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Özet – Elektrikli araçlarda elektrik, mekanik ve kimyasal bileşenler kullanılmaktadır. Bu bileşenler çevre koşullarından ve aracın 

kullanıldığı yol durumundan dolayı farklı dinamiklere sahip olabilir. Bu nedenle aracın ortam durumuna göre dinamiklerinin 

ayarlanması bulanık mantık sistemi ile gerçekleştirilebilir. Bu çalışma elektrikli araçlarda, elektriksel frenlenmenin geliştirilmesi 

için bulanık mantık tabanlı bir uygulama önermektedir. MATLAB/Simulink ile geçekleştirilen uygulamada 3 farklı elektriksel 

frenleme çıktısı vardır.  Frenleme tipinin seçiminde; batarya doluluk oranı (SOC), araç hızı, frenleme oranı ve batarya sıcaklığı 

değişken olarak belirlenmiştir. Bu çalışmada elektrikli araçlarda en uygun frenlemenin seçimi için 81 farklı kural belirlenmiştir. 

Belirlenen kontrol sisteminde araç kullanımı boyunca güvenlik ön planda olmak üzere, araçtan en yüksek seviyede geri kazanım 

elde edilmesi sağlanmıştır. Geliştirilen kontrol sistemi modelinde en yüksek seviyeden geri kazanım elde edilirken, batarya 

yaşlanması dikkate alınmıştır. Bulanık mantık çıktısı incelendiğinde yüksek akım ve düşük akım gibi anormal durumlarda 

bataryaya enerji akışı gerçekleşmemektedir. Bu sayede elektrikli araçlarda batarya bozulmasını en aza indirmek için temel 

stratejiler sunulmuştur. 
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I. GİRİŞ 

Fosil yakıtların kısıtlı olması ve yaşanan enerji krizleri başta 

olmak üzere, elektrikli araçlara olan ilgi her geçen gün 

artmaktadır [1]. Artan talep ile birlikte önümüzdeki yıllarda 

elektrikli araçları yollarda daha fazla göreceğiz. Başta Türkiye 

olmak üzere elektrikli araçlar üzerinde ülkeler araştırma ve 

geliştirme çalışmalarına hız vermiştir [2]. Bu araştırma 

konularından bir tanesi de elektriksel frenleme sistemidir. 

Elektrikli araçların getirmiş olduğunu yüksek tork avantajı 

beraberinde güvenli frenleme sisteminin de geliştirilmesini 

beraberinde getirir [3, 4].  

 

Elektrikli araçların sağlamış olduğu avantajlarının yanı sıra 

menzil değeri karşımıza bir dezavantaj olarak çıkmaktadır [5]. 

Bu konuda geliştirme çalışmaları yapılmaktadır. Ancak 

ülkelerin elektrikli araçların yaygınlaşmasını istemelerindeki 

temel neden çevreci olmasıdır [6]. Bu yüzden çalışmalar 

batarya teknolojilerinin geliştirilerek menzil değerinin 

artırılmasından ziyade enerjiyi en verimli kullanan araçlar 

üzerine yoğunlaşmıştır [7]. 

 

Elektrikli araçlarda enerjinin en uygun şekilde kullanımı ve 

araç verimliliğinin artırılmasına yönelik çalışmalardan biride 

faydalı frenleme sistemidir [8]. Hibrit ve elektrikli araçlarda 

menzil değerini artırmak elektriksel fren sistemi üzerinde 

yapılan çalışmalar mevcuttur [9, 10]. Burada temel amaç 

güvenli bir fren sisteminin yanı sıra, faydalı frenlemeden 

yüksek seviyede geri kazanım elde edilmesidir. 

 

Faydalı frenleme yapısı incelendiğinde, frenleme 

enerjisinin belirli hızlar ile sınırlı olduğu görülür. Bu hızlar 

yeterli oranda ters elektromotor kuvveti oluşturarak bataryayı 

şarj etmesi de zordur [11]. Bu nedenle, faydalı frenlemeden 

geri kazanım elde edilebilmesi için belirli hızların üzerine 

devreye girmeli, düşük hızlarda ise mekanik frenleme sistemi 

kullanılmalıdır. 

