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- Başvurunun İlk Hali - 

TARİFNAME 

KİŞİSEL İTME AYGITI VE YÖNTEMİ 

Mevcut buluş, bir kişisel itme aygıtı ve yöntemi ile ilgilidir. Özellikle, ancak bununla 

sınırlı olmamak üzere, mevcut buluş, esas olarak spor veya fiziksel aktivitelerde, 5 

özellikle kaykay, kar tahtası, kayak, sörf, uçurtma sörfü ve benzerleri dahil olmak üzere 

"ekstrem sporlar" olarak adlandırılan sporlarda kullanılmak üzere geliştirilen bir aygıt 

ve yöntemle ilgilidir. Mevcut buluş, bu veya benzeri faaliyetlerde bulunurken bir birey 

tarafından kullanılmak üzere geliştirilmiş bir tahrik aracı sağlar. 

Önceki Teknik 10 

Spor ve fiziksel aktiviteler için kişisel itme aygıtları teknikte bilinmektedir. Bunlara örnek 

olarak aşağıdaki patent dokümanları gösterilebilir: 

US 2007/0010143 ve US7690958 nolu dokümanlardaki buluşta bir koşum takımına 

bağlı ve kullanıcının sırtına monte edilmiş büyük bir tek pervane bulunur; 

US 7179141 nolu dokümandaki buluşta, bir kullanıcının içten yanmalı bir motoru sırtına 15 

monte ettiği bir koşum takımı bulunur. İçten yanmalı motor, tek bir pervanenin aksına 

giden bir tahrik kayışına sahiptir, bu da kullanıcıya örneğin kayak yaparken hareket 

kazandırmayı amaçlar. 

US 5222569 nolu dokümandaki buluşta, örneğin kayak yaparken ileri itme sağlamak 

için kullanıcının arka pelvik bölgesine monte edilmek üzere bir motor ve pervane 20 

bulunur; 

US 2006/0196991 nolu dokümandaki buluşta, bir motor ve motor tarafından çalıştırılan 

en az bir çift eğilebilir fan içeren bir kişisel uçuş cihazından bahsedilmektedir. Fanlar 

ve motor, pilota bağlanmış bir yuva üzerine monte edilmiştir. 

Yukarıdaki cihazların tümü, fiziksel ve sportif faaliyetlerde kullanım için yüksek 25 

derecede esneklik ve kontrol edilebilirlikten yoksundur. 

Mevcut buluş, önceki tekniğe ait aygıtlarla ilgili yukarıda bahsedilen dezavantajları 

ortadan kaldırmayı veya en azından hafifletmeyi amaçlamaktadır. 

 

Buluşun Kısa Açıklaması 30 

Mevcut buluşun birinci yapılanmasında, bir sert elemanın karşılıklı uçlarında 

konumlanmış, havayı hareket ettiren birinci ve ikinci iticileri ve iticilerin havayı hareket 

ettirmesini sağlamak için çalıştırılan tahrik araçlarını içeren bir kişisel itme aygıtı 

sağlanmaktadır. Uygun olarak, her itici söz konusu sert elemanın ilgili bir ucuna monte 

edilmiş bir yuva ve yuva içine monte edilmiş bir hava hareket ettirme aracı içerir. 35 

Uygun olarak, tahrik aracı bir elektrik motoru içerir. Tercih edilen düzenlemelerde, her 

bir itici, ilişkili bir elektrik motoruna sahiptir. 
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Tercih edilen bir diğer düzenlemede, kişisel itme aygıtı ayrıca elektrik motoru için bir 

elektrik güç kaynağı içerir. 

Tercih edilen düzenlemelerde, her yuva içinde hava hareket ettirme aracı monte 

edilmiştir ve her yuvanın içine veya üzerine hava hareket ettirme aracını döndürmek 

için kullanılan bir elektrik motoru monte edilmiştir. 5 

Uygun olarak, kişisel itme aygıtı ayrıca ilgili yuvaların içine veya üzerine monte edilmiş 

elektrik motoru için bir elektrik güç kaynağı içerir. 

