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Abstract 
In vehicles, hydraulic braking technology, which is usually the traditional braking 

method, is used in the braking system. In vehicles with this technology, the heat 

released during braking causes too much energy loss. Thanks to regenerative 

braking in electric vehicles, this disadvantage is eliminated, aiming to achieve 

high energy saving and efficiency. In addition, the short range distance problem 

which is an obstacle in front of the market share of electric vehicles is thus a 

solution as a range enhancer. In this study, an electric vehicle model with 75kW 

AC asynchronous motor and 25kW lead acid batteries was formed. In the driving 

cycle for the designed electric vehicle, the energy flows on the wheel, axle block, 

motor and battery systems during the braking for different gradient situations 

were examined. The study showed that energy is supplied to the batteries by 

regenerative braking in every gradient and more energy is stored in the batteries 

by regenerative braking if the gradient is downhill. In addition, the vehicle was 

tested in different driving conditions and the contribution of the energy obtained 

from regenerative braking to the range was examined. According to the 

simulation results, the effect of the gradient on regenerative braking and the 

optimum driving conditions for regenerative braking were interpreted. All results 

were analyzed in graphs. 
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Özet 

Taşıtlarda fren sisteminde çoğunlukla geleneksel frenleme yöntemi olan 
hidrolik frenleme teknolojisi kullanılır. Bu teknolojiye sahip araçlarda 
frenleme esnasında açığa çıkan ısı çok fazla enerji kaybına neden olmaktadır. 
Elektrikli araçlarda rejeneratif frenleme sayesinde bu dezavantaj ortadan 
kaldırılarak, yüksek oranda enerji tasarrufu ve verimliliği sağlanması 
hedeflenmektedir. Ayrıca elektrikli araçların pazar payının önünde engel 
olan kısa menzil mesafesi problemi, bu sayede menzil artırıcı olarak çözüm 
olmaktadır. Bu çalışmada 75kW AC asenkron motor ve 25kW kurşun asit 
bataryalara sahip elektrikli bir araç modeli oluşturulmuştur. Tasarlanan 
elektrikli araç için oluşturulan sürüş döngüsünde farklı eğim durumları için 
frenleme esnasında tekerlek, aks bloğu, motor ve batarya sistemleri 
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üzerindeki enerji akışları analiz edilmiştir. Yapılan çalışma her eğim 
durumunda rejeneratif frenleme ile bataryalara enerji sağlandığını ve eğimin 
yokuş aşağı olması durumunda rejeneratif frenleme ile daha fazla enerjinin 
bataryalara depolandığını göstermiştir. Ayrıca araç farklı sürüş koşullarında 
test edilerek, rejeneratif frenlemeden elde edilen enerjinin menzile katkısı 
incelenmiştir. Elde edilen simülasyon sonuçları ile eğimin rejeneratif 
frenleme üzerindeki etkisi ve rejeneratif frenleme için en uygun sürüş 
koşulları yorumlanmıştır. Tüm sonuçlar grafikler halinde verilerek analiz 
edilmiştir. 
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1. Giriş 

Günümüzde fosil yakıtlı araçların çevreye ve atmosfere verdiği zararların 
azaltılması, aynı zamanda fosil yakıtların bu asır içerisinde ciddi oranda tükenmesi 
ve ülkemizin yakıtta dışa bağımlılığının azaltılması için elektrikli araçlara olan 
rağbet ve araştırmalar her geçen gün artmaktadır. 

Elektrikli araçlar için son zamanların en verimli ve en doğa dostu araçları tanımını 
yapabiliriz. Sıfır emisyona sahip elektrikli araçları şarj edecek elektrik, emisyon 
üreten tesislerde üretilse de araştırmalar elektrikli araçların km başına kirliliğe yol 
açan araçlar arasında en iyi alternatif olduğunu göstermektedir. Bununla birlikte 
sıfır emisyona sahip elektrikli araçlara, plug-in hibrid ve hibrid elektrikli araçlar 
kadar ilgi gösterilmemiştir. Bunun başlıca nedenlerinden bazıları, tümü elektrikli 
araçlar şebekeden sağlanan elektrik ile tahrik edildiğinden piyasa girmesiyle 
petrol ve türevi satışların azalacak olması ve geniş akü paketleriyle ortalama 400 
km’ye kadar bir menzile sahip olmasıdır(Dehaghani, 2013: 6; 
greencarcongress.com, 2018; Eberhard & Tarpenning, 2006). 