 

Elektrikli araçlar faydalı frenlemede yapılarak önemli 

ölçüde enerji tasarrufu sağlanabilir [12]. Ayrıca elektriksel 

frenleme ile hidrolik frenleme sisteminde kullanılan disk ve 

balata gibi belirli sürelerde değiştirilmesi gereken parçaların 

maliyetlerinden tasarruf sağlanır. Bu sayede daha uzun 

sürelerde değişmesi gereken parçaların güvenirliliği artar. Bu 

yüzden elektrikli araçlarda mekanik frenleme sistemi 

olabildiğince az veya hiç kullanılmamalıdır [13]. 

 

Bu çalışmada elektriksel frenlemenin en geniş aralıkta 

kullanılması için bir bulanık mantık tabanlı karar destek 

sistemi sunmaktadır. Çalışmada faydalı frenlemeden en 

yüksek düzeyde enerji elde edilmesi sağlanırken, faydalı 

frenlemenin bataryaya vermiş olduğu zararlar en düşük 

seviyeye indirilerek batarya ömrü iyileştirilmesi 

hedeflenmiştir. 

II. MATERYAL VE METOT 

A. Elektriksel Frenleme Yöntemleri  

Elektrikli araçların, elektriksel frenlemesi için üç farklı 

metod bulunmaktadır. İlk olarak faydalı frenleme olarak 

bildiğimiz enerji geri kazanımlı frenleme, araç belirli bir hızın 

üzerindeki iken araç verimini artıracak şekilde frenleme 

yapılarak bataryaya enerji depolaması gerçekleştirir [14]. Bir 

diğer yöntem, araç düşük hızlarda iken güvenli bir şekilde 
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aracın durması için kullanılan yöntem olan dinamik frenleme 

sistemidir [15]. Dinamik frenleme sisteminde yeteri kadar 

akım oluşmadığı için geri kazanım yapılamamaktadır [16]. 

Ancak bu yöntemde yükseltme yapılarak düşük hızlarda 

istenilen akım değerine ulaşılarak gerekli kazanım elde 

edilebilir. Son yöntem ise aracın ani frenlemesi gerektiği 

durumlarda ters yönde akım akması sağlanarak araç en kısa 

sürede durdurması sağlar [17]. 

B. Elektriksel Frenlemede Kontrol Sistemi 

Elektriksel frenlemenin kontrol sisteminde 

MATLAB/Simulink Fuzzy Logic Toolbox’ı kullanılmıştır. 

Bulanık mantıkta en iyi frenleme yöntemini elde edebilmek 

için girdi olasılıklarının seviyeleri üzerinde çalışır. Bulanık 

mantığın çalışma mantığı insanın akıl yürütmesine benzerlik 

göstermektedir [18]. Girdilerin, en hangi kümeye ait olduğuna 

dair karar verme mekanizması matematiksel bir yöntemle elde 

edilir. Bu sayede en uygun çıktı sağlanmış olur. Bu çalışma 

güvenlik, yüksek geri kazanım ve batarya sağlığı açısından 

irdelenmiştir. Bu etkenlere bağlı olarak girdiler; SOC, batarya 

sıcaklığı, araç hızı ve frenleme oranı olarak seçilmiştir. 

C. Bulanık Mantık Kontrol Algoritması 

Geliştirilen bulanık mantık kontrolcüsünün temel mantığı; 

 

•  Şarj oranı düşük ise faydalı frenleme,  

 

• Şarj oranı düşük, batarya sıcaklığı yüksek ise dinamik 

frenleme, 

 

• Şarj durumu ve batarya sıcaklığı yükse ise ters akımla 

frenleme 

 

• Şarj durumu yüksek araç hızı düşük ise ters akımla 

frenleme yapılması mantığı ile oluşturulmuştur.  

 

Kontrolcü içerisinde D düşük, O orta ve Y yüksek seviye 

olarak belirlenmiştir. Şekil 1’de bulanık mantık kontrol yapısı 

gösterilmiştir. 

