.68) 

 

Buradaki F ek geometrik düzeltme faktörlerinin hesabı aşağıdaki gibi olur. 
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( )1
t / s 0,5F t s 0,345267

Sinh0,5Sinh(t / s) 2 ln2 ln
Sinh0,25Sinh(t / 2s)

= = =
⎛ ⎞ ⎛ ⎞⋅⋅ ⎜ ⎟⎜ ⎟

⎝ ⎠⎝ ⎠

             (4.4) 

 

( )
( )
( )

2 2 2

22

ln 2 ln 2F d s 0,829720
6,5 3d s 3 ln 2 lnln 2 ln 6,5 3d s 3

= = =
⎡ ⎤ ⎡ ⎤++ ++ ⎢ ⎥ ⎢ ⎥−⎣ ⎦−⎢ ⎥⎣ ⎦

             (4.5) 

 

Eş. 4.4 hesabının sonucu Uhlir’in bildirdiği denklem ile de doğrulayabiliriz [83]. 

Uhlir yalıtkan ve  t 0,5
s
≥  olan bir malzeme için kalınlığa bağlı düzeltme faktörünü 

Eş. 3.43 eşitliği ile vermişti [83]. Bu denklemi F1(t/s) denklemine dönüştürerek 

yeniden yazılırsa aşağıdaki şekli alır. 

 

( ) ( ) ( )1
1 t / sF t / s

C.D. 2 ln 2 N s / t N s / 2t
= =

⋅ − +⎡ ⎤⎣ ⎦
               (4.6) 

 

Çizelge 3.5’den bizim numunemiz için geçerli olan s 2
t
≅  değerinin karşılığına 

bakılığında, Uhlir’in hesabına göre aşağıdaki değer bulunur. 

 

Uhlir
1 1F (t / s) 0,3597

C.D. 2,7799
= = =                 (4.7) 

 

Bu değer bizim Eş. 4.4 ile hesapladığımıza yaklaşık eşittir. Hesaplamalarımızda 

kullanacağımız toplam geometrik düzeltme faktörü aşağıdaki değer olarak elde 

edilir. 

 

( ) ( )1 2G 2 s F t s F d s 2 0, 2 0,345267 0,829720= ⋅π⋅ ⋅ ⋅ = ⋅π ⋅ ⋅ ⋅              (4.8) 

 

G 0,3599=  (cm)                   (4.9) 
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Bu değer özdirenç denklemine konarak iletkenliğin hesaplanmasında kullanılmıştır. 

 

V 0,3599
I

ρ = ⋅                  (4.10) 

 

T
1

σ =
ρ

                  (4.11) 

 

4.4. İletkenlik Ölçümü  

 

β-tipi Bi2O3 katı çözeltilerinin toplam elektrik iletkenliği (σT) dört nokta D.C. metodu 

ile sıcaklığa ve katkı maddesinin miktarına bağlı olarak ölçüldü. İletkenlik ölçüm 

kitine yerleştirilen tabletler üzerine platin bağlantı uçlarının güvenilir teması 

sağlandıktan sonra güç kaynağı ile 1. ve 4. bağlantılar arasına gerilim uygulandı. 

Bütün ölçüm süreci kurulan DAQ (Data Acquisition) kontrol sistemi ile yürütüldü. 

Kurulan iletkenlik ölçüm sisteminde güç kaynağı olarak dijital kontrolcüye sahip 

Keithley 2400, veri toplamak için de Keithley 7700 Scanner kart içeren Keithley 

2700 dijital multimetre, verilerin bilgisayara aktarılması ve cihazların uzaktan 

kontrolü için Keithley 488.2 Interface kart ve IEEE-488.2 bus kablo kullanıldı. 

Bütün cihazlar GPIB protokolünü destekleyen uygun portlara sahiptir ve veri 

aktarımında da bu protokol kullanılmıştır. Verilerin scanner kart üzerinden 

toplanması için Keithley Integra Up&Running yazılımı, güç kaynağının istenilen 

değerde akım uygulamasının sağlanması için de Pascal programlama dilinde 

oluşturulmuş bir yazılım kullanıldı. 

 

İlk olarak bütün numunelerin oda sıcaklığındaki iletkenliklerini görmek amacıyla oda 

sıcaklığındaki fırın ortamında 10-200 V aralığında ve 10 V basamaklı artışla I-V 

taraması yapıldı. Ardından kapalı fırın içinde 100 oC de en az 5 sa bekletilen sistem 

bu sıcaklıktan itibaren ortalama 800 oC sıcaklığa kadar olan aralıkta, sabit 5 V 

gerilim altında, çeşitli sıcaklık artışı basamaklarında I ve V değerleri ölçüldü. 5 V 

gibi düşük gerilim uygulanmasının yüksek numune direncinden dolayı temas 

noktalarında meydana gelen ısınmayı oldukça düşüreceği beklendi. Daha yüksek 
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gerilim uygulandığında bu noktalarda aşırı ısınma gözlenmiş ve bu yüksek ısınma 

numunede ve bağlantı tellerinin uçlarında erimeye yol açmıştı. Numunelerin yaklaşık 

erime noktasının 825 oC olduğu düşünülürse bu ısınma oldukça yüksek olduğu 

anlaşılır. Bu amaçla düşük voltaj uygulanması ve akımın periyotlarla verilmesi 

sonucunda bu tür bir aşırı ısınmanın oluşmadığı gözlendi. Sabit gerilim her veri 

alınmasından sonra kapatılarak yük boşalmasına izin verildi. Ölçüm sırasında 

uygulanan gerilimin voltajı, süresi ve çevresel şartlar sabit tutulmaya çalışıldı.  

 

Her sıcaklığa ait 10 farklı I-V değeri alınarak ölçüm verileri toplandı. Bu değerlere 

bakılarak numunenin her ölçüm sıcaklığına ait elektrik iletkenliği hesaplandı. Daha 

sonra bu değerler ile toplam iletkenlik (σT) ve ait olduğu sıcaklık (T) ilişkisini ortaya 

koyan  “log(σT) - 1000/T” grafikleri çizildi. Çizilecek olan iletkenliğin sıcaklığa 

bağlı değişim grafikleri ile malzemenin yüksek sıcaklıktaki faz değişimi ve iletkenlik 

mekanizmaları hakkında da bilgi sahibi olunabilir. Çizilen “log(σT) - 1000/T” 

grafiklerinin hepsi birbirleri ile karşılaştırılarak iletkenlik özellikleri belirtildi. 

Hesaplanan iletkenlik değerleri tablo ile bir araya getirilerek tüm malzemeler 

içerisinde β-fazında olan ve olmayan numunelerde gözlenen en yüksek iletkenlik 

tespit edildi ve literatürdeki seramik elektrolitlerle kıyaslandı. 

 

Katkı miktarının iletkenliğe katkısı üzerinde çalışıldı. Bu amaçla artan her % mol 

katkıya karşılık β-fazı için en yüksek iletkenlik değerleri grafiği oluşturuldu. Böylece 

katkı arttıkça β-fazında ortaya çıkan en yüksek iletkenlik değerinin nasıl değiştiği 

belirlendi. 

 

Katkı cinsinin de iletkenliği değiştirmesi beklenmektedir. Bunu ortaya koymak 

amacıyla Ln2O3 içerisindeki Ln3+ katyonu yarıçapına karşılık yine β-faz yapıda olan 

ve en yüksek iletkenlik değerleri grafiği oluşturuldu. İyonik yarıçap arttıkça elde 

edilecek en yüksek iletkenlik değerinin değişimi belirlendi. 

 

Elde edilen iletkenlik değerleri ve gözlendiği sıcaklık değerleri kullanılarak bütün 

numunelere ait Arrhenius eğrilerini oluşturmak amacıyla “ln(σT) - 1000/T” grafikleri 

çizildi. Bu grafiklerden her numunenin aktivasyon enerjileri belirlenerek sonuçların 
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literatürdeki benzer malzemelerle uyumu kıyaslandı.  

 

Tüm ikili bileşiklere aynı deneysel süreçler ve analizler uygulandığı için sadece 

(Bi2O3)1-x-(Dy2O3)x ikili sisteminin açıklamalarında ayrıntılara girildi. Diğer 

sistemlerde de kısaca değinilmesine karşılık, buradaki aynı temel bilgiler geçerlidir. 

 

4.5. β-Faz (Bi2O3)1-x (Dy2O3)x İkili Sisteminin Elektrik İletkenliği 

 

4.5.1. Numunelerin üretilmesi 

 

Toz numunelerin hazırlanması sırasında her ara ısıl işlem öncesinde ve sonrasında 

yapılan tartımlarda kütle azalması oluştu. Sabit tartıma getirilmiş ve hemen ardından 

reaksiyona başlanmış alümina krozelerdeki numunelerin her fırınlamadan sonra 

kütlelerinde meydana gelen kütle kaybının numunelerin kristal örgülerinden ayrılan 

oksijen miktarı olduğu düşünüldü. 

 

Her ısıl işlem basamağından sonra numunelerin renklerinde de açık sarıdan 

kahverengiye doğru koyulaşma gözlendi. Sıcaklık arttıkça renkteki koyuluk da arttı. 

Bu durum reaksiyonun oluştuğunun ve kristal yapının değiştiğinin göstergesidir. 

 

Hazırlanan toz numuneler preslenerek tablet haline getirildikten sonra tekrar ısıl 

işleme tutuldu (sinterleme işlemi). Bu ısıl işlem sonucunda preslenmiş tabletlerde de 

ısıl işlem öncesine göre sertleşme ve renklerinde koyulaşma gözlendi. Presleme ile 

taneciklerin birbirine değmesi ve numunenin sertleşmesi sağlanmış oldu. Ayrıca bu 

ısıl işlem sonucunda numunelerde yeniden kristallenme ve reaksiyonun 

tamamlanması ile birlikte meydana gelen yapı değişikliği sonucunda renklerde 

koyulaşmanın gerçekleştiği düşünüldü. 

 

4.5.2. Faz analizi 

 

Bu ikili sisteme ait tüm numunelerin XRD analizine göre üretilen fazlarına ait 

çizelge aşağıda verilmiştir. Çizelge 4.1’den de görüldüğü gibi elektrik iletkenliği 
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ölçülen β-fazı (Bi2O3)1-x(Dy2O3)x ikili sistemi 750 oC’de  üretilmiş toz numunelerden 

0,06≤x≤0,08 aralığında olanlar, 800 oC’de üretilmiş toz numunelerden ise 

0,05≤x≤0,09 aralığında olanlardır. Bu ikili bileşikte ani soğuma ile sadece 0,09 ve 

0,1 katkılarında tek faz olarak δ-fazı ortaya çıktı. 

 

Çizelge 4.1. (Bi2O3)1-x(Dy2O3)x İkili bileşik sistemine ait faz tablosu 
 

Dy2O3 Katkısı (% mol) Sentez Sıcaklığı 

(oC) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
700 α+β α+β α+β α+β α+β α+β α+β α+β α+β α+β 

750 α+β α+β α+β α+β α+β β β β α+β α+β 

800 α+β α+β α+β α+β β β β β β α+β 

825 α+γ α+γ γ γ γ+β γ+β γ+β γ+β γ+β γ+β 

825 a.s.* α+β α+β α+β α+β α+β α+δ α+δ α+δ δ δ 

* a.s., Ani Soğutma (Water Quench)  

 

Çizelge 4.1’den de görüldüğü gibi çalışılan ikili bileşikte baskın olan tek fazlı 

sistemin β-fazı olduğu anlaşılmaktadır. Tek fazlı sistemin oluşumunu katı hal 

reaksiyon sıcaklığı ve süresi etkilemiştir. Özellikle 750 oC altındaki reaksiyon 

sıcaklığında, bütün sistemler için α ve β fazlarından oluşan çoklu faz bölgeleri 

(heterojen katı karışımları) oluşmaktadır. Bunun nedeni olarak reaksiyon sıcaklığının 

yeterince yüksek olmaması ve buna bağlı olarak da reaksiyona girecek taneciklerin 

yeterince yüksek difüzyon hızlarına sahip olamamaları şeklinde yorumlandı. Sentez 

reaksiyon sıcaklığı 750 oC üzerinde olduğunda elde edilen katı çözelti aralığının 

genişlediği (çözünürlüğün arttığı) ve tüm ısıl işlem basamaklarında tek fazlı 

sistemlerin oluşumu gözlendi. Ayrıca uzun ısıl işlem süresi de katkı atomlarının 

numune içerisine dağılması için yeterli zamanı sağlar. 

 

Aşağıdaki şekilde ölçülen XRD spektrumlarından rastgele seçilen, % 7 mol oranında 

Dy2O3 katkılanmış β-Bi2O3 fazının ölçülen XRD toz deseni görülmektedir. (Bi2O3)-

(Dy2O3) ikili sistemi için elde edilen tek fazlı örneklere ait ölçülen XRD desenleri 

şekilde verilen toz deseniyle çok yakın benzerlik göstermiş ve tek faz olarak 

belirlenen tüm örneklere ait XRD toz desenlerindeki piklerin tetragonal birim hücre 

tipinde indislemeleri yapılmıştır. 
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Şekil 4.2. %7 Mol Dy2O3 katkılı β-Bi2O3 için XRD desenleri. a) 800 oC ısıl işlem 

sonrası, b) 750 oC ısıl işlem sonrası 
 

Numunelerin faz dönüşümü sıcaklıklarını belirlemek amacıyla 750 oC ve 800 oC 

sıcaklıkta üretilmiş numunelerden Diferansiyel Termal Analiz (DTA) eğrileri elde 

edildi. Aşağıda örneklerin DTA grafikleri yer almaktadır. Faz dönüşümünün 

başladığı sıcaklıklar grafikler üzerinde belirtilmiştir. 
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(a) 

 

 
(b) 

 
Şekil 4.3. (Bi2O3)1-x(Dy2O3)x ikili sistemine ait DTA grafikleri. a) 750 oC sıcaklıkta 

üretilmiş x=0,08 mol, b) 800 oC sıcaklıkta üretilmiş x=0,08 mol katkılı 
numuneler  

 

Şekil 4.3’de görülen iki örnekte ikinci faz dönüşümünün gerçekleştiği 653,78 oC ve 

646,57 oC sıcaklıkları β-fazın bozunarak başka bir faza dönüştüğü sıcaklıktır. Saf β-

Bi2O3  için Harwig (1978), Harwig ve Gerards (1978) ve Harwig ve Gerards (1979) 

tarafından 660-670 oC sıcaklık civarındaki β→δ faz dönüşümü DTA (Diferansiyel 

Termal Analiz), yüksek sıcaklık XRD analizi ve iletkenlik değişimi grafikleri ile 

bildirilmiştir [2, 6, 36]. Buradaki numunelerde meydana gelen 650 oC civarındaki faz 



 103

dönüşümlerinin aynı şekilde β→δ faz dönüşümüne işaret ettiği düşünülmüştür. Bu 

tezde amaç β-fazını incelemek olduğu için bu sıcaklık sınırına iletkenlik 

ölçümlerinde dikkat edilmiştir. Aynı faz dönüşümleri iletkenliğin sıcaklığa bağlı 

değişimi grafiklerindeki ani değişimler ile de gözlenebilir [6]. 

 

4.5.3. Birim hücre parametrelerindeki değişimler 

 

XRD indislemeleri sonucunda hesaplanan birim hücre sabitleri aşağıdaki çizelgede 

verilmiştir. 

 

Çizelge 4.2. (Bi2O3)1-x(Dy2O3)x ikili sisteminin birim hücre sabitleri 
 

Isıl İşlem Sıcaklığı 
750 oC 800 oC Katkı Oranı 

(% mol) 
a (Å) c (Å) a (Å) c (Å) 

5 - - 7,7321 5,6464 

6 7,7308 5,6451 7,7343 5,6494 

7 7,7358 5,6468 7,7381 5,6506 

8 7,7383 5,6479 7,7423 5,6529 

9 - - 7,7446 5,6542 

 

Görüldüğü gibi örgü parametreleri Çizelge 2.1 ile verilen saf β-Bi2O3 ile yaklaşık 

aynıdır. Buradan da yapının aynı olduğu ve örgü kusuru içerdiği sonucu çıkarılabilir.  

 

Örgü sabitlerinin katkı miktarına bağlı değişimi grafik üzerinde incelendi. Çizelge ve 

grafiklerden saf Bi2O3 içerisine nüfuz eden safsızlık atomlarının örgüde meydana 

getirdiği kristal yapı değişimi ortaya konabilir. 
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Şekil 4.4. Dy2O3 katkılanmış β-fazı (tetragonal) katı çözeltinin birim hücre 

parametrelerinin katkı miktarına bağlı değişimi. a) Birim hücre sabiti a, 
b) Birim hücre sabiti c (■ : 800 oC’de ısıl işlem sonrası, ▲: 750 oC’ de 
ısıl işlem sonrası) 

 

Grafiklerden de anlaşıldığı gibi Dy2O3 katkı miktarı arttıkça, sentezi gerçekleştirilen 

katı çözeltilerin birim hücre sabitleri de artış göstermektedir. Böyle bir değişim 

örgüdeki atomların iyonik yarıçaplarının değişimine işaret eder. İkili bileşikteki 

iyonların iyonik yarıçapları O2- anyonu için 1,40 Å,  Bi3+ katyonu için 1,02 Å, Dy3+ 

için 0,91 Å, Dy2+ için 1,07 Å’dur [68, 69]. Bu koşullarda yapılan katı hal 

reaksiyonları neticesinde yavaş gerçekleşen (tüm numuneler için 48 sa) difüzyon 

mekanizması ortaya konmaya çalışıldı. Elde edilen deneysel veriler ve literatürdeki 

mekanizmalar kıyaslandığında ortaya uyumlu bir reaksiyon mekanizması ortaya 

çıkar. Buna göre Dy3+ (Dy(III)) katyonları Dy2+ (Dy(II)) katyonlarına indirgenir ve 

kristal yapıdaki Bi3+ (Bi(III)) örgü noktaları ile yer değiştirerek onların yerini alır. Bu 

Dy3+ katyonu indirgenmesi sırasında O2- iyonları yükseltgenerek O2 moleküllerine 

dönüşür ve gaz olarak örgüden ayrılır. Dy3+ katkısının artışı ile artan bir değerde O2- 

iyonları kendiliğinden O2 molekülüne dönüşür ve örgüde oksijen boşlukları ortaya 

çıkar. Bu da bileşikte non-sitokiyometriye neden olur. Bunların sonucunda da 

tetragonal tip katı çözelti oluşarak, oda sıcaklığında kararlı hale gelir. Bu bilgiler 

ışığında oluşması muhtemel reaksiyon aşağıdaki gibidir.  

