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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Elektrikli taşıtlarda hidrolik disk fren sistemi kullanılmaktadır. Ancak hidrolik sistem 

elektrikli araçlara entegrelenirken birçok dezavantaja sebep olmuştur. Bu bağlamda 

dezavantajları avantaja çeviren yenilikçi ve milli bir fren sistemi oluşturulmuştur. Geliştirilen 

sistem sayesinde; büyük bir enerji tasarrufu, 5 metreye kadar erken frenleme mesafesi, fren 

tertibat ağırlığının yarı yarıya azaltılması, yardımcı elektronik fren sistemlerinin kolayca 

entegrelenmesi gibi avantajlara dönüştürülmüştür. 

2. Problem/Sorun:  

Hidrolik disk fren sistemi elektrikli taşıtlara uygulanabilirken birçok problemi ortaya 

çıkarmıştır: 

Hidrolik disk fren sisteminde fren pedalından basılmasından itibaren basıncın artarak 

frenlemeye geçen süre yani sistem tepki süresi yaklaşık olarak 0.1 saniyedir. Bu sürede taşıt son 

süratiyle hareket etmeye devam eder ve ciddi bir mesafe kat eder. 2021 yılında gerçekleşen 

Ölümlü ve Yaralanmalı Trafik Kazaları’na baktığımız zaman bu kazaların %68.36’sı dolaylı 

olarak frenleme mesafe kaynaklıdır.  

 

Hidrolik disk fren sistemi frenleme kuvvetinin elde edimi için basınç kullanmaktadır. 

Bu basınç sürekli olarak hazır olması gerekmektedir çünkü taşıtın ne zaman frenlemeye 

geçeceği belli değildir. İçten yanmalı araçlarda bu basınç motora bağlı olan emme 

manifoldundan sağlanır ve motorda oluşan basınçtan yararlanarak ek olarak bir enerji tüketmez. 

Elektrikli araçlarda ise basıncın elde edimi için vakum pompası kullanılmaktadır. Bu vakum 

pompası ise doğrudan bataryaya bağlıdır ve sürekli olarak bataryadan enerji tüketmektedir. 

Dolayısıyla büyük bir enerji kaybı yaşanır ve aracın gidebileceği menzil sınırlanır. 

 

Hidrolik disk fren sistemi birçok ana ve yan komponentten oluşmaktadır. Bu sistemin 

ağırlığı yaklaşık olarak 13-14 kilogramdır. Elektrikli araçlar için ağırlık temel problemlerden 

birisidir ve aracın ağırlığı menzilimizi sınırlayan ana etkenlerden birisidir. 

 

Hidrolik disk fren sistemi mekanik bir sistem iken yardımcı/ek fren sistemleri ise 

elektronik tabanlıdır. Ek sistemler entegrelenirken yoğun ve karmaşık bir kontrol ünitesi ortaya 

çıkmıştır. Bu kontrol ünitesinde yaşanan bir problemde sorunun kaynağına inmek zorlaşmıştır 

ve ağırlık/hacim olarak verimsizliği arttırmıştır. 

 

Hidrolik disk fren sisteminde bulunan hidrolik aksamlar düzenli bir şekilde bakım 

görmesi gerekmektedir.  

 

3. Çözüm  

 

Yukarıda bahsedilen problemlerin çözümü için yenilikçi ve milli bir fren sistemi 

tasarlandı. Bu bağlamda prototip üretilerek hipotezlerin doğruluğu kanıtlandı. 
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Geliştirdiğimiz projede hidrolik sistem ile alakalı tüm komponentler kaldırıldı. 

Frenleme kuvvetinin elde edimi için solenoidler kullanıldı. Projemizde kullanılacak solenoidler 

teorik hesaplamalar tamamlandıktan sonra üretici firmalar aracılığıyla üretildi. Bu solenoidler 

fren merkezine yerleştirildi. Fren pedalından solenoidlere kadar olan kısma elektriksel aksam 

döşendi. Fren pedalına özel bir hassasiyet devresi eklendi. Bu devre sayesinde geliştirdiğimiz 

fren sistemi yavaşlatma fonksiyonunu da kazandı. Ayrıca fren sisteminin kontrol edilebilmesi 

için bir elektronik kontrol devresi geliştirildi. Bu kontrol devresinin içine ABS, ESP, ASR gibi 

yardımcı fren sistemleri entegrelendi. 