Uygun olarak, kişisel itme aygıtı ayrıca bir kullanıcının vücuduna monte edilmek üzere 

yapılandırılmış bir kayış veya koşum takımı ve sert elemanı ve/veya ilgili iticileri kayışa 

veya koşum takımına takmak için bağlantı araçlarını içerir. 10 

Uygun şekilde, bağlantı aracı esnek bir bağlantıdır. 

Tercih edilen bazı varyasyonlarda, bağlantı araçları bir kordon, kablo, kayış, tel, halat 

veya benzerini içerir. 

Tercih edilen diğer düzenlemelerde, ilgili iticiler birbirinden, kullanıcının omuzlarının 

genişliğinden daha az olmayan bir uzaklıkta ve tercihen yaklaşık 60 ila 120 cm'lik bir 15 

uzaklıktadır. 

Buluşa göre, kişisel itme aygıtı ayrıca, sert eleman üzerinde düzenlenen ve kullanıcının 

elleriyle tutulacak şekilde yapılandırılmış bir kavrama aracı veya bir kavrama yüzeyi 

içerir. 

Mevcut buluşun ikinci bir yapılanmasına göre, buluşun birinci yapılanmasında 20 

tanımlandığı gibi bir kişisel itme aygıtı ve kayak, bisiklet, üç tekerli bisiklet veya dört 

tekerli bisiklet, kaykay, paten, sörf tahtası, kar tahtası, kara sörfü tahtası, su aracı veya 

kara yelkeni şasisi içeren gruptan seçilen en az bir aparat içeren bir kit sağlanmaktadır.  

Buluşun üçüncü bir yapılanmasına göre, bir kullanıcıyı karada veya su üzerinde itmek 

için bir yöntem olup, özelliği;  25 

buluşun birinci yapılanmasında tanımlandığı gibi bir kişisel itme aygıtı sağlanması,  

kayak, buz pateni, bisiklet, üç tekerli veya dört tekerli bisiklet, kaykay, paten, kara sörfü 

tahtası, kara yelkeni şasisi, kar tahtası, su aracı veya benzerleri arasından seçilen bir 

taşıma aracı sağlanması, 

kullanıcının sert elemanı ellerinde tutması ve kavraması, 30 

iticilerin havayı hareket ettirmesi ve böylece kullanıcıyı itmesi ve 

sert elemanı hareket ettirerek kişisel itme aygıtının oryantasyonunun ayarlanması, 

böylece iticiler tarafından sağlanan itme kuvvetinin kullanıcıya göre doğrudan 

ayarlanması 

işlem adımlarını içermektedir. 35 

 

Şekillerin Kısa Açıklaması 
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Buluşun daha iyi anlaşılması ve nasıl uygulanabileceğini göstermek için, yalnızca 

örnekleme yoluyla aşağıdaki çizimlere atıfta bulunulacaktır: 

Şekil 1: Buluşa göre bir aygıtın önden görünüşünü şematik olarak gösteren bir çizimdir; 

Şekil 2: Buluşa göre bir aygıtın üstten plan görünüşünü şematik olarak gösteren bir 

çizimdir; 5 

Şekil 3: Bir kara sörfü tahtası üzerinde dururken buluşa ait aygıtı tutan bir kullanıcıyı 

gösteren bir çizimdir; 

Şekil 4a ila 4d: Buluşa göre bir aygıtı farklı yönlerde ve konumlarda tutan bir kullanıcıyı 

gösteren bir çizimdir. 

Referans Listesi 10 

10: Kişisel itme aygıtı 

12: Sert eleman 

14: Kavrama bölümleri 

16: İtici 

18: Yuva 15 

20: Geçit 

22: Hava hareket ettirme aracı 

24: Fan veya pervane 

24a: hava hareket ettirici kanat 

26: Pil takımı 20 

28: Bağlantı araçları 

30: Hızlı serbest bırakma araçları 

100: Kullanıcı 

200: Kara sörfü tahtası 

Buluşun Detaylı Açıklaması 25 

Şekillere bakıldığında, buluşa konu aygıt (10), hafif malzemeden yapılmış, genellikle 

bir çubuk veya boru olan bir sert elemanı (12) içerir.  