Elektrikli araçlar temel olarak batarya, elektrik motoru ve kontrol ünitesinden 
oluşur. Tek enerji kaynağı olan bataryalar, elektrikli araçlarda en yüksek maliyet, 
ağırlık ve hacme sahiptir (Larminie & Lowry, 2003). İçten yanmalı motorlara 
nazaran sessiz çalışan elektrik motoru daha konforlu bir sürüş sağlar. Elektrik 
motorları ani hızlanma ve yokuş tırmanma durumlarında düşük hızlarda olsa da 
yüksek tork oluşturması ve vites kutusuna ihtiyaç duymaksızın manyetik alan 
prensibi gereği elektrik akımı ile kontrol edilebilmesi özellikleriyle büyük avantaj 
sağlamaktadır (Kaynak, 2018: 7).  

Elektrikli araçların birçok avantajları olsa da menzil mesafelerinin fosil yakıtlı 
araçlara göre düşük olması, şarj sürelerinin uzun olması gibi nedenler ciddi 
dezavantaj oluşturmaktadır. İçten yanmalı motorlu araçlarda, frenleme 
esnasındaki kinetik enerji mekanik sürtünme yoluyla ısı enerjisine dönüşerek 
harcanır ve bu da bazen tüm etkili çekiş enerjisinin ortalama %50’sini oluşturur. 
Boşa harcanan bu kinetik enerji, rejeneratif frenleme sistemi sayesinde elektrik 
enerjisinde dönüştürülerek bataryalarda depolanır ve elde edilen faydalı enerji 
elektrikli araçlarda menzil artırıcı olarak kullanılır. Bu sayede aracın menzil 
sorununun çözümü için etkili bir iyileştirme yapılarak aracın toplam enerji 
verimliliği artmaktadır (Xu & Zheng, 2016; Chinese Standard, 2006; Xu vd., 2011). 
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Şekil 1. Rejeneratif fren (news.millshonda.com) 

 

2. Aracın Modellenmesi 

2.1 Aracın Hareketine Etki Eden Kuvvetler 

Aracın hareketine etki eden kuvvetler aracın hareketine karşı koyan, çevresel 
faktörlerinde etkili olduğu direnç kuvvetleri ve motor tarafından üretilen gücün 
tekerleklere kadar iletilmesini sağlayan tahrik(çekiş) kuvvetleri olarak iki grupta 
sınıflandırabiliriz(donanımhaber.com.tr, 2018). Esasen bu başlık altında direnç 
kuvvetlerinden bahsedip ilerleyen bölümde aracın frenlemesi esnasında tekerlek, 
aks, motor ve batarya üzerinde harcanan enerjiden bahsedilecektir.  

Direnç kuvvetleri denklem 1’de gösterilen lastiklerdeki yuvarlanma direnci(
yF ), 

aerodinamik(hava) sürtünme   ( hF ), aracın aşması gereken atalet direnci( aF ) ve 

eğim direnci( eF )’dir. Aracın ileri tahrik motor gücü tarafından tüm bu dirençlerin 

aşılması gerekir. 

 

t y h a eF F F F F                                                         (1) 

Şekil 2. Araca etki eden kuvvetler (Guzzella & Sciarretta, 2007) 

 
 

0 1y rr rrF c mg c mgV 
                (2) 

21

2
h D fF C A V                 (3) 
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a i

dV
F mM

dt
                  (4)

sin( )eF mg                  (5) 

Tablo 1. Aracın etkilendiği kuvvet parametreleri (Gantt, 2011) 

     1. yuvarlanma direnci katsayısı - 

     2. yuvarlanma direnci hareket katsayısı - 

m  Araç kütlesi kg 

g  Yerçekimi 2m/ s  

V  Hız m/s 

  Hava yoğunluğu 3/kg m  

CD Aerodinamik sürtünme katsayısı - 

Af Ön kesit alanı 2m  

   Mi Atalet kütle faktörü - 

dV

dt
 

Sürücü hızlanma 2m/ s  

  Eğim açısı ( ) 

 

Standart bir araçta, araç gövdesi aerodinamik direncin yaklaşık %65’ine neden 
olur. Gerisi tekerlek yuvalarından(%20), dış aynalardan, pencere gövdeleri, 
antenler vb(yaklaşık %10) ve motor havalandırmadan(yaklaşık %5) 
kaynaklanmaktadır. Genellikle aerodinamik direnç kuvveti, aracın ön kesit alanı Af 
ile prizmatik bir gövde olmasıyla azaltılması sağlanır. Ayrıca yuvarlanma direnci 
katsayısı birçok değişkene bağlıdır. En önemlileri araç hızı, lastik basıncı ve yol 
yüzeyi koşullarıdır(Guzzella & Sciarretta, 2007: 15; Hucho, 1998).  