 

O2-
(kristal örgü) + 2Dy3+ → 1/2O2 (gaz) + 2Dy2+ + �(kristal örgü) 
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Reaksiyonda görülen � gösterimi, O2- anyonlarının yükseltgenmesi ile kristal 

örgüsünde oluşan oksijen anyon boşluklarını sembolize etmektedir.  

 

Kristal örgüsüne daha büyük iyonik yarıçaplı Dy2+ katyonlarının yerleşmesi ise aynı 

zamanda birim hücre parametrelerinin artmasına yol açmaktır. Sentezi 

gerçekleştirilen tetragonal tipi katı çözeltinin genel formülü aşağıdaki gibidir [31, 

58].  

 

Bi(III)2-2xDy(II)2xO3-xx 

 

Burada  oksijen iyon boşluğu, x ise β-fazın gözlendiği katkı mol miktarıdır. 

Formüllerde görülen x değişkeni, 750 oC için 0,06≤x≤0,08 ve 800 oC için ise 

0,05≤x≤0,09 stokiyometrik katkı aralıklarındadır. Formülden de anlaşılacağı üzere 

elde edilen katı çözelti aynı zamanda kristal örgüsünde O2- iyonu boşluklarından 

dolayı stokiyometrik olmayan karaktere sahiptir. Örgüye indirgenerek yerleşen her 

Dy2+ katyonu örgüdeki Bi3+ katyonunun yerini alır. Her iki Dy2+ katyonu başına bir 

O2- anyonu, aşağıdaki denkleme göre, 2 elektronunu indirgenen iki Dy3+ katyonuna 

bırakarak kendisi serbest hale gelir ve örgüden O2 gazı olarak ayrılır. Ayrıca örgü 

parametresindeki artış da örgüden küçük iyonik yarıçaplı Bi3+ katyonunun ayrıldığını 

ve örgüye daha büyük iyonik yarıçaplı Dy2+ katyonlarının yerleştiğini doğrular. 

Örgüden ayrılan Bi3+ katyonları muhtemelen iyonlarına ayrılan Dy2O3 katkısındaki 

3O2- iyonları ile birleşerek başka bir örgüye yerleşmektedir. 

 

O= (örgü)  1/2O2 (gaz) + 2e- + (örgü) 

 

4.5.4. İletkenliğin sıcaklığa bağlılığı 

 

Numunelerin oda sıcaklığındaki iletkenliklerini belirlemek amacıyla, oda 

sıcaklığında, 100-200 V gerilim aralığında ve 10 V artış basamaklarında I-V 

ölçümleri alındı. Bu ölçümlerde hiçbir gerilim değerinde numune üzerinden 

ölçülebilir bir akım geçmediği gözlendi. Bu durum bize numunelerin oda 

sıcaklığında yalıtkan mertebesinde yüksek dirence sahip olduğunu gösterir. 
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β-fazındaki her bir (Bi2O3)1-x(Dy2O3)x ikili bileşik tabletleri fırın içinde ve hava 

ortamında 100 oC sıcaklıktan itibaren farklı sıcaklık basamaklarındaki iletkenliklerini 

belirlemek amacıyla I-V ölçümleri alındı. Elde edilen veriler ile her bir numunenin 

iletkenliğinin sıcaklığa bağlı değişimi ortaya kondu. Yapılan iletkenlik ölçümleri 

sonucunda sıcaklığa bağlı iletkenlik değişimi grafikleri aşağıda verildiği gibidir. 
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Şekil 4.5. %6 mol Dy2O3 katkılı β-fazı Bi2O3 (750oC, 48 sa) sisteminin elektrik 

iletkenliğinin sıcaklığa bağlı grafiği  
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Şekil 4.6. %7 mol Dy2O3 katkılı β-fazı Bi2O3 (750oC, 48 sa) sisteminin elektrik 

iletkenliğinin sıcaklığa bağlı grafiği  
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Şekil 4.7. %8 mol Dy2O3 katkılı β-fazı Bi2O3 (750oC, 48 sa) sisteminin elektrik 

iletkenliğinin sıcaklığa bağlı grafiği  
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Şekil 4.8. %5 mol Dy2O3 katkılı β-fazı Bi2O3 (800oC, 48 sa) sisteminin elektrik 

iletkenliğinin sıcaklığa bağlı grafiği  
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Şekil 4.9. %6 mol Dy2O3 katkılı β-fazı Bi2O3 (800oC, 48 sa) sisteminin elektrik 

iletkenliğinin sıcaklığa bağlı grafiği  
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Şekil 4.10. %7 mol Dy2O3 katkılı β-fazı Bi2O3 (800oC, 48 sa) sisteminin elektrik 

iletkenliğinin sıcaklığa bağlı grafiği  
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Şekil 4.11 %8 mol Dy2O3 katkılı β-fazı Bi2O3 (800oC, 48 sa) sisteminin elektrik 

iletkenliğinin sıcaklığa bağlı grafiği  
 

-6,00
-5,00
-4,00
-3,00
-2,00
-1,00
0,00
1,00

0,90 1,10 1,30 1,50 1,70 1,90 2,10

1000/T (K-1)

lo
g 
σ T

 (o
hm

-1
.c

m
-1

)

 
 
Şekil 4.12. %9 mol Dy2O3 katkılı β-fazı Bi2O3 (800oC, 48 sa) sisteminin elektrik 

iletkenliğinin sıcaklığa bağlı grafiği  
 

Elektrik iletkenlik ölçümü sonuçlarına bakıldığında, bütün numunelerde sıcaklıkla 

beraber iletkenlikte artma gözlenmiştir. Grafikler incelendiğinde düşük sıcaklıkta 
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iletkenlikte düzensiz bir artış başlangıcı gözlenmektedir. Belirli bir sıcaklıktan 

itibaren iletkenlik düzenli artmaya başlamakta daha sonra bu seyri değişmektedir. 

İletkenlik eğrisinde her numunede belirli bir sıcaklıkta kırılma gözlenmektedir. 

İletkenlik grafiği eğrileri iletkenlik mekanizmaları hakında bilgi verir. Eğrinin 

eğimini değiştirmesi mekanizmanın ya da yapının değiştiğini gösterir. Bu nedenle 

grafiğin kırılma gösterdiği sıcaklık değerinden itibaren yeni bir kristal yapısı ve yeni 

bir iletkenlik mekanizmasının varlığı anlaşılır. Kırılmanın gözlendiği sıcaklıkta bir 

faz dönüşümünün meydana geldiğini DTA ile de göstermiştik. Grafiklerdeki 

iletkenlikte gözlenen bu ani artış ile gerçekleşen kırılma Ln2O3-Bi2O3 ikili sistemi 

için daha önce bildirilen bir sonuçtur [5, 30, 31, 36, 48, 54, 79].  İncelenen 

numunelerde verilen sıcaklıklar civarında iletkenlikte ani değişimin nedeni olarak, 

örneklerde β→δ faz dönüşümünün oluşması olduğu düşünülmüştür. Bu durum saf β-

Bi2O3 için Harwig (1978) ve Harwig ve Gerards (1979) tarafından da bildirilmiş, 

660-670 oC sıcaklık civarındaki faz dönüşümü ile iletkenliğin ani artış gösterdiği 

sıcaklılık değerinin uyumluluğu deneysel olarak DTA termal analizi ve yüksek 

sıcaklık XRD analizi ile gösterilmiştir [2, 36]. Ayrıca yine Harwig ve Gerards (1978) 

tarafından iletkenlik grafiğinin eğrisindeki kırılmaya bakarak saf β-Bi2O3 için 663 oC 

sıcaklıktaki faz dönüşümü bildirilmiştir [6].  
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Şekil 4.13. İki farklı faz arasındaki iletkenlik değişimi (%8 mol Dy2O3 katkılı β-fazı 

Bi2O3 (750 oC, 48 sa) sistemi) 
 

Çizelge 4.3 incelendiğinde iletkenlik eğrisinin kırılma gösterdiği, dolayısıyla faz 

dönüşümünün ve yeni bir kristal yapının başladığı sıcaklıklar görülmektedir. 

Çizelgede yer alan sütunlar, tüm numunelerin iletkenlik ölçümlerinin yapıldığı 
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sıcaklık aralığı olan “log(σT)-1000/T”, Arrhenius eğrilerinin ait olduğu ve dolayısıyla 

β-fazın gözlendiği sıcaklık aralığı olan “β-faz”, β-fazın bozunmaya başladığı sıcaklık 

aralıklarının yer aldığı “β→δ”, faz dönüşümü sıcaklık farkları (ΔT) sütunlarıdır.  

 

Çizelge 4.3. Sıcaklık geçiş değerleri 
 

(Bi2O3)1-x(Dy2O3)x  

Isıl İşlem Sıcaklığı 
(oC) 

x  
(% mol) 

log σ-1000/T 
(oC) 

β-Faz 
(oC) 

β→δ 
(oC) 

ΔT 
(oC) 

6 320-720 480-580 580-657 77 

7 300-720 380-580 580-655 75 750 

8 320-740 500-600 600-665 65 

5 300-700 440-590 590-665 75 

6 250-720 380-600 600-640 40 

7 300-720 340-590 590-660 70 

8 250-740 500-610 610-665 55 

800 

9 340-740 380-590 590-660 70 

 

Çizelge 4.3’den de görüldüğü gibi tüm numunelerde iletkenlik yaklaşık 300oC 

sıcaklık civarında düzenli artışa başlamış ve yaklaşık 700 oC sıcaklığa kadar düzenli 

seyrini sürdürmüştür. Bizim incelediğimiz β-faz ise iletkenliğin başladığı sıcaklığın 

biraz üzerinde bir değerden itibaren düzenli ve Arrhenius eğrisi tipinde iletkenlik 

davranışı sergilemeye başlamıştır. Bu faz yaklaşık 600 oC civarında bozulmaya 

başlayarak yeni bir kristal yapıya dönüşmüştür. Numunelerin tamamına yakını için 

bu homojen faz 660-665 oC sıcaklıklarında ortaya çıkmıştır.  

 

Yapılan DTA ile çizilen grafikler de faz dönüşümü için aynı durumu ortaya 

koymaktadır. Örnek verilen iki numuneye ait DTA grafiği ile bu numunelere ait 

iletkenlik grafikleri ve çizelgesi karşılaştırıldığında DTA ile belirlenen faz dönüşümü 

sıcaklığı ile iletkenlik grafiğindeki kırılmanın yaklaşık aynı sıcaklığa denk geldiği 

görülmektedir. 750 oC sıcaklıkta üretilmiş x=0,08 mol katkılı (Bi2O3)1-x(Dy2O3)x ikili 

sistemine ait DTA grafiğinde β-fazın bozunmaya başladığı sıcaklık 653,78 oC, 

iletkenlik grafiğinde bu bozunmanın 600-665 oC arasında olduğu bulunmuştur. Aynı 

şekilde 800 oC sıcaklıkta üretilmiş x=0,08 mol katkılı ikili sisteminin DTA 
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grafiğinde β-fazının bozunmaya başladığı sıcaklık 646,57 oC, iletkenlik grafiğinde bu 

bozunmanın 610-665 oC arasında olduğu bulunmuştur. Bu nedenle iletkenlik 

grafiklerinde görülen eğrideki kırılmanın faz dönüşümüne işaret ettiği söylenebilir. 

Faz dönüşümlerinin DTA ile belirlenebilmesi dönüşüm belli bir oranda 

gerçekleştikten sonra mümkündür. Bu bağlamda iletkenlik ölçümlerinde faz 

dönüşümü etkisinin daha erken ortaya çıkması zaten beklenmektedir. 

 

Çizelge 4.3’de faz dönüşümünün tamamlandığı  ve yeni fazın ortaya çıktığı sıcaklık 

değerlerine bakılacak olunursa literatürde Harwig (1978), Harwig ve Gerards (1978) 

ve Harwig ve Gerards (1979) tarafından 660-670 oC arası sıcaklık için bildirilen faz 

dönüşümü sıcaklık değerleri ile uyumlu olduğu görülür [2, 6, 36]. Literatür bilgileri 

ve yüksek iletkenlik değerleri bir arada göz önüne alındığında oluşan yeni fazın δ-

fazı olduğu düşünülmüştür. İletkenlik grafiklerinden görüldüğü gibi δ-fazın 

iletkenliği, incelediğimiz β-fazın iletkenliğine göre daha yüksektir. Daha önce 

yapılan çalışmalarda δ-fazın iyonik ve elektronik iletkenliğin bir arada olduğu karışık 

tip iletkenlik gösterdiği ve Bi2O3 tabanlı iyonik iletkenlerde en yüksek iyonik 

iletkenliği gösteren faz olduğu ortaya konmuştur [4, 6, 31, 33, 34, 42, 53, 67, 79].  

İncelediğimiz numuneler yüksek sıcaklıklara çıkıldığında bu tip bir iletkenlik 

gösterirler. Ancak bu fazın yüksek sıcaklıkta ortaya çıkıyor olması yüksek iyonik 

iletken olmasının yanında bir dezavantajdır. 

 

Yine sıcaklık geçiş değerlerine ait Çizelge 4.3 incelendiğinde faz dönüşümünün en 

uzun sürdüğü yani en geniş sıcaklık ararlığında gerçekleştiği katkı oranı her iki 

sentezleme sıcaklığı için de %7 mol katkı oranıdır. Sırası ile 750 oC ve 800 oC’de 

üretilmiş numunelerde faz dönüşümü 95 oC ve 80 oC genişliğinde bir sıcaklık 

aralığında gerçekleşmiştir. Saf β-Bi2O3 için Harwig ve Gerards (1979) tarafından faz 

geçişi sıcaklık aralığı yaklaşık aynı sıcaklıklarda, 80-90 oC olarak bildirilmiştir [6]. 

En hızlı faz dönüşümü 800 oC ısıl işlem sıcaklığında hazırlanan %6 mol katkılı 

numunede gözlenmiş ve 40 oC bir artışla faz dönüşümü gözlenmiştir. 

 

Tüm numunelerde iletkenlik sıcaklıkla beraber oldukça artmış ve tüm numunelerde 

10-1 ohm-1.cm-1 mertebesine ulaşılmıştır. Yüksek sıcaklıktaki bu yüksek iletkenlik 
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değeri, 4-nokta iletkenlik ölçüm yönteminin kullanılmasının isabetli olduğunu 

göstermektedir. 

 

4.5.5. İletkenlik değerleri 

 

İletkenlik ölçümleri sonucunda en yüksek iletkenliğe sahip olan malzeme belirlendi. 

Elde edilen verilere göre 750 oC ve 800 oC ısıl işlem sıcaklığında üretilmiş, farklı 

katkı oranlarındaki numunelerin aynı ortam sıcaklığa ait iletkenlikleri aşağıdaki 

çizelgelerde verilmiştir. Çizelgede β-fazına ait olan iletkenlik değerleri daha koyu 

renkle yazılarak vurgulanmıştır. 

 

Çizelge 4.4. 750 oC sıcaklıkta üretilmiş (Bi2O3)1-x(Dy2O3)x ikili sisteminin iletkenlik 
değerleri (ohm-1cm-1)  

 
750 (oC) Ortam Sıcaklığı 

(oC) 6 (% mol) 7 (% mol) 8 (% mol) 

380 9,24E-05 5,80E-05 3,12E-05 

400 4,05E-04 8,55E-05 1,10E-03 

420 3,74E-04 1,32E-04 1,62E-04 

440 2,05E-04 1,86E-04 2,39E-04 

460 2,21E-04 2,51E-04 4,61E-04 

480 2,21E-04 3,56E-04 3,28E-04 

500 3,73E-04 4,85E-04 3,70E-04 

510 4,94E-04 5,94E-04 - 

520 6,52E-04 8,01E-04 5,38E-04 

530 7,04E-04 8,40E-04 6,38E-04 

540 8,32E-04 9,60E-04 7,10E-04 

550 1,03E-03 1,15E-03 8,99E-04 

560 1,18E-03 1,34E-03 9,59E-04 

570 1,35E-03 1,69E-03 1,12E-03 

580 1,76E-03 2,06E-03 1,40E-03 

590 2,23E-03 2,64E-03 1,65E-03 

600 3,14E-03 3,58E-03 2,15E-03 
 

Deneysel verilerden derlenen Çizelge 4.4 incelendiğinde 750 oC sıcaklıkta üretilmiş 

β-fazı (Bi2O3)1-x(Dy2O3)x ikili sistemi için en yüksek gözlenen iletkenlik değeri %8 
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mol Dy2O3 katkılı (Bi2O3)0,92(Dy2O3)0,08 ikili bileşiğinin 600 oC sıcaklıktaki 

iletkenliği için 0,002 ohm-1cm-1 olarak tespit edilmiştir. 