Uygun şekilde, sert eleman (12) hafif bir metalden veya uygun şekilde güçlü bir plastik 

veya plastik kompozit malzemeden yapılır. Bazı tercih edilen formlarda, sert eleman 

(12) düzdür (yani doğrusal). Bununla birlikte, belirli düzenlemelerde, sert eleman (12) 30 

kavisli olabilir veya kavisler içerebilir. Aygıt sert elemanın (12) bir kullanıcının elinde 

tutmasını kolaylaştıran kavrama bölümleri içerir. Kavrama bölümleri veya bölgeleri, 

Şekil 1 ve 2'de 14 referans numarasıyla gösterilmektedir. Bu tür kavrama bölümleri 

(14), kullanıcının üzerinde güçlü ve rahat bir tutuş sağlayabildiği, örneğin kauçuk gibi 

yüksek sürtünmeli bir malzeme içeren bir yüzeye sahip olabilir. 35 
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Sert elemanın (12) ilgili karşılıklı uçlarına itici (16) monte edilmiştir. Yani, sert elemanın 

(12) her bir ucu bir itici (16) taşır. İticileri (16) sert elemanın (12) ilgili uçlarına tutturmak 

için teknikte bilinen herhangi bir uygun araç kullanılabilir. Örneğin klips veya cıvata gibi 

mekanik tutturma araçları veya uygun şekilde güçlü yapıştırıcı veya kaynak yoluyla. 

Her itici (16), sert elemanın (12) ilgili ucuna tutturulmuş bir yuva (18) içerir. Yuvada 5 

(18), yuva boyunca hava akış yolu tanımlayan bir kanal veya geçit (20) bulunur. 

Her geçit (20) bir hava hareket ettirme aracı (22) ile bağlantılıdır. Tercihen hava hareket 

ettirme aracı (22), çok sayıda hava hareket ettirici kanat (24a) ile bir fan veya pervaneyi 

(24) içerir. 

Tercihen, hava hareket ettirme aracı geçite (20) gömülüdür. Hava hareket ettirme aracı 10 

(22), çalışma sırasında geçitten (20) aygıtın ön tarafından (F) arka tarafına (R) bir hava 

akışına neden olacak şekilde konfigüre edilmiştir. Hava hareket ettirme aracı (22) 

tarafından geçit (20) boyunca havanın hareketi, aygıta (10) bir ileri itme (yani, genellikle 

T oku yönünde) sağlamak için yeterlidir. 

Yuva (18) ayrıca hava hareket ettirme aracı (22) tarafından rotor arızasına karşı 15 

koruma sağlar. 

Hava hareket ettirme aracı (22), tercih edilen düzenlemelerde, Şekil 1'de sayfanın 

düzlemine dik, yani önden arkaya uzanan bir A ekseni etrafında bir fanın veya 

pervanenin dönmesiyle havanın geçit boyunca hareketine neden olacaktır. A ekseni 

normal olarak geçite (20) göre esasen merkezi olarak düzenlenecektir. 20 

Fanın veya pervanenin A ekseni etrafında dönmesini sağlamak için bir tahrik aracı 

veya düzenlemesi sağlanmıştır. Tercih edilen tahrik aracı bir elektrik motorudur. Her 

iki iticinin (16) hava hareket ettirme araçlarını (22) örneğin tahrik kayışları veya tahrik 

mili yoluyla tahrik etmek için tek bir elektrik motoru sağlanabilir. Bu durumda, motor, 

uygun bir şekilde, ilgili iticilerden (16) yaklaşık olarak eşit uzaklıkta, sert eleman (12) 25 

üzerine monte edilebilir. Bununla birlikte, tercih edilen düzenlemelerde, her bir hava 

hareket ettirme aracı (22), tercihen eş eksenli olarak düzenlenen ilgili bir elektrik 

motoruna sahiptir. (yani, tercih edilen düzenlemelerde fan veya pervane (24) ile eş 

eksenli olarak). Tercih edilen bazı düzenlemelerde, elektrik motoru, herhangi bir araya 

giren dişli ya da bağlantı olmaksızın, doğrudan fan ya da pervaneye (24) bağlanmıştır. 30 

Fanın veya pervanenin A ekseni etrafındaki dönüşü 10.000 ila 100.000 rpm 

(dakikadaki devir sayısı) aralığında ve daha uygun olarak 25.000 ila 45.000 rpm 

arasında ve hatta daha uygun olarak 35.000 rpm civarında olabilir. İtki değerleri, itici 

