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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Çevre kirliliğini artıran emisyonların dörtte biri ulaşım için kullanılan fosil yakıtlardan 
kaynaklanmaktadır [1]. Birçok ülke fosil yakıtlı araçların kullanımını yasaklamayı planlamakta 
ve elektrikli araçların kullanımının artırılması için teşvikler sağlamaktadır. Elektrikli araçların 
kullanılmasının önündeki en büyük iki engel ise şarj sürelerinin uzun olması ve zamanla 
batarya kapasitelerinin azalmasıdır. Bu proje ise batarya paketinin ısıl yönetimi sayesinde 
elektrikli araç bataryalarının her ortam şartında hızlı şarja olanak sağlamasını, batarya ömrünün 
uzatılması ve ısıl kaçak gibi güvenlik risklerinin ortadan kaldırılmasına yöneliktir. Proje 
kapsamında yürütülen faaliyetler patent başvurusu yapılmış olan, ağırlık ve enerji tüketimi 
azaltılmış hibrid (sıvı ve hava) ısıl yönetim sistemi teknolojisini temel almaktadır. Bu sistem 
yüksek deşarj oranlarında bile (10C) batarya paketini literatürde bataryalar için optimum 
operasyonel sıcaklık aralığında tutabilmektedir. Oluşturulan batarya paketi 48 Volt, 13 seri 32 
paralel olmak üzere toplam 416 bataryadan oluşmaktadır. Sayısal analizlerle sıcaklık 
dağılımının değişmediği en kompakt tasarımı sağlayan batarya arası mesafe 8mm olarak 
belirlenmiştir. Ayrıca, ısınan havanın batarya hücreleri etrafında oluşturduğu ısıl tabakanın 
bozulması ile ısı transferinin artırılması için kademeli bir yapı kullanılmasına karar verilmiştir. 
Isıl analizler sonucunda elde edilen paket için belirli standartlarda yapısal analizler (titreşim, 
düşürme ve sızdırmazlık testleri) yapılacaktır ve paket nihai şeklini alacaktır. Özetle, ticari 
rakiplerine göre ağırlığı ve enerji tüketimi azaltılmış, her ortam koşulunda hızlı şarja olanak 
sağlayan, batarya kullanım ömrünü artıran ve güvenlik risklerini ortadan kaldıran ısıl yönetim 
sisteminin tasarlanıp deneysel olarak doğrulanması projenin temel amacıdır.  

2. Problem/Sorun 
Enerji ve güç yoğunluğu yüksek olan Li-iyon bataryalar birçok alanda kullanılmakta 

olup, bu bataryaların oluşturduğu en önemli güvenlik riski aşırı ısınmaları sonucunda 
yanma/patlamaya neden olan ısıl kaçak olayıdır [2]. Güvenlik risklerine ek olarak, homojen 
olmayan ve istenen operasyonel sıcaklık değerinin (15-35ºC) üzerindeki çalışma sıcaklıkları, 
batarya iç kimyasında oluşan bozulmalar nedeniyle batarya kullanım ömrünün hızla 
azalmasına neden olur [3]. Şekil 1, sıcaklığın 15ºC`nin altında olduğunda iç dirençler nedeniyle 
istenen güç değerinin alınamamasının yanında enerji kayıplarının artmasının da gerçekleştiğini 
göstermektedir. Sıcaklık artınca batarya iç direnci azalacağından bu sorun ortadan kalksa bile 
35ºC üzerinde bataryadaki kimyasal bileşenler çözünmeye başlayarak performans ve kapasite 
düşümünü hızlandırmaktadır. Böylece batarya ömrü daha hızlı bir şekilde tükenir ve 
kullanılamaz hale gelir. Bataryanın en uzun süre güvenli bir şekilde çalışması için ise batarya 
sıcaklığının 15-35ºC aralığında olması gereklidir.  
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Şekil 1 Optimum sıcaklık aralığı [3] 