 

 

Şekil 1. Bulanık mantık kontrol yapısı 

Faydalı frenleme için yazılan 81 kural MATLAB/Simulink 

Fuzzy Logic Toolbox bölümüne girilmiştir. Kuralın bir kısmı 

Tablo 1’de verilmiştir.  

 

Tablo 1. Faydalı frenleme kural tablosu 

SOC Araç 

Hızı 

Frenleme 

Oranı 

Batarya 

Sıcaklığı 

Faydalı 

Frenleme 

D D D D D 

D D D O D 

D D D Y D 

. . . . . 

. . . . . 

. . . . . 

D O D D Y 

D O D O Y 

D O D Y D 

Kural tablosuna uygun olarak değişkenler ile faydalı 

frenleme arasındaki ilişki Şekil 2’de gösterilmiştir. 

 

Şekil 2. Faydalı frenleme oranının grafiksel görünümü 

Elektrikli aracın tamamen elektriksel frenleme ile 

durdurabilmesi için faydalı frenleme, dinamik frenleme ve ters 

akımla frenleme toplamının %100 olması gerekmektedir. Bu 

bağlamda dinamik frenlemede de benzer şekilde bulanık 

mantık kural tablosu oluşturulmuş ve Tablo 2’de 

gösterilmiştir. 

Tablo 2. Dinamik frenleme kural tablosu 

SOC Araç 

Hızı 

Frenleme 

Oranı 

Batarya 

Sıcaklığı 

Faydalı 

Frenleme 

D D D D Y 

D D D O Y 

D D D Y Y 

. . . . . 

. . . . . 

. . . . . 

D O D D D 

D O D O D 

D O D Y Y 

Kural tablosuna uygun olarak değişkenler ile dinamik 

frenleme arasındaki ilişki Şekil 3’te gösterilmiştir. 
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Şekil 3. Dinamik frenleme oranının grafiksel görünümü 

Kural tablosunda faydalı frenleme ve dinamik frenlemenin 

düşük olduğu durumlarda ters akımla frenleme sistemi 

devreye girmektedir. Batarya sıcaklığının yüksek olduğu, SOC 

yüksek ve hızın düşük olduğu veya güvenlik gereği ani 

frenleme yapılması gerektiğinde ters akım frenleme 

uygulanmaktadır. 

Elektriksel fren sistemi modelinde araç fren tipi dağılımının 

hesaplanabilmesi için Simulink alanı oluşturulmuştur. 

Elektriksel fren sisteminin batarya doluluk oranı, araç hızı, 

frenleme oranı ve batarya sıcaklığına bağlı kont-rolü bulanık 

mantık yöntemi ile yapılmıştır. Elektriksel fren sisteminin 

bulanık mantık ile kontrolünü sağlayan Simulink modeli Şekil 

4’te görülmektedir. 

 

Şekil 4. Elektriksel fren sisteminin bulanık mantık ile kontrolü Simulink 

modeli 

III. SONUÇLAR 

Bu çalışmada elektrikli araçların elektriksel frenleme 

yöntemi kullanılarak bulanık mantık tabanlı karar destek 

sistemi geliştirilmiştir. Çalışmada elektriksel frenleme 

yöntemlerinden araç durumuna en uygun frenleme yönteminin 

seçilmesi sağlanmıştır. Elektriksel frenleme yöntemlerinin 

karakteristiklerine göre MATLAB/Simulink Fuzzy Logic 

Toolbox’ında kural tablosu oluşturulmuştur. Kural tablosu 

oluşturulurken araç güvenliği, batarya sağlığı ve geri kazanım 

oranı göz önüne alınmıştır. Şekil 5’te verilen örnek bir değerde 

faydalı frenlemenin geri kazanım yüzdesi gösterilmektedir. Bu 

sayede elektrikli araçlarda faydalı frenleme esnasında batarya 

sağlığı korunacak ve güvenli bir frenleme gerçekleştirilecektir. 

 

 

 

Şekil 5. Matlab/Simulink bulanık mantık kural tablosu çıktısı 
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