 

Çizelge 4.5. 800 oC sıcaklıkta üretilmiş (Bi2O3)1-x(Dy2O3)x ikili sisteminin iletkenlik 
değerleri (ohm-1cm-1) 

 
800 (oC) Ortam Sıcaklığı 

(oC) 5 (% mol) 6 (% mol) 7 (% mol) 8 (% mol) 9 (%mol) 

340 4,13E-05 2,08E-05 1,76E-05 5,72E-05 - 

360 4,05E-05 3,78E-05 2,78E-05 2,75E-05 4,26E-05 

380 6,57E-05 3,34E-05 4,30E-05 3,12E-05 8,79E-05 

400 7,13E-05 4,92E-05 6,60E-05 1,10E-03 1,28E-04 

420 1,09E-04 6,72E-05 1,17E-04 1,62E-04 2,01E-04 

440 1,23E-04 9,26E-05 1,46E-04 2,39E-04 3,12E-04 

460 1,73E-04 1,37E-04 2,17E-04 4,61E-04 4,44E-04 

480 2,60E-04 1,96E-04 2,87E-04 3,28E-04 6,77E-04 

500 3,27E-04 2,81E-04 4,06E-04 3,70E-04 9,54E-04 

510 3,85E-04 3,27E-04 5,13E-04 - 1,16E-03 

520 4,44E-04 3,91E-04 5,74E-04 5,38E-04 1,39E-03 

530 5,30E-04 4,78E-04 6,85E-04 6,38E-04 1,70E-03 

540 6,12E-04 5,64E-04 8,27E-04 7,10E-04 2,04E-03 

550 7,35E-04 6,74E-04 9,98E-04 8,99E-04 2,46E-03 

560 8,87E-04 8,04E-04 1,20E-03 9,59E-04 3,02E-03 

570 1,06E-03 9,79E-04 1,39E-03 1,12E-03 3,60E-03 

580 1,30E-03 1,23E-03 1,72E-03 1,40E-03 4,42E-03 

590 1,51E-03 1,46E-03 2,21E-03 1,65E-03 6,22E-03 

600 2,03E-03 1,75E-03 3,07E-03 2,15E-03 2,13E-02 

610 2,79E-03 2,69E-03 5,28E-03 2,88E-03 3,84E-02 
 

Çizelge 4.5 incelendiğinde 800 oC sıcaklıkta üretilmiş β-fazı (Bi2O3)1-x(Dy2O3)x ikili 

sistemi örnekleri içerisinde gözlenen en yüksek iletkenlik değeri %9 mol Dy2O3 

katkılı (Bi2O3)0,91(Dy2O3)0,09 ikili bileşiğin 600 oC sıcaklıktaki iletkenliği olan 0,006 

ohm-1cm-1 değeri bulunmuştur. 

 

750 oC ve 800 oC ısıl işlem sıcaklığında üretilmiş numuneler birlikte düşünüldüğünde 

sadece β-fazı (Bi2O3)1-x(Dy2O3)x ikili sistemi için 0,01 x 0,10≤ ≤  katkı aralığında en 

yüksek iletkenlik değeri, hem sentez sıcaklığı hem de katkı oranı en yüksek bileşik 
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olan 800 oC sıcaklıkta üretilmiş 0,09 mol katkılı numune için 0,006 ohm-1cm-1 olarak 

ölçülmüştür. Sentez sıcaklığı ve katkı oranı arttıkça özdirenç düşmüş,  iletkenlik 

artmıştır. 

 

Numunelerin hangi faz yapısında olduğuna bakılmaksızın herhangi bir sıcaklıktaki 

iletkenlikleri incelendiğinde örneğin 800 oC sentez sıcaklığında hazırlanmış %9 mol 

katkılı numunenin 745 oC sıcaklığındaki iletkenliği 1,45 ohm-1cm-1 değerindedir.  

 

4.5.6. Katkı miktarının iletkenliğe etkisi 

  

Malzemeye Ln2O3 yabancı oksit katkısı arttıkça, kristal örgüsünde oluşan oksijen 

anyon boşluk miktarı de artmaktadır. Böyle bir değişim, elektrik iletkenliği de 

etkileyeceğinden dolayı tüm ikili sistemlerde katkı miktarının iletkenlikleri ne yönde 

değiştirdiği de incelenmiştir. Bunun için tüm ikili sistemlerin katkı miktarına bağlı 

iletkenlik grafikleri elde edilmiştir. Daha önce tartışıldığı gibi başlangıçta 3+ 

yükseltgenme basamağında bulunan Ln3+ katyonu, katı hal reaksiyonu esnasında 

aşağıdaki denkleme göre 2+ yükseltgenme basamağında kristal örgüye 

yerleşmektedir.  

 

2O2- + 4Ln3+ → O2 + 4Ln2+ + 2�(kristal örgü) 

 

Bu ise örgüde var olan oksit iyonlarının yükseltgenmesine dolayısıyla da örgüde O2- 

boşluk miktarının artışına neden olmaktadır. Örgüde boşluk miktarının artması daha 

fazla sayıda oksijen iyonlarının mobil tanecikler olabilme şansını artırmakta ve sonuç 

olarak da elektrik iletkenliğin artışına neden olması beklenmektedir.  

 

Aşağıdaki çizelgelerde 750 oC ve 800 oC sıcaklıkta üretilen β-fazı numunelerin bazı 

iletkenlik değerleri ve bunların grafikleri verilmiştir.  
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Çizelge 4.6. 750 oC sıcaklıkta üretilmiş β-fazı (Bi2O3)1-x(Dy2O3)x  numunelerin bazı 
iletkenlik değerleri (ohm-1cm-1) 

 
750 oC 

T (oC) 6 (% mol) 7 (% mol) 8 (% mol) 

520 6,52E-04 8,01E-04 5,38E-04 

530 7,04E-04 8,40E-04 6,38E-04 

540 8,32E-04 9,60E-04 7,10E-04 

550 1,03E-03 1,15E-03 8,99E-04 

560 1,18E-03 1,34E-03 9,59E-04 

570 1,35E-03 1,69E-03 1,12E-03 

580 1,76E-03 2,06E-03 1,40E-03 

 

Çizelge 4.7 800 oC sıcaklıkta üretilmiş β-fazı (Bi2O3)1-x(Dy2O3)x  numunelerin bazı 
iletkenlik değerleri (ohm-1cm-1) 

 
800 oC 

T (oC) 5 (% mol) 6 (% mol) 7 (% mol) 8 (%mol) 9 (% mol) 

500 3,27E-04 2,81E-04 4,06E-04 3,70E-04 9,54E-04 
510 3,85E-04 3,27E-04 5,13E-04 4,60E-04 1,16E-03 
520 4,44E-04 3,91E-04 5,74E-04 5,38E-04 1,39E-03 
530 5,30E-04 4,78E-04 6,85E-04 6,38E-04 1,70E-03 
540 6,12E-04 5,64E-04 8,27E-04 7,10E-04 2,04E-03 
550 7,35E-04 6,74E-04 9,98E-04 8,99E-04 2,46E-03 
560 8,87E-04 8,04E-04 1,20E-03 9,59E-04 3,02E-03 
570 1,06E-03 9,79E-04 1,39E-03 1,12E-03 3,60E-03 
580 1,30E-03 1,23E-03 1,72E-03 1,40E-03 4,42E-03 
590 1,51E-03 1,46E-03 2,21E-03 1,65E-03 6,22E-03 

 

Katkı miktarının iletkenliğe etkisini ortaya koymak amacıyla katkı miktarına bağlı 

iletkenlik değerlerine ait aşağıdaki grafikler çizildi.  
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Şekil 4.14. 750 oC’de üretilmiş Dy2O3 katkılı β-fazı numunelerin katkı miktarına 

bağlı iletkenlik değişimi grafiği 
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Şekil 4.15. 800 oC’de üretilmiş Dy2O3 katkılı β-fazı numunelerin katkı miktarına 

bağlı iletkenlik değişimi grafiği 
 

Şekil 4.14 ve Şekil 4.15 grafiklerinde de görüldüğü gibi katkı arttıkça bazı katkı 

miktarları haricindeki numunelerde iletkenlik düzenli olarak artmaktadır. 750 oC 

sıcaklıkta hazırlanmış numunlerde katkı ile beraber iletkenlik artmış, %8 mol katkı 

oranında iletkenlik düşmüştür. %7 mol katkılı numunelerde iletkenlik daha yüksek 

elde edilmiştir. 800 oC sıcaklıkta hazırlanmış numunelerde katkı miktarı ile iletkenlik 

açık bir şekilde artmaya başlamış fakat yine %8 mol katkı oranında bir düşme 

gözlenmiştir. %9 mol katkılı numunelerin iletkenlikleri diğer bütün numunelere göre 
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daha yüksektir. Yani yüksek katkıda yüksek iletkenlik gözlenmiştir. Daha önce de 

belirtildiği gibi katkı arttıkça iletkenliğin artması yapıda meydana gelen O2- iyon 

boşluğu derişimindeki artışla ilgilidir. 
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Şekil 4.16. 800 oC üretilmiş Dy2O3 katkılı β-fazı numunelerde katkı miktarının 

iletkenliğe etkisi 
 

4.5.7. Aktivasyon enerjisi 

 

İletkenlik grafiklerinde de görüldüğü gibi β-formunun var olduğu belirli sıcaklık 

aralığında  ilişkisi lineer değişim göstermektedir. Bu yüzden β-tipi 

numunelerin Arrhenius tipi elektrik iletkenliği davranışına sahip oldukları sonucuna 

varıldı. Bu nedenle tüm numunelerin aşağıda verilen denkleme uygun Arrhenius 

eğrileri çizildi. 

( 3
Tlog 10 / Tσ − )

 

a
T 0

E 1ln( ) ln
k T

⎛ ⎞σ = − ⋅ + σ⎜ ⎟
⎝ ⎠

                (3.90) 

 

Formülde verilen σ gözlenen toplam elektrik iletkenliği, σo ön-üstel faktör, Ea 

aktivasyon enerjisi, k Boltzmann sabiti ve T mutlak sıcaklıktır. Buna göre, sıcaklık 

etkisiyle tetragonal tipi örgüde var olan O2- iyonları daha öncede tartışıldığı gibi, 

kristal örgüde var olan O2- boşluklarına doğru hareket ederek elektrik yükünün 
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taşınmasını gerçekleştirmektedir. Çalışmanın giriş kısmında da belirtildiği gibi Bi2O3 

tipi katı elektrolitler O2- iyonik iletkenlik karakterine sahiptirler ve elde edilen ikili 

sistemlerde sentezi gerçekleştirilen tetragonal tipi katı çözeltilerin yük taşıyıcıları 

(mobil tanecikleri) O2- iyonlarıdır. Sıcaklık artışının oksijen iyonlarının hareket 

hızlarını (mobilitelerini) artırmasından dolayı da elektrik iletkenliklerde artan 

sıcaklıkla beraber bir artış gözlenmektedir. Arrhenius eşitliğinde verilen Ea 

aktivasyon enerjisi oksijen iyonlarının örgü içerisinde hareketlerini başlatan 

minimum enerjidir. Yani oksijen iyonlarının elektrostatik çekim etkisini yenip, ilk 

harekete başlaması ve sonrasında da öngörülen atlamaları yapabilmesi için gerekli 

olan enerjiye karşılık gelmektedir.  

 

Aşağıdaki grafiklerde elde edilen tüm ikili sistemlere ait Arrhenius eğrisinin 

gözlendiği sıcaklık aralığındaki grafikler ve doğrularının denklemleri verilmiştir. Bu 

doğruların eğimlerinden Ea aktivasyon enerjisi hesaplanır. Bu çalışmada β-fazı 

incelendiği için numunelerde bu fazın var olduğu sıcaklık aralığına ait durumlarının 

aktivasyon enerjileri belirlenmiştir. Faz dönüşümü ile birlikte iletkenlik mekanizması 

değişmeye başladığı ve karışık tip iletkenliğe geçildiği için bu sıcaklık değerinden 

sonrası dikkate alınmamıştır. Arrhenius doğrusu tüm numunelerde farklı 

sıcaklıklarda ortaya çıkmaya başlar. Yani bu sıcaklıkta numune iletken hale geçmeye 

başlar ve artan sıcaklıkla beraber düzenli bir şekilde artarak bir doğru çizer. Bu artış 

faz dönüşümünün başladığı ve dolayısıyla iletkenliğin ani olarak değiştiği, her 

numune için farklı bir sıcaklığa kadar devam etmektedir. İşte aşağıdaki grafiklerde β-

fazın var olduğu ve düzenli iletkenlik gösterdiği sıcaklık aralığına ait Arrhenius 

eğrileri ve doğrularının denklemleri yer almaktadır. 
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Şekil 4.17. %6 mol Dy2O3 katkılı β-fazı Bi2O3 (750 oC, 48 sa) sisteminin Arrhenius 

eğrisi 
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Şekil 4.18. %7 mol Dy2O3 katkılı β-fazı Bi2O3 (750 oC, 48 sa) sisteminin Arrhenius 

eğrisi 
 

y = -10,733x + 5,986
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Şekil 4.19. %8 mol Dy2O3 katkılı β-fazı Bi2O3 (750 oC, 48 sa) sisteminin Arrhenius 

eğrisi 
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y = -10,159x + 5,1693
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Şekil 4.20. %5 mol Dy2O3 katkılı β-fazı Bi2O3 (800 oC, 48 sa) sisteminin Arrhenius 

eğrisi 
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Şekil 4.21. %6 mol Dy2O3 katkılı β-fazı Bi2O3 (800 oC, 48 sa) sisteminin Arrhenius 

eğrisi 
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Şekil 4.22. %7 mol Dy2O3 katkılı β-fazı Bi2O3 (800 oC, 48 sa) sisteminin Arrhenius 

eğrisi 
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y = -10,733x + 5,986
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Şekil 4.23. %8 mol Dy2O3 katkılı β-fazı Bi2O3 (800 oC, 48 sa) sisteminin Arrhenius 

eğrisi 
 

y = -11,135x + 7,5477
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Şekil 4.24. %9 mol Dy2O3 katkılı β-fazı Bi2O3 (800 oC, 48 sa) sisteminin Arrhenius 

eğrisi 
 

İletkenlik denklemine ait bu grafiklerde fonksiyon aşağıdaki gibidir. 
 

a
T 0

b

E 1000ln( ) ln
1000 k T

σ = − ⋅ + σ
⋅

               (4.12) 

 

Bu grafik denkleminin y m x b= − ⋅ +  şeklinde olduğu düşünülürse doğrunun 

eğiminin a

b

Em
1000 k

− = −
⋅

 ve denklem sabitinin 0b ln= σ  olduğu görülür. Buna göre 

Ea ve σ0 aşağıdaki denklemlerle hesaplanabilir. 

 

a bE 1000 (k ) (m)= ⋅ ⋅                  (4.13) 
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b
0 eσ =                   (4.14) 

 

Burada Boltzmann sabiti 5
bk 8,614 10 eV K−= ×  değerine eşit alınmıştır. Grafiklerde 

de m ve b değerleri açıkça görülmekte ve grafik çizme programı tarafından doğrunun 

denklemi açık bir şekilde verilmektedir. Buna göre hesaplanan değerlere ait çizelge 

aşağıdadır.  

 

Çizelge 4.8. Dy2O3 katkılı ikili bileşiklerin aktivasyon enerjileri 
 

Sentez Sıcaklığı 
(oC)  

Dy2O3  
Katkı Oranı 

(% mol) 

Ea 
(eV) σ0 

6 1,09 5048 
7 0,87 110 750 
8 0,92 398 
5 0,88 176 
6 0,89 183 
7 0,88 238 
8 0,92 398 

800 

9 0,96 1896 
 

Çizelge 4.8 incelendiğinde 0,88≤Ea≤1,09 eV aralığında değişmektedir. İncelenen β-

faz ikili sistemlerinde en düşük aktivasyon enerjisi her iki sentez sıcaklığı için de %7 

mol Dy2O3  katkılı bileşiklerdir. Ortalama olarak değerler 0,9 eV civarında değişim 

göstermektedir ve tamamına yakını 1 eV altındadır. 

 

Şekil 4.25. grafiklerinde aktivasyon enerjilerindeki değişim belirtilmiştir. Grafikleri 

incelendiğinde Dy2O3 katkılı sistemde aktivasyon enerjileri 750 oC sıcaklıkta üretilen 

numunelerde çok az değerde bir düşüş (  eV) izlemiş, 800 oC sıcaklıkta üretilen 

numunelerde yaklaşık olarak sabit (  eV)  kalmıştır. 

0,15∓

0,1∓
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Şekil 4.25. Aktivasyon enerjilerinin katkı miktarına bağlı değişimi. a) 750 oC 

üretilmiş numuneler, b) 800 oC üretilmiş numuneler 
 

4.6. β-Faz (Bi2O3)1-x (Eu2O3)x İkili Sisteminin Elektrik İletkenliği 

 

4.6.1. Numunelerin üretilmesi  

 

%99,99 saflıktaki Bi2O3  içerisine %1-10 aralığında ve %1 mol artış basamaklarında 

katkılanan Eu2O3 bileşiği karışımı katıhal sentez reaksiyonu yöntemi ile reaksiyona 

sokuldular. Gözlenen bütün deneysel aşamaların uygulanma amaçları Dy2O3 katkılı 

numunelerdekiler ile aynı olduğundan dolayı deneylerin ayrıntıları kısaca verilmeye 

çalışılmıştır. 

 

Her sentezlemeye ait ara ısıl işlem sıcaklıklarında kütle kayıplarına burada da 

rastlandı. Aynı biçimde bu kaybın örgüden ayrılan O2 gazı olduğu düşünüldü. Yine 

renklerde her ısıl işlemden sonra açık sarıdan kahverengiye doğru koyulaşma 

gözlendi. Sıcaklık artışıyla koyulaşma arttı. Bu durum gerçekleşmesi istenen 

reaksiyonun meydana geldiğine işaret eder. 

 

Sentezi tamamlanan toz numuneler preslenerek tabletler haline getirildi ve ardından 
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ısıl işleme tutuldu. Renklerde koyu kahverengiye dönüşüm gözlendi. 

 

4.6.2. Faz analizi 

 

Tüm numunelere uygulanan XRD analizi sonucunda (Bi2O3)1-x(Eu2O3)x ikili 

sisteminde üretilen fazlara ait çizelge, tablo şeklinde aşağıda verilmiştir. Çizelge 

4.9’dan da görüldüğü gibi elektrik iletkenliği ölçülen β-fazı (Bi2O3)1-x(Eu2O3)x ikili 

sistemi 750 oC’de üretilmiş toz numunelerden 0,03≤x≤0,06 aralığında olanlar ve 800 
oC’de üretilmiş toz numunelerden 0,02≤x≤0,07 aralığında olanlardır. 