Çeşitli batarya paketi ısıl yönetim stratejileri bulunmakla birlikte bunlar ısının batarya 
hücresinden hava, sıvı, faz değiştiren malzeme, ısı borusu ve dielektrik sıvı aracılığı ile 
bataryadan uzaklaştırılmasını temel alır [2]. Her stratejinin çeşitli avantajları ve dezavantajları 
olmakla birlikte [4]; ağırlık azaltımı ile hava soğutma ve yüksek ısıl kapasitesi nedeniyle sıvı 
soğutma rakip yöntemlere göre öne çıkmaktadır. Bu nedenle ticari araç firmaları genellikle sıvı 
(Tesla Model S, Porsche Taycan Turbo) ya da hava soğutma (VW e-golf, Nissan Leaf, Renault 
ZOE) ile çalışan ısıl yönetim sistemleri kullanmaktadır [5]. Faz değiştiren malzemelerin ve ısı 
borularının ise ağırlık artırımı ile ısının bu sistemlerden uzaklaştırılması için ek bir hava/sıvı 
soğutma sistemine ihtiyaç duyulması, onların ticari kullanımını kısıtlamaktadır. Dielektrik 
sıvılar ile soğutmanın pahalı olmaları ve ısıl kapasitelerinin düşük olmaları ise çeşitli 
dezavantajlarındandır.  

Özetle, batarya paketlerinin sabit sıcaklıkta tutulabilmesi için ısıl yönetim bir 
zorunluluktur ve paket ağırlığını azaltırken istenen homojen sıcaklık dağılımını sağlayan ticari 
ısıl yönetim sistemleri bulunmamaktadır.  

 
3. Çözüm  
Batarya paketlerinde istenen sıcaklık dağılımını elde ederken bunu en düşük ağırlık ve en 

düşük enerji tüketimi ile gerçekleştiren çözümümüz: sıvı ve hava soğutmanın birlikte/tek 
başlarına kullanılmasına olanak sağlayan hibrid bir soğutma sistemidir. Bu sistem; 

- Proje danışmanımız Dr. Çetkin’in patent başvurusu bulunan ısıl yönetim sistemi 
tasarımı ile hava ve/veya sıvı soğutmaya olanak sağlar, 
- Hücrelerin arasına yerleştirilen kanatçık yapısıyla birlikte havanın sıcak yüzeylere 
yönlendirilmesini sağlar, 
- Parametrik optimizasyon çalışması sayesinde ısı üretiminin en yüksek olduğu 
akımlarda (10C) bile batarya paketinde tüm hücreleri istenen çalışma sıcaklığında tutar, 
- Yüksek Young modüllü ve düşük yoğunluklu paket malzemesi ile batarya paketi 
ağırlığını azaltır, 
- Batarya yönetim sistemi sayesinde akım, gerilim ve sıcaklık değerlerinin takibi ile ısıl 
yönetim için hangi akışkanın hangi oranda ısı transferi için kullanılmasına karar verir. 
 

4. Yöntem  
Proje kapsamındaki çalışmalar sayısal ve deneysel olarak iki ana temel bölüme 

ayrılmıştır. Sayısal çalışmalar ile parametrik olarak farklı şartlar altında tasarım optimizasyonu 
yapılmakta ve sonrasında ise deneysel çalışmalar ile elde edilen tasarımın doğrulanmasının 
gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.  
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Temin edilen 21700 silindirik hücrelerin (Molicel INR-21700-P42A) tedarikçi 
tarafından belirtilen voltaj, akım, kapasite, deşarj oran karakteristiği gibi bilgiler kullanılarak 
MATLAB [6] üzerinden farklı akım değerlerine bağlı voltaj-zaman grafiği oluşturuldu. Şekil 
2’de görülen grafikteki veriler ile elde edilen korelasyon katsayıları, ANSYS FLUENT [7] 
içerisinde bulunan empirik Newman, Tiedemann, Gu ve Kim’in (NTGK) modülü ile batarya 
modelinin oluşturulmasında kullanıldı.  

        
Şekil 2. Matlab voltaj-zaman grafiklerinin karşılaştırılması 

NTGK modeli ile voltaj-zaman verilerinden hücre içerisinde oluşan ısı üretiminin 
modellenmesi sağlanmaktadır. Isı üretimi Joule ısınmasının yanında elektrokimyasal tersinir 
ve tersinmez reaksiyonlar sırasında üretilen toplam ısıdan oluşmaktadır.  