             
 

2.2. Aracın Sürüş Durumları 

Elektrikli ve plug-in Hibrit araçların şarj durumu haricinde, sürüş halinde olası üç 
temel durumu ileri tahrik, rölantide çalışma ve frenlemedir. Araç şarj halinde iken 
motorda güç üretimi olmayıp, şebekeden bataryalara enerji akışı olmaktadır. 
Aracın sürüş durumları hakkında kısa bilgiler verildikten sonra frenleme süresi 
boyunca enerji akışı kapsamlı incelenecektir.  

2.2.1. Ft>0 İleri Tahrik Durumu 

Aracın ileri yönde tahrik olması için bataryadan çekilen enerjinin aktarma 
organları vasıtasıyla tekerleklere iletilmesi gerekir. Bu durumda hareketliliğin 
sürekli olabilmesi için motor, direnç kuvvetleri ve tahrik sistemindeki kayıpları 
aşacak gücü üretmelidir(Kuratay, 2018). İleri tahrik durumunun bir nüansı, araç 
yavaşlarken aracı ileri yönde iten bir güç gerektiğinde, araçta bir güç azalması 
olmasıdır. Yokuş tırmanan yüklü kamyonun yeterli gücü sağlayamaması yada 
kırmızı ışıkta durmak için yavaşlarken aniden hızlanma ihtiyacı olduğunda güç 
talebinde bulunmak istemek gibi. Bu durumda araç yola güç uyguluyor fakat yer 
çekiminden dolayı sürekli hız kaybediyor(Gantt, 2011). 
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Şekil 3. CBD14 döngüsünde ileri tahtik 

 
 

2.2.2. Ft=0 Rölanti Durumu 

İçten yanmalı motorlu araçlar tahrik şaftına ve tekerlere güç aktarmak için 
dişlilerin takılı olmadığı boşta çalışma durumunda dahi motor kapatılmadığı 
sürece, silindirlere yakıt enjekte edilmesi, bujilerin ateşlenmesi, pistonların 
hareketlenmesi ve sonuçta krank çalışması gereklidir. Aslında üretilen güç içten 
yanmalı motorlu araç için boşa harcanmış enerjidir. Fakat teknik anlamda 
elektrikli araçlar aynı gerekliliğe sahip değildir(quora.com, 2018). Rölantide yani 
boşta çalışma durumunda iken motordan tekerlere güç aktarımı yoktur, ama araç 
içerisinde minimum düzeyde de olsa aksesuar yüklerinden dolayı enerji tüketimi 
vardır.  

 

Şekil 4. NewYorkBus döngüsünde rölantide çalışma 

 
 

2.2.3. Ft<0 Frenleme(Rejeneratif Fren) Durumu 

Elektrikli bir aracın aktarma organları için negatif çekiş gücü, aracın hareketinden 
kaynaklı kinetik enerjiyi ve eğimli bir yokuştaki potansiyel enerjiyi geri kazanmak 
için bir fırsattır. Bu durumda bile frenleme esnasında aracın yuvarlanma direnci ve 
hava sürtünme kayıplarını aşması gerekir. Rejeneratif frenleme hiçbir zaman 
tamamen ideal değildir ve bütün araçların aktarma organlarına güç akışı esnasında 
sürtünme kayıpları olur(Gantt, 2011). 
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Şekil 5. Skeleton döngüsünde frenleme durumu 

 
 

Rejeneratif frenleme, aracın kütlesinde depolanan kinetik enerjinin(frenleme 
esnasında ısıya dönüşecek enerji) bir kısmının, yavaşlama yada frenleme 
esnasında araçta depolandığı süreçtir. Trafikteki çoğu elektrikli ve hibrid elektrikli 
araçlarda bu durum, çekiş motorunun bir jeneratör olarak çalıştırılması, 
tekerleklere frenleme torku sağlanması ve çekiş akülerinin yeniden şarj edilmesi 
ile gerçekleşir. Rejeneratif frenleme ile sağlanan enerji daha sonra aracın tahrik 
veya elektrikli aksesuarları için kullanılabilir(regen.html, 2018).  

