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1° ΚΕΦΑΛΑJΟ 

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΠΟΔΗΛΑΤΟΥ 

Δεδομένου ότι το ποδήλατο σαν κατασκευ1] είναι αρκετά απλή, θα μπορούσε κανείς να υποθέσει ότι 
πρόκειται για μια εφεύρεση που η αρχή της χάνεται στα βάθη των αιό)Vων. Ψάχνοντας όμως, θα 
ανακαλύψει ότι δεν είναι έτσι. 

Η πρ6)τη εμφάνιση του ποδηλάτου, προέρχεται από ένα σκίτσο λέγεται ότι είναι από 1493 και αποδίδεται 
στον Gian Giacomo Caprotti, ένας μαθητής του πασίγνωστου Leonardo da Vinci. Ο Hans-Erl1ard Lessing 
πρόσφατα ισχυρίστηκε ότι αυτός ο ισχυρισμός είναι απάτη, χωρίς ωστόσο να μπορεί να έχει αδιάσειστα 
στοιχεία που να επιβεβαιώνουν τον ισχυρισμό του. ( 1) 

Φωτογραφία ενός πραγματικού μοντέλου του σχεδίου ποδηλάτου από τον Gian Giacomo Caprotti ( 1493) 

Αργότερα εμφανίστηκαν και άλλοι που διεκδίκησαν την 'πατρότητα' του ποδηλάτου. Παρόλα αυτά, Η 
πρώτη επαληθεύσιμη εμφάνιση, για κάτι που μοιάζει με ποδ1]λατο που χρησιμοποιείται ανήκει στον 
γερμανικό βαρόνο KarJ νοn Drais, υπηρέτη του Μεγάλου Δούκα του Baden στη Γερμανία . Ο Drais 
εφηύρε Laufiηaschine του (γερμανικά για το 'Μηχανή τρεξίματος') του 1817 που ονομαζόταν Draisine 
(αγγλικά) 1j DΓai s i enne (γαλλικά) από τον Τύπο (2). Ο Karl νοη Drais κατοχύρωσε την εφεύρεση με 
δίπλωμα ευρεσιτεχνίας το 1818, το οποίο ήταν το πρώτο εμπορικά επιτυχημένο δίτροχο, με δυνατότητα 
αλλαγής κατεύθυνσης, και πηγ~j ενέργειας, τον άνθρωπο. Έμμεσες αποδείξεις δείχνουν ότι το ενδιαφέρον 
Drais για το ποδήλατο οφείλεται στον αγώνα του να βρει μια εναλλακτική λύση για τα άλογα, που τ11ν 
εποχή εκείνη πέθαιναν από πείνα, λόγω αποτυχημένης σοδιάς. Κατασκευασμένο σχεδόν εξ ολοκλήρου 
από ξύλο, η draisine ζύγιζε 22 κιλά (48 κιλά), είχαν δακτυλίους ορείχαλκου εντός των ρουλεμάν τροχών, 
τροχούς με σίδερο περιμετρικά, και ένα πίσω φρένο. 

Πτυχιακή εργασία Σταύρος Λαδένης 
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Αυτό το σχέδιο προσέφερε τροφή για σκέψη στα τότε επίδοξη μηχανικά μυαλά της εποχής, με 
αποτέλεσμα πολλές παραλλαγές του να εμφανιστούν ανά τον κόσμο και κατά κύριο λόγο στη ΔυτιΚΙΊ 
Ευρό)ΠΙ] και στη Βόρεια Αμερική . Η δημοτικότητά της ωστόσο, εξασθένισε γρήγορα λόγω της αύξησης 
του αριθμού ατυχημάτων έως κάποιες αρχές της πόλης απαγόρευσαν τη χρ1jση του. 
Την δεκαετία του 1830, εμφανίζεται το πρώτο μηχανοκίνητο ποδήλατο, από τον σκωτσέζο σιδερά 
KirkpatΓick MacMillan, το 1839. Το σχέδιο έμοιαζε με τις αρχικές ατμομηχανές που με την βοήθεια 
αξόνων μετέτρεπαν την ευθύγραμμη κίνηση σε κυκλιΚJl. 
'Ενα παρόμοιο μηχάνημα κατασκευάστηκε από τον Gaνin Dalzell της Lesιηahagow, περίπου το 1845. Αν 
και δεν φαίνεται ο Gaνin να πήρε την ευθύνη για την εφεύρεση της μηχανής, πιστεύεται ότι ι:ντέγραψε 
την ιδέα, επειδ1Ί αναγνώρισε τη δυνατότητα της, να τον βοηθήσει με τις τοπικές επιχεφ~σεις του. 
Υπάρχουν κάποιες ενδείξεις ότι χρησιμοποίησε το ποδ1Ίλατο, για να μεταφέρει τα εμπορεύματα το~ στην 
αγροτι10j κοινότητα γύρω από το σπίτι του . 'Ενα αντίγραφο υπάρχει ακόμα σήμερα στο Μουσειο της 
Γλασκό)βης Μεταφορό)ν και θεωρείται να είναι το παλαιότερο ποδήλατο που υπάρ ει σήμερα. 

Τα πρόηα εμπορικά ποδήλατα που άνοιξαν τ~ δρόμο ~ια τ11ν. μετέπειτα _επιτυχ~μένη πορεία του 
εμφανίστηκαν στο διάστημα Ι 868-1870. Με απλουστερο σχεδιο απο του Macmιl l an , ειχαν 

~αι ~ ~ ~ο 
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περιστρεφόμενους άξονες και πετάλια στον μπροστινό τροχό, επιτρέποντας έτσι στον αναβάτη να 
αναπτύξει μεγαλύτερες ταχύτητες. Αυτό όμως είχε και τα όριά του, καθόJς έθετε θέματα ισορροπίας και 
άνεσης, προσπαθώντας να ιφατιjσει κανείς το ποδ1jλατο σε ευθεία γραμμ1j . Το γεγονός ότι ο μπροστινός 

τροχός, που χρησιμοποιούνταν και για τι1ν στροφή, είχε πάνω του τα πετάλια ήταν από τα βασικότερα 
μειονεκτήματα των συγκεκριμένων ποδηλάτων. 

Τα πλαίσια άρχισαν να γίνονται από μέταλλο, κάτι που μείωσε το βάρος τους, επέτρεψε πιο λεπτεπίλεπτα 
σχέδια, αλλά πιο σημαντικό είναι ότι έγινε δυνατή η μαζική παραγωγή τους. Από τότε άρχισαν να 
εμφανίζονται και οι πρcίηες διαφοροποιήσεις, σε μηχανισμούς όπως τα φρένα, με κάΟε ιωτασκευαστή να 
έχει ξεχωριστό μηχανισμό. 

Το 1868 οι αδερφοί Ο/ίνίer, διανύουν τ11ν απόσταση Παρίσι - Aνignon σε μόλις 8 ημέρες, 
αναγνωρίζοντας την αξία του ποδηλάτου. Έπειτα από αυτό το κατόρθωμα, συνεργάζονται με τον Ρ ίeιτe 
Mic/1aux και με έναν μηχανικό, και ανοίγουν την πρώτη επιχείρηση , που παρήγαγε μαζικά ποδ1jλατα, 
αντικαθιστώντας το ξύλινο πλαίσιο από δυο χυτά μεταλλικά κομμάτια ενωμένα μεταξύ τους με βίδα. Η 
επιτυχία που γνόJρισε η εταιρία τους, ώθησε και άλλους να μιμηθούν το παράδειγμά τους. 

Η μετέπειτα εξέλιξη του ποδηλάτου, αν και κάπως παράλογη εκ' πρώτης όψεως, έκρυβε την λογιΚΙj της 
τότε εποχής. Λόγω των κραδασμόJν από τους μεταλλικούς τροχούς, το ποδήλατο άρχισε να αλλάζει 
σχήμα. Ο μπροστινός τροχός μεγάλωσε πάρα πολύ ενώ ο πίσω, μίκρυνε πάρα πολύ και το πλαίσιο γίνεται 
ακόμα πιο ελαφρύ, επιτρέποντας έτσι μεγαλύτερες ταχιJτητες. Γεννήθηκε έτσι το Hig/1 Bicyc/e από τον 
γάλλο Eugene Meyeι-, ο οποίος εισήγαγε και τα ακτινικά σόJτρα, το Ι 869. 
Ταυτόχρονα, ο James Starley, πατέρας τι1ς βρετανικής ποδηλατοποιίας, εισάγει μια εξοχή στο πλαίσιο για 
την πιο ομαλή ανάβαση στο ποδήλατο, ενώ χρησιμοποιεί συμπαγιj λάστιχα στους τροχούς, 
επιτυγχάνοντας έτσι μια διάμετρο τροχού έως και 1 .5111. Τα ποδήλατα αυτού του τύπου ήταν γρήγορα μεν 
αλλά καθόλου ασφαλ1j. Σε περίπτωση που έβρισκε σε ανωμαλία του δρόμου, μπορούσε πολύ εύκολα να 
ανατραπεί και να σκοτόJσει τον ποδηλάτη. Το γεγονός αυτό έκανε τα Βικτωριανά-ποδήλατα, να 
αποτελούν κυρίως ασχολία των νεαρών αντρόJν. Οι πιο ηλικ~ωμένοι προτιμούσαν τα τρίκυκλα ή 
τετράκυκλα που προσέφεραν ασφάλεια. 