 

Çizelge 4.9. (Bi2O3)1-x(Eu2O3)x ikili bileşik sistemine ait faz tablosu 
 

Eu2O3 Katkısı (% mol) Sentez Sıcaklığı

(oC) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
700 α+β α+β α+β α+β α+β α+β α+β α+β α+β α+β 

750 α+β α+β β β β β α+δ α+δ α+δ α+β 

800 α+β β β β β β β δ+γ δ+γ δ+γ 

830 a.s.* α+β α+β α+β α+β α+β α+β α+β α+δ α+δ α+δ 

 

Çizelgelerden de görüldüğü gibi çalışılan ikili sistemlerde genel olarak baskın tek 

fazlı sistemin yine β-fazı olduğu anlaşılmaktadır. Tek fazlı sistemin oluşumunu katı 

hal reaksiyon sıcaklığı ve süresi bu numuneleri de etkilemektedir. Özellikle 750 oC 

altındaki reaksiyon sıcaklıklarında α ve β fazlarından oluşan çoklu faz bölgeleri 

oluşmaktadır. Bunun nedeni de daha önce de belirtildiği gibi reaksiyon sıcaklığının 

yeterince yüksek olmaması olarak düşünülmüştür. Şayet reaksiyon sıcaklığı 750 oC 

ve üzerinde olacak olursa, tüm ısıl işlem basamaklarında tek fazlı sistemlerin 

oluşumu gözlenmiştir. Ayrıca uzun ısıl işlem süresi de faz oluşumunda etkilidir.  
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Şekil 4.26. %4 mol Eu2O3 katkılanmış β-Bi2O3 XRD deseni. a) 750 oC ısıl işlem 

sonrası, b) 800 oC ısıl işlem sonrası 
 

Numunelerin faz dönüşüm sıcaklıklarını belirlemek amacıyla DTA analizi yapıldı. 

Örnek olarak 750 oC ve 800 oC sıcaklıkta üretilmiş birer numunenin DTA grafikleri 

aşağıdaki gibidir. 
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(a) 

 

 
(b) 

 
Şekil 4.27. (Bi2O3)1-x(Eu2O3)x ikili sistemine ait DTA grafikleri. a) 750 oC sıcaklıkta 

üretilmiş x=0,06 mol, b) 800 oC sıcaklıkta üretilmiş x=0,05 mol katkılı 
numuneler  

 

Grafiklerde görüldüğü gibi β-fazı dönüşümü 630 oC sıcaklık civarında meydana 

gelmiş, ardından da yeni bir faz meydana gelmiştir.  Ancak Dy2O3  katkılı ikili 

bileşiklerdeki gibi düzenli bir seyir izlememiştir. Bu durumun Eu2O3 bileşiğine ait 

özel bir davranış olduğu düşünülmüştür. Aynı durum iletkenlik grafikleri 

incelendiğinde de görülebilir. 
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4.6.3. Birim hücre parametrelerindeki değişimler 

 

XRD indislemeleri sonucunda hesaplanan birim hücre sabitleri aşağıda 

görülmektedir. 

 

Çizelge 4.10. (Bi2O3)1-x(Eu2O3)x ikili sisteminin birim hücre sabitleri 
 

Isıl İşlem Sıcaklığı 
750 oC 800 oC Katkı Oranı 

(% mol) 
a (Å) c (Å) a (Å) c (Å) 

2 - - 7,7330 5,6487 
3 7,7380 5,6456 7,7419 5,6529 
4 7,7408 5,6482 7,7497 5,6558 
5 7,7512 5,6507 7,7586 5,6601 
6 7,7617 5,6566 7,7744 5,6663 
7 - - 7,7807 5,6692 

 

Örgü sabitlerinin katkı miktarına bağlı değişimi grafik üzerinde incelendi. Tablodan 

ve grafiklerden saf Bi2O3 içerisine nüfuz eden safsızlık atomlarının örgüde meydana 

getirdiği kristal yapı değişimi görülmektedir. 
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Şekil 4.28. Eu2O3 katkılanmış β-fazı katı çözeltinin birim hücre parametrelerinin 

katkı miktarına bağlı değişimi. a) Birim hücre sabiti a, b) Birim hücre 
sabiti c (■ : 800 oC’de ısıl işlem sonrası, ▲: 750 oC’ de ısıl işlem sonrası) 

 

Katkı miktarının birim hücre parametrelerine etkisini gösteren Şekil 4.28’deki 

grafiklerde görülen mekanizma (Bi2O3)1-x(Dy2O3)x ikili sisteminde açıklanan 
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mekanizma ile aynıdır. Örgü parametrelerindeki bu değişim örgüdeki atomların 

iyonik yarıçaplarının değişimine işaret eder. Üretilen ikili bileşikteki iyonların iyonik 

yarıçapları O2- anyonu için 1,40 Å,  Bi3+ katyonu için 1,02 Å, Eu3+ için 0,95 Å, Eu2+ 

için 1,17 Å’dur [68, 69]. Eu2O3 katkısı ile meydana gelen Eu3+ iyonlarının örgü içine 

difüzyon hızı da oldukça yavaştır (48 sa) ve bu durum yer değiştirme işleminin yavaş 

olmasından kaynaklanır. Difüzyon mekanizması sırasında Eu3+ katyonları Eu2+ 

katyonlarına indirgenir ve tetragonal kristal yapıdaki Bi3+ iyonları arasına yerleşir. 

Buna bağlı olarak da iyonik yarıçaplar arasındaki farktan dolayı örgü parametreleri 

değişir. Bu indirgenme sırasında O2- iyonları da rastgele olarak O2 moleküllerine 

dönüşür. Eu katkısı ile birlikte O2- iyonları kendiliğinden O2 molekülüne dönüşmekte 

ve örgüde bazı oksijen boşluları ortaya çıkmaktadır. Bunun sonucunda elde edilen 

katı çözelti, örgü kusuruna sahip tetragonal yapıya ve sitokiyometrik olmayan 

karaktere sahiptir. Bu nedenle bileşiğin yapı formülü aşağıdaki şekilde verilir [62]. 

 

Bi(III)2-2xEu(II)2xO3-xx 

 

Burada  oksijen iyon boşluğu, x ise β-fazın gözlendiği katkı mol miktarıdır. Örgüde 

O2 çıkışıyla meydana gelen deşiklerde O2- göçü yoluyla iyonik iletkenlik gözlenir. 

Anyon iyonik iletkenlik tipinde olan bu iletkenliğin miktarının katkı miktarının 

artmasıyla birlikte artması beklenir. 

 

4.6.4. İletkenliğin sıcaklığa bağlılığı 

 

Numunelerin oda sıcaklığındaki iletkenliklerini belirlemek amacıyla, oda 

sıcaklığında ve 100-200 V gerilim aralığında ve 10 V artış basamaklarında I-V 

taraması yapıldı. Bu ölçümlerde herhangi bir akım gözlenemedi. Bu durum bize 

numunelerin oda sıcaklığında yalıtkan mertebesinde yüksek dirence sahip olduğunu 

gösterir. 

 

Her bir β-faz ikili bileşik numune fırın içinde ve hava ortamında 100 oC sıcaklıktan 

itibaren farklı sıcaklık basamaklarındaki iletkenliklerini belirlemek amacıyla I-V 

ölçümleri alındı. Sıcaklığa bağlı iletkenlik değişimi grafikleri aşağıdakiler gibidir. 
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Şekil 4.29. %3 mol Eu2O3 katkılı β-fazı Bi2O3 (750oC, 48 sa) sisteminin elektrik 

iletkenliğinin sıcaklığa bağlı grafiği 
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Şekil 4.30. %4 mol Eu2O3 katkılı β-fazı Bi2O3 (750 oC, 48 sa) sisteminin elektrik 

iletkenliğinin sıcaklığa bağlı grafiği 
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Şekil 4.31. %5 mol Eu2O3 katkılı β-fazı Bi2O3 (750 oC, 48 sa) sisteminin elektrik 

iletkenliğinin sıcaklığa bağlı grafiği  
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Şekil 4.32. %6 mol Eu2O3 katkılı β-fazı Bi2O3 (750 oC, 48 sa) sisteminin elektrik 

iletkenliğinin sıcaklığa bağlı grafiği  
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Şekil 4.32. %2 mol Eu2O3 katkılı β-fazı Bi2O3 (800 oC, 48 sa) sisteminin elektrik 

iletkenliğinin sıcaklığa bağlı grafiği 
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Şekil 4.33. %3 mol Eu2O3 katkılı β-fazı Bi2O3 (800 oC, 48 sa) sisteminin elektrik 

iletkenliğinin sıcaklığa bağlı grafiği  
 



 131

-6,00
-5,00
-4,00
-3,00
-2,00
-1,00
0,00
1,00

0,90 1,10 1,30 1,50 1,70 1,90 2,10

1000/T (K-1)

lo
g 
σ T

 (o
hm

-1
.c

m
-1

)

 
 
Şekil 4.34. %4 mol Eu2O3 katkılı β-fazı Bi2O3 (800 oC, 48 sa) sisteminin elektrik 

iletkenliğinin sıcaklığa bağlı grafiği  
 

-6,00
-5,00
-4,00
-3,00
-2,00
-1,00
0,00
1,00

0,90 1,10 1,30 1,50 1,70 1,90 2,10

1000/T (K-1)

lo
g 
σ T

 (o
hm

-1
.c

m
-1

)

 
 
Şekil 4.35. %5 mol Eu2O3 katkılı β-fazı Bi2O3 (800 oC, 48 sa) sisteminin elektrik 

iletkenliğinin sıcaklığa bağlı grafiği  
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Şekil 4.36. %6 mol Eu2O3 katkılı β-fazı Bi2O3 (800 oC, 48 sa) sisteminin elektrik 

iletkenliğinin sıcaklığa bağlı grafiği  
 



 132

-6,00
-5,00
-4,00
-3,00
-2,00
-1,00
0,00
1,00

0,90 1,10 1,30 1,50 1,70 1,90 2,10

1000/T (K-1)

lo
g 
σ T

 (o
hm

-1
.c

m
-1

)

 
 
Şekil 4.37. %7 mol Eu2O3 katkılı β-fazı Bi2O3 (800 oC, 48 sa) sisteminin elektrik 

iletkenliğinin sıcaklığa bağlı grafiği  
 

Ölçüm sonuçlarına bakıldığında tüm katkı oranları için sıcaklık arttıkça iletkenlikte 

artış gözlenmiştir. Bütün ölçümlerde belirli sıcaklık aralığında iletkenlik değerinde 

ani yükselme görülmektedir. İletkenlik eğrisindeki bu kırılmanın nedeni olarak bu 

sıcaklık civarında faz dönüşümü sürecinin başladığı düşünülmüştür. Bi2O3-Eu2O3  

ikili sisteminde iletkenlik eğrisindeki bu kırılma daha önce de belirtildiği gibi Bi2O3 

temelli ikili bileşikler için daha önce yapılmış başka çalışmalarda da bildirilmiş bir 

sonuçtur. Örneğin %22,5 mol Eu2O3 katkılı ikili sistemde 300-700 oC sıcaklık 

arasında lineer bir doğru ardından da kırılma daha önceki çalışmalarda da 

bildirilmiştir [5]. İncelenen numunelerde verilen sıcaklıklar civarında iletkenlikte ani 

değişimin nedeni olarak, daha önceki bölümde verilen literatür bilgileri ışığında yine 

β→δ faz dönüşümünün başlaması olarak düşünülmüştür. Ancak iletkenlik 

grafiklerinin bazılarında faz dönüşümünden sonra sabit eğimli bir iletkenlik değişimi 

gözlenemediğinden, bu numunelerde bu sıcaklıktan sonra yeni bir fazın oluştuğu da 

söylenemez.  

 

Çizelge 4.11’de tüm numunelerin iletkenlik grafiklerinin ait olduğu sıcaklık 

aralıklarının yer aldığı “logσT-1000/T”, β-fazın gözlendiği sıcaklık aralıklarının yer 

aldığı “β-faz” ve β-fazın bozunmaya başladığı sıcaklık aralıklarının yer aldığı “β→” 

sütunları görülmektedir. İncelenen β-faz (Bi2O3)1-x(Eu2O3)x ikili bileşiklerine ait 

iletkenlik grafiklerinin tamamında faz dönüşümünün başladığı sıcaklık açık şekilde 

görülebilmiş ancak tamamına yakınında yeni fazın hangi sıcaklıkta oluştuğu 

belirlenememiştir. 
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Çizelge 4.11. Sıcaklık geçiş değerleri 
 

(Bi2O3)1-x(Eu2O3)x  
Isıl İşlem 

Sıcaklığı (oC) 
x 

(% mol) log σ-1000/T β-Faz β→ 

3 250-710 400-530 530-….. 
4 250-660 380-580 580-….. 
5 250-700 590-700 700-….. 

750 

6 250-750 340-620 620-….. 
2 300-775 560-675 675-710 
3 415-790 585-692 692-721 
4 335-685 488-653 653-716 
5 335-685 335-572 572-653 
6 385-710 515-685 685-….. 

800 

7 320-760 493-669 669-….. 
 

Çizelge 4.11 incelendiğinde iletkenlik eğrisinin kırılma gösterdiği sıcaklıklar 

görülmektedir. İncelenen numunelerde bu geçiş sıcaklıkları oldukça düzensizdir. 

Yalnızca 800 oC ısıl işlem sıcaklığında üretilen ve katkı ararlığı  olan 

numunlerde başka bir fazın oluştuğu sıcaklık gözlenebildi. İletkenlik grafikleri 

eğrilerinin gözlendiği sıcaklık aralıklarının oldukça düzensiz bir davranış sergilediği 

görüldü. Ancak numunelerde iletkenliğin başladığı sıcaklıklar birbirine çok yakındır 

ve 750 oC sıcaklıkta üretilen numunelerin tamamı 250 oC sıcaklıkta, 800 oC 

sıcaklıkta üretilen numuneler 320-400 oC sıcaklık aralığında iletken hale gelmeye 

başlamışlardır. β-fazın var olduğu aralık, tüm numunelerde 500-700 oC aralığında 

değişmektedir. β-fazın bozunmaya başladığı sıcaklıklar tüm numunlerde yaklaşık 

600 oC civarındadır. Yapılan DTA sonuçlarında aynı sıcaklık civarında değişimler 

gözlenmiştir. Rastgele seçilerek analizi yapılan iki numunenin DTA ve iletkenlik 

grafikleri karşılaştırıldığında ölçüm sonuçlarının doğruluğu ve bu iki grafiğin uyum 

içinde olduğu ortaya çıkar. 750 oC sıcaklıkta üretilmiş (Bi2O3)0,96(Eu2O3)0,06 ikili 

sisteminde β-fazın bozunmaya başladığı sıcaklık DTA grafiğinde 623,34 oC, 

iletkenlik grafiğinde 620 oC ve sonrası olarak ölçülmüştür. Aynı şekilde 800 oC 

sıcaklıkta üretilmiş (Bi2O3)0,95(Eu2O3)0,05 ikili sisteminde β-fazın bozunduğu sıcaklık 

DTA grafiğinde 631,33 oC, iletkenlik grafiğinde 630-645 oC aralığı olarak 

ölçülmüştür. Buradan iletkenlik grafiklerinde görülen iletkenlik eğrisindeki 

kırılmaların faz dönüşümüne işaret ettiği ortaya konmuştur. 

0,02 x 0,05≤ ≤
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4.6.5. İletkenlik değerleri 

 

En yüksek iletkenlik gösteren numuneyi belirlemek amacıyla 750 oC ve 800 oC ısıl 

işlem sıcaklıklarında üretilmiş farklı katkı oranlarındaki numunelerin aynı 

sıcaklıktaki iletkenlik değerleri Çizelge 4.12 ve Çizelge 4.13’de verilmiştir. Burada 

β-fazına ait iletkenlik değerleri daha koyu renkle yazılarak vurgulanmıştır. Çizelge 

4.11’de verilen sıcaklık aralığı dışında kalan sıcaklıklardaki β-fazına ait olmayan 

iletkenlik değerleri ise açık renkle yazılarak vurgulanmıştır. Boş bırakılan satırlar o 

sıcaklıkta iletkenlik ölçümü yapılmadığını göstermektedir. 

 

Çizelge 4.12. 750 oC üretilmiş (Bi2O3)1-x(Eu2O3)x ikili sisteminin iletkenlik değerleri 
 

750 oC Ortam Sıcaklığı 
(oC) 3 (% mol) 4 (% mol) 5 (% mol) 6 (% mol) 
340 2,38E-05 5,37E-05 9,08E-06 6,12E-05 
360 3,40E-05 1,56E-04 8,49E-05 1,16E-04 
380 1,04E-04 2,20E-04 1,51E-04 1,86E-04 
400 2,90E-04 2,82E-04 2,19E-04 2,90E-04 
420 6,24E-04 3,99E-04 1,16E-04 4,36E-04 
440 1,03E-03 5,86E-04 5,64E-04 6,18E-04 
460 1,69E-03 6,77E-04 4,33E-04 8,29E-04 
480 2,15E-03 8,17E-04 9,84E-04 1,14E-03 
500 3,75E-03 1,50E-03 1,28E-03 1,57E-03 
520 3,92E-03 1,78E-03 1,82E-03 2,33E-03 
540 3,49E-03 2,32E-03 1,09E-03 2,82E-03 
550 4,75E-03 2,54E-03 2,67E-03 3,21E-03 
560 5,18E-03 2,82E-03 2,93E-03 3,61E-03 
570 2,62E-03 2,92E-03 3,25E-03 4,08E-03 
580 4,28E-03 3,32E-03 3,54E-03 4,54E-03 
590 5,49E-03 3,32E-03 3,54E-03 3,96E-03 
610 5,92E-03 1,72E-02 4,45E-03 6,30E-03 
615 1,81E-03 1,38E-02 4,93E-03 6,92E-03 
620 5,47E-03 1,34E-02 5,31E-03 7,53E-03 
625 1,47E-03 9,61E-03 5,64E-03 7,69E-03 
630 2,24E-05 1,18E-03 6,23E-03 8,08E-03 
640 2,85E-04 9,27E-03 6,72E-03 8,78E-03 
645 1,07E-02 1,43E-02 7,67E-03 1,01E-02 
660 1,08E-02 1,56E-01 8,94E-03 1,27E-02 
665 1,57E-02 1,38E-03 1,09E-02 1,45E-02 
670 4,88E-02 9,97E-04 1,26E-02 1,36E-02 
680 3,11E-01 7,93E-03 7,80E-02 1,73E-02 
690 3,55E-01 7,31E-02 3,87E-01 4,47E-01 
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750 oC sıcaklığına ait olan Çizelge 4.12 incelendiğinde hazılanan numunelerden β-

faz olanlar arasında %5 mol Eu2O3 katkılı (Bi2O3)1-x(Eu2O3)x bileşiği 690 oC 

sıcaklıkta 0,387 ohm-1cm-1 ile en yüksek iletkenliği göstermiştir. İletkenlik sıcaklık 

arttıkça artmaktadır. 