Şekil 6’de ön tekerlekten çekişli araçlardaki rejeneratif frenleme yapısı 
gösterilmektedir. Araç normal sürüş modunda iken bataryalardan motor ve 
tekerleklere enerji akışı olmakta fakat frenleme ya da yavaşlama esnasında motor 
test yönde jeneratör modunda çalışarak konvertör vasıtasıyla bataryalara enerji 
sağlanmaktadır. Rejeneratif frenleme sistemi araç hızı düşük olduğu durumda 
gerekli frenleme torku sağladığından, dur-kalkların olduğu şehir trafiğinde 
elektrikli araçlarda yavaşlamaya daha az ihtiyaç duyulur. Rejeneratif frenleme 
sistemi yakıt maliyetini düşürür, yakıt finansal sistemini artırır ve emisyonları 
düşürür(Malode& Adware, 2016; Yoong vd., 2010). 

 

Şekil 6. Rejeneratif fren sistemi yapısı diyagramı 

 

Bu frenler, özellikle şehiriçi trafiğinde çok etkili çalışmaktadır. Fren sistemi ve 
kontrolör aracın algılayıcısıdır, çünkü aracın tüm parçalarını ve motorunu kontrol 
eder. Fren kontrol ünitesi fonksiyonları, tekerleğin hızını izler, böylece 
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bataryalardan beslenecek döndürme kuvveti, üretilecek elektrik ve torku hesaplar. 
Fren pedalına kuvvet uyguladığımızda fren kontrolörü, motor tarafından 
oluşturulan elektrik enerjisini bataryalara yönlendirir ve kontrol eder(Guo & 
Wang, 2009). 

3. Rejeneratif Frenleme Durum Analizi 

Tahrik sistemi araçta anlık olarak depolandığı varsayılan mekanik enerjiyi üretir 
ve hareket halinde iken sürüş dirençleri üretilen enerjiyi tükettiği düşünülebilir. 
Bu bölümde rejeneratif frenleme durumunda elde edilen faydalı enerjinin eğimi 
farklı yollarda bataryalarda ne kadarının depolandığı ve bu enerji aktarımında 
kaybolan enerji analiz edilecektir.  

3.1. Farklı Eğimlerde Rejeneratif Frenleme Gücü 

Elektrikli bir araçta rejeneratif frenlemenin kullanımı, elde edilen faydalı enerjinin 
analiz edilmesi için oluşturulan model araç Advisor programı ile simüle edilmiştir.  

Gelişmiş Araç Simülatörü(ADVISOR-Advanced Vehicle Simulator), ABD’de bulunan 
Ulusal Yenilebilir Enerji Laboratuvarı(NREL-National Renewable Energy 
Laboratory) tarafından MATLAB/Simulink ortamında oluşturulan araç 
modellemesi için bir sistem aracıdır. Yakıt ekonomisini, performansını ve elektrikli 
araçların, bataryaların, elektrik motorları ve hibrid konfigürasyonlarda içten 
yanmalı motorları ve benzeri alternatif teknolojileri kullanan araçların 
emisyonlarını ölçmek için kullanılan esnek, sağlam bir model, veri ve komut 
dosyası sunar(Boerboom, 2012). 

75 kW Westinghouse AC asenkron motor ve Hawker Genesis 25 kW (12V 26Ah) 
kurşun asit bataryalara sahip elektrikli araç modeli eğimin olmadığı, yokuş aşağı 
eğimli ve yokuş yukarı eğimli yol durumlarında, IM240(Inspection and 
Maintenance Driving Schedule-Denetim ve Bakım Sürüş Programı) döngüsünde 
test edilerek rejeneratif frenleme ile kazanılan enerjiler analiz edilmiştir.  

 

Şekil 7. IM240 sürüş döngüsü ve detayları 

 

Şekil 7’de IM240 sürüş döngüsüne ait hız-zaman grafiği ve sürüş programı 
ayrıntıları verilmiştir. Belirtilen sürüş döngüsünde eğimin olmadığı durumda yani 
α=0 iken tekerlek, aks bloğu, motor ve bataryadaki güç değişim eğrisi şekil 8’te 
verilmiştir. Şekil 8’de verilen güç eğrisinin 85. saniyede frenleme esnasında, 



82          Erdem, Y. & Taci, M. S. (2018). Effect of Regenerative Braking and Power Analysis in 
Electric Vehicles 

 

rejeneratif frenleme enerjisinin aktarma organları üzerindeki ayrıntılı güç eğrisi de 
Şekil 10’da gösterilmektedir. 