Γ/τυ ιακί ε ασία 
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"Roy<ιl SHlνo" Τρίκυκλο της Βασίλισσας Βικτοψίας 

Η δημιουργία ενός ασφαλούς ποδηλάτου, 1]ταν η πιο σημαντική αλλαγή στην ιστορία του ποδηλάτου 
στις δεκαετίες που ακολούθησαν. Η εισαγωγή της αλυσιδωτής κίνησης στον πίσω τροχό έγινε το Ι 879' 
σε ίΎα ποδήλατο που ονομάστηκε Κροκόδειλος, από τον Henry Lawson. Το ποδ1]λατ? αυτό λόγω τη~ 
μικρής πίσω ρόδας δεν ανέδειξε την πραγματική του αξία, και δεν γνόψισε την επιτυχια που του άξιζε . 
Το 1878, ο άγγλος Will iam Gωut μέλλει να γίνει ο πατέρας του σπαστού ποδηλάτο~, εφευρίσκοντας 
στην ουσία ένα ποδήλατο που δεν ήταν πραγματικά σπαστό. Το ποδήλατό του ειχε μια τεράστια 
μπροστινή ρόδα, η οποία όμως έσπαγε σε διάφορα κομμάτια. 

Το πρόηο σπαστό ποδήλατο από τον Williaιη Gι·οιιt (1878) 
Το πρόηο :ασφαλές' πο~ήλατο εφ~ρέθηκε το 1885 , από τον John Kemρ Staι-ley (ανιψιό 
προαναφερθεντος), ονομαζομενο /{OVEI{. Χαρακτ!]ριστικο του , ο περιστρεφόμενος μπροστινός tου 

Πτυ ια ε ασία 

τροχός 

Σταύpος ΛαδέΥ1J$_ 
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<!.~br... ' .ι: . .... ι •.. 
Απόσπασμα από την πατέντα του Emιηit G. Latta 

Λίγο αΡΎότερα, ένας άλλος αμερικάνος, ο Michae\ Β. Ryan, καταχωρεί στο όνομά του μια παρόμοια 
πατέντα στις 26 Δεκεμβρίου 1893 
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Μπαίνοντας στον 20 αιώνα, το σπαστό ποδήλατο γνω~ίζει και τη~ άσχημη όψη του, όταν διάφορα κράτη 
το χρησιμοποιούν ,σαν στρατι~ηικό όχη~. Συγκεκριμενα η εταιρια ~wyer Fo\ding Bicycle συνεΡΎάζεται 
με κράτη της Νο~ιου Αμερικης και π~ρα~ει για το στρ~τό του~ ποδηλατα που διπλώνουν. Η τάση αυτιΊ 
αΡΎότερα εξαπλω~εται κ~ι σ~ν Ευρωπη ., Δυστυχ~ς ακομα και σήμερα το ποδήλατο ακόμα 
χρησιμοποιείται απο ορισμεvες χωρες για τον ιδιο σκοπο. 

Πτυ ιακή ε ασία 
_ Σταύρο Λαδέ 
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Τεί Πειραιά 

ΤΗΣ DWYER FOLDINO BICYCLE. 

<Ι>ωτογραφία εποχής με στρατιόηη να επιδεικνύει 
την διαδικασία λύσης-αρμογής του ποδηλάτου 

Τμήμα Μηιιαvολογίας 

Στις αρχές του 20ου αιόJVα λοιπόν, έχουμε την 'ποδηλατο-μανία', όπως την αποκαλούν οι ιστορικοί και το 
ποδήλατο πλέον αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα μέσα μεταφοράς της εποχής. Αρχίζουν και 
σχηματίζονται λέσχες, η μαζική παραγωγι] των ποδηλάτων αυξάνεται κατακόρυφα, μειώνοντας έτσι το 
κόστος παραγωγής, και εν συνεχεία, και τις τιμές. Παρόλα αυτά, και ενώ η ποδηλατομανία άνθιζε, πολλοί 
κατασκευαστές ποδηλάτων, οι οποίοι δεν είχαν ακολουθ1]σει την μέθοδο της μαζιΚΙ]ς παραγωγ1]ς 
έκλεισαν λόγω της οικονομικής κρίσης του 1893. Το ποδ1]λατο σιγά σιγά κυριαρχεί στο πρώτο μισό του 
20ου αιώνα, μέχρι την εμφάνιση του αυτοκινήτου, που χάνει δραματικά έδαφος, από το 1900-191 Ο, έως 
ότου το αυτοκίνητο γίνεται το αγαπημένο μέσο μετακίνησης. Στο 1920, το ποδήλατο πλέον θεωρείται 
παιχνίδι των παιδιό>ν, και για το λόγω αυτό, έως την δεκαετία του 1940, οι περισσότεροι κατασκευαστές 
ποδηλάτων στην Αμερικ~j, τα φτιάχνουν μόνο για παιδιά. Απεναντίας, στην Ευρώπη, το ποδ1jλατο έχει 
καθιερωθεί ως «παιχνίδι ενηλίκων», και κατασκευάζονται πλέον ποδήλατα για αγώνες δρόμου, ποδήλατα 
για βόλτα στην εξοχή. Είναι ίσως η πρό>τη φορά που εμφανίζονται διαφορετικές κατηγορίες ποδηλάτων, 
με διαφορετική γεωμετρία προσανατολισμένη περισσότερο προς μια κατεύθυνση. Στην γηραιά ήπειρο, τα 
παιδικά ποδήλατα, εμφανίζονται κοντά στο l 916. 
Πλέον το ποδ1]λατο εξελίσσεται με την κάθε κατιrrορία, να κάνει τα δικά της βήματα προς τα εμπρός, 
ξεχωριστά από τις άλλες. Από το 1900-191 Ο, κάνουν την εμφάνισ1Ί τους, και οι πολλές ταχύτητες σε ένα 
ποδήλατο, και ο μηχανισμός αυτός αρχίζει να εξελίσσεται με την πάροδο του χρόνου. Αν και στην αρχ~j 
δεν χρησιμοποιούνταν σε αγό>νες, από το 1930 και μετά επετράπη η χρήση του μηχανισμού αυτού. Έως 
τότε χρησιμοποιούσαν ένα σύστημα δύο γραναζιών στην πίσω ρόδα, ένα σε κάθε μεριά. Για να αλλάξει 
ταχύτ11τα ο ποδηλάτης, έπρεπε να σταματ~]σει να βγάλει τι1ν ρόδα, να της γυρίσει μεριά, και να τι1ν 
ξαναβάλει. Με την εισαγωγιl του νέου συστ~]ματος, οι χρόνοι των αγώνων έπεσαν κατακόρυφα. 
Στα μέσα του αιώνα, υπήρχαν δύο τύποι ποδηλάτων που επικρατούσαν στην Βόρεια Αμερική . Τα βαριά, 
ποδήλατα αναψυχής, τα οποία είχαν μεγάλα σε πλάτος φουσκωτά λάστιχα, Φρένα όπως αυτά των 
σημερινόJν Rol ler Coaster, και μία μόνο ταχύτητα. Ήταν σχεδιασμένα να προσφέρουν αντοm, άνεση, 

Πτυχιακή εργασία Σταύρος Λαδένης 
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αεροδυναμική εμφάνιση, και μια τεράστια ποικιλία από παρελκόμενα εξαρτήματα, όπως φώτα κ.α. 
Ακόμα, υπήρχαν και τα ελαφριά ποδήλατα, με χειρόφρενα, στενά λάστιχα, και ένα σύστημα τριών 
ταχυτήτων (συχνά εισαγόμενο από Αγγλία), με τα τελευταία να γίνονται πολύ δημοφιλ11 την δεκαετία του 
1950 στην ΑμερικιΊ. Είχαν σαν εξοπλισμό, φώτα τα οποία έπαιρναν ενέργεια από γεVΥΊΊτρια (δυναμό), 
ανακλαστήρες ασφάλειας, τρόμπες για τα λάστιχα, προσαρμοσμένες στο πλαίσιο. Στην Ευρώπη, 
κυριαρχούσαν τα ελαφριά ποδήλατα, τα οποία προσέφεραν αντοχή, για πολλές δεκαετίες. 
Το 1970, το ενδιαφέρον για τα σπαστά ποδήλατα είναι τεράστιο, με δεκάδες κατασκευαστές σε πολλές 
χόψες να τα παράγουν. Το πιο γνωστό ποδήλατο αυτού του είδους είναι το Raleigh Twenty, που 
κατασκευαζόταν στην Αγγλία και την Γαλλία. Αρχικά ονομαζόταν Stowaway και στην πραγματικότητα 
άρχισε να κατασκευάζεται το 1984. Σήμα κατατεθέν του η μαζική παραγωγή που γνώρισε, και η χρήση 
ταχυτήτων στον πίσω τροχό, εντός του άξονα του τροχού . (2). 