(16) başına yaklaşık 15 ila 25 kg itme olabilir. İtki, kullanıcıyı itmeye yeterli olmalı ve 

net itme, muhtemelen kullanıcı ve aygıtın toplam ağırlığından daha düşük olmalıdır. 35 

Tahrik aracı, hava hareket ettirme aracının (22) hareketine işlevsel olarak neden olmak 

için bir güç kaynağına ihtiyaç duyar. Tahrik aracının bir elektrik motoru olduğu 

durumlarda, güç kaynağı uygun bir şekilde bir pil veya bir pil takımıdır. Bilinen diğer 

taşınabilir elektrik gücü kaynakları, her zaman bu tür kaynakların bir kullanıcı 

tarafından buluşa ait aygıt kullanılarak fiziksel aktivite (örneğin spor) yaparken uygun 40 

şekilde taşınabilmesi şartıyla, prensip olarak kullanılabilir. Şekil 1 ve 2'de referans 

26'da bir pil takımı şematik olarak gösterilmektedir. Gösterildiği gibi, pil takımı (26) 

yuvanın (18) dışına monte edilmiştir, ancak örneğin yuva (18) içinde başka yerler (eğer 
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yuvaya (18) uygun şekilde monte edilmişse) veya sert elemanın (12) içi boş bir iç 

parçası içinde de mümkün olabilir. İlgili iticiler (16) için (özellikle hava hareket ettirme 

aracının (22) tahrik araçları için) pil takımının konumu, pil takımının ağırlığının aygıtın 

bütününe göre eşit olarak dağıtılmasını sağlayacak şekilde seçilir. Bir iticinin (16) 

kullanıcıya diğer iticiden (16) daha ağır görünmesi istenmeyen bir durumdur. 5 

Alternatif düzenlemelerde, bir veya daha fazla pil takımı (26), örneğin bir destek koşum 

takımı vasıtasıyla, kullanıcı etrafında taşınabilir, pil takımı (26), elektrik motorlarına 

uygun elektrik konnektörleri, özellikle teller ile bağlanır. 

Tipik olarak, iticilerin her biri, bir lityum polimer (LiPo) pil takımı tarafından bir elektronik 

hız kontrol cihazı aracılığıyla yüksek manyetik alanlara sahip fırçasız motorlara 10 

iletilebilen 5 ila 25 KW arasında enerji gerektirebilir. Fırçasız motor ve 5 Amp-saat 

değerinde 14 hücreli LiPo pil kullanarak yaklaşık 35.000 rpm'de dönen yaklaşık 15 cm 

çapında bir fan, yaklaşık 12 kg itme üretecektir. Akım çekişi 54 Voltta 150 Amper 

olacaktır (yaklaşık 8000 Watt güç tüketimine karşılık gelir). 

İticiyi (16) terk eden rüzgâr hızı, geleneksel pervanelerden (birkaç bin rpm'de dönen) 15 

daha yüksek olan yaklaşık 100 m/s veya daha fazla olabilir. Bu nedenle, itici şaftındaki 

tork, geleneksel bir pervaneye kıyasla çok düşüktür. Bu sayede tork 

yönlendirmesinden kaçınılarak aygıtın daha yüksek manevra kabiliyeti ve daha 

öngörülebilir kontrolü mümkün olmaktadır. Ayrıca, her bir iticinin yüksek rüzgâr hızı 

çıkışı, hız farkı o kadar önemli olmadığı için aygıtın hareketi ile itme kuvvetinin önemli 20 

ölçüde azalmamasını sağlar. Böylece, serbest düşüş dahil olmak üzere aşırı hızlarda 

bile, aygıt manevra kabiliyetini korur. 