 

Şekil 8. Eğimin olmadığı durumda rejeneratif frenleme gücü grafiği 

 

 

Şekil 9. α=0 iken 85.saniyede rejeneratif frenleme gücü grafiği 

 

Şekil 9’da 85. saniyede, aks bloğunda ihtiyaç duyulan rejeneratif frenleme gücünün 
aktarma organlarını hareket ettirirken kayıplar ve sürtünmelerden dolayı 
kırıldığını göstermektedir. 85. Saniyede tekerleklerde gerekli fren gücü 19.573kW 
iken, aks bloğunda 12.069kW frenleme gücü gereklidir. Aradaki fark olan 7.504kW, 
aks bloğu ve sürtünmelerde kaybolur. Şanzıman ve motorda 85. saniyede 
0.702kW(mavi ve yeşil eğrilerin farkı) kayıp meydana gelmiştir. Bataryalar 
üzerinde de 2.365kW’lık kayıp olmasıyla, 85. saniyede bataryalara 9.002kW(1sn 
için 9.002kJ) enerji aktarılır.    

IM240 sürüş döngüsünde yol eğiminin α=0.06(%6) yani yokuş yukarı olması 
durumunda 85. saniyedeki rejeneratif frenleme gücü Şekil 10’da gösterilmektedir.  
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Şekil 10. α=0.06 iken 85. saniyede rejeneratif frenleme gücü grafiği 

 

Şekil 10’da 85. saniyede, tekerleklerde gerekli fren gücü 11.508kW iken, aks 
bloğunda 7.329kW frenleme gücü gereklidir. 4.179kW, aks bloğu ve sürtünmelerde 
kaybolur. Şanzıman ve motorda bu esnada 0.514kW kayıp meydana gelmiştir. 
Bataryalarda da 1.965kW kayıp olmasıyla 4.850kW(1 sn için 4.85kJ) enerji 
bataryalara aktarılır.  

IM240 sürüş döngüsünde yol eğiminin α= -0.06(-%6) yani yokuş aşağı olması 
durumunda 85.saniyedeki rejeneratif frenleme gücü Şekil 11’de gösterilmektedir. 

Şekil 11. α= -0.06 iken 85. saniyede rejeneratif frenleme gücü grafiği 

 

Şekil 11’de 85. saniyede, tekerleklerde gerekli fren gücü 27.642kW iken, aks 
bloğunda 16.763kW frenleme gücü gereklidir. 10.879kW, aks bloğu ve 
sürtünmelerde kaybolur. Şanzıman ve motorda bu esnada 0.856kW kayıp 
meydana gelmiştir. Bataryalarda da 2.849kW kayıp olmasıyla 13.058kW(1 sn için 
13.058kJ) enerji bataryalara aktarılır.  
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Tablo 2. Eğim durumuna göre aktarma organları enerji akışı 

 
Eğim 

α= 0.06 (%6) α= 0 α= -0.06 (-%6) 

Tekerlek (kW) -11.508 -19.573 -27.642 

Aks bloğu (kW) -7.329 -12.069 -16.763 

Motor (kW) -6.815 -11.367 -15.907 

Bataryalar (kW) -4.850 -9.002 -13.058 

 

Tablo 2’de gösterildiği gibi her eğim durumunda elektrikli bir aracın frenleme 
esnasında tekerleklerde ve diğer aktarma organlarında ihtiyaç duyulan enerji yani 
frenleme anındaki negatif çekiş gücü, rejeneratif frenleme ile kazanılarak 
bataryalara aktarılmıştır. Bataryalara aktarılan enerjiler incelendiğinde eğimin 
yokuş aşağı olması rejeneratif frenleme için daha avantajlı bir durumdur.      

3.1. Rejeneratif Frenleme ile Kazanılan faydalı Enerjinin Menzile Etkisi 

Elektrikli bir araçta rejeneratif frenleme sürüş menzilini artırmak için etkili bir 
yöntemdir. Frenlemeden elde edilen faydalı enerjinin sürüş programına dahil 
edilmesi ile enerji kaybı azaltılarak menzil aralığı genişletilebilir. Rejeneratif 
frenlemenin aracın menzil mesafesine sağladığı katkı CYC_UDDS(Urban 
Dynamometer Driving Schedule-Kentsel Dinamometre Sürüş Programı), 
CYC_NEDC(New European Drive Cycle-Yeni Avrupa Sürüş Döngüsü) ve 
CYC_US06(High speed and high acceleration component of SFTP-Yüksek Hız ve 
Yüksek Hızlanma Döngüsü) sürüş koşullarında test edilmiştir.   