 

Çizelge 4.13. 800 oC üretilmiş (Bi2O3)1-x(Eu2O3)x ikili sisteminin iletkenlik değerleri 
 

800 (oC) Ortam Sıcaklığı 
(oC) 2 (% mol) 3 (% mol) 4 (% mol) 5 (% mol) 6 (% mol) 7 (% mol)
330 9,30E-05 - 1,72E-06 4,54E-05 2,42E-05 3,48E-05
385 - - 1,09E-05 1,48E-04 1,84E-05 3,01E-05
410 1,80E-05 1,08E-05 1,92E-05 2,42E-04 1,20E-05 - 
435 2,29E-05 - 2,94E-05 4,31E-04 - 7,99E-05
460 2,54E-05 2,91E-05 1,88E-05 6,27E-04 3,88E-04 - 
480 - 5,15E-05 1,89E-05 9,15E-04 1,19E-04 1,50E-04
500 - 4,46E-05 3,34E-05 1,25E-03 7,36E-04 2,04E-04
510 5,32E-05 - 4,18E-05 - 1,53E-04 2,37E-04
520 - 5,07E-05 4,19E-05 1,71E-03 4,27E-04 2,70E-04
535 - 6,66E-05 - 2,21E-03 2,55E-04 3,32E-04
550 1,00E-04 8,86E-05 6,76E-05 - 4,06E-04 6,27E-04
560 1,08E-04 7,24E-05 7,22E-05 - 4,67E-04 - 
572 1,21E-04 1,02E-04 2,05E-04 4,21E-03 5,45E-04 9,40E-04
580 1,55E-04 1,20E-04 1,55E-04 5,65E-03 - - 
590 2,14E-04 1,45E-04 1,76E-04 7,65E-03 8,56E-04 - 
600 2,40E-04 1,89E-04 2,17E-04 9,02E-03 1,11E-03 1,08E-03
610 3,22E-04 2,03E-04 3,34E-04 1,10E-02 - - 
620 - 2,76E-04 2,99E-04 1,96E-02 5,14E-04 1,46E-03
630 4,58E-04 - 3,61E-04 2,34E-02 1,29E-03 1,67E-03
640 5,29E-04 - 3,43E-04 1,06E-01 5,39E-04 - 
653 6,41E-04 4,42E-04 4,65E-04 5,34E-01 4,04E-03 2,28E-03
665 8,17E-04 - 8,71E-04 5,35E-01 4,82E-03 2,96E-03
685 2,79E-03 9,25E-04 1,10E-03 5,70E-01 9,33E-03 5,40E-03
690 3,72E-02 1,07E-03 - - 1,22E-02 6,72E-03

 

800 oC sıcaklığına ait olan Çizelge 4.13 incelendiğinde hazırlanan numunelerden β-

fazında olanlar arasında %6 mol Eu2O3 katkılı (Bi2O3)1-x(Eu2O3)x bileşiği 685 oC 

sıcaklıkta 0,009 ohm-1cm-1 ile en yüksek iletkenliği göstermiştir. İletkenlik sıcaklık 

arttıkça artmaktadır. 

 

Tüm β-fazındaki numuneler göz önüne alındığında en yüksek iletkenlik 750oC 

sıcaklıkta üretilmiş olan %5 mol katkılı (Bi2O3)0,95(Eu2O3)0,05 bileşiğinin 690 oC 

sıcaklıktaki 0,387 ohm-1cm-1 olarak ölçülmüştür. Katkının artışıyla beraber 
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iletkenliğin artma nedeni daha önce açıkladığımız gibi iyonik iletkenler için genel 

olarak geçerli olan ve (Bi2O3)1-x(Dy2O3)x ikili sistemi için açıkladığımız nedenler ile 

aynıdır. 

 

Hangi faz olduğuna bakılmaksızın sıcaklığa bağlı iletkenlik değişimi düzenli olan 

numuneler içerisinde en yüksek iletkenlik 800 oC sıcaklıkta üretilen ikili sistemin %5 

mol katkılı numunenin 685 oC sıcaklığındaki 0,57 ohm-1cm-1 değeridir. 

 

4.6.6. Katkı miktarının iletkenliğe etkisi 

 

Bu kısımda katkı miktarının iletkenliğe etkisi grafikler ile ortaya kondu. Katkı 

miktarı değiştikçe numunelerin iletkenliği de değişmiştir.  

 

750 oC’de üretilmiş numunelerdeki katkı miktarına bağlı iletkenlik değişimi, düşük 

ve yüksek sıcaklıklarda farklı davranışlar ortaya koymuştur. 
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Şekil 4.38. 800 oC’de üretilmiş Eu2O3 katkılı β-fazı numunelerin yüksek sıcaklık 

bölgesinde katkı miktarına bağlı iletkenlik değişimi grafiği 
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Şekil 4.39. 750 oC’de üretilmiş Eu2O3 katkılı β-faz numunelerin elektrik 

iletkenliğinin a) düşük sıcaklık bölgesindeki ve b) yüksek sıcaklık 
bölgesindeki katkı miktarına bağlı değişimi  

 

Şekil 4.38’de görülen 800 oC sıcaklıkta üretilmiş numunelerin katkı miktarına bağlı 

iletkenlik değişimi her sıcaklık bölgesinde benzer davranış gösterdi. Şekil 4.38 ve 

Şekil 4.39 grafikleri incelendiğinde 750 oC ısıl işlem sıcaklığında üretilmiş 

numunelerde katkı miktarı yüksek ve düşük sıcaklık bölgelerinde iletenliğe farklı 

düzeyde etkide bulunmuşlardır. Düşük sıcaklık bölgesinde %3 katkılı numunelerde 

iletkenlik daha fazla gözlenirken, daha yüksek sıcaklıklarda %4 mol katkılı 

numuneler daha yüksek iletkenlik göstermiştir. %6 mol katkılı numunelerin 
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iletkenliği başlangıç katkı değeri olan %3 mol katkılamadan daha yüksektir. Yani 

katkı artınca iletkenlik artmıştır. Diğer taraftan tüm 800 oC sıcaklıkta üretilmiş 

numulerde iletkenlik %5 mol katkıda daha yüksek elde edilmiştir. Ayrıca bu 

numunlerde de en yüksek katkı miktarı olan %7 mol katkılanmış numunelerin 

iletkenlikleri, en düşük olan %2 mol katkılanmış numunelerin iletkenliklerinden daha 

yüksektir. Yani katkı ile beraber genel olarak iletkenlik de artmıştır. Aşağıda örnek 

olarak bazı sıcaklıklardaki iletkenlik artışı gösterilmiştir. Şekil 4.40’da verilen 

grafiklerden de görüldüğü gibi katkı arttıkça iletkenlik artmıştır. Bunun sebebi katkı 

artışıyla beraber örgüde artan örgü kusurularıdır. 
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Şekil 4.40. Eu2O3 katkılı β-fazı numunelerde katkı miktarının iletkenliğe etkisi. a) 

750 oC’de üretilmiş numunelerden, b) 800 oC’de üretilmiş 
numunelerden örnekler 
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4.6.7. Aktivasyon enerjisi 

 

Şekil 4.29 - Şekil 4.37 arasındaki iletkenlik grafiklerine bakıldığında β-faza ait 

bölgelerde Arrhenius eğrisi tipinde lineer bir değişim görülmektedir. Bu yüzden β-

tipi numunelerin Arrhenius eğrilerine bakılarak aktivasyon enerjileri hesaplandı. 

Buna göre β-fazın var olduğu sıcaklık aralığındaki lineer eğrinin grafiklerine ve 

fonksiyonlarına bakarak hesaplanan aktivasyon enerjilerinin değerlerine ait çizelge 

ayırca verildi. 
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Şekil 4.41. %3 mol Eu2O3 katkılı β-fazı Bi2O3 (750 oC, 48 sa) sisteminin Arrhenius 

eğrisi 
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Şekil 4.42. %4 mol Eu2O3 katkılı β-fazı Bi2O3 (750 oC, 48 sa) sisteminin Arrhenius 

eğrisi 
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y = -13,365x + 9,2107
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Şekil 4.43. %5 mol Eu2O3 katkılı β-fazı Bi2O3 (750 oC, 48 sa) sisteminin Arrhenius 

eğrisi 
 

y = -9,9913x + 6,2003
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Şekil 4.44. %6 mol Eu2O3 katkılı β-fazı Bi2O3 (750 oC, 48 sa) sisteminin Arrhenius 

eğrisi 
 

y = -15,539x + 9,4786
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Şekil 4.45. %2 mol Eu2O3 katkılı β-fazı Bi2O3 (800 oC, 48 sa) sisteminin Arrhenius 

eğrisi 
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y = -16,431x + 10,158
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Şekil 4.46. %3 mol Eu2O3 katkılı β-fazı Bi2O3 (800 oC, 48 sa) sisteminin Arrhenius 

eğrisi 
 

y = -12,734x + 6,0274
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Şekil 4.47. %4 mol Eu2O3 katkılı β-fazı Bi2O3 (800 oC, 48 sa) sisteminin Arrhenius 

eğrisi 
 

y = -11,829x + 8,7819
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Şekil 4.48. %5 mol Eu2O3 katkılı β-fazı Bi2O3 (800 oC, 48 sa) sisteminin Arrhenius 

eğrisi 
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y = -18,268x + 14,273

-10,00
-9,00
-8,00
-7,00
-6,00
-5,00
-4,00

1,00 1,20 1,40

1000/T (K-1)

ln
 σ

 (o
hm

-1
cm

-1
)

 
 
Şekil 4.49. %6 mol Eu2O3 katkılı β-fazı Bi2O3 (800 oC, 48 sa) sisteminin Arrhenius 

eğrisi 
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Şekil 4.50. %7 mol Eu2O3 katkılı β-fazı Bi2O3 (800 oC, 48 sa) sisteminin Arrhenius 

eğrisi 
 

Çizelge 4.14. Eu2O3 katkılı ikili bileşiklerin aktivasyon enerjileri 
 

Sentez Sıcaklığı 
(oC)  

Eu2O3 
Katkı Oranı 

(% mol) 

Ea 
(eV) σ0 

3 1,41 2400050 
4 0,71 44 
5 1,15 10004 

750 

6 0,86 493 
2 1,34 13077 
3 1,42 25797 
4 1,10 415 
5 1,02 6515 
6 1,57 1580102 

800 

7 1,01 757 
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Çizelge 4.14 incelendiğinde aktivasyon enerjilerinin 0,71<Ea<1,57 eV aralığında 

değiştiği görülür. En düşük aktivasyon enerjisine x=0,04 mol (750 oC), en yüksek 

aktivasyon enerjisine ise x=0,06 mol (800 oC) olan (Bi2O3)1-x(Eu2O3)x ikili bileşikleri 

sahiptir. Numunelerin tamamına yakınında aktivasyon enerjisi 1 eV değerinin 

üzerindedir ve bu yüksek bir değerdir. Aktivasyon enerjisinin değiştiği değer aralığı 

oldukça geniştir. 

 

Aşağıdaki iki grafikte Eu katkılı ikili bileşiklerin katkı miktarına bağlı olarak 

aktivasyon enerjilerindeki değişim gözlenmektedir.  
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Şekil 4.51. Aktivasyon enerjilerinin değişimi. a) 750 oC, b) 800 oC sıcaklığında 

üretilen numuneler için 
 

Eu katkılı numunelerin aktivasyon enerjilerinin katkı miktarına göre değişimi 

incelendiğinde 750 oC sıcaklıkta üretilmiş numunelerde az farkla ( ) düşüş 

gözlenmiştir. 800 oC sıcaklıkta üretilmiş numunelerde yine az farkla ( ) düşüş 

gözlenmiştir. Bununla beraber Eu katkılı numunelerin aktivasyon enerjileri sabit 

değil, aralarında farklar vardır. 

0,3∓

0,2∓
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4.7. β-Faz (Bi2O3)1-x (Sm2O3)x İkili Sisteminin Elektrik İletkenliği 

 

4.7.1. Numunelerin üretilmesi 

 

Toz numunelerin her ara ısıl işlem basamağında yapılan tartımlarında ısıl işlemlerle 

birlikte kütle kayıplarına meydana geldiği görüldü. Bu kütle kaybının büyük oranda 

yapıdan ayrılan oksijen gazı ve bizmutun bilinen süblimleşmesinden kaynaklandığı 

düşünüldü. Her ara ısıl işlemden sonra numunelerin renklerinde açık sarıdan 

kahverengiye doğru koyulaşma gözlendi. Sıcaklık artışıyla beraber renklerdeki 

koyuluk da arttı. Bu yapıda reaksiyonun gerçekleştiğinin göstergesi olarak 

değerlendirildi. 

 

Üretilmesi tamamlanan toz numuneler preslenerek tablet haline getirildi ve ardından 

sinterlendi. Bu ısıl işlemle birlikte numunelerde renklerin koyulaştığı ve koyu 

kahverengi olduğu görüldü. Bu renk değişimi, sinterleme ile birlikte numunenin 

kristal yapısında değişimi olduğunun göstergesidir. 

 

4.7.2. Faz analizi 

 

Hazırlanan tüm toz numunelerin XRD ölçümü alındıktan sonra elde edilen fazlar 

belirlendi. (Bi2O3)1-x(Sm2O3)x ikili sisteminde üretilen fazlara ait çizelge aşağıda 

verilmiştir. Çizelge 4.15’den de görüldüğü gibi elektrik iletkenliği ölçülen β-fazı 

(Bi2O3)1-x(Sm2O3)x ikili sistemi 750 oC’de üretilmiş toz numunelerden 0,03≤x≤0,05 

aralığında olanlar ve 800 oC’de üretilmiş toz numunelerden 0,03≤x≤0,07 aralığında 

olanlardır. 830 oC’den ani soğutulan numunelerin iletkenlik ölçümü yapılmamıştır. 

 
Çizelge 4.15. (Bi2O3)1-x(Sm2O3)x ikili bileşik sistemine ait faz tablosu 
 

Sm2O3 Katkısı (% mol) Sentez 
Sıcaklığı (oC) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

700 α+β α+β α+β α+β α+β α+β α+β α+β α+β α+β 
750 α+β α+β β β β α +β α+β α+β α+β α+β
800 α+β α+β β β β β β β +δ β +δ α+β 

830 a.s.* α+β α+β β β β β β α+β δ δ 



 145

Çizelge 4.15’den de görüldüğü gibi çalışılan ikili sistemlerde genel olarak baskın tek 

fazlı sistemin yine β-fazı olduğu anlaşılmaktadır. Tek fazlı sistemin oluşumunu katı 

hal reaksiyon sıcaklığı ve süresi bu numuneleri de etkiler. Özellikle 750 oC altındaki 

reaksiyon sıcaklıklarında α ve β fazlarından oluşan çoklu faz bölgeleri oluşmaktadır. 

Bunun nedeni daha önce belirtildiği gibi reaksiyon sıcaklığının yeterince yüksek 

olmaması şeklinde belirtilebilir. Şayet reaksiyon sıcaklığı 750 oC ve üzerinde olacak 

olursa, tüm ısıl işlem basamaklarında tek fazlı sistemlerin oluşumu gözlenir. 

 

 
 
Şekil 4.52. %4 mol Sm2O3 katkılanmış β-Bi2O3 XRD deseni. a) 830 oC ani soğutma 

ısıl işlem sonrası, b) 800 oC ısıl işlem sonrası, c) 750 oC ısıl işlem sonrası 
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Numunelerin faz dönüşümü sıcaklıklarını belirlemek amacıyla 750 oC ve 800 oC 

sıcaklıkta üretilmiş birer numunenin DTA analizi yapılmıştır. Aşağıda bu ölçümlere 

ait DTA grafikleri yer almaktadır. 

 

 
(a) 

 

 
(b) 

 
Şekil 4.53. (Bi2O3)1-x(Sm2O3)x ikili sistemine ait DTA grafikleri a) 750 oC sıcaklıkta 

üretilmiş x=0,05 mol, b) 800 oC sıcaklıkta üretilmiş x=0,04 mol katkılı 
numuneler  
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Grafiklerden görüldüğü gibi faz dönüşümleri 630 oC civarında meydana gelmiştir. 

Bu sıcaklıklarda β-fazının başka bir faza, daha önce belirtilen literatür bilgileri 

ışığında muhtemelen δ-faza dönüştüğü düşünülmüştür.  

 

4.7.3. Birim hücre parametrelerindeki değişimler 

 

XRD desenlerindeki piklerden hesaplanan birim hücre sabitleri aşağıda 

görülmektedir. Birim hücre sabiti ancak 800 oC sıcaklıkta üretilen numunelere ait 

olanlar tespit edilmiş, 750 oC sıcaklıkta üretilen numunelerin ölçümlerinin 

alınmasında sorun yaşanmış ve geriye dönük bir çalışma daha sonra yapılamamıştır. 
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Şekil 4.54. 800 oC sıcaklıkta üretilmiş Sm2O3 katkılı β-fazı katı çözeltinin birim 

hücre parametrelerinin katkı miktarına bağlı değişimi. a) Birim hücre 
sabiti a, b) Birim hücre sabiti c 

 

Katkı miktarının birim hücre parametrelerine etkisini gösteren Şekil 4.54 

grafiklerinde görülen mekanizma (Bi2O3)1-x(Dy2O3)x ikili sisteminde açıklanan 

mekanizma ile aynıdır. Böyle bir değişim örgüdeki atomların iyonik yarıçaplarının 

değişimine işaret eder. İkili bileşikteki iyonların iyonik yarıçaplar O2- anyonu için 

1,40 Å, Bi3+ katyonu için 1,02 Å, Sm3+ için 0,96 Å, Sm2+ için 1,19 Å’dur [68, 69]. 