\ 7 

Raleigh Twenty Folde ι· ( 1974) ,, . ά λο 
Την ίδια εποχή άλλο ένα αξιοσημείωτο σπαστό ποδήλατο είναι το " Bickerton Portable α~ο τον ργyκετά 

. , , , λ' μικρές διαστασεις α 
Harry B ι ckerton. Κατασκευασμένο απο Αλουμινιο, διπλωνοταν σε πο υ οτέλεσε πηγή 
γρήγορα. Κατασκευαζόταν από το 197 1 έως το Ι 991 , πουλ6)Υτας 150,000 κομμάτια, κ~ι απ 

· · "Brompton . έμπνευσης για τον Andrew Ritchie, κατασκευαστή του σημερινου γνωστου 

"ΒίckeιΊοη PoΓtab l c" 

Πτυ ια ε ασία 
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Το 1980, μια σουηδική εταιρία ποδηλάτων, κατασκευάζει γ ια πρώτη φορά, το πρώτο ποδ1)λατο από 
πλαστικό, το οποίο όμως δεν βρ1)κε αντίκρισμα στο καταναλωτικό κοινό. Το 1981 , κάνει την εμφάνισι) 
του το πρώτο ποδήλατο μαζιια'1ς παραγωγής, Moιιntain Bike. Αμέσως έγινε αγαπητό από το ποδηλατικό 
κοινό, ξαφv~άζοντας τους πωλητές. Η απήχηση αυτιj οφειλόταν στην μανία των ανθρώπων να ξεφύγουν 
από τι1ν αστική ζωή, και να έρθουν περισσότερο σε επαφ1j με τι1ν άγρια φύση, δίνοντάς τους μια αίσθηση 
απόδρασης από την ρουτίνα . Τα ποδήλατα αυτά χαρακτηρίζονται από τον στιβαρό σκελετό, τα φαρδιά 
τρακτερωτά λάστιχα, όρθια θέση του αναβάτη για να βλέπει από μακριά την διαδρομή και αποσβεστι)ρες 
για περισσότερη άνεση . 

Την ίδια χρονιά ( 1981) ο Andrew Ritchie κατασκευάζει το πρώτο "Βrοιηρtο11 bicycle" ενώ το 1982 ένας 
φυσικοθεραπευτης ονόματι Daνid Hon, σχεδιάζει το πρόηο Dal1on fo lding bicycle. Και τα δύο αποτελούν 
τις δημοφιλέστερες μάρκες σπαστών ποδηλάτων ακόμα και σήμερα. 
Φτάσαμε στην σύγχρονη εποχή, στι1ν δεκαετία που τώρα διανύουμε, και τα ποδ1]λατα συνεχίζουν να 
εξελίσσονται . Με τα νέα υλικά, την ανάπτυξη των εργαλείων που έχουν οι κατασκευαστές στην διάθεσή 
τους, βγαίνουν συνεχώς στην αγορά νέα ποδήλατα. Νεότερη κατιπορία, είναι τα Υβριδικά ποδ1]λατα, 
ποδήλατα δηλαδ1] που είναι σχεδιασμένα συνδυάζοντας δύο ή περισσότερες κατιπορίες. Συνδυάζουν 
χαρακτηριστικά ποδηλάτων πόλης και βουνού, ενώ άλλα μe φαρδιά λάστιχα, τα οποία χρησιμοποιούν τα 

moιmtιιin bike αι χρησιμοποιο\Jνται για την μοταφορά βαpι<ί)ν φορ~ίων. Χάρις την χρήση τφν AD, 
πεπερασμένων στ ιχείων, και άλλων υπολογιστικών μεθόδων, οι κατασκευαστές, είναι σε θέση να 
προβλέψουν και να τελειοποι1jσουν ένα ποδήλατ , κάτι που μόνο εμm;ιρ ικά μπ ρο· σc να γ(ν ι 
παλιότερα. Τελευταία λέξη της τεχνολογίας, είναι κάτι που είχε εφευρεθεί και στο παρελθόν αλλά τα τότε 
υλικά δεν ήταν κατάλληλα, οι ' εσωτερικές ταχύτητες' μέσα στον άξονα του πίσω τροχού, μέσω ενός 
συστι)ματος πλανητικόJν γραναζιών . 
Τέλος πρέπει να γίνει αναφορά, και στις μελλοντικές 'πεταλιές' του ποδηλάτου, που ακολουθεί την τάση 
της εποχής για πράσινη τεχνολογία και ανανεόJσιμες πηγές ενέργειας, τα ' Ηλεκτρικά ποδ1jλατα '. 

Πρόκειται για ποδήλατα με μπαταρία που φορτίζει όσο ο ποδηλάτης κάνει πετάλι, και δίνε ι ενέργεια, σε 

κάποια ανηφόρα ή στην φάση της εκκίνησης . 

Πτυ ια ε ασία 
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Ποδήλατα ορεινής ποδηλασίας 

Προορίζεται για τους ποδηλάτες, που πέραν μιας απλής βόλτας, έχουν την ανάγκη να ανακαλύψουν νέα 
και συν1jθως δύσβατα μονοπάτια σε βουνά και δάση, μακριά από τον πολιτισμό . Τα συγκεκριμένα 

ποδήλατα, είναι γνωστά και ως ποδήλατα βουνού, σχεδιασμένα για μεγαλύτερες αντοχές, απορρόφηση 
κραδασμών και κίνηση σε παντός είδους έδαφος, όJστε να κάνουν την διαδρομi1 πιο άνετη στον αναβάτη. 
Χαρακτηριστικά τους είναι τα φαρδιά αυλακωτά λάστιχα, και οι αναρτήσεις (πλέον και στους δύο 
τροχούς) . Τα τελευταία χρόνια είναι αρκετά διαδεδομένη και η ypήση των δισκόφρενων (3), για 
καλύτερο φρενάρισμα. 

Στην συγκεκριμένη κατηγορία ανήκουν τα ποδήλατα γνωστά και ως FREERIDE, ΜΤΒ, 4Χ, 
MARATJ-JON, SLOPSTYLE. Κάθε ένα από τα παραπάνω αποτελεί και παρακλάδι της γενικότερης 
οικογένειας, χρησιμοποιώντας ως κριτήριο, πάλι τον σκοπό χρήσης του. 

Πτυ ιακή εργασία 
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Το πρωτοποριακό κιβcίJτιο κλειστού τύπου του αγωνιστικού ποδηλάτου RN-0 1 G της Hoι1da που 
βλέπουμε στην παραπάνω εικόνα . 

2°ΚΕΦΑΛΑ10 
ΤΜΉΜΑΤΑ ΠΟΔΗΛΑΤΟΥ 

Από τα παραπάνω, εύκολα καταλαβαίνει κανείς ότι πλέον τα ποδήλατα βγαίνουν σε οποιοδ1iποτε , 
ή σχήμ°; χρειαστεί, αν~λογα την πε~ίσταση. Στο παρελΘ?ν θέλοντας _να κατανοήσουν την δυναμι~Ύεθος 
(οδηγι1?1) συμ~εριφορα εvό~θποδηλατου ώστε να μπορουν ~α την ελεξγξ~υν αλλ~ζοντας τις σχεδιαστικές 
παραμετρους, εγιναν προσπα ειες να καταλ~]ξουν σε ορισμενα σετ ε ισ Jσεων. την προσπάθεια να 
μοντελοποιήσουν λοιπόν το ποδ~lλατο, ορισμένες προσεγγίσεις έγ1ναν θεωρώντας το ποδ1)λατο σαν , 
σύνολο 4 στιβαρών σωμάτων, που ενcίJνονται με αρθρώσεις μεταξύ τους (5): εvα 
U Οι δύο ρόδες 

1 ! Το κυρίως σcίJμα με τον αναβάτη 

r: Το τιμόνι 
Παρόλο που όλα τα δίτροχα ποδήλατα υπάγονται στο παραπάνω σύνολο, δεν έχουν όλα το ίδιο σχημ 
και δεν ακολουθούν την κλασική γραμμ~;. Πιο αναλυτικά, λέγοντας κλασικ~i γpαμμ1] πλαισίου η α, 
«σκελετός διαμάντι», εννοούμε το ποδήλατο το οποίο αποτελείται από το πλαισιο, στο οποίο 
προσαρμόζονται οι τροχοί, με το πρώτο, να αποτελείται από δύο τρίγωνα (εξ' ού και ο όρος διαμάv 
κεντρικό τρίγωνο, και ένα ζευγαρωτό οπίσθιο τρίγωνο στο οποίο προσαρμόζεται ο ένας τροχός. tι), ta 

Ί'ο κλασικό σχ1]μα διαμαντιού, από τα βάΟη της ιστορίας του ποδηλάτου έω , 
ς σημερα 