 

Yapmış olduğumuz prototipte fren sistemleri birebir şekilde simüle edilmiştir. 

Kullanılan malzemeler (fren diski, balata vb.) Volkswagen markasının Jetta 2005 modeline 

aittir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şema 3.1: Çözüm Diyagramı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotoğraf 3.2: Üretilen prototipin fotoğrafı 
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4. Yöntem 

 

Prototipten sonuçların alınabilmesi için bir döndürme kuvvetine ihtiyaç duyuldu. 

Motor seçenekleri, A-senkron motor ve 8 soket üniversal motoruna indirgendi. Ancak a-

senkron motorların maliyetinin yüksek olması ve motoru kontrol edebilmemiz için gereken 

motor sürücü kartının proje için yeterli esnekliğe sahip olmaması ve maliyetinin yüksek 

olmasından dolayı 8 soketli Üniversal moturu tercih edildi. 

Sonrasında ise fren merkezine giden hidrolik borular söküldü. Solenoidlerin 

yerleştirilmesi için fren merkezi dik eksenli CNC makinesinde işlem görerek fren 

merkezinin arka tarafı açıldı. İhtiyacımıza göre üretilmiş olan solenoidler fren merkezine 

yerleştirildi.  

Şema 4.1: Kullanılan solenoidin şematik görüntüsü 

Solenoidin uyguladığı kuvvet (sabit voltaj değerinde) aşağıdaki bağıntı yardımıyla 

hesaplanabilir:                     F= (n x i)² x manyetik sabit x a / (2 x g²)* 

Modelde kullanılan solenoidde bağıntıda kullanılan değerler aşağıdaki gibidir:  

A: 0,0003768m², g= 0,005m, i= 7.5 Amper, n=365 

24 Voltaj değerinde kullanılan solenoid 156 Newton kuvvet uygulamıştır. 

(Prototipte kullanılan solenoidin gücü diskin kütlesine bağlı olarak az tutulmuştur.) 

Motordan sağlanacak olan döndürme gücünün aktarımı için bir mil sistemi 

tasarlandı. Fren disklerinin istenilen şekilde dönüş sağlaması için aks adlı parçayı fren 

diskine bağlayan freze kesildi. Çapı 28.5mm olan frezeler torna işleminden sonra millere 

kaynatıldı. 

Frenleme esnasında taşıtın kontrolü için bir Elektronik Kontrol Ünitesi tasarlandı. 

Bu elektronik kontrol 

ünitesinde taşıtın 

kızaklamasını engelleyecek 

olan ABS (Anti Blocker 

System), taşıtın kaymamasını 

engelleyen ESP (Electronic 

Stability Program) ve taşıtın 

yokuş çıkarken patinaj 

yapmasını engelleyen ASR 

(Anti Slip Regulation) 

sistemleri kendi 

algoritmalarımız dahilinde 

tasarlandı. Elektronik kontrol 

*F= Kuvvet, n= Sarım sayısı, i=Amper, a=Alan, g=Uzaklık 

 

Görsel 4.1: Elektronik kontrol ünitesi için yazılan 

 kodlardan bir kesit 
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ünitesinin işlem gücü STM firmasının 32F103C8T6 kodlu ARM tabanlı işlemcisinden 

sağlandı. İzolasyon kontrolü ve voltaj dönüşümi için PC 817 Op izalatörler, motorları 

sürebilmek için IRFZ 44N güç mosfetler, ESP ve ASR sistemlerinin çalışabilmesi için 

MPU6050 sensörü kullanıldı. Geliştirdiğimiz fren sisteminin toplam tepki süresi ise 0.01 

saniye olarak ölçülmüştür.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Görsel 3.2: Üretilen prototipin 3 boyutlu modellemesi 

Prototipte fren diskinin ortalama hızı 122.4 km/saat olarak hesaplanmıştır. Prototipte 

disk başına uyguladığı toplam frenleme kuvveti Ft=2 (N. µ)** formülüyle hesaplanabilir. Bu 

bağıntı yardımıyla disk başına frenleme kuvveti 187,2 Newton olarak hesaplanmıştır.(Frenleme 

kuvveti, sadece disk ağırlığı olduğu için düşük tutulmuştur.)  