Sm3+ iyonlarının örgü içine difüzyon hızı oldukça yavaştır.  Sm3+ iyonları örgüye 

yerleşirken Sm2+ iyonuna indirgenirler ve kristal yapıdaki Bi3+ iyonları arasına 

yerleşirler ve iyonik yarıçaplar arasındaki farklılıktan dolayı örgü parametreleri 
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değişir. Bu indirgenme ve yer değiştirme sırasında O2- iyonları rastgele olarak 

kendiliğinden O2 molekülüne dönüşürler. Bunun sonucunda ikili bileşikte oksijen 

iyon boşlukları meydana gelir ve bileşik sitokiyometrik olmayan bir karaktere sahip 

olur. β-fazı bileşik formülü aşağıdaki şekilde belirtilebilir [57]. 

 

Bi(III)2-2xSm(II)2xO3-xx 

 

Burada  işareti oksijen iyon boşluğunu, x değeri ise β-fazın gözlendiği % mol katkı 

miktarlarını göstermektedir. Örgüde meydana gelen bu oksijen iyon boşlukları ve 

örgü kusuru elektrik iletkenliğine iyon göçü yoluyla katkıda bulunur. Katkı miktarı 

arttıkça örgü kusuru artacağından elektrik iletkenliğinin de artışı beklenir. 

 

4.7.4. İletkenliğin sıcaklığa bağlılığı 

 

Numunelerin oda sıcaklığındaki iletkenliklerini belirlemek amacıyla, oda 

sıcaklığında ve 100-200 V gerilim aralığında, her basamakta 10 V artırarak I-V 

ölçümleri alındı. Bu ölçümlerde hiçbir gerilim değerinde numune üzerinden 

ölçülebilir bir akım geçtiği gözlenemedi. Bu durum bize numunelerin oda 

sıcaklığında yalıtkan mertebesinde yüksek dirence sahip olduğunu gösterir. 

 

β-fazındaki her bir (Bi2O3)1-x(Sm2O3)x ikili bileşiğin fırın içinde ve hava ortamında 

100 oC sıcaklıktan itibaren farklı sıcaklıklardaki iletkenlikleri belirlendi. Ölçülen 

numunelerin iletkenliğinin sıcaklığa bağlı değişimi ortaya kondu. Aşağıdaki 

grafiklerde iletkenliğin sıcaklığa bağlı değişimi görülmektedir. 
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Şekil 4.55. %3 mol Sm2O3 katkılı β-fazı Bi2O3 (750 oC, 48 sa) sisteminin elektrik 

iletkenliğinin sıcaklığa bağlı grafiği  
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Şekil 4.56. %4 mol Sm2O3 katkılı β-fazı Bi2O3 (750 oC, 48 sa) sisteminin elektrik 

iletkenliğinin sıcaklığa bağlı grafiği  
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Şekil 4.57. %5 mol Sm2O3 katkılı β-fazı Bi2O3 (750 oC, 48 sa) sisteminin elektrik 

iletkenliğinin sıcaklığa bağlı grafiği  
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Şekil 4.58. %3 mol Sm2O3 katkılı β-fazı Bi2O3 (800 oC, 48 sa) sisteminin elektrik 

iletkenliğinin sıcaklığa bağlı grafiği  
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Şekil 4.59. %4 mol Sm2O3 katkılı β-fazı Bi2O3 (800 oC, 48 sa) sisteminin elektrik 

iletkenliğinin sıcaklığa bağlı grafiği  
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Şekil 4.60. %5 mol Sm2O3 katkılı β-fazı Bi2O3 (800 oC, 48 sa) sisteminin elektrik 

iletkenliğinin sıcaklığa bağlı grafiği  
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Şekil 4.61. %6 mol Sm2O3 katkılı β-fazı Bi2O3 (800 oC, 48 sa) sisteminin elektrik 

iletkenliğinin sıcaklığa bağlı grafiği  
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Şekil 4.62. %7 mol Sm2O3 katkılı β-fazı Bi2O3 (800 oC, 48 sa) sisteminin elektrik 

iletkenliğinin sıcaklığa bağlı grafiği 
 

İncelediğimiz diğer ikili sistemlerde olduğu gibi burada da tüm katkı oranları için 

sıcaklık artışıyla beraber iletkenlikte de artış gözlendi. Yine grafiklerde faz 

dönüşümü ile birlikte numunelerin iletkenliklerinde ani bir artışla beraber iletkenlik 

eğrisinde bir kırılma görülmektedir. Bi2O3-Sm2O3  ikili sisteminde Arrhenius 

eğrisindeki bu kırılma katkılama ile kararlı hale getirilmiş Bi2O3 temelli malzemeler 

için literatürde de karşılaşılan bir sonuçtur. Düzenli iletkenlik artışının başladığı 

sıcaklık ile kırılmanın meydana geldiği sıcaklık aralığında β-fazı kararlıdır ve bu 

aralıkta tek bir iletkenlik mekanizması vardır. Kırılmanın olduğu sıcaklıktan itibaren 

faz dönüşümü başlamıştır. Bu noktadan sonra iletkenlik mekanizmasının değişimi ile 

birlikte yeni bir kristal yapının oluşmaya başladığı düşünülür. Bu dönüşüm ile 

birlikte O2- iyonlarının zıplama mesafeleri ve zıplama yolları değişmektedir. 
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Çizelge 4.16’da tüm numunelerin iletkenlik ölçümlerinin yapıldığı (“logσT-1000/T” 

sütunu), β-fazın gözlendiği (“β-faz” sütunu) ve β-fazın bozunmaya başladığı (“β→” 

sütunu) sıcaklık aralıkları görülmektedir.  

 

Çizelge 4.16. Sıcaklık geçiş değerleri  
 

(Bi2O3)1-x(Sm2O3)x  
Isıl İşlem 

Sıcaklığı (oC) 
x 

(% mol) log σ-1000/T β-Faz β→ 

3 250-740 410-660 660-….. 
4 250-685 420-670 670-….. 750 
5 300-695 350-630 630-….. 
3 265-710 475-670 670-.…. 
4 280-740 475-610 610-660 
5 275-745 420-660 660-.…. 
6 270-750 330-570 570-585 

800 

7 300-790 460-670 670-710 
 

İletkenlik ölçümü alınan sınırlar içerisinde yalnızca 800 oC ısıl işlemde üretilmiş ve 

%4-6-7 mol katkılı ikili bileşiklerde yeni bir mekanizma yani yeni bir kristal yapısı 

meydana gelmiştir. Diğer örneklerde 600 oC sıcaklıktan sonra β-fazı bozulmaya 

başlamıştır. Çoğu faz dönüşümünün başlama sıcaklığı 660-670 oC sıcaklıktır. Bu 

sıcaklık değerleri, daha önceki bölümlerde de belirtildiği gibi, Harwig (1978), 

Harwig ve Gerards (1978) ve Harwig ve Gerards (1979) tarafından saf β-Bi2O3 için 

bildirilen 660-670 oC arası faz dönüşümü sıcaklık değerleri bilgisi ile uyumludur [2, 

6, 36]. 

 

Yapılan DTA ile de yukarıda belirtilen faz dönüşümü sıcaklık aralıklarına yakın 

değerler bulunmuştur. Analizi yapılan iki örneğin DTA ve iletkenlik grafikleri 

karşılaştırıldığında sonuçların uyum içerisinde oldukları görülür. β-fazın bozunmaya 

başladığı sıcaklık 750 oC sıcaklıkta üretilmiş (Bi2O3)0,95(Sm2O3)0,05 ikili sisteminin 

DTA grafiğinde 629,42 oC, iletkenlik grafiğinde 630 oC ve sonrası olarak 

ölçülmüştür. Aynı şekilde 800 oC sıcaklıkta üretilmiş (Bi2O3)0,94(Sm2O3)0,04 ikili 

sisteminde β-fazın bozunmaya başladığı sıcaklık DTA grafiğinde 635,10 oC, 

iletkenlik grafiğinde 610-660 oC aralığı olarak ölçülmüştür. Buradan iletkenlik 

grafiklerinde görülen kırılmaların faz dönüşümüne işaret ettiği anlaşılmaktadır. 
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4.7.5. İletkenlik değerleri 

 

Elektrik iletkenlikleri, farklı katkı miktarına sahip numunelerde belirli sıcaklıklarda 

ölçüldü. Çizelge 4.17’de 750 oC’de hazırlanmış numunelerin katkı mol yüzdesine 

bağlı olarak farklı sıcaklıktaki iletkenlikleri görülmektedir. β-fazlarına ait iletkenlik 

değerleri koyu renkli yazı ile vurgulanmıştır. Çizlege 4.17’de ortam sıcaklığı arttıkça 

iletkenliğin arttığı açıkça görülmektedir. 

 

Çizelge 4.17. 750 oC sıcaklıkta üretilmiş numuneler için örnek iletkenlik değerleri 
tablosu 

 
750 (oC) Ortam Sıcaklığı 

(oC) 3 (% mol) 4 (% mol) 5 (% mol) 
350 1,40E-05 3,10E-05 2,05E-05 
410 4,58E-05 9,28E-05 5,03E-05 
430 6,27E-05 1,41E-04 7,53E-05 
470 8,76E-05 2,61E-04 1,69E-04 
490 1,36E-04 3,23E-04 2,23E-04 
510 1,44E-04 4,63E-04 2,94E-04 
530 2,27E-04 7,31E-04 4,30E-04 
550 3,11E-04 1,00E-03 5,49E-04 
570 4,15E-04 1,22E-03 7,98E-04 
580 5,28E-04 1,41E-03 1,03E-03 
610 7,36E-04 2,13E-03 1,48E-03 
630 1,00E-03 2,78E-03 1,98E-03 
640 1,21E-03 3,20E-03 2,49E-03 
650 1,42E-03 3,98E-03 2,94E-03 
660 1,75E-03 4,49E-03 3,73E-03 
670 2,61E-03 5,00E-03 4,73E-03 

 

Çizelge 4.17 incelendiğinde 750 oC ısıl işlem sıcaklığında üretilmiş tetragonal β-faz 

numunelerde en yüksek iletkenlik, serinin de en yüksek iletkenliği olan 0,005 ohm-

1cm-1 ile %4 mol katkılı (Bi2O3)0,96(Sm2O3)0,04 ikili bileşiğinin 670 oC sıcaklığındaki 

iletkenliğidir. Sıcaklık artışıyla birlikte iletkenlik de düzenli bir biçimde artmaktadır. 

Sıcaklık 670 oC değerinin üzerine çıkarılırsa iletkenlik daha da artacaktır fakat 

malzeme saf β-fazı olmaktan çıkacağı için bu tezin ilgi alanı dışındadır. 

 

Aşağıdaki Çizelge 4.18’den 800 cC’de hazırlanmış numunelerin katkı mol yüzdesine 

bağlı olarak farklı sıcaklıktaki iletkenlikleri görülmektedir. β-fazlarına ait iletkenlik 
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değerleri koyu renkli yazı ile vurgulanmıştır. Bu numunelerde de ortam sıcaklığına 

bağlı olarak iletkenlikteki artış görülmektedir. 

 

Çizelge 4.18. 800 oC sıcaklıkta üretilmiş numuneler için iletkenlik değerleri tablosu 
 

800 oC Ortam Sıcaklığı 
(oC) 3 (% mol) 4 (% mol) 5 (% mol) 6 (% mol) 7 (% mol) 
330 1,26E-06 3,50E-05 4,84E-05 5,62E-05 1,80E-05 
380 3,65E-06 5,32E-05 2,97E-05 2,29E-04 8,89E-05 
400 1,04E-05 1,03E-04 3,22E-05 4,84E-04 2,70E-04 
420 1,49E-05 1,65E-04 3,09E-05 6,19E-04 7,77E-04 
460 2,46E-05 6,29E-04 8,94E-05 1,46E-03 1,34E-03 
480 2,50E-05 7,07E-04 1,04E-04 1,99E-03 2,05E-03 
500 2,88E-05 9,13E-04 1,67E-04 2,63E-03 2,53E-03 
520 6,95E-05 1,62E-03 2,15E-04 3,43E-03 3,60E-03 
570 1,68E-04 3,06E-03 5,08E-04 6,41E-03 7,27E-03 
610 4,85E-04 5,87E-03 7,60E-04 2,26E-01 1,21E-02 
640 7,40E-04 2,22E-02 1,62E-03 4,70E-01 1,70E-02 
660 1,05E-03 7,11E-01 2,25E-03 - 2,33E-02 
670 1,54E-03 6,04E-03 2,71E-03 7,20E-01 2,85E-02 

 

Yukarıdaki Çizelge 4.18’de görülen 800 oC ısıl işlem sıcaklığında üretilmiş β-

fazındaki numunelere ait çizelge incelendiğinde en yüksek iletkenlik 0,029 ohm-1cm-

1 olan %7 mol katkılı (Bi2O3)0,93(Sm2O3)0,07 ikili bileşiğinin 670 oC sıcaklığındaki 

iletkenliğidir. Sıcaklık artışıyla birlikte iletkenlik de düzenli bir biçimde artmaktadır. 

Katkının artışıyla beraber iletkenliğin artma nedeni daha önce açıkladığımız gibi 

iyonik iletkenler için genel olarak geçerli olan ve (Bi2O3)1-x(Dy2O3)x ikili sistemi için 

açıkladığımız nedenler ile aynıdır. 

 

Tüm β-fazındaki numuneler göz önüne alındığında en yüksek iletkenlik 0,029 ohm-

1cm-1 ile hem en yüksek sıcaklıkta üretilmiş hem de en yüksek katkı oranına sahip 

olan (Bi2O3)0,93(Sm2O3)0,07 bileşiğidir. Bu ikili sistemde de aynen (Bi2O3)1-x(Dy2O3)x 

sisteminde olduğu gibi, katkı oranı ve ısıl işlem sıcaklığı arttıkça malzemenin 

iletkenliği artmıştır. 

 

Hangi faz olduğuna bakılmaksızın sıcaklığa bağlı düzenli değişen iletkenlikler göz 

önüne alındığında en yüksek iletkenlik 800 oC sıcaklığında üretilmiş %6 mol katkılı 

numunenin 670 oC sıcaklığındaki 0,720 ohm-1cm-1 olan iletkenliğidir. 
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Hangi fazda olduğuna bakılmaksızın tüm ölçümü alınan numuneler düşünüldüğünde 

iletkenlikler 670 oC sıcaklıklarda 10-1 mertebesine kadar çıkmıştır. Bu yüksek 

iletkenlik ve yüksek sıcaklık değeri de 4-nokta iletkenlik ölçme yöntemi 

kullanmamızın ne kadar isabetli bir karar olduğunu gösterir. 

 

4.7.6. Katkı miktarının iletkenliğe etkisi 

 

Katkı miktarının iletkenlik üzerindeki etkisi grafiklerle ortaya konmaya çalışılmıştır. 

Aşağıda 750 oC ve 800 oC sıcaklıkta üretilen β-fazı numunelerin bazı iletkenlik 

değerlerinin katkı miktarına bağlı grafikleri verilmiştir.  
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Şekil 4.63. 750 oC’de üretilmiş Sm2O3 katkılı numunelerin elektrik iletkenliklerinin 

katkı miktarına bağlı değişimi 
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Şekil 4.64. 750 oC’de üretilmiş Sm2O3 katkılı β-fazı numunelerde katkı miktarının 

iletkenliğe etkisi 
 

Şekil 4.64 grafiği incelendiğinde 750 oC’de üretilmiş numunelerin %4 mol Sm2O3 

katkılı ikili bileşikte diğer iki katkı cinsine (Dy2O3 ve Eu2O3) göre aynı katkı miktarı 

için daha yüksek iletkenlik gözlendi. Ancak son katkı oranı olan %5 mol katkının 

iletkenliği, ilk katkı oranı olan %3 mol katkının iletkenliğinden daha yüksek çıktı. 

Genel olarak katkı miktarının artması iletkenliği artırmaktadır. Aşağıdaki grafikte 

800 oC sıcaklıkta üretilmiş numunelerin iletkenliğinin katkı miktarına bağlı değişimi 

örnek değerlerle görülmektedir. 
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Şekil 4.65. 800 oC’de hazırlanmış Sm2O3 numunelerin elektrik iletkenliğinin katkı 

miktarına bağlı değişimi  
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Şekil 4.66. 800 oC’de üretilmiş Sm2O3 katkılı β-fazı numunelerde katkı miktarının 

iletkenliğe etkisi 
 

Şekil 4.66 grafiği incelendiğinde %6 katkı oranında diğerlerine göre daha yüksek 

iletkenlik gözlenmektedir. İlk katkı oranı ile son katkı oranının iletkenlikleri göz 

önüne alındığında katkı miktarı arttıkça aşağıdaki grafikte görüldüğü gibi, iletkenlik 

artmaktadır.  

 

Genel olarak bir değerlendirme yapılacak olursa bazı katkı değerleri dışında genel 

olarak katkı ile beraber iletkenlik de artmaktadır. Yani yüksek katkıda ve yüksek 

sıcaklıkta yüksek iletkenlik gözlenmiştir. Daha önce de belirtildiği gibi katkı arttıkça 

iletkenliğin artması yapıda meydana gelen O2- iyon miktarındaki artışla ilgilidir.  

