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Cihat Yazı1

Ağır Ticari Araçlar İçin Elektro Hidrolik 
Direksiyon

Günümüzde teknolojinin gelişimi ve elektrik-elekt-
ronik ürünlerin konfor ve verimde sağladığı faydalar 

nedeniyle otomotivde elektrik-elektronik parçaların kul-
lanımı günden güne artmaktadır.

1800’lü yılların başlarında Ackermann tarafından geliş-
tirilen ve araçlarda kullanıcının tekerlekleri döndürme 
istemini tamamen mekanik olarak aktaran ilk direksiyon-
lar, daha sonra Francis W. Davis’in ABD’de hidrolik des-
tekli direksiyon sistemi için yaptığı patent başvurusu ile 
1950’lerde seri üretime geçebilmiştir [1] . Hidrolik gücün 
kullanımı ile daha ağır araçlarda daha kolay ve konforlu 
manevra kabiliyeti sağlanmıştır. Daha sonra elektrik ve 
elektronik teknolojilerindeki gelişmeler ile birlikte hid-
rolik direksiyonların elektrikli hidrolik valfler yardımı ile 
daha konforlu ve daha fonksiyonel kullanımı keşfedilmiş-
tir. Elektrik makinelerinin verimliliğinin artması ve boyut-
larının küçülmesi ile 2000’li yıllarla birlikte özellikle binek 

ve hafif ticari araçlarda hidrolik destek tamamen kaldırı-
larak elektrik destekli direksiyon sistemleri kullanılmaya 
başlanmıştır.

Elektrik destekli direksiyonlarda kullanılan yazılım kont-
rollü elektronik kontrol ünitelerinin kabiliyetlerinin art-
ması ile birlikte direksiyonlarda hıza bağlı destek değişimi, 
otomatik olarak orta konuma toplama ve hatta otonom 
olarak kontrolün sağlanması gibi çeşitli yeni fonksiyonlar 
sağlanabilir hale gelmiştir.

Binek ve hafif ticari araçlarda hem daha uygulanabilir ol-
ması, hem de üretim adetlerinin çok yüksek olması sebe-
biyle elektrik destekli direksiyon sistemlerinin kullanımı 
kısa zamanda yaygınlaşmışken ağır ticari araçlar – kam-
yonlar, çekiciler ve otobüsler – bu gelişmeleri geriden 
takip etmiştir. Ağır ticari araçlarda konforlu bir sürüş için 
direksiyonun ihtiyaç duyduğu destek miktarının fazla 
olması, direksiyonda kullanılabilecek elektrik makinesi 
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boyutlarının da fazla olmasına neden olmaktadır. Bu ne-
denle ağır ticari araçlarda hidrolik güç desteğinden he-
nüz vazgeçilememektedir. Elektrik makinelerinin gelişim 
sürecinde bu probleminde zamanla aşılabileceği beklen-
se de, bu süre içerisinde ağır ticari araçlarda da yeni fonk-
siyonlar ile konfor, verim ve emniyet artışı ile birlikte yakıt 
tasarrufu da sağlayacak yazılım kontrollü elektrik desteği 
ihtiyacını karşılamak amacıyla hidrolik güç desteğinin de 
korunduğu elektro hidrolik direksiyon sistemleri geliştiril-
mektedir [2]. Böylelikle aracın ağırlığından dolayı ihtiyaç 
duyduğu yüksek güç miktarı hidrolik güç desteği ile kar-
şılanırken, araç sürücüsünün konfor ve emniyet ihtiyacı 
ise elektrik desteği ile sağlanabilmektedir. Ayrıca elektrik 
destekli bu sistem otonom sürüş sistemlerinin alt parça-
larından biri olacağı için otonom sürüş çalışmalarında da 
önemli bir yere sahiptir.

40 yılı aşkın süredir mühendislik, araştırma ve geliştirme 
faaliyetlerini yürütmekte olan ve 2009 yılından itibaren 
bünyesindeki Ar-Ge Merkezinde tasarım faaliyetlerine 
devam eden HEMA ENDÜSTRİ A.Ş, 1980’li yıllardan iti-
baren ağır ticari araçlar için hidrolik direksiyon sistemleri 
üretimi gerçekleştirmektedir. Hem teknolojik ihtiyaçlar, 
hem de pazarda ürünlerin elektrikli hidrolik yapıya eviri-
leceğinin öngörüsü ile 2012 yılında Hema Endüstri Ar-Ge 
Merkezi bünyesinde ağır ticari araçlar için elektro hidrolik 
direksiyon sistemi tasarımı çalışmaları başlatılmıştır. 2017 
yılında ilk prototipi üretilip fonksiyonel testleri ve araç 
testleri gerçekleştirilen elektro hidrolik direksiyon siste-
minin seri üretimine 2021 yılında başlanılması öngörül-
mektedir.