 
Şekil 3. Maksimum 10 C-Oranında bataryanın zamana bağlı dış yüzey ısı akısı değişimi 

Sayısal analizler sırasında sabitlenmiş akım değeri (batarya maksimum deşarj oranı 
olan 10C kullanılmıştır) için ısı üretimi NTGK modeli ile zamana bağlı çözülürken aynı 
zamanda batarya dış yüzeyinde bulunan zorlanmış taşınım sağlayan su ve hava bölgeleri için 
ayrı ayrı kütlenin ve momentumun korunumu denklemleri çözülmüştür. Bu denklemlerden elde 
edilen hız dağılımı ile enerjinin korunumu denklemi akışkan bölgelerinde çözümlenmiştir. 
Ayrıca, birbiri ile etkileşimde olan tüm katı ve akış ara yüzeylerinde enerjinin korunumunu 
denklemi ile enerjinin yüzeyler arasında geçişinin doğru şekilde modellenmesi sağlanmıştır. 
Katı bölgelerde iletim ile ısı transferi olduğundan bu hacimler için enerjinin korunumu 
denklemi kullanılmıştır. Tüm denklemler zamana bağlı olarak çözülmüştür çünkü akışkanların 
sıcaklığı ve ısı üretimi zamana bağlı olarak değişmektedir.  

Bejan ve Lorente ısı üretimi olan hacimlerin arasında olan uzaklığın artmasının belirli 
bir değerden sonra ısıl sınır tabaka nedeniyle sıcaklık dağılımını etkilemediğini göstermiştir 
[8]. Bu nedenle Şekil 4’te gösterilen şaşırtmalı dağılım için hücreler arasında sıcaklık 
dağılımını etkilemeyen en kısa mesafenin bulunması için ilk aşamada 2 boyutlu sayısal 
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çözümlemeler gerçekleştirildi. Bu analizlerde hava 2 m/s ve 297 K sıcaklığında giriş yapmakta 
atmosferik basınç ile hacimden ayrılmaktadır. Bataryaların ısı üretimi ve batarya dış yüzey ısı 
akısı değeri olarak 300 𝑊 𝑚!⁄  belirlendi. Şekil 4, literatür ile uyumlu olarak sınır tabaka 
kalınlığından aradaki mesafenin daha büyük olduğu durumlarda sıcaklık artışının olmadığını 
göstermektedir. Bu ise aynı sıcaklık dağılımını sağlayan en düşük hacmin 8mm mesafe ile 
sağlanabileceğini göstermektedir.  
 

 
Şekil 4. Bataryaların aralarındaki mesafeye (s) bağlı ortalama sıcaklığın değişimi 

  
 

 
 
 
 
 

 
 
Şekil 5, hibrid (su+hava) ısıl yönetim sistemini şematik olarak göstermektedir. 

Bataryalar ısı üretiminin yalnızca hava ile soğutmaya yeterli olduğu durumlarda yalnız hava 
soğutma ile çalışacaktır. Hava soğutmanın yetersiz kaldığı durumlarda ise sıvı soğutmada hava 
soğutmaya destek verecektir. 3B model, batarya, ısı ve akışkan denklemlerinin zamana bağlı 
olarak NTGK modeli ile birlikte sayısal olarak çözülmüştür. 10C oranında çalışan bataryaların 
toplam deşarj süresi 6 dakika olacağından dolayı simülasyonlar 0.1 s zaman adımıyla 
çözdürülmüştür. Hava giriş hızı için 2 m/s ve 6 m/s olacak şekilde iki farklı değer seçilmiştir. 
Su giriş hızı için 0.1 m/s benzer sistemlerde olan hız miktarı olduğundan tercih edilmiştir. 