 

Prototip Çalıştırma ve Tanıtım Videosu 

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Geliştirdiğimiz fren sistemi elektrik ile tahrik olmaktadır. Bu bağlamda sistem tepki 

süresi hidrolik sisteme göre yaklaşık 10 kat daha hızlıdır. Aracın süratine bağlı olarak yaklaşık 

5 metreye kadar erken frenleme mesafesi elde edilmiştir. Ölümlü ve yaralanmalı kazaların 

%68.36’sı dolaylı olarak frenleme mesafesi sebepli olan ülkemizde, geliştirilen sistemin hayata 

geçmesiyle bu oranın büyük oranda düşeceği öngörülebilir. 

 

Hidrolik sistemde enerji sarfiyatı araç çalıştığı sürece her daim olmaktadır. Bizim 

geliştirdiğimiz fren sisteminde ise enerji sarfiyatı sadece frenleme anında olmaktadır. Bu anlık 

tüketim sayesinde büyük bir enerji tasarrufu elde edilmektedir.  

 

Gelecekte geliştirilecek olan yardımcı fren sistemi teknolojileri ve eklentileri 

sistemimizin tamamen modüler olması sebebiyle kolay bir şekilde sistemimize eklenebilir. 

Buna bağlı olarak da geliştirdiğimiz fren sistemi uzun yıllar boyunca güncel kalabilir. 

Geliştirilen yeni elektronik kontrol ünitesi hali hazırda kullanılan sistem için de büyük bir 

yeniliktir. 

 

Geliştirdiğimiz fren sistemi hidrolik sistemine göre %50 daha hafiftir. Bu bağlamda 

tasarlanan sistem hayata geçerse büyük bir ağırlık ve hacim tasarrufu sağlanacaktır. 

**N= solenoidin uyguladığı kuvvet 156N 

µ= Sürtünme katsayısı, 0.6 

https://www.youtube.com/watch?v=WKFJ-gJ4CD8
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Geliştirilen sistemin bakım maliyetleri hidrolik sisteme nazaran daha düşüktür. 

Kullanılması planlanan komponentlerin ağır iş durumunda ilk günkü gibi kullanım süresi 

yaklaşık 10 yıldır.  

 

Kullanılan komponentler Ar-ge çalışmalarıyla geliştirilebilir. Bu bağlamda daha yüksek 

frenleme kuvveti elde edilebilir.  

 

Geliştirdiğimiz sistemin herhangi bir benzerine literatür araştırmaları ve saha 

çalışmalarında rastlanılmamıştır. Bu bağlamda ülkemiz otomotiv sektörüne yönelik büyük bir 

yenilik getirebilir. 2030 yılında Dünya bazında otomotiv sektörünün gelirinin 6.7 Trilyon Dolar 

olması beklenmektedir.  

 

6. Uygulanabilirlik  

Geliştirdiğimiz fren sistemi uluslararası standartlar olan BM/AEK R13H ve FMVSS 

135’e uygun olarak tasarlanmış ve üretilmiştir. Bu bağlamda geliştirdiğimiz fren sisteminin 

araçlara entegrelenme sürecinde bir problem öngörülmemektedir.  

 

Kullandığımız tüm komponentler Türkiye şartlarında kolayca bulunabilmektedir. 

Türkiye otomotiv yan sanayisinde yılda 9 Milyar Dolar’lık üretim değeri yaratabilecek 

düzeydedir. Bu bağlamda projemizin komponentlerinin seri üretime geçme konusunda problem 

yaşanacağı düşünülmemektedir.  

 

Son olarak geliştirdiğimiz fren sisteminin birim maliyeti hidrolik disk fren sistemine 

göre daha düşüktür. Ayrıca rejeneratif gibi elektronik tabanlı yardımcı fren sistemleriyle daha 

uyumla çalışmaktadır. 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Projemizin üçüncü aşama prototip üretimi tamamlanmıştır. Deney sonuçları alınmıştır. 