Bazı düzenlemelerde, aygıtı (10) kullanıcının vücuduna, örneğin bir koşum takımına 

veya kayışa takmak için bağlantı araçları (28) sağlanabilir. Örneğin, bağlantı araçları, 

aygıtı (10) kullanıcının vücuduna, aygıt kullanıcının vücudunun önünde tutulacak 25 

şekilde takabilir. Bu durumda aygıt, kullanıcıyı itmek yerine kullanıcıyı çekmek için 

hareket edecektir. Bağlantı araçları tipik olarak bir halat, kordon, tel, kablo, kayış veya 

kemer şeklinde olabilir. Bazı konfigürasyonlarda, bağlantı aracı (28), itme kuvvetinin 

aygıttan (10) kullanıcının vücuduna taşınmasına yardımcı olmak için yeterince sağlam 

olabilir. Bu, kullanıcının aygıtı (10) kullanımda tutarken kollarındaki gerilimi azaltma 30 

avantajına sahip olabilir, böylece kullanıcı tarafından aygıtın (10) oryantasyonunu, 

eğimini veya hizalamasını ayarlamada daha fazla hassasiyet sağlar. Diğer 

düzenlemelerde, bağlantı araçları (28) sadece, örneğin yanlışlıkla bir takılma veya 

düşme sonucu kullanıcının sert elemanı (12) bırakması durumunda aygıtın (10) 

kullanıcıdan ayrılmasını önlemeye yöneliktir. Bazı düzenlemelerde, bağlantı araçları, 35 

Şekil 1 ve 2'de referans 30'la gösterilen, kullanıcı tarafından çalıştırılan hızlı serbest 

bırakma araçları ile donatılabilir. Bu tür araçlar, kendi başına teknikte iyi bilinmektedir. 

Bazı düzenlemelerde, bağlantı araçları, aygıtı kullanıcıya, itme kuvveti kullanıcının 

kütle merkezi boyunca etki edecek şekilde tutturabilir. Bu, aygıtın, kullanıcının 

dengesini veya yönünü etkileyebilecek ters bir moment üretmek yerine, kullanıcıyı 40 

kütle merkezinden uzaklaştırması tercih edildiğinde faydalı olabilir. 

Şekil 3'te buluş konusu aygıtı (10) kavrayan bir kullanıcı (100) gösterilmektedir. 

Kullanıcı (100) bir kara sörfü tahtası (200) üzerinde durmaktadır. Kara sörfü tahtası 

(200) büyük ölçüde geleneksel bir kaykaya benzer ancak genellikle daha büyüktür ve 
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(tekerleklerin tipik olarak kaykayın altına yerleştirildiği bir kaykayın aksine) tahta 

çevresinin dışına monte edilmiş dört tekerleğe sahiptir. Kara sörfü tahtalarının, 

kullanıcının bir uçurtma tarafından karada (plaj, sert yüzey, çim vb.) sürüklendiği 

uçurtma kara sörfü sporunda kullanıldığı bilinmektedir. Kara sörfü tahtası (200), buluşa 

konu aygıt ile kullanım için uygun bir araç veya taşıtın sadece bir örneğidir, diğer 5 

örnekler kaykay, bisiklet, üç tekerli bisiklet, dört tekerli bisiklet, tekerlekli paten, kayak 

ve kar tahtasını içerir. Aygıt (10), su araçları (küçük tekneler, botlar ve kanolar), sörf 

tahtaları ve benzerleri ile bağlantılı olarak su sporlarında kullanılabilir. Diğer 

olasılıklarda, aygıt (10), bir kara yelkeni şasisi (yani, direği ve yelkeni olmayan bir kara 

yatının) veya benzer şekilde yapılmış araçlar ile birlikte kullanılabilir. 10 

Şekil 3'ten görülebileceği gibi, kullanım sırasında, kullanıcı (100) aygıtı (10) kavrar, 

böylece sert eleman (12) üzerinde sağlam bir tutuş elde edilir. Kullanıcı (100) aygıtı 

(10) genellikle iticiler (16) çalışırken vücudunun ilerisinde tutar. Her bir iticiden (16) 

arkaya doğru bir hava püskürmesi (jeti) sağlanır, bu, aygıtı (10) ileri hareket etmeye 

zorlar. Kullanıcı (100), kara sörfü tahtasına (200) çıktığında, iticiler (16) tarafından 15 

verilen itme, kara sörfü tahtasının (200) ileri hareket etmesine neden olarak kullanıcıyı 

ileri yönde taşır. 