_[Ιτυ ιακή εργασία Σταύρος Λαδέ - , 

Σελ ίδα 14 



τεί Πειραιά Τμήμα Μηχανολογίας 

Σύμφωνα με την ορολογία που επικρατεί στον συγκεκριμένο χώρο, το κεντρικό τρίγωνο αποτελείται από 
το μπροστινό κάθετο σωλήνα (Head Tube), τον πάνω σωλ11να (Top Tυbe), τον κάτω σωλήνα (Down 
tube) και φυσικά, το σωλήνα της σέλας, (Seat Tube). Σε ότι αφορά το δευτερεύον τρίγωνο, εδ<ί) 
χρησιμοποιείται ο κάτω σωλήνας, στον οποίο προσκολούνται τα λεγόμενα Seat Stays και Chain Stays 
(6). Τα κομμάτια αυτά μπορεί να είναι από απλούς σωλήνες με ραφ11 (Pipe) ή σωλήνες χωρίς ραφ11 
(Τιι be), με τους τελευταίους να είναι πιο ακριβοί. 
Ακόμα η όλη κατασκευή μπορεί να γίνεται με ειδικσύς συνδέσμους (Lugs) στην περιοχ11 που ενό)νονται 
οι σωλήνες, ή και χωρίς, προσφέροντας έτσι μια πιο στιβαρή και βαριά αλλά πιο φτηνή κατασκευή, 
έναντι της πρώτης που έχει μειωμένο βάρος (γιατί δεν χρειάζεται χοντρούς σωλήνες, για στιβαρότητα). 
Για καλύτερες επιδόσεις προτιμάται η κατασκευή με συνδέσμους, ενό) αν δίνεται βάρος στην 

λειτουργικότητα προτιμάται η απλή λύση. (7). 
Εδώ θα πρέπει να πούμε ότι τον τελευταίο καιρό, με την ανάπτυξη των μηχανημάτων σλλά της επιστήμης 
των υλικών όπως τα ανθρακονήματα, το προφίλ των σωλήνων αυτών, δεν είναι κάτι σταθερό 
Απεναντίας, μπορεί ακόμα και ο ίδιος ο «σωλήνας» να έχει διαφορετιΚ11 διατομ11 αποσκοπώντας σε 
καλύτερη αναλογία στ ιβαρότητας προς βάρους, ή ακόμα και καλύτερη αεροδυναμική (8). 

Έτσι έχουμε: 

He>d ΤuΌο 

Ί . .' 

Top Tube 

1 

1 

1 
1 

D<M11 Tube Ί 1 Ι 
., '\ 

' Ι ...... ____ · .' Ι,;.' 

( ! - ~:-- - ' 
-{.:.. 7 .:. F~~EDd; (Diopouto) - ' 

B-Bnz.ed-on FiπU:.go 

BotromBrac:kot 

Figω't' 1-1: The main t>'iangle. 

2. 1.1 Σύνδεσμο ι (Lugs) 
Κατασκευάζονται με δύο βασικούς τρόπους, την χύτευση, και την διέλαση, με την τελευταία να 
χρησιμοποιείται από την πλειοψηφία των κατασκευαστών. 

Top Tnbe Lng 
Seat Lυg Do'"u Τιιbe Lιig 

,,-, 

figιu·e 1-2: Lιιg<ι ιnanntachu-ed by tlιe Italian fuιn. Clnelli C'ino & ( '. 

Σελίδα 15 



Τεί Πειραιά Τμήμα Μηχανολογίας 

2.1.2 Heiιcl Ί ube 

Ε~ναι ο κάθετος σωλήνας, στον οποίο προσαρμόζεται το μπροστινό πιρούνι, αλλά και το τιμόνι. Ενώνεται 
μεσω του Τορ Τιιbe και του Down Tube με τον σωλήνα της σέλας, Κάθε ποδήλατο έχει από έναν. Το 
πιρούνι αλλά και το τιμόνι, περιστρέφονται με την βοήθεια ρουλεμάν, εντοιχισμένου μέσα στον 
μπροστινό σωλήνα. 

2. 1.3 Τορ Ί'ιιbe & υοwι1 Τιιbc 
Πρόκειται για τους σωλήνες που προσφέρουν την ακαμψία στην κατασκευή. Ο Τορ Τιιbe στην κλασική 
μορφ~1 του ποδηλάτου, τοποθετείται οριζόντιος, ενώ σε άλλα ποδήλατα μπορεί να είναι κεκλιμένος, 
r;ναλογως την χρ1)ση του για την οποία προορίζεται το ποδήλατο, όπως στα moιιntain, που 
εχει μεγάλη κλίση , δ ιευκολύνοντας έτσι τον αναβάτη να ανέβει/κατέβει άνετα. Το μήκος του αλλά και η 
τοπ?θεσία του, αποτελούν κάποιες από τις σημαντικότερες παραμέτρους για τα μεγέθη των ποδηλάτων. 
Ακομα κατά μ~)κος αυτού του «σωλήνα», θα δούμε και να στηρίζονται τα καλόJδια για τα εξαρτήματα 
του πίσω τροχού, όπως τα φρένα 1) οι ταχύτητες. Σε περίπτωση απουσίας του, τα καλόJδια αυτά περνάνε 
από τον Down Tube. Ακόμα στον Down Τιιbe, κάποιοι κατασκευαστές έχουν ενσωματώσει αναρτήσεις 
και μικρές αντλίες αέρα (7). 
Παράδειγμα της διαφορετικής δ ιατομής, που αναφέρθηκε παραπάνω, μπορεί ν~ αποτελέσει το, 
κατασκευασμένο από ανθρακονήματα, ποδl)λατο " IVW Carbon Ultimate FIO", :ο οπ~ιο κάνοντ~ χρήση 
ανθρακονημάτων, είναι πολύ ελαφρύ, ενόJ παράλληλα με το Τορ Τιιbe να ξεκιναει α~ο στρογγυλο και να 
καταλήγει σε τετράγωνο, αυξάνοντας έτσι την ακαμψία, κατά περίπου 20% σε σχεση με τους κοινούς 

στρογγυλούς σωλήνες (8r-). ____ --------------, 

ιvιν·sc.ι r1ιοn υιt1n111 ιt rι o ,-u ιl" !J /ι//i.;ο. 

" IVW Caι·bo11 U l t i ιnate FϊΟ" 

ι Ι 4 , . 1 • ) • (S "ll Τιιbe) -· · -C•Jr.ηνας -ι:Λuς "' . β · Λ · ων μεγάλων διαφορόJν που παρατηρο · 
Αποτελεί την υποδοχή για την σελα του ανα ατη . ογω τ . . . . υνται α11:ό 

. . . ος της σέλας είναι ρυθμιζομενο, κατι που επιτυγχανεται με ενα ειδ ι,,.. 
ανθρωπο σε ανθρωπο, το υψ . λ. . . . .... ο 

. . λε~ ,θέρωσης Υτα ποδήλατα βουνου, ο σω ηνας αυτος εχει μικρο μήκος ,, ~ 
μηχανισμο γρηγορης απε .v • ~ • • λ • . . ' ,..,. την 

'λα ξ' κα'τω από αυτόν ενόJ στην θεση που ηταν κ ασικα παρατηρειται ενας μηχανισι . 
σε . να ε εχει και ' . ,ιος 

αποσβεσεων κραδασμόJν. 

Πτυ ιακή ε ασία 
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Mounta iπ Bike εξοπλισμένο με αποσβεστιjρα, και κοντό σωλ1jνα Οέσης 

2. 1. 5 Ψυλίδια (Cl1ai11 stays & Seat stays) 
Τα ψαλίδια αποτελούν την σύνδεση του πίσω τροχού με το πλαίσ~ο. Τα κάτω ψαλίδια είναι γνωστά κατ 
σαν Chain stays. Συνήθως πηγαίνουν παράλληλα με τι1ν αλυσίδα, ενώ φέρουν και εξοχές για την στήριξη 
του καλωδίου ελέγχου των ταχυτιjτων του ποδηλάτου. Το σχήμα τους ποικίλει από στρογγυλό έως 
κωνικό, ή ακόμα και ορθογωνικό προφίλ. Στην περίπτωση που ο μηχανισμός φρεναρίσματος του 
ποδηλάτου είναι με δισκόφρενα, τις υποδοχές στήριξης φέρουν τα Chain stays. 
Τα άνω ψαλίδια, γνωστά και ως Seat stays, είναι πλαγιαστά, παρόμοιας διατομής με τα chain stays, και 
συνδέουν τον άξονα του οπίσθιου Επίσωτρου, με τον σωλήνα της σέλας στο σημείο που ενώνεται και ο 
άνω σωλήνας. Φέρουν και υποδοχές για την τοποθέτηση των πίσω φρένων στην περίπτωση που δεν 
έχουμε δισκόφρενα Υπάρχει και μια παραλλαγή σε αυτό, το λεγόμενο Helle11ic style (από τον Fred 
l-lellens), κατά το οποίο, τα άνω ψαλίδια, συνδέονται με τον άνω σωλ1jνα, λίγο πριν ενωθεί στον σωλήνα 
θέσης, δημιουργιί>ντας έτσι ένα τρίγωνο (5). Ακόμα θα πρέπει να αναφερθεί όn τα ποδήλατα που τα seat 
stays ι:.Ύ6>νονται πριν ενωθούν με τον σωλήνα σέλας, περιγράφονται από τους όρους Siπgle seat stay ή 
mo110 stay ij wishboπe, ενώ υπάρχει και ο όρος Dual seat stay για τα ψαλίδια που ενώνονται σε δύο 
σημεία. 