 

4.7.7. Aktivasyon enerjisi 

 

Yukarıda verilen β-fazına ait iletkenlik grafiklerinde görüldüğü gibi iletkenliğin 

sıcaklığa bağlı değişimi Arrhenius eğrisi tipindedir. Buna göre iletkenlik eğrilerinin 

β-fazının var olduğu sıcaklık aralığındaki doğrusal kısımlarına bakarak hesaplanan 

aktivasyon enerjilerinin değerlerine ait çizelge aşağıda verilmiştir. 
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Şekil 4.67. %3 mol Sm2O3 katkılı β-fazı Bi2O3 (750 oC, 48 sa) sisteminin Arrhenius 

eğrisi 
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Şekil 4.68. %4 mol Sm2O3 katkılı β-fazı Bi2O3 (750 oC, 48 sa) sisteminin Arrhenius 

eğrisi 
 

y = -10,125x + 4,2221
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Şekil 4.69. %5 mol Sm2O3 katkılı β-fazı Bi2O3 (750 oC, 48 sa) sisteminin Arrhenius 

eğrisi 
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y = -11,187x + 5,0759
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Şekil 4.70. %3 mol Sm2O3 katkılı β-fazı Bi2O3 (800 oC, 48 sa) sisteminin Arrhenius 

eğrisi 
 

y = -10,149x + 6,226
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Şekil 4.71. %4 mol Sm2O3 katkılı β-fazı Bi2O3 (800 oC, 48 sa) sisteminin Arrhenius 

eğrisi 
 

y = -11,534x + 6,1531
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Şekil 4.72. %5 mol Sm2O3 katkılı β-fazı Bi2O3 (800 oC, 48 sa) sisteminin Arrhenius 

eğrisi 
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y = -9,5589x + 6,3992
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Şekil 4.73. %6 mol Sm2O3 katkılı β-fazı Bi2O3 (800 oC, 48 sa) sisteminin Arrhenius 

eğrisi 
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Şekil 4.74. %7 mol Sm2O3 katkılı β-fazı Bi2O3 (800 oC, 48 sa) sisteminin Arrhenius 

eğrisi 
 

Çizelge 4.19. Sm2O3 katkılı ikili bileşiklerin aktivasyon enerjileri 
 

Sentez Sıcaklığı 
(oC)  

Sm2O3  
Katkı Oranı  

(% mol) 

Ea  
(eV) σ0 

3 0,79 25 
4 0,81 95 750 
5 0,87 68 
3 0,96 160 
4 0,87 506 
5 0,99 676 
6 0,82 601 

800 

7 0,91 1705 
 

Çizelge 4.19 incelendiğinde aktivasyon enerjileri 1 eV altındadır ve 0,9 eV civarında 

değişmektedir. 800 oC %5 mol (800 oC) katkıda 0,99 eV ile en yüksek aktivasyon 

enerjisi ölçülmüştür. Diğerlerinde yaklaşık 0,9 eV değerinde sabittir. 
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Şekil 4.75. Aktivasyon enerjilerinin değişimi. a) 750 oC, b) 800 sentez sıcaklığı 

numuneleri 
 

Sm katkılı numunelerin aktivasyon enerjileri değişimi incelendiğinde 750 oC ve 800 
oC sıcaklıkta üretilmiş numunelerde yaklaşık olarak ( ) aktivasyon enerjilerinin 

sabit kaldığı gözlenmiştir.  

0,1∓

 

4.8. Değerlendirme 

 

4.8.1. Numune üretme aşamaları 

 

Bütün ikili sistemlerin üretilmesi aşamasında tüm numunelerde ara ısıl işlemlerle 

beraber renk değişimi ve kütle kaybı gözlendi. Bu durum kristal yapısındaki 

değişikliğe ve yeni faz oluşumuna işaret eder. Ayrıca yine tüm numunelerin tablet 

formuna getirildikten sonraki ısıl işlemler sırasında yine renk ve sertlik değişimi 

gözlendi. Toz halinde ısıl işlem gören numunelerde karışım her ne kadar homojen de 

olsa tanecikler arası çoğunlukla boşluk olduğundan katkılanan oksitin Bi2O3 içerisine 

difüzyonu sınırlı kalmaktadır. Preslenerek tablet haline getirilen numunede boşluk 
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miktarı çok azalmakta ve oksit tanecikleri çok daha geniş yüzeyler boyunca temas 

halinde bulunmaktadırlar. Bunun sonucunda katkılanan oksitin iyonları Bi2O3 

içerisine daha etkin nüfuz ederek katıhal tepkimeleri ilerlediğinden, tablet halinde ısıl 

işlem gören numunelerde renk değişimi, sertleşme ve kütle kaybı gözlenmektedir. 

Tüm bu deneysel süreçlerdeki değişimler katıhal sentez reaksiyonunun 

gerçekleşmesinin sonuçlarıdır. 

 

4.8.2. Fazların analizi 

 

Bütün ikili sistemler için tüm XRD analizleri değerlendirildiğinde ikili sistemlerde 

baskın olarak tetragonal tipi β-Bi2O3  katı çözeltisinin oluştuğu anlaşılmaktadır. 

Çoğunlukla β fazının oluşmasına, Bi2O3  içerisine katkılanan Ln2O3  
(Ln = Dy, Eu,  

Sm) bileşiklerinin tipi neden olduğu öngörüldü. Çünkü daha önce de belirtildiği gibi 

kararsız Bi2O3 fazlarından hangisinin oda sıcaklığında kararlı hale gelebileceğini 

etkileyen temel faktörlerden bir tanesi hangi Ln2O3 
bileşiğinin katkılandığı iken 

diğeri ısıl işlem sıcaklığı ve reaksiyonun yapıldığı koşullardır.  

 

İncelenen tüm (Bi2O3)1-x(Ln2O3)x ikili sistemleri için gözlenen ortak özelliklerden bir 

diğeri ise tek faz oluşumu için ısıl işlem sıcaklığının 700 oC’den daha yüksek olması 

gerekirken sıcaklık 800 oC’nin üzerinde olursa, tek fazın çoklu faza dönüşmesidir. 

Şayet reaksiyon sıcaklığı uygunsa, Ln katyonları normalde monoklinik birim hücre 

tipine sahip Bi2O3 içerisine difüze olarak, soğutma ile birlikte β-fazının oda 

sıcaklığında kararlı hale gelmesine yol açmaktadırlar. Bunun sağlanabilmesi için 

taneciklerin yeterince yüksek difüzyon hızlarına sahip olması yani ısıl işlem 

sıcaklığının yeterince yüksek (T>700 oC) ve reaksiyon süresinin yeterince uzun (en 

az 48 saat) olması gerekmektedir.  

 

Üretilen ve oda sıcaklığında kararlı hale getirilmiş β-faz numunelerin, ortam sıcaklığı 

yükseldikçe kristal yapısının bozunması ve faz dönüşümünü gerçekleşmesi beklenen 

bir durumdur. Yüksek sıcaklık iletkenlik ölçümünde de bu durum kendini gösterir. 

DTA ile numunelerin yüksek sıcaklıktaki faz dönüşüm sıcaklığı belirlenmiş ve 

iletkenlik grafiklerindeki kırılmaların yorumlanması sağlanmıştır.  
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4.8.3. Katkı etkisiyle birim hücre sabiti değişimi ve yapı analizi 

 

İncelenen ikili sistemlerde bir diğer göze çarpan ortak özellik tüm sistemlerde tek 

faza ait hesaplanan birim hücre sabitlerinin, Ln2O3 
katkı arttıkça büyümesidir. Bu 

artışın nedeni iyonik yarıçaplardaki farklılıktır. Katkılanan tüm oksit bileşikleri 

aşağıda gösterilen denkleme göre tepkime vermektedirler. 

  

2O2-
(kristal örgü)

 
+ 4Ln3+ 

→ O2(gaz) 
+ 4Ln2+ 

+ 2�(kristal örgü)  

 

Denkleme göre, reaksiyon sırasında Ln3+ katyonları, Ln2+ katyonlarına indirgenmekte 

ve Bi3+ katyonlarının örgü noktalarına yerleşmektedir. Ln2+ katyonlarının iyonik 

yarıçaplarının Bi3+ iyonik yarıçapından büyük olması nedeniyle katkı miktarı arttıkça 

birim hücre sabitleri büyümektedir. Yarıçaplar arasında belirgin bir fark olması saf 

haldeyken oda sıcaklığında kararsız olan β-fazının kararlı hale gelebilmesinin bir 

diğer nedenidir. İndirgenme esnasında kristal örgüde var olan O2- iyonları ise O2’ye 

yükseltgenmektedir. Bu durum kristal örgüde anyon boşluklarının oluşumuna (�: O2- 

boşluğu) neden olmaktadır. Sentezi gerçekleştirilen β-Bi2O3 tipi katı çözeltinin 

oksijen iyonu eksikliğinden kaynaklanan stokiyometrik olmayan (non-sitokiyometri) 

özellik gösterdiği anlaşılmaktadır. Daha önce bildirilen çalışmalara ait bilgiler 

ışığında katı çözeltinin bileşimi aşağıdaki gibi yazılır. 

 

Bi(III)2-2xLn(II)2xO3-x�x 

 

Açıkça anlaşıldığı gibi Ln2O3 
katkı miktarı arttıkça kristal örgüdeki oksijen iyon 

boşluğu miktarı ve dolayısıyla stokiyometrik olmayan  karakteri artış göstermektedir. 

Katkının artması örgüde var olan oksijen iyonlarının yükseltgenmesine ve O2 gazı 

olarak örgüden ayrılmasına, dolayısıyla örgüde O2- boşluk miktarının artışına neden 

olmaktadır. Örgüde boşluk miktarının artması daha fazla sayıda oksijen iyonlarının 

mobil tanecikler olabilme şansını artırmakta ve sonuç olarak elektrik iletkenliğin 

artışına neden olmaktadır. 
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4.8.4. İletkenliğin sıcaklığa bağlılığı 

 

Ölçümü yapılan tüm Bi2O3 
temelli numunelerin oda sıcaklığındaki direnci 109 Ω 

mertebesinde olduğu belirlendi. Bu değerler katı elektrolit niteliğindeki tüm bu 

numunelerin oda sıcaklığında yalıtkan olduğunu gösterir. 

 

100 oC sıcaklıktan başlayarak yapılan tüm ölçümlerde maddenin iletkenliği önce 

düzensiz olarak artmaya başlamakta, belirli bir sıcaklıktan itibaren eğimi sabit bir 

şekilde yükselmekte ve ardından da ani bir pik ile yüksek bir değere gelip tekrar sabit 

eğimle seyrine devam etmektedir. Bu durum hemen hemen incelenen bütün 

numunelerde gözlenmiştir. 

 

Tüm ikili sistemlerde sıcaklığa bağlı iletkenlik değişimlerine ait grafikler 

incelendiğinde, sıcaklık artışı ile birlikte belirli sıcaklıklarda iletkenliklerde ani bir 

yükselme meydana gelmektedir. Belirlenen sıcaklıklar civarında meydana gelen 

iletkenlikteki ani değişimin nedeni olarak, bu sıcaklıklar civarında numunelerde β-

fazın bir başka faza dönüşmeye başladığı düşünüldü. Grafik eğrilerindeki 

kırılmalarla kendini gösteren faz dönüşümü ve bunların meydana geldiği sıcaklık ile 

DTA ile belirlenen faz dönüşümü sıcaklıkları uyum içerisindedir. Arrhenius eğrisi 

tipindeki iletkenlik değişimi grafiklerinde faz dönüşümünün gözlenebildiği 

eğrilerdeki sapmaların faz dönüşümüne işaret ettiği bu şekilde doğrulanmış olur. 

İletkenlik ölçümleriyle belirlenen faz dönüşümünün varlığının ve gerçekleştiği 

sıcaklığın, literatürde daha önce bildirilen bilgiler ile oldukça uyum içinde olduğu 

belirlendi. Faz dönüşümleri çoğu numunede 660-670 oC civarında 

gerçekleşmektedir. Bu sıcaklık saf β-Bi2O3 bileşiğinin β→δ dönüşümünün 

gerçekleştiği sıcaklıktır. 

 

Grafiklerde de görüldüğü gibi β-fazının var olduğu sıcaklık aralığında “log(σT)-

1000/T” ilişkisi lineer değişim gösteren kısımlara sahiptir. Değişimin gözlendiği 

sıcaklık ararlığında kararlı olan β-fazındaki numunelerin Arrhenius tipi 
a bE k T

T 0 e− ⋅σ = σ ⋅  elektrik iletkenliği davranışına sahip oldukları sonucuna varıldı. 



 165

Buna göre, sıcaklık etkisiyle tetragonal tipi örgüde var olan O2- iyonları, daha öncede 

tartışıldığı gibi, kristal örgüde en yakın örgü noktalarındaki O2- boşluklarına sıçrama 

mekanizması yoluyla hareket ederek elektrik yükünün taşınmasını 

gerçekleştirmektedir. Deneysel gözlemler formüllerde gösterilen oksijen iyon 

boşluklarının var olduğunu ortaya koymaktadır. Bu tezin giriş kısmında belirtildiği 

gibi Bi2O3 tipi katı elektrolitler O2- iyonik iletkenlik karakterine sahiptirler. Bu 

yüzden incelenen her üç ikili sistemde üretilen tetragonal tipi katı çözeltilerde yük 

taşıyıcıları O2- iyonlarıdır. Sıcaklık artışının oksijen iyonlarının hareketliliğini 

(mobilitelerini) artırmasından dolayı elektrik iletkenliklerde artış gözlenmektedir. 

 

4.8.5. İletkenlik mekanizması 

 

Örgü kusurlu (defect) bozuk florit yapıya sahip olan tetragonal β-Bi2O3 için 

iletkenlik mekanizması olarak, literatürdeki bilgiler ışığında, sıçrama (hopping) 

mekanizması ve kristal yapısı için Gattow ve Willis yapılarının birleşim yapı modeli 

öngörüldü. Öngörülen mekanizmaya göre komşu birim hücrelerde var olan anyon 

boşluklarına atlamalar söz konusudur. Bu süreç rastgeledir. Gattow ve Willis modeli 

birlikte düşünüldüğünde, sıcaklık etkisi ile 8c tetrahedral boşluklarında ve uygun 

doğrultuda bulunan O2- anyonları önce 32f ara konumlara, daha sonrasında da 

altörgünün merkezi olan 48i oktahedral boşluğa atlama yapmaktadırlar. Daha sonra 

boş olan başka bir 8c noktasına ilerlemek üzere tersi bir hareket yaparak birim 

hücrelerinden ayrılırlar. 

 

 
 
Şekil 4.76. <111> doğrultusunda oktahedral boşluğa zıplayan anyon 
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Oktahedral örgü noktasında bulunan oksijen anyonunun şekilde gösterilen yönlerdeki 

örgü noktalarına doğru rastgele geçişi mümkün olabilmektedir.  

 

 
 
Şekil 4.77. Altörgüde iyonların mümkün aktarım mekanizması 
 

Katının tamamı dikkate alındığında sisteme uygulanan potansiyelin yönüne bağlı 

olarak, O2- iyonları katının bir bölgesinden diğer bölgesine göç etme eğilimi 

gösterecektir. Sıcaklık bu göçleri hızlandırdığından dolayı da iletkenlik sıcaklıkla 

artan bir davranış göstermektedir. Arrhenius eşitliğinde verilen Ea aktivasyon 

enerjisi, oksijen iyonlarının varsayılan geçişlerine karşılık gelen enerjidir. Yani 

oksijen iyonlarının elektrostatik çekim etkisini yenip, ilk harekete başlaması ve 

sonrasında öngörülen atlamaları yapabilmesi için gerekli olan enerjiye karşılık 

gelmektedir.  

 

4.8.6. İletkenlik değerleri 

 

Tüm numunelerin iletkenliklerini kıyaslamak için her üç ikili sistemin en yüksek 

iletkenliklerini içeren aşağıdaki çizelge oluşturuldu. Bu çizelgede her katkı katyonu 

için ilk iki satır tetragonal fazda olan ikili bileşiklerin iletkenliklerini göstermektedir. 

Her katyona ait üçüncü satırlarda malzemenin β-fazında olup olmadığı dikkate 

alınmamıştır. Sm3+ için en yüksek değer yine β-fazının kendisi olmuştur. 
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Çizelge 4.20. (Bi2O3)1-x(Ln2O3)x ikili sisteminin her bir Ln yüzde katkı miktarına ve 
cinsine bağlı olarak gözlenen en yüksek iletkenlik değerlerinin 
karşılaştırma tablosu 

 
(Bi2O3)1-x(Ln2O3)x 

Ln Sentez Sıcaklığı  
(oC) 

x  
(% mol) Faz Ortam Sıcaklığı  

(oC) 
σ 

(ohm-1cm-1) 
Dy3+ 750 8 β 600 0,002 

 800 9 β 600 0,006 
 800 9 - 745 1,450 

Eu3+ 750 5 β 690 0,387 
 800 6 β 685 0,009 
 800 5 - 685 0,570 

Sm3+ 750 4 β 670 0,005 
 800 7 β 670 0,029 
 800 7 β 670 0,029 

 

Çizelge 4.20 incelendiğinde ikili sistemler içerisinde en yüksek iletkenliğe sahip 

tetragonal β-fazındaki numune 0,387 ohm-1cm-1 (690 oC) iletkenlik ile 750 oC ısıl 

işlemde üretilmiş %5 mol Eu2O3 katkılı (Bi2O3)0,95(Eu2O3)0,05 ikili sistemidir. İkinci 

en yüksek gözlenen iletkenlik değeri de 0,029 ohm-1cm-1 (670 oC) iletkenlik ile 800 
oC ısıl işlemde üretilmiş %7 mol Sm2O3 katkılı (Bi2O3)0,93(Sm2O3)0,07 ikili sistemidir. 

Buradaki sınırlılıktaki amaç sadece β-fazını incelemektir. 

 

Ayrıca tüm numuneler içerisinde hangi fazda olduğuna bakılmasızın en yüksek 

iletkenliğe sahip numune 1,450 ohm-1cm-1
  (745 oC) iletkenliğe sahip 800 oC 

sıcaklıkta üretilmiş %9 mol Dy2O3 katkılı (Bi2O3)0,91(Dy2O3)0,09 ikili sistemidir. Bu 

iletkenlik değeri diğer ikili sistemlerin aynı sıcaklıkta göstermiş oldukları 

iletkenliklere göre oldukça yüksektir.  

 

4.8.7. Katkı miktarının ve cinsinin iletkenliğe etkisi 

 

Katkıya bağlı iletkenlik değerleri incelendiğinde katkı miktarının iletkenlik üzerinde 

belirgin etkileri vardır. Belirli basamaklardaki katkı oranları dışında genel bir 

değerlendirme yapılacak olunursa, katkı arttıkça iletkenliklerde bir artış gözlenmiştir. 
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Şekil 4.78. Dy2O3 katkılı β-fazı (800 oC) numunelerde katkı miktarının iletkenliğe 

etkisi 
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Şekil 4.79. Eu2O3 katkılı β-fazı numunelerde katkı miktarının iletkenliğe etkisi. a) 

750 oC’de üretilmiş numunelerden, b) 800 oC’de üretilmiş 
numunelerden örnek grafikler 

 



 170

-4,5

-4,0

-3,5

-3,0

-2,5

-2,0

3 4 5

Sm2O3 (% mol)
(a)

lo
gσ

 (o
hm

-1
cm

-1
)

470 C
510 C
550 C
580 C
630 C
650 C
670 C

 

-6,0

-5,0

-4,0

-3,0

-2,0

-1,0

0,0

3 4 5 6 7

Sm2O3 (% mol)
(b)

lo
gσ

 (o
hm

-1
cm

-1
)

380 C
420 C
480 C
570 C
610 C

 
 
Şekil 4.80. Sm2O3 katkılı β-fazı numunelerde katkı miktarının iletkenliğe etkisi. a) 

750 oC’de üretilmiş numunelerden, b) 800 oC’de üretilmiş 
numunelerden örnek grafikler 

 

Katkılanan bileşiklerin cinsi de iletkenliği değiştirmiştir. Katkı yapılan
 

Ln2O3 

bileşiğinin cinsinin elektrik iletkenliğine etkisi olarak katkı katyonlarının iyonik 

yarıçapları arasındaki faklılığın olduğu düşünülmüştür. Aşağıdaki grafikte, üretilmiş 
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olan tetragonal β-fazındaki ikili bileşiklerin, bu fazdayken gözlenen en yüksek 

iletkenlik değerlerinin katkı katyonu yarıçapına bağlılığı görülmektedir. 