Şekil 4a ila 4d, kullanıcının (100) hareketini kontrol etmek için aygıtın (10) alacağı farklı 

eğim ve oryantasyonlarından bazılarını göstermektedir. Açıkça görüleceği gibi, 

kullanıcı (100) aygıtı (10) bileklerini, dirseklerini ve omuzlarını hareket ettirerek 20 

neredeyse sonsuz sayıda pozisyonda konumlandırabilir. D1 ila D4 okları, aygıtın (10) 

yönelimini değiştirmek için olası dönüşlerini (kullanıcının bileklerinin hareketiyle) 

göstermektedir. Kullanıcı (100), aygıtın (10) pozisyonunu, oryantasyonunu ve/veya 

eğimini arzu ettiği hız ve hareket yönüne uyacak şekilde ayarlamada kısa sürede 

ustalaşır. Belirli bir örnekte, yavaşlama, itme kuvvetinin geriye doğru yönlendirileceği 25 

şekilde aygıtın döndürülmesiyle elde edilebilir. Diğer düzenlemelerde, kullanıcının 

(100), iticilerin (16) çalışmasını kontrol edebildiği, kullanıcı tarafından çalıştırılabilen bir 

kontrol cihazı sağlanabilir. Özellikle, kullanıcı, hava hareket ettirme araçlarının (22) 

hareket hızını kontrol ederek sağlanan itme miktarını kontrol edebilir. Diğer 

düzenlemelerde, kontrol cihazı, örneğin çevresel koşulları (rüzgâr, arazi) veya yön 30 

değişikliklerini telafi etmek için ilgili iticileri (16) bağımsız olarak kontrol etmek amacıyla 

çalıştırılabilir. 

Kullanıcı tarafından çalıştırılabilen bir kontrol cihazı, iticilerin durdurulması, 

başlatılması, hızın artırılması, hızın düşürülmesi vb. için ağızla çalıştırılan bir kontrolör 

içerebilir. Bu, kullanıcının sert elemanı kavramak için her iki elini de serbest 35 

bırakmasını sağlayacaktır. 

Takdir edilecektir ki, genel olarak buluşa ait aygıt, bu tür aygıtlar olmadan elde edilen 

olağan hızlar ve momentumlara kıyasla hızlarını ve momentumlarını arttırmak için spor 

aktivitelerinde bir kullanıcıya yardımcı olmak için kullanılabilir. 

Mevcut buluşla, daha önce bilinen aygıtlara kıyasla aygıtın üstün kontrolünün ve 40 

kullanımının sağlanabileceği takdir edilecektir. Ayrıca, mevcut buluşa ait aygıt, bilinen 

bazı aygıtlardan daha yüksek bir fan hızı gerektirebilse de, aygıt, bilinen cihazlardan 

daha hafif olacak ve daha küçük bir yüzey alanına sahip bir profile sahip olacaktır. 

Böylece kullanımda daha az sürtünme ile karşılaşılacaktır. 
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Ek olarak, aygıt, itme yönünün tamamen kontrol edilebilir olmasıyla daha keskin bir 

kullanıma izin verdiğinden, bunun güvenlik ve kullanıcı keyfi açısından başka faydaları 

olabilir. Örneğin, engellerden veya tehlikelerden kaçınmak daha kolay başarılabilir. 

Ayrıca, örneğin sert elemanı 180° döndürerek, itme yönünü tersine çevirmek ve 

kontrollü bir durdurma sağlamak mümkündür. Havada gerçekleşen bir aktivitede 5 

kullanımda, kullanıcının inişini yavaşlatmak veya durdurmak için aygıtın kullanılması 

mümkün olabilir. Genellikle bilinen paraşütler, 100 metreden daha az yükseklik 

aralığında çalışamaz. 

İtki kaynağının hareket eden cismin kütle merkezinin ilerisinde olması nedeniyle, bu 

düzenlemenin, cismin arkasında bir itme kaynağına sahip olmaktan doğası gereği 10 

daha kararlı olacağı da takdir edilecektir. Örneğin, bir çarpışma durumunda, insan 

vücudu genellikle ileri bir momentumla ileriye doğru atılır. Vücudun arkasında 

konumlanan bilinen aygıtlarda söz konusu aygıt, kullanıcının gövdesini ileri doğru 

itmeye devam edebilir. Mevcut buluşa konu aygıt ise, kütle merkezinden ileri doğru 

itilecek ve muhtemelen gövdeden ayrılacaktır. Buluş, kullanıcıdan ayrıldıktan sonra 15 

iticilerin otomatik olarak durdurulmasını sağlamak için bir güvenlik önlemi içerebilir. 