Elektro Hidrolik Direksiyon Sisteminin yapısında; hidrolik 
gücü sağlayan bir hidrolik direksiyon kutusu, sürücünün 
direksiyona uyguladığı momenti ölçen bir moment al-
gılayıcısı, direksiyon açısını ölçen bir pozisyon algılayıcı, 
dönüş momenti sağlayan bir sabit mıknatıslı senkron 
elektrik makinesi (PMSM), elektrik makinesinin ürettiği 
mekanik gücü hidrolik direksiyon kutusuna aktaran bir 
dişli yapısı ve elektrik makinesini süren bir elektronik 
kontrol ünitesi bulunmaktadır (Resim 1).  Bunun yanında 
elektro hidrolik direksiyon sistemi, aracın CAN hattı ile en-
tegre olarak araç hızı ve araç yükü bilgilerini alabilmekte, 
araca da hata geri bildirimleri yapabilmektedir. Moment 
algılayıcıdan, açı algılayıcıdan ve aracın CAN hattından 
gelen veriler işlenerek bir kontrol algoritması ve alan yö-

nelimli kontrol (FOC) yöntemi ile birlikte elektrik makinesi 
sürülmekte ve sistemin moment desteği ihtiyacı karşılan-
maktadır.

Elektro Hidrolik Direksiyon Sisteminin sağladığı en önem-
li destek fonksiyonu, araç hızına ve araç yüküne bağlı sü-
rekli moment desteğidir. Özellikle yüklü araçlarda ön aks 
yükünün fazla olması ile birlikte araç dururken, park ma-
nevraları yapılırken veya düşük hızlarda hareket ederken 
direksiyonu döndürmek zordur ve yüksek efor gerektir-
mektedir. Tam tersine araç hızlı giderken sürücünün araç 
kontrolünü kaybetmemesi için direksiyonun düşük mo-
mentlerle dönmemesi gerekmektedir. Araç hızına ve araç 
yüküne bağlı sürekli moment desteği ile direksiyona park 
pozisyonunda ve düşük hızlarda yüksek moment sağ-
lanmakta, direksiyon yumuşamakta ve sürücü çok düşük 
eforlarla direksiyonu döndürebilmekte, araç hızı arttıkça 
destek momenti azalarak direksiyon sertleşmekte ve araç 
hızlı iken direksiyonun kolay dönmesinin önüne geçil-
mektedir (Grafik 1). 

Sistemin en önemli fonksiyonlarından biri de orta konu-
ma otomatik toplama fonksiyonudur. Ağır ticari araçlarda 
direksiyon, türüne göre sağa ve sola  3 ila 4 tur, toplam 6-8 
tur civarında dönebilmektedir. Yani sürücü özellikle park 
pozisyonunda ve yavaş hızlarda direksiyonu döndürmek 
ve geri toplamak için ayrı eforlar sarf etmektedir. Ayrıca 
araç hızlı seyrederken araç yükünden veya mekanik bo-

 

Resim 1. Ağır Ticari Araçlar için Elektro Hidrolik 
Direksiyon Sistemi
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zulmalardan dolayı aracı tam orta konumda tutmak için 
sürücünün efor sarf etmesi gerekebilir.  Otomatik orta 
konuma toplama desteği ile sürücünün direksiyonu geri 
toplamak ve sıfır konumunda tutmak için harcayacağı 
eforlar asgariye indirilmektedir. 

Otomotivde elektrik elektronik sistemlerin artması ile 
fonksiyonel güvenlik kavramı da önem kazanmıştır. 
2011 yılında ilk sürümü yayımlanan ve sadece ağırlığı 3,5 
tona kadar olan araçları kapsayan ISO 26262 – Karayolu 
Araçları için Fonksiyonel Güvenlik Standartları,  2018 yılı 
sonundaki yeni sürümü ile birlikte 3,5 ton üstü ağırlığa 
sahip ağır ticari araçları da kapsar hale gelmiştir. Direksi-
yon sistemi, yapısında oluşabilecek potansiyel hataların 
ölümlü kazalara sebep olma ihtimali yüksek olmasından 
dolayı yüksek güvenlik seviyesine sahip olması gereken 
bir üründür.  ISO 26262 standardında tanımlı güven-
lik seviyelerinin en üstü olan ASIL D seviyesinde olması 
gereken elektro hidrolik direksiyon sistemi tasarımı için 
standardın öngördüğü tehlike ve risk analizleri yapıla-
rak güvenlik hedefleri ve güvenlik gereksinimleri orta-
ya konmaktadır. Her güvenlik hedefi ve gereksinimi için 
ASIL seviyeleri tanımlanarak sistemin elektrik elektronik 
yapısının ve yazılımının tasarımı bu güvenlik seviyelerine 

Grafik 1. Elektro Hidrolik Direksiyon Sisteminde Hıza ve Yüke Bağlı Destek Grafiği
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uygun yapılmaktadır. Tasarımın tamamlanması ile birlikte 
ISO 26262 standardı ASIL D seviyesine uygun bir ürünün 
2021 yılında ortaya çıkarılması ve seri üretime geçilmesi 
planlanmaktadır.
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