Διάφοροι τύποι Seat Stays 
Ακόμα, υπάρχει και η περίπτωση, που τα άνω ψαλίδια, συνδέονται με το μπροστινό τρίγωνο με ένα 
μηχανισμό απορρόφησης κραδασμιί>ν, και δεν συνδέονται απευθείας στον σωλήνα θέσης ij στον άνω 
σωλήνα. Συγκεκριμένα, ενιί>νονται μεταξύ τους, και μετά με ένα αποσβεστήρα του οποίου το άλλο άκρο 
είναι ενωμένο στο μπροστινό τρίγωνο του ποδηλάτου. Εννοείται πάντα ότι παραλλαγές τις τελευταίας 

περίπτωσης είναι πολύ συχνές. 

2. 1.6 Μεσαία τρ ιβ1Ί (13οtιο ιη B Γacket) 
1-1 μεσαία τριβή είναι ένας φαρδύς και λεπτός σωλ1]νας, στον οποίο προσαρμόζονται τα ρουλεμάν και ο 

άξονας για τα πετάλια. Τοποθετείται στην ένωση του κάτω σωλήνα με τον σωλήνα σέλας, κάθετα στο 

επίπεδο που αυτοί οι δύο ορίζουν. Σε μερικές παραλλαγές σκελετ6>ν η μεσαία τριβή είναι προσαρμόσιμη 
επιτρέποντας το τέντωμα και την χαλάρωση τι1ς αλυσίδας (5). 

Πτυ ια ε ασία 
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· ~ο π~τος του κελύφους επηρεάζει τον παράγοντα Q 1) αλλιώς το πέλμα του ποδηλάτου Ενδιαφέρον 
ειναι οτι στ~1ν μεσαία τριβ1'1 · λ · · . . . . .συγκεντρωνεται η π ειοψηφια των ασκουμενων, στο ποδήλατο δυνάμεων 
κατα την οδηγηση η και σταση αυτού . ' ' 

Υπάρχουν κάποια παραδοσιακά πρότυπα για το πλάτος του κελύφους (68 70 η' 73mm) ·rα δ · λ 
π' λ 'θ · . , · πο η ατα ο ~]ς συνl) ως ειν~ι χρησιμο.ποιουν 68mm, Τα ποδήλατα βουνού 73, τα ποδi1λατα Μερικά σύ ον 
ποδryλατα εχουν. κελυφος πλατους ακόμα και 83 ή 100 ιηn1 , κυρίως όμως εφαρμόζονται σ/~ ~ 
ποδηλατα βουνου η χιονιού (7). ι ικα 

Τι·aιlίιίο11:1Ι 
Sh imano Οcωίιιk ® Splineιl 

Oclalink ® VJ Octalink ® V2 
ISJS ® 

Τύποι μεσαίας τριβής. Κάτω αριστερά και δεξιά βλέπουμετους 2 πιο κοινούς τύπους τους 
Sl1ima110 UN25, Sl1imano OctaJink Υ 1. 

2.2 ΓΕΩΜΕΤΡ[Α ΠΟΔΗΛΑΤΟΥ 
Η γεωμετρία του πλαισίου εξαρτάται από την προοριζόμενη χρήση. Για παράδειγμα, ένα ποδiJλα 
δρόμου θα έχει το τιμόνι σε μια χαμηλότερη θέση σε σχέση με την σέλα, καταλήγοντας σε μία κεκλιμέ το 
θέση οδήγησης. Αντιθέτως άλλα ποδήλατα δίνουν έμφαση στην άνεση του αναβάτη με αποτέλεσμα "11 
δίνουν υψηλότερη θέση στο τιμόνι και να διαθέτουν όρθια θέση οδήγησης. Προφανώς η γεωμετρία VQ 

σκελετού καθορίζει τα χαρακτ~1ριστικά χειρισμού του ποδηλάτου. τΟ'υ 
Τ ι όμως ακριβόJς εννοεί κάποιος αναφερόμενος σε αυτόν τον όρο; Προφανώς αναφέρεται σε όλες 
παραμέτρους, οι οποίες ορίζουν το μέγεθος ενός ποδηλάτου, τ~1ν συμπεριφ?ρά του, αλλά και τις 
προσόντα που προσφέρουν στον αναβάτη του, όπως ό.νεση, ευκολία στη μετακινηση, σταθερότητα τQ 
άλλα. Συγκρίνοντας λοιπόν δύο διαφορετικά πλαίσια, ακόμα και αν πρόκειται για τον ίδιο ."ο. ι 
ποδηλάτου, παρατηρούμε διαφορετική γωνία του σωλήνα θέσης, διαφορετικό μήκος μπροσ Τύιt() 
τμήματος, και γενικότερα, όλα τ_α κ?μμάτια ~πορεί .να είναι. διαφορετικά ή. και ίδια, αλ~~Οι) 
συναρ~ολόγη~ τ~υς δ.ιαφο~ετικη κανοντας ετσι, καθ~ πο?ηλατο . ξεχωρ:στο, με διαφορετι .11 
δυνατοτητες. Ετσι οταν ενας ανθρωπος πρόκειται να αγορασει ενα ποδηλατο, ερχεται αντψέτω !Cες 
ξεχωριστά ποδήλατα, που αποτελούνται από δ ιάφορους συνδυασμούς. Ποίες διαστάσεις έχουν7t°5 ~ιe, 
σ11μασία για τον ποδηλάτη; ομως 

· ' Μί"}'εθος τροχών: Με εξαίρεση τα πτυσσόμενα ποδi1λατα, υπάρχουν δύο κοινά μεγέθη . 
26incl1 και 700c (επίσης γνωστ~) ως 28 ").Τα 26 "προέρχεται από τα ποδήλατα βουνού και είν τpοχων: 
διαθέσιμα σε ένα μεγαλύτερο (δηλαδή πιο άνετα) φάσμα μεγεθών. Τα 28 "ε ίναι εν γένε ι διαθέσ αι Ύενιιcά 