Mevcut buluşla, aygıtın kullanıcının vücudunun ön bölgesine bağlanması, standart 

spor ekipmanının, örneğin bir yamaç paraşütü koşum takımı veya elektrikli uçurtma 

koşum takımının, her iki parçaya da özgü bağlantı aracı gerektirmeksizin aygıtın 

üzerine takılmasını sağlar. Ayrıca, aygıtın vücuda göre kullanım konumu, çoğu spor 20 

ekipmanının kullanım alanının dışında yer alır ve bu nedenle, spor ekipmanının 

giyilmesine veya çalışmasına müdahale etmez. 

Ayrıca, güvenlik açısından, iticiler ile gövde arasında, yine kullanıcının vücudunun 

önünde olan bir bağlantı parçasının sağlanmasının, kullanıcının, örneğin bir acil 

durumda, bir hızlı serbest bırakma düğmesine daha kolay ulaşmasını sağlayacağı 25 

takdir edilecektir. Bu işlem, iticilerin önceki tekniğe göre olan cihazlara göre kullanıcının 

sırtına monte edilmesi halinde yapılması daha zor olacaktır. 

Tarifname ve istemler boyunca yapılan bu açıklamalar, "içerir" ve "-den oluşur" ifadeleri 

ve bunların varyasyonları "bunlarla sınırlı olmamak üzere" anlamına gelir ve diğer 

kısımları, katkı maddelerini, bileşenleri veya adımları hariç tuttuğu anlamına gelmez. 30 

Bağlam aksini gerektirmedikçe, tekil çoğulu kapsar.  

Buluşun belirli bir yapılanamsı, düzenlemesi veya örneği ile bağlantılı olarak açıklanan 

özellikler, karakteristikler, bileşikler, kimyasal kısımlar veya gruplar, bunlarla uyumsuz 

olmadıkça burada açıklanan diğer herhangi bir düzenlemeye veya örneğe 

uygulanabilir olarak anlaşılmalıdır. Burada açıklanan tüm özellikler (ilgili istemler, özet 35 

ve çizimler dahil) ve/veya bu şekilde açıklanan herhangi bir yöntemin veya işlemin tüm 

adımları, bu tür özelliklerin en azından bazılarının bulunduğu kombinasyonlar hariç, 

herhangi bir kombinasyonda birleştirilebilir. Buluş, yukarıdaki herhangi bir 

düzenlemenin detayları ile sınırlı değildir. Buluş, burada açıklanan özelliklerin herhangi 

bir yenisini veya herhangi bir yeni kombinasyonunu (ekli istemler, özet ve çizimler dahil) 40 

veya herhangi bir yöntem veya işlemin adımlarının herhangi bir yeni kombinasyonunu 

kapsar.  
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İSTEMLER 

 

1. Buluş bir kişisel itme aygıtı olup, özelliği bir sert elemanın karşılıklı uçlarında 

konumlanmış, havayı hareket ettiren birinci ve ikinci iticileri ve iticilerin havayı hareket 5 

ettirmesini sağlamak için çalıştırılan tahrik araçlarını içermesidir. 

2. İstem 1'e göre bir kişisel itme aygıtı olup, bu aygıtta, her bir itici, bahsedilen sert 

elemanın ilgili bir ucuna monte edilmiş bir yuva ve yuva içine monte edilmiş bir hava 

hareket ettirme aracı içermektedir. 

3. İstem 1 veya 2'ye göre bir kişisel itme aygıtı olup, bu aygıtta, tahrik aracı bir elektrik 10 

motorunu içermektedir. 

4. İstem 3'e göre bir kişisel itme aygıtı olup, bu aygıtta, her bir itici, birleşik bir elektrik 

motoruna sahiptir. 