Tablo 3. Sürüş döngülerine ait detaylar 
 CYC_UDDS CYC_NEDC CYC_US06 

Zaman (sn) 1369 1184 600 

Mesafe (km) 11.99 10.93 12.89 

Max. hız (km/s) 91.25 120 129.23 

Ort. hız (km/s) 31.51 33.21 77.2 

Max. hızlanma (m/s²) 1.48 1.06 3.76 

Max. yavaşlama (m/s²) -1.48 -1.39 -3.08 

Ort. hızlanma (m/s²) 0.5 0.54 0.67 

Ort. yavaşlama (m/s²) -0.58 -0.79 -0.73 

Rölantide çalışma (sn) 259 298 45 
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Şekil 12. Sürüş döngülerine ait Hız-Zaman grafikleri 

 

Hız-zaman grafikleri Şekil 12’de verilen sürüş koşullarında rejeneratif frenlemede 
kazanılan faydalı enerjinin bataryalara depolanması ile ulaşılan toplam menzil 
mesafeleri Şekil 13’de verilmiştir.  

Şekil 13. Rejeneratif frenleme aktif durumda menzil mesafeleri 

 

Aracın performansına etki edecek tüm kriterler aynı olacak şekilde belirtilen sürüş 
koşullarında rejeneratif frenlemenin olmadığı durumda tasarlanan elektrikli aracın 
ulaştığı toplam menzil mesafeleri Şekil 14’de verilmiştir.  

Şekil 14. Rejeneratif frenlemenin aktif olmadığı durumda menzil mesafeleri 

 
Tablo 4. Rejeneratif frenlemeden kazanılan enerjinin menzile etkisi 

Sürüş 
Döngüsü 

Rejeneratif fren  
pasif durumda 

mesafe(km) 

Rejeneratif fren  
aktif durumda mesafe 

(km) 

Menzil artışı 
(%) 

CYC_UDDS 43 48 11.6 

CYC_NEDC 44.4 47.6 7.2 

CYC_US06 33.3 36 8.1 

İçten yanmalı motorlara sahip konvansiyonel araçlarda kullanılan yakıtların enerji 
yoğunluğu yüksek olması aracın menzil mesafesini artırmaktadır. Elektrikli araçlar 
konvansiyonel araçlara göre birçok üstünlüğe sahip olmasına rağmen 
bataryalarının enerji yoğunluğunun az olması nedeniyle bugüne kadar arka planda 
kalmıştır(Ünlü vd., 2003).  Fakat rejeneratif fren sistemi ile frenleme anında ısıya 
dönüşen enerji elektriğe çevrilerek aracın bataryasının dolması sağlanmakta ve 
Tablo 4’te sunulan veriler incelendiğinde belirlenen 3 sürüş döngüsünde de 
enerjinin kazanımı yani sistem verimi ve menzil mesafesinin artması sağlanmıştır.   
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4. Sonuç 

Bu çalışmada Matlab/Advisor programı ile tasarlanan elektrikli bir araç, 
performansa etki edecek tüm kriterler aynı kalacak şekilde belirlenen sürüş 
programı ile düz yolda, yokuş aşağı ve yokuş yukarı eğimin olduğu yol şartlarında 
test edilmiştir. 3 durumda da frenleme esnasında aracın yavaşlaması için gerekli 
negatif çekme kuvveti incelenmiştir. Rejeneratif frenleme ile 85. saniyede frenleme 
esnasında yokuş yukarı 4.850kW, düz yolda 9.002kW ve yokuş aşağı 13.058kW 
güç bataryalara depolanmıştır. Yapılan çalışma her durumda rejeneratif frenleme 
sayesinde bataryalara enerji depolandığını, yolun eğim durumunun enerji 
kazanımında etkili olduğunu ve eğimin yokuş aşağı olmasının rejeneratif frenleme 
açısından avantajlı olduğunu gösterir. Aynı zamanda farklı sürüş güzergâhlarında 
rejeneratif frenleme ile kazanılan enerjinin bataryalara sağladığı katkının menzile 
etkisi incelenmiş ve menzilin ortalama %9 arttığı simülasyon sonuçlarından 
anlaşılmıştır. Şekil 12’de verilen sürüş döngülerinin detayları ve Tablo 4 
incelendiğinde sık dur-kalkların olduğu şehir içi sürüş trafiğinde(CYC_UDDS) 
rejeneratif frenleme daha etkili olmaktadır. 
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