Πτυ ια ε ασία 
~~~~~~~~ 

ιμα σε Πιο 

____ Σ..:..τ::..::αύρος Λαδέ 
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λεπτά πλάτη (δηλαδή γρηγορότερα) μεγέθη. Λεπτά λάστιχα σημαίνουν ταχύτητα. Φαρδιά σημαίνουν 
άνεση. (9) 

, ; Stand ovcr Hcight: το μέσο ύψος που βρίσκεται ο άνω σωλi1νας πάνω από το έδαφος, δεδομένου ότι 
σε κάποια ποδήλατα, ο άνω σωλήνας είναι κεκλιμένος. 

ΓJ Το ύψος της σέλας: είναι η απόσταση από το κέντρο του Bottoιn B ι·acket μέχρι το μεσαίο σημείο της 
σέλας. 

U Rc:1ch: Η απόσταση από την σέλα, στο τιμόνι, είναι πολύ σημαντική . Τοποθετώντας το τιμόνι πιο 
ψηλά, έχει κανείς περισσότερο έλεγχο και καλύτερη αίσθηση ασφάλειας, ενόJ πιο χαμηλά κερδίζει σε 
αεροδυναμικό συντελεστή και μεγαλύτερες ταχύτητες. 

; i Toe overlap: η απόσταση των ποδιών από την διεύθυνση του εμπρόσθιου τροχού. Αυτό το μέγεθος 
θέλει μεγάλη προσοχή, καθώς σε περίπτωση λάθους, κάθε φορά που το ποδ1jλατο θα μπαίνει σε στροφή, 
ο τροχός θα έρχεται σε επαφ~) με το πόδι του αναβάτη 

f--ι-·---1 l~PtuDe len ~~ l1 ι--· 
ί 
! 

:::-...----ο=:·-·----·-·-·-----·-·-·----"'·=---::::... 

Μερικές από τις καθοριστικές διαστάσεις στο σχεδιασμό ενός ποδηλάτου 

Όταν όμως ένας μηχανικός μπαίνει στην διαδικασία σχεδιασμού ενός σκελετού ποδηλάτου, θα πρέπει να 
έχει κατά νου του, και άλλα μεγέθη που είναι σημαντικά, και πως αυτά επηρεάζουν την συμπεριφορά του 
ποδηλάτου. Πιο συγκεκριμένα: 
1. Το μήκος του σωλήνα θέσης 

Το μέγεθος ενός ποδηλάτου μετράται με βάση το μήκος του σωλήνα θέσης. Συγκεκριμένα τα τελευταία 
χρόνια οι διαστάσεις στα ποδήλατα μετρούνται κέντρο-κέντρο, με μόνη εξαίρεση τον Head Tube που 
μετράται από το κάτω του σημείο έως το ανό>τατο. Έτσι έχουμε το σωλήνα θέσης να μετράται από την 
κορυφ1] του, μέχρι το κέντρο του Bottoιn Bracket. 

2. Η γωνία του σωλήνα θέσης 

Η κλίση του σωλήνα θέσης, ορίζεται στο κλασικό ποδήλατο, ως η γωνία μεταξύ του Άνω σωλ1]να, και 
του σωλ1]να Θέσης. Στα περισσότερα ποδήλατα αυτή κυμαίνεται από 72ο-74ο Πρόκειται για μια από τις 

Πτυ ιαΚΊ' ε ασία Σταύ ο Λαδέ 
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πιο σημαντικές διαστάσεις, καθό)ς ορίζει την θέση της σέλας ως προς το Bottom Bracket, και εν συνεχεία 
ως προ_ς τα ~ετάλια .. Σαν αποτέλεσμα επηρεάζει την γωνία των ποδιών και των αρθρώσεων του αναβάτη. 
Δεδο~εν~υ οτι με βα_ση την γωνία των αρθρώσεό)ν του αναβάτη, η απόδοση των δυνάμεων στο ποδήλατο 
δεν ειναι ιδια, μπορει να σημαίνει την διαφορά μεταξύ ενός καλού και ενός μέτριου ποδήλατου. ( Ι Ο) 
Γενικά μια μοίρα διαφορά στην γωνία του σωλήνα θέσης, μεταφράζεται σε περίπου ένα εκατοστό 
διαφορά στο μήκος του άνω σωλήνα. 

Για την καλύτερη ρύθμιση της θέσης, αλλά και για να μειώσουν οι σχεδιαστές την σημασία του μεγέθους 
αυτού, εφεύραν σέλες, που έχουν την δυνατότητα μετατόπισης μπρός πίσω για ένα δύο πόντους 
3 . Setback: 

Ορίζεται ως η οριζόντια απόσταση μεταξύ του εμπρόσθιου μέρους της σέλας και του κέντρου της 
μεσαίας τριβής. Αποτελεί ένα ακριβή τρόπο μέτρησης της γωνίας του σωλήνα της σέλας. 
4 . Μεταξόνιο: 

Και εδrί) η διάσταση μετράται κέντρο-κέντρο, δηλαδή πρόκειται για την απόσταση από τον μπροστά έως 
τον πίσω άξονα του τροχού. Σε αυτόν τον τομέα ανήκουν και οι αποστάσεις κέντρο - εμπρός (ΒΒ -
άξονας μπροστινού τροχού) και πίσω-κέντρο (Chain Stays), για το πόJς θα συμπεριφέρεται το ποδήλατο. 
Γενικά προτιμάται να έχουμε μεγάλα Chain-stays, 6Jστε το ποδ1jλατο να παίρνει πιο στρωτά την στροφή _ 
Βέβαια αν παραείναι μεγάλα, τότε ο ποδηλάτης θα έχει πρόβλημα να πάρει κλειστές στροφές και να 
μανουβράρει το ποδήλατό του εύκολα. 
s. Κλίση του μπροστινού μέρους (Head Tube) 

Το μεταξόνιο αλλά και η απόσταση κέντρο-εμπρός, επηρεάζεται πολύ από την κλ~ση του μ~ροστιvού 
σωλήνα. Σαν συνέπεια αυτό επηρεάζει την κατανομή βάρους. Γενικά προτιμάται να εχουμε_ περιπου 45% 
του συνολικού βάρους (αναβάτης - ποδ1Ίλατο) στον μπροστινό τροχό _και 5_5% στον πισω. Κατά τη 
()ιάρκεια γρήγορων καταβάσεων λοιπόν, αυτό θα δώσει ένα πιο σταθερο ποδη~ατο κ~ι ~α διευκολύνει 
μια ενδεχόμενη στροφi1. Πολύ βάρος πίσω, κάνει μια καθιστή ανάβαση (ο πο~ηλατης καθεται ?την σέλα) 
, πιο δύσκολο να ευθυγραμμίσει το τιμόνι του. Γενικά δεν υπά~χει πάντως καποιος ~πιτα~ικος κανόνας 
για την αναλογία του βάρους. Σε συνδυασμό με την μετατο~ιση του ι~προσrιν~υ σωληνα (αναφορQ 
π;αρακάτω), ελέγχεται το λεγόμενο Wl1eel flop, που είναι το φαι.νο~νο κατα τ? οποιο . . 
·οταν όμως ένας μηχανικός μπαίνει στην διαδικασία σχεδιασμου ενος σκελετο~ ποδηλατου, θα πρεπει να 
έχει κατά νου του, και άλλα μεγέθη που είναι σημαντικά, και πως αυτά επηρεαζουν την συμπεριφορά του 
π;οδηλάτου. Πιο συγκεκριμένα: 
1 . Το μήκος του σωλήνα θέσης 

Το μέγεθος ενός ποδηλάτου μετράται με βάση το _μήκος ~ου σωλ1Ίνα. θέσης. _Συγκεκριμένα τα τελευταία 
·νια οι διαστάσεις στα ποδήλατα μετρούνται κεντρο-κεντρο, με μονη εξαιρεση τον Head Tube που 

χρο · 'Ε ' λ ' θ ' ' . μετράται από το κάτω του σημείο έως το ανωτατο. τσι εχουμε το σω ηνα εσης να μετραται απο την 

~<ορυφή του, μέχρι το κέντρο του Bottom Bracket. 
2. f1 γωνία του σωλήνα θέσης 

1 κλίση του σωλ~Ίνα θέσης, ορίζεται στο κλασικό ποδήλατο, ως η γωνία μεταξύ του Άνω σωλήνα, ιcα 
f- · δ ' λ · · · 7? 74 Π · ι σωλ~)να θέσης . Στα περισσοτερα πο η ατα αυτη κυμαινεται απο - "- ο ροκειται για μια από τ 
του 'ζ θ' 'λ Β Β k ις π;ιο σημαντικές.διαστάσεις, κα_θλώς ορι ει τη~ζ εση της σ~ ας ως πδρο~ το ottom θra? et, και εν συνεχεί~ 
(J)ζ προς τα ~ετάλιαβ .. Σαν αποτε ~σμα εm1ρθε~ ει ;τ~ν γωνια τβ~ν πο ιων. κδαι των αρδ ρ~σεων του αναβάτη 
,Δεδομένου οτι με αση την γωνια των αρ ρωσεων του ανα · ατη, η απο οση των υναμεων στο ποδi λ · 
δεν εί~αι ίδια, _μπορεί να ~ημαίνει τι1ν διαφορά f1Στα~ ενός καλού. και ενός μέτ~ιου ~οδήλατου . ( 1 O)l ατο 
rενικα μια μοιρα διαφορα στην γωνι.α του σωληνα θεσης, μεταφραζεται σε περιπου ενα εκατοστό 
διαφορά στο μήκος του άνω σωλ1Ίνα . 

rιτυ ια ε ασία Σταύ ος ~Vl]S__ 
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Για την καλύτερη ρύθμιση της θέσης, αλλά και γ ια να με ιώσουν οι σχεδιαστές την σημασία του μεγέθους 