Projemizin elektrikli araçlara entegrasyon sürecinde yapılması gereken testlerin maliyetinin 

yaklaşık 7000 Türk Lirası olması beklenmektedir.  

 

Ana Harcama Kalemi Fiyat Kullanım yeri 

Solenoid  1000 Türk Lirası Frenleme kuvvetinin elde edilmesi 

Kontrol ünitesi komponentleri 2000 Türk Lirası Fren sisteminin kontrolü 

Test ortamının oluşturulması 4000 Türk Lirası Entegrasyon süreci için testler 

 

  

Haziran - Temmuz aylarında test ortamı oluşturulması ve elektrikli araçlara 

entegrelenmesi için gereken elzem testlerin yapılması planlanmaktadır.  

Tablo 7.1: Ana Harcama Listesi 
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Projemizin bir benzerine literatür araştırmalarında rastlanılmamıştır. Kullanılan 

komponentlerin ücretleri bu haliyle bile hidrolik disk fren sisteminden daha az maliyetlidir. 

Ayrıca komponentlerin seri üretime geçmesiyle beraber maliyetlerin düşeceği öngörülmektedir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Çizelge 7.1: İş – Zaman Çizelgesi 

 

İş – Zaman çizelgesine bakıldığı zaman 6 adet ana iş paketi, 11 adet alt iş paketi 

bulunmaktadır. Şu an Geliştirme ve Testler aşamasına geçilmiş olup çalışmalarımız devam 

etmektedir. 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar) 

 

Projemizin ana hedef kitlesi tüm elektrikli taşıt üreticileridir. Elektrikli taşıt teknolojisi 

her geçen gün gelişmekte olup yakın gelecekte kullanılan taşıtların önemli bir bölümünü 

kapsayacağı düşünülmektedir. Bu bağlamda, projemiz yurt dışına da ihraç edilebilir. Ayrıca 

projemiz Yerli Elektrikli Araç projesinde kullanılabilir. Bu tarz bir yenilik geliştirdiğimiz aracın 

uluslararası piyasadaki rekabetini olumlu yönde etkileyecektir.  

 

Son olarak geliştirdiğimiz komponentler havacılık, uzay ve savunma sanayisinde de 

kullanılmaktadır. Bu bağlamda yapılan Ar-Ge çalışmalarının sonucunun tek bir hedef kitlesine 

bağlı kalmayıp diğer alanlara da yönelik olmasını sağlamaktadır.  

 

9. Riskler 

Aşağıdaki tabloda gözüktüğü üzere yaşanma olasılığı yüksek risklerin etkisi düşüktür.  

Beklenen risklerden etkisi orta olanlar ise kullanılan materyallerin özelliğini yitirmesi 

ve geliştirme - test sürecinin uzamasıdır. Kullanılan materyallerin ağır iş durumunda 10 seneye 
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kadar veriminin düşmediği bilinmektedir. Geliştirme - test sürecinin uzaması projenin elektrikli 

araçlara entegrasyon sürecini uzatabilir.  

 

Beklenen risklerden etkisi düşük olan ise elektrik kesintisidir. Geliştirdiğimiz fren 

sistemi elektrik tabanlı olduğundan dolayı elektrik kesintisi risk oluşturmaktadır. Ancak 

geliştirdiğimiz yenilikçi kontrol ünitesi elektrik kesintisi riskine göre üretilmiştir. Bu bağlamda 

herhangi bir elektrik kesintisi durumunda yedek ünite devreye girecek ve güvenli bir şekilde 

taşıt duracaktır. Ayrıca kullanılan komponentlere uzun süreli yük bindirme testi yapılmıştır. 

Isınma ve yanma durumları da test edilmiş olup üretici firmanın verileriyle uyumlu çıkmıştır. 

Bu bağlamda kullanılan komponentlerin sistemin güvenirliliğini tehlikeye atmayacağı 

düşünülmektedir. 

Tablo 9.1: Olasılık – Etki Matrisi 

10. Kaynakça  

Altıparmak, D. (2010), Fren Sistemleri 
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