5. İstem 3 veya 4'e göre bir kişisel itme aygıtı olup, ayrıca, elektrik motoru için bir 

elektrik güç kaynağı içermektedir. 15 

6. İstem 2'ye göre bir kişisel itme aygıtı olup, bu aygıtta, her bir yuvaya hava hareket 

ettirme aracı monte edilmiş ve her yuvanın içine veya üzerine, hava hareket ettirme 

aracını döndürmek için kullanılan bir elektrik motoru monte edilmiştir. 

7. İstem 6'ya göre bir kişisel itme aygıtı olup, ayrıca ilgili yuvaların içine veya üzerine 

monte edilmiş elektrik motoru için bir elektrik güç kaynağı içerir. 20 

8. Önceki istemlerden herhangi birine göre bir kişisel itme aygıtı olup, ayrıca 

kullanıcının vücuduna monte edilmek üzere konfigüre edilmiş bir koşum takımı veya 

kayışı ve sert elemanı ve/veya ilgili iticileri koşum veya kayışa takmak için bağlantı 

araçlarını içerir. 

9. İstem 8'e göre bir kişisel itme aygıtı olup, bu aygıtta, bağlantı aracı bir esnek bağlantı 25 

aracıdır. 

10. İstem 9'a göre bir kişisel itme aygıtı olup, bu aygıtta, bağlantı araçları bir kordon, 

kablo, kayış, tel, halat, kemer ya da benzerlerini içermektedir. 

11. Önceki istemlerden herhangi birine göre bir kişisel itme aygıtı olup, bu aygıtta, ilgili 

iticiler birbirinden, kullanıcının omuzlarının genişliğinden daha az olmayan bir uzaklıkta 30 

ve tercihen yaklaşık 60 ila 120 cm'lik bir uzaklıktadır. 

12. Önceki istemlerden herhangi birine göre bir kişisel itme aygıtı olup, ayrıca sert 

eleman üzerinde düzenlenen ve kullanıcının elleriyle tutulacak şekilde yapılandırılmış 

bir kavrama bölümü veya bir kavrama yüzeyi içerir. 

13. Önceki istemlerden herhangi birine göre bir kişisel itme aygıtı olup, bu aygıt, 35 

kullanıcının vücudundan ileriye doğru tutulacak şekilde konfigüre edilmiştir. 

14. Önceki istemlerden herhangi birine göre bir kişisel itme aygıtı ve kayak, bisiklet, üç 

tekerli bisiklet veya dört tekerli bisiklet, kaykay, paten, sörf tahtası, kar tahtası, kara 
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sörfü tahtası, su aracı veya kara yelkeni şasisi içeren gruptan seçilen en az bir aparat 

içeren bir kit. 

15. Bir kullanıcıyı karada veya su üzerinde itmek için bir yöntem olup, özelliği;  

istem 1 ila 13'ten herhangi birindeki gibi bir kişisel itme aygıtı sağlanması,  

kayak, buz pateni, bisiklet, üç tekerli veya dört tekerli bisiklet, kaykay, paten, kara sörfü 5 

tahtası, kara yelkeni şasisi, kar tahtası, su aracı veya benzerleri arasından seçilen bir 

taşıma aracı sağlanması, 

kullanıcının sert elemanı ellerinde tutması ve kavraması, 

iticilerin havayı hareket ettirmesi ve böylece kullanıcıyı itmesi ve 

sert elemanı hareket ettirerek kişisel itme aygıtının oryantasyonunun ayarlanması, 10 

böylece iticiler tarafından sağlanan itme kuvvetinin kullanıcıya göre doğrudan 

ayarlanması 

işlem adımlarını içermektedir. 

16. Aygıt, esas olarak çizimlere atıfta bulunularak daha önce tarif edildiği gibidir. 

17. Büyük ölçüde daha önce çizimlere atıfta bulunularak açıklanan bir yöntem. 15 
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ÖZET 

 5 

KİŞİSEL İTME AYGITI VE YÖNTEMİ 

 

Buluş kişisel bir itme aygıtı ve yöntemi ile ilgilidir. Aygıt (10), üzerinde karşı uçlarda 

düzenlenmiş havayı hareket ettiren birinci ve ikinci iticiler (16) bulunan bir sert eleman 

(12) ve iticilerin hareket etmesini sağlamak üzere çalıştırılabilen tahrik araçlarını 10 

içermektedir. 
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