αυτού, εφεύραν σέλες, που έχουν την δυνατότητα μετατόπισι1ς μπρός πίσω για ένα δύο πόντους 
3. Setback: 

Ορίζεται ως η οριζόντια απόσταση μεταξύ του εμπρόσθιου μέρους της σέλας και του κέντρου της 
μεσαίας τριβής. Αποτελεί ένα ακριβή τρόπο μέτρησης της γωνίας του σωλ1]να της σέλας. 
4. Μεταξόνιο: 

Και εδώ η διάσταση μετράται κέντρο-κέντρο, δηλαδή πρόκειται γ ια την απόσταση από τον μπροστά έως 
τον πίσω άξονα του τροχού. Σε αυτόν τον τομέα ανή κουν και οι αποστάσεις κέντρο - εμπρός (ΒΒ -
άξονας μπροστινού τροχού) και πίσω-κέντρο (Chain Stays), για το πώς θα συμπεριφέρεται το ποδ1Ίλατο. 
Γενικά προτιμάται να έχουμε μεγάλα Chain-stays, ώστε το ποδήλατο να παίρνει πιο στρωτά την στροφή. 
Βέβαια αν παραείναι μεγάλα, τότε ο ποδηλάτης θα έχει πρόβλημα να πάρει κλειστές στροφές και να 
μανουβράρει το ποδήλατό του εύκολα. 
5. Κλίση του μπροστινού μέρους (Head Tube) 

Το μεταξόνιο αλλά και η απόσταση κέντρο-εμπρός, επηρεάζεται πολύ από την κλίση του μπροστινού 
σωλ1]να . Σαν συνέπεια αυτό επηρεάζει την κατανομή βάρους. Γενικά προτιμάται να έχουμε περίπου 45% 
του συνολικού βάρους (αναβάτης - ποδήλατο) στον μπροστινό τροχό και 55% στον πίσω. Κατά τη 
διάρκεια γρήγορων καταβάσεων λοιπόν, αυτό θα δώσει ένα πιο σταθερό ποδήλατο και θα διευκολύνει 
μια ενδεχόμενη στροφή . Πολύ βάρος πίσω, κάνει μια καθιστή ανάβαση (ο ποδηλάτης κάθεται στην σέλα) 
, πιο δύσκολο να ευθυγραμμίσει το τιμόνι του. Γενικά δεν υπάρχει πάντως κάποιος επιτακτικός κανόνας 
για την αναλογία του βάρους. Σε συνδυασμό με την μετατόπιση του μπροστινού σωλήνα (αναφορά 
παρακάτω), ελέγχεται το λεγόμενο Wheel flop, που είναι το φαινόμενο κατά το οποίοτο τιμόνι ξαφνικά 
αποκτά την τάση να υπερστρέψει. Μια πιο μεγάλη (ορθή) γωνία του Head Tube, έχει σαν αποτέλεσμα να 
απαιτείται λιγότερη δύναμη για το στρίψιμο, ε ιδικά αν υπάρχει πολύ μικρό ίχνος (Trail). Έτσι ένα 
ποδήλατο με ' ρηχή ' κλίση θα στρίβει πολύ γρήγορα και για την αντιστάθμιση αυτού, θα θέλουμε 
μεγαλύτερο ίχνος, ώστε το ποδήλατο να μην γίνει ανεξέλεγκτο. Συνήθης τιμή είναι από 71 .50 - 800 σε 
συνδυασμό με το ίχνος να κυμαίνεται από 55 έως 60ιnrn . Σύμφωνα με μελέτες, η πιο αποδοτική κλίση, 
είναι στις 800 ( 11) 
6. Μετατόπιση του μπροστινού μέρους (Fork Rake) 

Πρόκειται για την κάθετη απόσταση μεταξύ του μπροστινού Head Tube, και του άξονα της μπροστινής 
ρόδας. Στα αγωνιστικά ποδήλατα, κυμαίνεται από 40-45 ιηm . (9) Η απόσταση αυτή, επήλθε από την 
αρχή της ιστορίας του ποδηλάτου, με τα τότε ποδήλατα να αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα αστοχίας 
του μπροστινού πιρουνιού από κραδασμούς. 
7. Ίχνος (Trail) 

Είναι η οριζόντια απόσταση από το σημείο που διασταυρό)νεται ο άξονας περιστροφής του ποδηλάτου, 
με το έδαφος, έως το σημείο που εφάπτεται ο τροχός με αυτό. Μετράται με θετικό πρόσημο εάν το 
τελευταίο σημείο είναι πίσω από την διασταύρωση του νοητού άξονα περιστροφής, με το έδαφος (προς 
το πίσω μέρος του ποδηλάτου δηλαδ11). Θετικό ίχνος έχουν τα περισσότερα ποδήλατα. 
Πρόκειται για τις πιο καθοριστικές διαστάσεις για την συμπεριφορά του ποδηλάτου . Συνήθως το Fork 
Rake έχει τιμές από 40-55mιη, που έχει σαν αποτέλεσμα 50-63mm ίχνος. Περισσότερο ίχνος 
μεταφράζεται σαν πιο ομαλή συμπεριφορά στις υψηλές ταχύτητες, αλλά πιο ατσούμπαλο στις χαμηλές. 

Θα μπορούσαμε να υπολογίσουμε την σχέση μεταξύ μετατόπισης μπροστινού μέρους, κλίσης 
μπροστινού σωλ1]να και διάμετρο τροχού με το ίχνος σύμφωνα με αυτή την σχέση ( 1) 
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Τ .
1 

Ru,. cos(.-111.) - ο1 Ia.1 = 
sin(A.11) 

Όπου Rw η ακτίνα του τροχού, 

Α1, η κλίση του μπροστινού σωλ1jνα, μετρημένη ανθωρολογιακά 

Οrη μετατόπιση του μπροστινού τροχού 

Τμήμα Μηχαvολογι~., 

Κατά την διάρκεια μιας στροφ1jς το ίχνος δεν έχει σταθερή τιμή καθώς το ποδ1jλατο γέρνει με βάση 
έδαφος. <ο 
Μια παρα~αγή του ίχνους, είναι το Μηχανικό ίχνος, το οποίο ορίζεται σαν την κάθετη απόσταση α . 
την διαστ~υρωση ;ου άξονα ~εριστροφής του μπροστινού μέρους f-lε το έδαφος, και το σ:11μείο επαφ ~ο 
του τροχου με αυτο. Η επιρροη του συγκεκριμένου χαρακτηριστικου στην συμπεριφορά ενος ποδηλά 1Ίς 
δεν είναι ακόμα πλήρως κατανοήσιμη. του, 

8. Bottom Brackct Drop 

Μιλάμε για την κάθετη απόσταση από την νοητή ευθεία που σχηματίζουν το κέντρο. του μπροστιv . 
τ~οχού με τον πίσω, και το κέντρο του Bottom Bracket. Η διάσταση αυτή ο~ίζεται ~θως στα. 70 m~υ 
Ειναι αρκετά χαμηλά για να δώσει ένα χαμηλό κέντρο βάρους, και ταυτο~ονα ~ιναι αρκετη για · 
μπορεί ο ποδηλάτης να κάνει πετάλι χωρίς αυτά να χτυπούν στο έδαφος, κατα τη δια~κεια μιαςστροφ :α. 
Μπορεί να φτάσει και τα 80 mm αλλά θα πρέπει ο αναβάτης να έχει λεπτά πεταλια, και όχι .,,. 

1l ς. ' , , •<Ο),_· 
μακριούς άξονες πεταλιό)ν. Βέβαια αυτό εξαρτάται και από τ~ν τροχο πο~ χρ~σιμοποιει το ~οδήλατο, υ 
για αυτό ποδήλατα με μικρές ρόδες μπορούν να έχουν την αποσταση αυτη ακομα προς τα πανω. Ι\:α.ι 

'... tire palch 
•:aιree Oes1gn 

Γ/τυ ια ε ασία 
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9. Το μήκος του άνω σωλήνα 
Στα παραδοσιακά ποδήλατα (σχήμα διαμαντιού) ο άνω σωλήνας είναι οριζόντιος. Στα πτυσσόμενα 
ποδήλατα, αλλά και άλλης κατηγορίας, ο σωλήνας αυτός είναι κεκλιμένος ή δεν υπάρχει καν (στην 
περίπτωση αυτή θεωρείται νοητά ότι υπάρχει), για να μgιωθεί το Stand oνer heigl1t, και να είναι πιο 
εύκολη η ανάβασή του. Σε ποδήλατα που ο άνω σωλήνας είναι αρκετά κεκλιμένος, έχουν στα σημεία 

ένωσης με τα υπόλοιπα στοιχεία του σκελετού, ειδικές ενισχύσεις, μιας και τίθεται θέμα αστοχίας υλικού. 
Σε άλλα πάλι, ο σωλήνας αυτός επιμηκύνεται και παίζει το ρόλο των Seat Stays. Κατά μ1)κος του σωλ1)να 
αυτού υπάρχουν καλώδια ελί:.Ύχου ταχυτήτων και φρένων που βρίσκονται στον πίσω τροχό. 

-< - - --WHEELBASE --

1~ TOPTUBE -~I 

- \. \ λ 

2.3 ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

~~ 
~~ ... ~ 
ο c:. 
(> φ 

~ tll 

;:. \ "'· 
μ 

STANDOVER 

j 

Ιστορικά, το πιο διαδεδομένο υλικό για το σκελετό του ποδηλάτου είναι ο χάλυβας. Χαλύβδινα πλαίσια 