Şekil 6’da soğutmanın olmadığı durum ile sıvı soğutmanın yanında farklı hava giriş 
hızlarına bağlı sonuçlar gösterilmiştir. Simülasyon sıcaklık sonuçları karşılaştırıldığında 6 m/s 
ile yapılan simülasyonda bataryalar üzerindeki sıcaklığın tüm zaman adımı için çok 
değişmediği gözlemlense de 2m/s hava hızı içinde sıcaklık değerinin istenen aralıkta kaldığı 
ortaya çıkarılmıştır. Herhangi bir soğutma olmadan yapılan simülasyonda bataryaların 
sıcaklıkları zaman bağlı olarak artmış ve tehlike limiti olan 60℃`yi sıcaklık geçmiştir. Böyle 
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bir durumda Lityum dendrit büyümesinin hızlanması ve/veya separatörün erimesi nedeniyle 
kısa devre oluşmakta ve bataryalar ısıl kaçak durumuna geçerek yanabilmektedir.   

Şekil 7, 2 m/s hava hızı için sıcaklık dağılımı (üst) ile hız dağılımını (alt) 
göstermektedir. Sıcaklık dağılımına bakıldığında bataryalar arasında en yüksek sıcaklık 
farkının 5K`den az olduğu görülmektedir. 

 
Şekil 6. Bataryaların 10C oranında maksimum sıcaklık değerinin değişimi: soğutmasız durum ile sıvı soğutmaya ek olarak 2 

ve 6m/s hava hızları için  

                     
 
                    
  

 
 
 
 
 
 
Sayısal analizler sonucunda elde edilen tasarım elektrik bağlantıları ve diğer ekipmanların 

bataryalar ile paket kutusu içerisine montaj edilerek üretilmesi planlanmaktadır. Üretilen batarya paketi 
standartlara uygun olarak titreşim testi ve düşürme testinden geçirilecektir. ISO 12405-1 standartlarına 
uygun olarak 3 doğrultulu 5-200 Hz aralığında gelişigüzel titreşimlerin ve SAE J2464 standartlarına 
uygun olarak 2 metre yükseklikten, sert ve düz bir zemine düşürülmesi planlanmaktadır. Batarya 
hücrelerinin güvenlik riski oluşturmaması için aynı kütle dağılımına sahip model batarya paketlerinin 
ilk aşamada kullanılması planlanmaktadır. Ayrıca, batarya paketinin kurumumuzda bulunan bir araçta 
test edilmesi planlanmaktadır, bu nedenle voltaj değeri bu araca uygun olacak şekilde 48V nominal 
olarak seçilmiştir.  
 
 
 

 
Şekil 7. Bataryaların 10C oranında farklı akış hızlarına bağlı sıcaklık karşılaştırılması 

Tehlikeli Sınır Limit 

Şekil 7. 2 m/s hava hızına ait sıcaklık ve hız konturu 
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5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Projenin yenilikçi yönü, ticari rakiplerinin aksine, sıvı ve hava ile aynı anda, farklı 
oranlarda ya da yalnızca bir tanesinin soğutma işleminde kullanılmasından gelmektedir. Bu ise 
batarya şarj/deşarj oranı (C-oranı) ile çevre koşullarına bağlı olarak ısıl yönetim için gerekli 
enerji miktarını ve batarya paketinin toplam ağırlığının azalmasını sağlamaktadır. Ayrıca, 
yapısal gelişim teorisi ve hesaplamalı akışkanlar dinamiği simülasyonları ile, batarya 
hücrelerinin yerleşiminin optimize edilmesi ile tüm bataryalar arasındaki sıcaklık farkının 10C 
gibi yüksek bir oranda bile 5oC`nin altında tutulmasının sağlanması da birçok ticari rakibe göre 
teknolojik üstünlük sağlamaktadır. Bu ise geliştirilen teknolojinin gelecek nesil (ultra ve 
extreme hızlı şarja olanak sağlayan) elektrikli araçlarda kullanılmasına olanak sağlamaktadır. 