 

Çizelge 4.21. β-fazı (Bi2O3)1-x(Ln2O3)x ikili sisteminin Ln2+ katyonu yarıçapına bağlı 
iletkenlik değerlerini karşılaştırma tablosu 

 
Ln Sentez Sıcaklığı 

(oC) 
x 

(% mol) Faz σ 
(ohm-1cm-1) 

R(II) 
(Å) 

Dy 800 9 β 0,006 1,07 

Eu 800 6 β 0,009 1,17 

Sm 800 7 β 0,029 1,19 

 

Bu çizelgedeki değerler 800 oC sıcaklıkta üretilmiş ve tetragonal β-fazında olan 

numunelerin, tetragonal yapıya sahipken gösterdikleri en yüksek iletkenlik 

değerleridir. Buradaki amaç sadece β-fazını incelemektir. 
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Şekil 4.81. β-fazındaki ikili sistemlerin katkı katyonu iyonik yarıçapına bağlı olarak 

iletkenlik değişimi 
 

Grafikten de görüldüğü gibi aynı ve tek faz ikili sistemde katkı katyon elementinin 

iyonik yarıçapı arttıkça iletkenlik de artmıştır. Bu durum, çalışmanın giriş kısmında 

belirtildiği gibi, daha önce de bildirilmiş ve önceki çalışmalarla uyumlu bir sonuçtur. 

 

4.8.8. Aktivasyon enerjileri 

 

Daha önce de belirtildiği gibi çoğu yüksek oksijen iyonik iletkenliğe sahip 

bileşiklerde Ea aktivasyon enerjisi, katkı maddesinin artma miktarına karşılık sabit 



 172

kalır. Katkı oranına karşılık aktivasyon enerjisinin sabit kalması mobil oksijen 

iyonları miktarının monoton olarak katkı miktarı ile beraber arttığını gösterir [74]. 

Ayrıca aktivasyon enerjisinin sabit olması, sabit olduğu sıcaklık aralığında iletkenlik 

mekanizmasının aynı kaldığını gösterir. İletkenlik mekanizmasının değişimi kristal 

yapısının ve taşıyıcı yüklerinin cinsinin değişmesi gibi etkilere işaret eder.  

 

Aktivasyon enerjilerini kıyaslamak amacıyla aşağıdaki Çizelge 4.22 incelendiğinde 

en düşük aktivasyon enerjisi belirlenebilir. 

 

Çizelge 4.22. (Bi2O3)1-x(Ln2O3)x ikili sistemlerine ait aktivasyon enerjilerinin 
karşılaştırması 

 
(Bi2O3)1-x(Ln2O3)x   

Ea (eV) Sentez 
Sıcaklığı  

(oC) 

x 
(% mol) Ln = Dy Ln = Eu Ln = Sm 

3 - 1,4 0,8 

4 - 0,7 0,8 

5 - 1,2 0,9 

6 1,1 0,9 - 

7 0,8 - - 

750 

8 0,9  -  - 

2 - 1,3 - 

3 - 1,4 1,0 

4 - 1,1 0,9 

5 0,9 0,8 1,0 

6 0,9 1,6 0,8 

7 0,8 1,0 0,9 

8 1,0 - - 

800 

9 1,0  - -  

 

Çizelge 4.22 incelendiğinde en düşük aktivasyon enerjisi %4 mol (750 oC) Eu katkılı 

ikili bileşiktir. Ortalama olarak aktivasyon enerjileri 1 eV civarında değişmektedir. 

Değerlerin birbirine yakın olmasına rağmen sabit değildir. Ortalama olarak 

kıyaslandığında Eu katkılı numunelerin aktivasyon enerjileri daha yüksek,  Dy ve Sm 

katkılı numunelerin ortalama 0,9 eV civarında olmak üzere daha düşüktür. Eu katkılı 
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numunelerde katkı miktarına bağlı olarak aktivasyon enerjisinde oldukça düzensiz 

değişim görülmüştür. 

 

Ayrıca tüm ikili bileşiklerin katkı miktarına bağlı aktivasyon enerjileri değişim 

grafikleri incelendiğinde Dy2O3 katkılı ikili bileşiklerin aktivasyon enerjileri katkı 

artışına karşılık sabittir. Buna göre katkı arttıkça bu numunelerde mobil iyonlar 

dolayısıyla örgü kusurları artmıştır. İletkenlik mekanizması değişmemiştir. 

 

Başka araştırmacılar tarafından daha önceki çalışmalarda bildirilen bazı bileşiklerin 

aktivasyon enerjileri, kıyaslamak amacıyla Çizelge 4.23’de verilmiştir. Çizelgedeki 

“T” sütununda bildirilen aktivasyon enerjisinin gözlendiği sıcaklık ya da sıcaklık 

aralıkları verilmiştir. 

 

Çizelge 4.23. Bi2O3 temelli sistemlere ait bildirilen bazı aktivasyon enerjisi değerleri 
 

  
Ea 

(eV) 
T  

(oC) 
Ref. 

 

Bi0,775La0,225O1,5 0,3 - 5 

Bi0,775Pr0,225O1,5 0,4 - 5 

β-(Bi2O3) 1,37 - 6 

β-(Bi2O3) 0,99-1,09 - 8 

(Bi2O3)0,99(V2O5)0,01 0,65 - 10 

(Bi2O3)0,97(V2O5)0,03 0,64 - 10 

(Bi2O3)0,94(V2O5)0,06 0,65 - 10 

(Bi2O3)0,80(Er2O3)0,20 1,19 27 31 

(Bi2O3)0,80(Er2O3)0,20 0,64 827 31 

(BiO1,5)0,40(MoO3)0,60 0,96 725 46 

(BiO1,5)0,94(MoO3)0,06 0,72 860 46 

(BiO1,5)0,97(MoO3)0,03 0,59 890 46 

(Bi2O3)0,998(Pr2O11/3)0,002 0,78 200-650 48 

(Bi2O3)0,997(Pr2O11/3)0,003 0,79 200-650 48 

(Bi2O3)0,996(Pr2O11/3)0,004 0,7 200-650 48 

(Bi2O3)0,995(Pr2O11/3)0,005 0,49 200-650 48 

Bi2VO5 0,73 100-340 49 

Bi2VO5 0,74 550-700 49 

(Bi2O3)0,60(MoO3)0,40 5,55 - 55 
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5. SONUÇ VE ÖNERİLER 

 

Katıhal tepkime yöntemi numune hazırlamada oldukça başarılı bir yöntem olmuştur. 

Tüm numunelerde yeni örgü yapıları elde edilmiş ve XRD analizi ile kristal yapı 

türleri başarılı bir şekilde belirlenerek tablo halinde elde edilen fazlar belirtilmiştir. 

Yeni kristal yapıya sahip malzemelerin üretilmesinde ısıl işlem süreleri ve ara ısıl 

işlem sıcaklıkları, öğütme süresi, katkılanan katyon cinsi ve dolayısıyla katkılanan 

katyonların iyonik yarıçapları etkili olmuştur. 

 

Üretilen numuneler çoğunlukla β-fazında elde edilmiştir. Yüksek ısıl işlem sıcaklığı 

( ), uzun ısıl işlem süresi (48 sa) fazın oluşumunda etkili olmuştur. oT 750 C≥

 

Katkı katyonlarının cinsi örgü parametrelerini etkiler. Katkı katyonlarının iyonik 

yarıçapları arttıkça örgü parametreleri de büyümüştür. Örgü parametresinin katkı 

miktarı arttıkça artması örgüye safsızlık atomlarının yerleştiğini gösterir. Bu durum 

daha önce Bi2O3 temelli oksijen iyonik iletken olan katı elektrolitler için tanımlanan 

yer değiştirme reaksiyonlarının burada da gerçekleştiğini doğrular. Sentezi 

gerçekleştirilen tetragonal tipi katı çözeltinin genel formülü aşağıdaki gibidir.  

 

Bi(III)2-2xLn(II)2xO3-xx 

 

Formülden de anlaşılacağı üzere elde edilen katı çözelti aynı zamanda kristal 

örgüsünde O2- iyonu boşluklarından dolayı stokiyometrik olmayan karaktere sahiptir. 

Örgüye indirgenerek yerleşen her Ln2+ katyonu örgüdeki Bi3+ katyonunun yerini 

almış, her iki Ln2+ katyonu başına bir O2 gazı örgüden ayrılmıştır. Malzemenin 

üretilmesi sırasındaki kütle kaybı da örgüde O2 gazı kaybını doğrulamaktadır. Ayrıca 

örgü parametresindeki artış da örgüden küçük iyonik yarıçaplı Bi3+ katyonunun 

ayrıldığını ve örgüye daha büyük iyonik yarıçaplı Ln2+ katyonlarının yerleştiğini 

doğrulamaktadır. 

 

Tüm numuneler oda sıcaklığında yalıtkandır. Sıcaklık artırıldığında malzemelerin 

iletkenlikleri kararlı fazların var olduğu sıcaklık aralıklarında düzenli bir biçimde 
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artmaktadır. Bu düzenli artış Arrhenius eğrisi formundadır. Bu durum katı 

elektrolitlerin ortak özelliğidir. β-fazının sıcaklık daha fazla artırıldığında bozunması 

ve yeni bir faza dönüşmesiyle birlikte iletkenlik davranışı değişime uğramaktadır. 

Muhtemelen oluşan yeni fazın δ-fazı olduğu düşünülmüştür. Faz dönüşümüyle 

beraber iletkenlik artışı düzensizleşmekte ve eğride bir kırılma meydana getirerek bir 

pik yapmakta ve muhtemelen yeni bir iletkenlik mekanizmasıyla beraber yeni bir 

iletkenlik davranışı gözlenmektedir. Örneğin incelediğimiz (Bi2O3)1-x(Dy2O3)x ikili 

sisteminde var olduğu düşünülen δ-fazı literatürde iyonik ve elektronik iletkenliğin 

birlikte gözlendiği yüksek iletkenliğe sahip bir faz olarak bildirilmiştir. Bu durum 

incelediğimiz bu numunelerin iletkenlik grafiklerinde de kendini göstermiştir. 

 

İncelenen ikili sistemler içerisinde tetragonal β-fazındaki en yüksek iletkenliğe sahip 

numune 0,387 ohm-1cm-1 (690 oC) iletkenlik gösteren ve 750 oC ısıl işlemde üretilmiş 

(Bi2O3)0,95(Eu2O3)0,05 ikili sistemidir. Ayrıca tüm numuneler içerisinde hangi fazda 

olduğuna bakılmasızın en yüksek iletkenliğe sahip numune 1,450 ohm-1cm-1
  (745 

oC) iletkenlik gösteren ve 800 oC sıcaklıkta üretilmiş (Bi2O3)0,91(Dy2O3)0,09 ikili 

sistemidir. Bu iletkenlik değeri diğer ikili sistemlerin aynı sıcaklıkta göstermiş 

oldukları iletkenliklere göre oldukça yüksektir.  

 

İletkenlik değerlerine bakıldığında, yüksek kabul edilebilecek 10-1 mertebelerinde 

gözlenen iletkenlikler ve yüksek sıcaklıkta yapılan ölçümler nedeniyle 4-nokta 

iletkenlik ölçüm tekniğinin isabetli bir ölçüm tekniği olduğu görülmektedir. 

 

Katkı miktarının artışı ile beraber çoğu numunenin iletkenliğinde artış gözlenmiştir. 

Örgüye yerleşen safsızlık atomları ile beraber örgüde kusurlar artmakta ve buna bağlı 

olarak iletkenlik yükselmektedir. Ancak katkı yüzde oranlarının birbirine çok yakın 

olmasının, aralarındaki farkın ortaya konmasını ve katkı-iletkenlik ilişkisinin 

incelenmesini güçleştiren bir durum olduğu düşünülmüştür. İletkenlik grafiklerinde 

dalgalanma ile kendini gösteren çok düzenli olmayan artışların bu durum nedeniyle 

gözlendiği düşünülmüştür. Ancak iletkenlik genel davranışları yine aynıdır. 

 

Deneysel sonuç ve literatür bilgileri bir arada düşünüldüğünde kristal yapı türlerinin 



 176

ve iletkenliğin belirlenmesinde iyonik yarıçap etkilidir. Bu durum katkı katyonlarının 

iletkenlik üzerindeki etkisinin belirlenmesini sağlar. Katkılanan katyonların iyonik 

yarıçapları arttıkça aynı β-fazına sahip numunelerin iletkenliklerinde artış 

gözlenmiştir. 

 

İletkenlik mekanizması sıçrama iletkenlik mekanizması olarak öngörülmüştür. Genel 

isimlendirme olarak kusurlu ve bozuk florit (CaF2) yapıya sahip olan β-faz tetragonal 

sistemlerin altörgüsünde tetrahedral noktalarda yer alan altı O-2 anyonu, sıcaklık ve 

elektrik alan etkisiyle rastgele bir biçimde boş olan diğer tetrahedral noktalara zıplar. 

Anyonların komşu hücrelere göç etmesi iletkenliğin gerçekleşmesini sağlar. Sıcaklık 

artışı iyonların mobilitesini de artıracağından iletkenlikte artış gözlenir. Ayrıca 

safsızlığın artışı boş anyon örgü noktalarını artıracağından iletkenliğin artışına neden 

olur. Ancak çok yüksek kakı oranının iletkenliği belirli bir değerden sonra azalttığı 

da başka araştırmacılar tarafından bildirilmiştir. 

 

Anyonların örgü içerisindeki göçleri için ihtiyaç duydukları enerji aktivasyon 

enerjisidir. Numunelerin aktivasyon enerjileri kıyaslandığında her bir katyon 

elementin cinsine bağlı olarak birbirine yakın enerji değerleri ortaya çıkmıştır. En 

düşük aktivasyon enerjisi %4 mol (750 oC) (Bi2O3)1-x(Eu2O3)x  ikili bileşiğidir. 

Ortalama olarak kıyaslandığında Eu katkılı numunelerin aktivasyon enerjilerinin 

daha yüksek olduğu ve Dy ve Sm katkılı numunelerin ortalama 0,9 eV civarında 

olmak üzere daha düşük aktivasyon enerjilerine sahip oldukları görülmüştür. Eu 

katkılı numunelerde oldukça düzensiz değişim görülmüştür. 

 

Günümüzde yaygın olarak uygulamada yer alan zirkonya temelli katı elektrolitler 

üretim aşamasında 2000 oC sıcaklık civarında sinterleme gerektirirler [67]. Bu tezde 

incelenen tüm numunelerin üretilme sıcaklıkları 800 oC ve altındadır. Bu sıcaklıklar 

zirkonyalara göre çok daha düşüktür. Bu durum katı elektrolit niteliğindeki incelenen 

bu malzemeleri endüstriyel alanda daha avantajlı yapar. Ayrıca Çizelge 2.3 

incelendiğinde, literatürde bildirilen katkı cinslerine oranla daha yüksek iletkenlik 

gösterdikleri için burada incelenen numuneler daha üstün nitelikli malzemelerdir. 
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Deneysel işlemler süresince tüm basmakların aynı şart ve teknikle yapılması 

numunelerin kıyaslanması konusunda oldukça önemli bir durumdur. İletkenlik ölçüm 

düzeneğinde temas noktalarındaki direnci en aza indirmek, ölçüm sürecinde dikkat 

ettiğimiz oldukça önemli bir ayrıntıdır. İletken pasta kullanmak, bağlantı uçlarını 

sivri yapmak, düşük voltaj uygulamak temas direncini oldukça düşürmektedir. Ancak 

buna rağmen bağlantı uçlarında ısınmalar meydana gelmiştir. Bu amaçla akım 

aralıklı olarak numuneye verilmiş böylece bağlantılarda yük birikmesi ve ısınmalar 

engellenmeye çalışılmıştır. Bütün bunlara karşılık AC akım kaynağının kullanılması 

da kutuplarda yük birikmesini engelleyecektir. 

 

Örgü yapısının hangi modele uyduğu nötron difraksiyon yöntemi ile tam olarak 

belirlenmesi yararlı olur. β-fazına ait literatürde kristal yapısında atomların 

bulunduğu konumlar tam olarak belirlenmemiştir. Ancak tetragonal yapının fcc δ-

fazı ile benzerliğine değinilerek bu kübik fazın yapısı üzerinden değerlendirmeler 

yapılmıştır. Bu nedenle tam olarak tetragonal yapının belirlenmesi bu çalışmanın bir 

sonraki aşaması için hedeflenen bir noktadır. Ayrıca yüksek sıcaklıktaki faz 

değişimleri sonucunda meydana gelen yeni fazın ne olduğu yüksek sıcaklık XRD 

analizi ile tam olarak ortaya konması da yararlı bir çalışma olacaktır. 

 

Deneysel veriler ışığında incelenen numunelerin günümüzde kullanılan zirkonya 

temelli katı elektrolitlere kıyasla daha düşük sıcaklıkta daha yüksek iletkenlik 

gösteriyor olması uygulamada incelediğimiz numunelerin kullanılmasını daha 

avantajlı kılmaktadır. Malzeme biliminin günümüz teknolojisi ve yapılan bilimsel 

araştırmaları paralelinde Bi2O3 temelli katı elektrolitler gelecek vadeden endüstriyel 

malzemelerdir. 
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