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Goodyear AERO – Otonom, Uçan
Arabalar için Konsept Lastiği
Goodyear, 2019 Uluslararası Cenevre Otomobil Fuarı’nda son model
konsept lastiklerini katılımcılara tanıttı.
Goodyear AERO, geleceğin otonom uçan araçları için geliştirilmiş ikisi bir arada lastik
tasarımına sahip konsept lastiği olarak öne çıkıyor. Bu konsept lastikler, hem kara yolunda
kullanılabilecek hem de havada uçan araçlar için “pervane” görevini üstlenecek.
Goodyear’ın Baş Teknoloji Yöneticisi Chris Helsel şunları belirtiyor: “Goodyear, 120 yıldan
uzun süredir alanında öncü firmalarla iş birliği yaparak ve ulaşım alanında değişiklikleri ve
yenilikleri hedefleyerek yılmadan, kararlılıkla inovasyonlarına ve yeni buluşlara devam etti.
Kentsel ulaşımda karşılaşılan sorunların ve yoğunluğun çözümü olarak hava ulaşımına yönelen
firmalarla birlikte gelişmiş lastik mimarisi ve malzemeleri alanında yürüttüğümüz çalışmalar bizi,
hem geleneksel lastikler gibi kara yolunda kullanılacak hem de havada bir pervane sistemi gibi
görev yapabilecek bir lastik tasarımını hayal etmeye sevk etti. Goodyear’ın konseptleri yeni
hareket ekosisteminde lastik ve ulaşım teknolojileri açısından yeni tartışmaları teşvik ediyor”.
AERO konsept lastikleri şu dört yenilikçi özellikten oluşmaktadır:
•

Multimodal Tasarım: AERO multimodal eğim-döner mil konseptinden oluşmaktadır. Bu
sistem bir aktarma organı görevi üstlenerek geleneksel kara yolunda kullanım
sisteminden kaldırma gücü sağlayan uçak pervane sistemine geçişlerin veya kara yolu
kullanım sistemine geri dönüşlerin mümkün olmasını ve ilgili kuvvetlerin absorbe
edilmesini sağlar. AERO, bu kapasiteye sahip araçların gelecekteki kullanıcılarına karada
sürüşten havada sürüşe sorunsuzca geçiş olanağı tanıyacaktır.

•

Basınçlı Hava ile Çalışmayan Yapı: Bu konseptin ispitleri aracın ağırlığını taşıma
desteği sağlayacak ve lastikler yana yatırıldığında pervane kanadı gibi görev yaparak
aracın yerden yükselmesini sağlayacaktır. Bu eşsiz havasız lastikler basınçlı hava ile
çalışmayan bir tasarıma sahiptir ve kara yolundaki sürüşlerde yaşanan sarsıntıların
etkisini hafifletecek kadar esnek ve döner millerin aracı düşey olarak kaldırabilmesi için
gerekli olan yüksek hızlarda dönebilecek kadar dayanıklıdır.

•

Manyetik Sevk Gücü: AERO konseptinde sürtünmesiz sevk gücü için manyetik kuvvet
kullanılacaktır. Bu sayede aracın kara yolunda kullanımı sırasında yüksek dönme
hızlarına erişilebilecek ve ayrıca lastik yana doğru açıldığında araç yukarı doğru kaldırılıp
ileri doğru hareket edebilecektir.

•

Optik Algılama: AERO’nun tasarımında yol koşullarının, lastiğin aşınma durumunun ve
lastiğin yapısal bütünlüğünün gözlemlenebilmesi için ışıklı fiber optik sensörler
kullanılacaktır.

•

Yapay Zekâ: Bu konsepte ayrıca yapay zekâ işlemcisi de dahil edilecektir, bu işlemciyle
lastiklerin sensörlerinden gelen bilgilerle araçtan araca ve araçtan alt yapıya gelen veriler
birleştirilecektir. Yapay zekâ işlemcisi bu veri akışını aracın uçar moda ya da kara yolu
modunda kullanılabilmesi için bir hareket planı önerebilmek üzere analiz edecek ve
lastikle bağlantılı olası sorunları gerçekleşmeden belirleyecek ve çözüme
kavuşturacaktır.

AERO, tamamen kavramsal bir tasarım olsa da, basınçlı hava ile çalışmayan yapı ve akıllı lastik
gibi içerdiği teknolojilerden bazıları günümüzde Goodyear tarafından geliştirilmektedir. Diğer
teknolojik özellikler ise gelecek için yeni fikirler ve olası yeni ürünler geliştirilmesine temel
sağlamaktadır.

Goodyear Tire & Rubber Şirketi Hakkında:
Dünyanın en büyük lastik şirketlerinden biri olan Goodyear, günümüzde küresel platformda 21 ülkedeki
47 tesisinde üretim yapmakta ve 64.000 kişiye istihdam sağlamaktadır. Goodyear’ın Akron, Ohio ve
Colmer-Berg, Lüksemburg’da bulunan iki İnovasyon Merkezi, sektörün performans standartlarını
belirleyen teknoloji harikası ürün ve hizmetler sunmak için çalışmaktadır. Şirket, ürünler ve küresel
operasyonlar hakkında daha fazla bilgi edinmek için https://www.goodyear.eu/corporate_emea/ adresini
ziyaret edebilirsiniz.

