
Bu ayki yaz›da Peltier ad›yla bilinen termo-
elektrik modül yard›m›yla ›s› enerjisini elektrik
enerjisine dönüfltüren basit bir düzene¤in yap›-
m›ndan bahsediliyor. Üretilen elektrikle ne tür
uygulamalar yap›labilece¤ini yaz›n›n devam›nda
bulabilirsiniz.

Termoelektrik modül, elektriksel olarak seri
ba¤l›, ›s›l olarak paralel ba¤l› P ve N tipi yar› ilet-
ken malzemelerden oluflur. ‹ç yap›s› flekil 1’de gö-
rülen modülün alt ve üst yüzeyi seramik kapl›d›r.
Seramik, ›s›l olarak iletken, elektriksel olarak ya-
l›tkan özellik sa¤lar. Termoelektrik modül yüksek
so¤utma/›s›tma verimlili¤ine sahip olup sessiz ça-
l›flt›¤› için günümüzde pek çok uygulamada tercih
edilmekte. Örne¤in, piyasada termoelektrik mo-
dül kullan›larak tasarlanm›fl portatif oto buzdolap-
lar› ve CPU so¤utucular› bulunmakta. 

fiekil 1: Termoelektrik modülün iç yap›s›

Termoelektrik modül, “Peltier etkisi” veya
“Seebeck etkisi” ortaya ç›karabilecek flekilde çal›fl-
t›r›labilir. Peltier etkisini gözlemek için termoelek-
trik modülün ba¤lant› uçlar›na bir do¤ru gerilim
uygulan›r. Böylece yüzeylerden biri ›s›n›rken di¤e-
ri so¤ur. Seebeck etkisini gözlemek için harici bir
›s› kayna¤› yard›m›yla modülün bir yüzeyi ›s›t›l›r,
di¤er yüzeyi ise so¤utulur. Yüzeyler aras›ndaki s›-
cakl›k fark›ndan dolay› modül elektrik üretmeye
bafllar. Bu projede, termoelektrik modülün See-
beck etkisi ile elektrik üretmesinden bahsedilecek. 

fiekil 2’de Peltier çeflitleri görülüyor. Piyasa-
da farkl› boyutta ve güçte pek çok Peltier çeflidi
bulunuyor. Peltier çok kolay bulunabilen bir mal-
zeme de¤il asl›nda. Daha çok büyük flehirlerdeki
elektronikçilerde sat›l›yor. Örne¤in Ankara’da
Ulus-Konya sokaktaki elektronikçilerden kolayca
temin edilebilir. Ya da internet yoluyla sat›fl ya-
pan firmalardan da siparifl verilebilir. Google ara-
ma motoruna girip Peltier elektronik kelimeleri
yan yana yaz›l›p arama yap›l›rsa Peltier satan ba-
z› firma isimlerine ulafl›labilir. Modüllerin fiyat›
15-20YTL civar›nda. 

Bu projede kullan›lan Peltier’in boyutlar›
40x40x3.9mm ve model numaras› TEC1-
12706T125. Model numaras› modülün üzerinde
de yaz›yor (flekil 3). 

fiekil 3: Peltier model numaras›

Modüller k›r›lgan oldu¤undan yere düflürme-
mek gerekiyor. Ar›zal› bir Peltier’in iç k›sm›nda-
ki P ve N tipi malzemeler flekil 4’de görülüyor. 

fiekil 4: Peltier’in iç k›sm›

Peltier’i k›saca tan›d›ktan sonra flimdi proje-
nin yap›m›na geçebiliriz. Afla¤›da malzeme listesi
görülüyor. 

Projenin temel fikri, kaynam›fl su ve buzlu su
yard›m›yla Peltier’in yüzeyleri aras›nda bir s›cak-
l›k fark› oluflturarak elektrik üretmek. Alümin-
yum levhalar, ›s›y› Peltier’in yüzeylerine iletmek
için kullan›lacak. 5cm x 12cm ölçülerinde ve
3mm kal›nl›¤›nda iki adet alüminyum levha ifl gö-
rür. Levhalar L fleklinde 90 derece katlanmal›.
Bu ifllemi elle yapmak zor oldu¤undan mekanik
atölyelerden yard›m almak gerekiyor. fiekil 5’de
alüminyum levhalar görülüyor.

Peltier, bu iki alüminyum levhan›n aras›na s›-
k›flt›r›lacak. Civata kullanmadan levhalar› birbiri-
ne tutturman›n en basit yolu iki adet plastik k›s-
kaç kullanmak. Plastik k›skaç k›rtasiyelerden te-
min edilebilir. 

fiekil 6: Plastik k›skaçlar

Peltier’in yüzeyi ile alüminyum levha aras›n-
da ›s› iletiminin iyi olmas› için termal macun kul-
lan›labilir. Bu amaçla montaj öncesinde Peltier’in
her iki yüzeyine flekil 7’de görülen beyaz renk
termal macundan ince bir tabaka sürülür. 

fiekil 7: Termal macun

fiekil 8 ve 9’da Peltier’in iki alüminyum lev-
han›n aras›na nas›l yerlefltirildi¤i görülüyor. 

fiekil 8: Peltier montaj›

fiekil 9: K›skaçla s›k›flt›r›lan levhalar

Böylece termoelektrik jeneratörün yap›m› ta-
mamlanm›fl oldu. L fleklinde alüminyum levhalar
kullanmak yerine flekil 10’daki gibi farkl› flekilde
katlanm›fl levhalar da kullan›labilir. 