 
6. Uygulanabilirlik  

Proje kapsamında yürütülen faaliyetler, proje danışmanın aktif olarak çalıştığı bir 
alanda olup patent başvurusunu temel almaktadır. Proje kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler 
Teknogirişim desteği ile kurulmuş olan VBS Enerji firmasınca desteklenmektedir. Bu 
kapsamda projede kullanılması planlanmış 21700 Lityum iyon batarya, busbar ve punta kaynak 
makinesi tedarik edilmiştir. Batarya hücreleri için gereken kontrolleri sağlayan Batarya 
yönetim sistemi (BYS) ise istenen özelliklere göre sipariş edilme sürecindedir. Dış kutu 
malzemeleri ve sıvı geçiş boruları ise testlerden gelecek sonuçlara göre nihai tasarımın 
verilmesiyle edinilecektir. Ayrıca dış kutu için mukavemet özellikleri ve tedarik kolaylığı 
nedeniyle polyamid kullanılması kararlaştırılmıştır. Proje kapsamında geliştirilme faaliyetleri 
yürütülen ısıl yönetim sistemi sektör için önem arz eden ağırlık azaltımı ile enerji tüketimini 
minimize ederken hızlı şarja olanak sağlamaktadır. Elektrikli araçların kullanılmasının 
önündeki en büyük engellerden bir tanesinin şarj sürelerinin uzun olması düşünüldüğünde, 
proje sonuçlarının ticari olarak uygulanma potansiyeli bulunduğu aşikardır.  

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Projenin tahmini bütçesini hesaplayabilmek için bileşenlere ve bileşenlerin ihtiyaç duyulan 
miktarlarına göre bir hesaplama yapılmıştır. 

Tablo 1. Tahmini Maliyet 

Materyaller Birim Fiyat Miktar Toplam Fiyat 
BMS (48 V, 13s, 90 A) $102.87 1 Adet $102.87 
Sigorta (Yüksek Voltajlı Sigorta 150 Volt 
400 Amp A15QS400)  

$40 1 Adet $40 

Dieletrik Sıvı  
(BitCool® BC-888 Dielectric Coolant) 

$10 20 lt $200 

Kablo 30₺ 5 m 150₺ 
Boru 80₺ 3 m 240₺ 

TOPLAM   3324.91₺ ($1=8.56 ₺) 
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Bataryalar, punta makinası ve busbarlar tedarik edilmiş olduğundan yukarıda bulunan 
bütçe planlamasında yer almamaktadır. Tablo 2’de görüldüğü üzere proje planı, her aşamanın 
tarih aralığı ve kalan süre açıkça gösterilmiştir.  

Tablo 2. Proje zaman çizelgesi 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

Projemizin birincil hedef kitlesi olarak, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) 
ve proje danışmanı Dr. Çetkin’in koordinatörü olduğu AB projesinde ortak olarak bulunan 
elektrikli araç sektöründeki firmalar gösterilebileceği gibi, elektrikli araç ve batarya paketi 
üretimi gerçekleştiren tüm sektör paydaşları projenin hedef kitlesi olarak yer almaktadır. 

 
9. Riskler 

- Üretim faaliyetleri sırasında fiyatların belirlenen bütçenin üzerine çıkması ve termin 
sürelerinin pandemi nedeniyle planlanan zamandan uzun sürmesi. (B planı: fiyat 
araştırması devamlı şekilde yapılmakta ve her ürün için birden fazla tedarikçi ile 
konuşulmaktadır) 

- Sayısal analiz ve deneysel çalışmalar arasında tutarsızlık oluşması. (B planı: sayısal 
analizler ile elde edilen sonuçlara göre küçük bir modül üretilerek sonuçların tutarlılığı 
ortaya çıkarılacaktır. Sayısal model ile tutarlılık sağlanınca tüm paketin üretimine 
geçilecektir.) 

- Kurumumuzda bulunan elektrikli araçta batarya paketinin test edilmesi için gerekli 
izinlerin alınamaması. (B planı: şarj/deşarj testlerinin yapılmasına yönelik testlerin 
gerçekleştirilmesi için farklı araçlar araştırılacaktır, benzer kapasitelerde (Voltaj, akım) 
batarya paketi testi gerçekleştirme kabiliyeti olan firmalar ile iletişime geçilecektir)  
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Tablo 3, yukarıda belirtilen olası risklerin etki durumlarını ve olasılık seviyelerini 
göstermektedir.  
 

Tablo 3. Olasılık ve Etki Matrisi 
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