Y a v u z  E r o l *

Kendimiz Yapal›m

Termoelektrik Jeneratör

92 Mart 2007B‹L‹M veTEKN‹K

fiekil 2: Peltier çeflitleri fiekil 5: Alüminyum levhalar

kedimiz  16/2/�6  21:45  Page 92



fiekil 10: Farkl› bir levha flekli

fiekil 11-13’de montaj aflamalar› görülüyor. 

fiekil 11: Montaj öncesi

fiekil 12: Peltier yerlefltirme

fiekil 13: Plastik k›skaç ile s›k›flt›rma

Plastik k›skaç yerine flekil 14’de görülen me-
tal k›skaçlar da kullan›labilir. 

fiekil 14: Metal k›skaçlar

Peltier’in s›cak ve so¤uk yüzeylerini birbirine
temas ettirmemesi için k›skaç ile alüminyum ara-
s›na yal›tkan bir malzeme koymak gerekir. fiekil
15’deki gibi alüminyum levha üzerine birkaç kat
izole bant sar›ld›ktan sonra metal k›skaçlar ile s›-
k›flt›rma sa¤lanabilir. Fakat plastik k›skaç kullan-
mak daha iyi sonuç verir. 

fiekil 15: ‹zole bant sarma

fiimdi alüminyum levhalardan birini cam bar-
dak içerisindeki so¤uk suyun içine yerlefltirelim.
Suyun içine birkaç parça da buz atal›m. fiekil
16’dan görüldü¤ü gibi termometre bu s›rada 2
santigrat dereceyi gösteriyor. 

fiekil 16: Buzlu su

Di¤er bardak içerisine ise kaynam›fl halde s›-
cak su koyal›m. Su s›cakl›¤› 80 santigrat derece-
nin üzerinde olmal›. Sistem art›k elektrik üreti-
yor. Bir voltmetre yard›m›yla ölçüm yap›ld›¤›nda
jeneratörün ç›k›fl geriliminin 1-1.5V aras›nda ol-
du¤u görülür. Bu gerilim de¤eri boflta çal›flma du-
rumu için geçerli. E¤er jeneratörden ak›m çekilir-
se ç›k›fl geriliminde bir miktar düflüfl gözlenir. Je-
neratör uçlar› k›sa devre edildi¤inde ise amper-
metreden okunan ak›m 0.5A civar›nda olur. 

fiekil 17: Ç›k›fl geriliminin ölçümü

Jeneratör ç›k›fl›na flekil 18’de görülen küçük
güçlü DC motorlardan biri ba¤lanarak elektrik
enerjisi mekanik enerjiye dönüfltürülebilir. 

fiekil 18: DC motorlar

fiekil 19’da motorun miline ba¤lanan perva-
nenin h›zla döndü¤ü görülüyor. Motorun bu s›ra-
da jeneratörden çekti¤i ak›m 0.2A civar›nda.

fiekil 19: Motorun hareketi

Termoelektrik jeneratör yard›m›yla ›fl›k elde
etmek istenirse özel bir elektronik devre kullan-
mak gerekir. Daha önce bu köflede 2004 y›l› ara-
l›k ay› say›s›nda verilen LED’li el feneri devresi
kullan›labilir. Bu devre ç›k›fl geriliminin seviyesi-
ni 3.5V’a kadar yükseltir. fiekil 20’de beyaz
LED’li el fenerinin yayd›¤› ›fl›k görülüyor. 

fiekil 20: LED’li el feneri çal›flt›rma

Termoelektrik jeneratör ile yap›lan testler so-
nucunda LED’li el fenerinin 10 dakika boyunca
›fl›k yayd›¤› görüldü. Sistem çal›flt›¤› sürece yü-
zeyler aras›ndaki s›cakl›k fark› azald›¤› için ç›k›fl
geriliminde zamanla düflüfl gözlendi. Örne¤in
bafllang›çta s›cakl›k fark› 70 derece iken ç›k›fl ge-
rilimi 1.4V civar›nda idi. 10 dakika sonunda s›-
cakl›k fark›n›n 40 derece ve ç›k›fl geriliminin
0.7V oldu¤u görüldü. Her ne kadar jeneratörün
verimi düflük olsa da, bir bardak s›cak su, bir
bardak so¤uk su ile 10 dakika süresince parlak
bir ›fl›k üretmek hiç fena say›lmaz.

Burada ayr›nt›lar› verilen termoelektrik jene-
ratör projesi ile ›s› enerjisini elektrik enerjisine
dönüfltüren çeflitli deneysel uygulamalar yap›labi-
lir. Projenin di¤er ayr›nt›lar›n› ve video görüntü-
lerini kendimiz yapal›m köflesine ait web sayfa-
s›nda bulabilirsiniz.
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