μπορεί να είναι από πολύ φθηνό χάλυβα έως και ιδιαίτερα εξειδικευμένης χρήσης υψηλ1Ίς απόδοσης 

κράματα. Τα πλαίσια μπορούν επίσης να γίνουν από κράματα αλουμινίου, τιτανίου , ανθρακοVΊΊματα, 

ακόμη και μπαμπού. Περιστασιακά, ο σκελετός με το σχι]μα διαμαντιού, κατασκευάζεται όχι ολόκληρος 
από ένα υλικό αλλά από διάφορα προφίλ υλικών. Τέτοιες διατομές μπορούν να είναι για παράδειγμα !
Δοκάρια. Τα υλικά που έχουν χρησιμοποιηθεί σε αυτά τα πλαίσια περιλαμβάνουν ξύλο (στερεά ή 

laιηinate ), μαγνήσιο (χυτά !-δοκάρια), και θερμοπλαστικά. Οι ιδιότητες ενός υλικού που θα καθορίσουν 
το που και εάν αυτό θα χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή ενός σκελετού ποδηλάτου, είναι: 
1 1 Πυκνότητα (ή ειδικό βάρος ) είναι ένα μέτρο του πόσο ελαφρύ ή βαρύ είναι το υλικό ανά μονάδα 
όγκου. 

l J Μέτρο ελαστικότητας είναι ένα χαρακτηριστικό που μπορεί να επηρεάσει την άνεση του αναβάτη , 11 
την αποδοτικότητα στην μετάδοση κίνησης .. Στην πράξη, παρόλο που ένα πολύ ευέλικτο πλαίσιο είναι 
πολύ πιο σκληρό από ότι τα επίσωτρα ή η σέλα, εν τέλει η άνεση στην οδήγηση εξαρτάται κατά το 

μεγαλύτερο βαθμό από την σέλα, την γεωμετρία πλαισίου, η επιλογή των ελαστικών. Η πλευρική 
ακαμψία είναι πολύ πιο δύσκολο να επιτευχθεί λόγω του στενού προφίλ ενός πλαισίου, και η υπερβολική 
ευελιξία μπορεί να επηρεάσει τι1 μετάδοση της ισχύος, κυρίως λόγω της στρέβλωσης των πίσω τρίγωνων 

(seat & chain stays). 

: ; Όριο ελαστικότητας καθορίζει πόση δύναμη απαιτείται για να παραμορφωθεί μόνιμα το υλικό. 

Γ! Επιμήκυνση καθορίζει πόσο παραμορφ6)Vεται το υλικό πριν επέλθει θραύση. 

' 1 Όριο θραύσης και όριο κόπωσης καθορίζει την αντοχή του σκελετού, όταν υποβάλλεται σε κυκλική 
πίεση από πεντάλ 11 λακκούβες στον δρόμο. 
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Ξύλο 
Όπως αναφέρθηκε και στα προηγούμενα κεφάλαια, τα πρώτα ποδ1]λατα, κατασκευάστηκαν με ξύλο 
(Draisiainne). Δεδομένου όμως ότι για να αποκτήσει μια ορισμένη ακαμψία, έπρεπε να ypησιμοποιηθεί 
μασίφ ξύλο, δηλαδή το ποδήλατο είχε μεγάλο βάρος, αλλά και το γεγονός ότι χρειαζόταν πολύ 
χειρονακ:τικ:ή δουλειά για να πάρει το ξύλο την κατάλληλη μορφή που χρειαζόταν, η χρήση του σαν 
υλικό κατασκευής για τα ποδήλατα σύντομα εγκαταλείφτηκε. Γύρω στο 1870 το ξύλο αντικαταστάθηκε 
από το χάλυβα σαν κύριο υλικό κατασκευής, και η χρήση του μειό1θηκε στο ελάχιστο ( 12). Πλέον 
χρησιμοποιείται μόνο για ποδήλατα επίδειξης ένας ορισμένος τύπος ξύλου, το Baιnboo, το οπο~ 
χρησιμοποιούνται πολύ στις ασιατικές χώρες. 

Σκελετός πλαισίου από μέταλλο και Ban1boo 

Χάλυβας · . · · τ 
0 

άλυβας και τα κράματά του, αποτελούν το πλέον διαδεδομεν? υλικο κατα~ευης. α πλαίσια 
χ κευάζονται συχνά με τη χρήση διαφόρων τύπων κραμάτων χαλυβα. Μπορει να χρησιμοποιηΘ., · 

κατασ . βά (13) Ε' ~ι . και κράμα Χρωμίου - Μολυβδαινίου (Cr-Mo), για την μειωση του ρους · ιναι ισχυρ0· ακομ.α · · λλ' 'λλ δ · ' . λ στην κατεργασία και σχετικά φΘ11νό αλλά πυκνότερο απο οτι πο α α α ομικα υλικά. 0 ευκο ο ' ' · · · ι λ, βδινοι σωλ1]νες στις πρότυπες διαμέτρους είναι συχνά λιγοτερο ακαμπτες σε σχεση με άλλους 
χα υ 'Θεις σωλ1]νες από άλλα υλικά. Αυτό επιτρέπει κάποια απορρόφηση των κραδασμών και δί 
υπερμεγε . . δ . δ . νει 

βάτη μια ελαφρόJς πιο άνετη βόλτα. Από την αλλη μπορουν οι σχε ιαστες να σχε ιασουν . 
στον ανα . . . . . εvα 

, λατο προσαρμοσμένο στα μέτρα του εκάστοτε πελατη, κανοντας χρηση της τεραστιας γκαμας Πο 
πο~ . 1.> 
έ" υν στην διάθεσ~1 τους ( 12). . . • . . . . 
. χο λασικός τροπος κατασκευης χρησιμοποιει κυλινδρικους σωληνες απο χαλυβα που συνδεονται 
Ενο.ζ κ · · 'λ β Ο λ' με . ους Οι σύνδεσμοι είναι εξαρτήματα από παχυτερα κομματια χα υ α. ι σω ηνες τοποθετου' 
συ δεσμ . . λ λ' . νται . ν ις εξοχές του συνδέσμου, τα άκρατους περιβάλ ονται π ηρως. Εν συνεχεια, συγκολλούντα 
μεσα στ . • . 'δ ι με , Ι στορικά, οι χαμηλότερες Θερμοκρασιες που απαιτουνται για αυτου του ει ους την συγκόλλ 
χαλJCΟ· ' • λ' ' 'λλ ηση . λ γότερο αρνητικες επιπτόJσεις στη αντοχη του σω ηνα αντι της συγκο ησης με υψ λ . 
ειχε ιρασία που χρειάζεται γ ια άλλα μέταλλα, επιτρέποντας σχετικά ελαφρύ σωλήνα η η 
Θερμ.οΚοποιείται χωρίς να έχουμε απώλεια αντοχής. Οι πρόσφατες εξελίξεις στη μεταλλουργία έχ να 
ΧΡησΨ . δ 'ζ · . λ' δ . . ουν ργήσει σωληνες που εν επηρεα εται αρνητικα, η κα υτερα οι ι ιοτητες βελτιόJνονται με 
δημ.ιο~ Θερμοκρασίες συγκόλλησης Θερμοκρασία, επιτρέποντας έτσι την χρήση τεχνικών συγκόλλη τις 
~ψηλεςη Τ ΙG και ΜΙG. Πιο ακριβά ποδήλατα έχουν συνδέσμους που έχουν κατεργαστεί στο c_~ης 
07t(J)ς . • Α . . λ . δ' χερι 

mιόJντας περιτεχνα σχηματα. κομα ενα π αισιο με συν εσμους μπορεί να επισκευαστεί ' 
δΊ]μ.ιΟVγι . . λ' λ' . Ε . . πιο . λα επι τοπου, ογω της απ ης κατασκευης του . · πισης, παρολο που με διάφορα . 
ευκ:ο λ · βδ λ. . . . μεσα 

ατεύονται οι χα υ ινοι σω ηνες, καποια στιγμη παρατηρειται διάβρωση. Εδώ, το πλαίσ 
πρσaτ · · · λ λλ · ιο με 

δ Όμους επιτρεπει στην γρηγορη και ευκο η α αγη του διαβρωμένου σωλήνα, χωρίς να επηρεάζ 
συν ε δ λ' . . λ' εται , ι F.τρία του πο η ατου, η οι γειτον ι κοι σω ηνες ( 13 ). 
η γs(J)r---
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Όταν δημιουργήθηκε το Moιιntain Bike, επειδή δεν υmjρχαν σύνδεσμοι για τις διαστάσεις των σωλ1jνων 
που χρειάζονταν, χρησιμοποιήθηκε μια άλλη τεχνική συγκόλλησης η ΤΙG. (Συγκόλλησ11 με ηλεκτρόδιο 
Βολφρα~ιίου και προστασία αερίου γνωστό και ως GT Α W) ( 14 ), Μια πιο οικονομι1C1] μέθοδο κατασκευt]ς 
σκελετου ποδηλάτου χρησιμοποιεί κυλινδρικούς χαλύβδινους που συνδέονται χωρίς την χρtjση 
συνδέσμων. Αντί αυτού, οι σωλήνες του πλαισίου πλήρως ευθυγραμμισμένοι μεταξύ τους σε ένα πλαίσιο 
έως ότου 11 συγκόλληση είναι πλήρης. 
Τα υψηλότερης ποιότητας πλαίσια ποδηλάτων είναι κατασκευασμένα από υψηλής αντοχής κράματα 
χάλυβα (γενικά χρώμιο - μολυβδαίνιο, 11 "Χρώμιο-μ.ολυβδαίνιοο"), τα οποία μπορούν να δώσουν υψηλ1]ς 
αντοχής λεπτότοιχους σωλ1jνες. Από τα πιο σκληρά ποδηλατικά κράματα χάλυβα πλέον είναι το 
(Γαλλικής Παραγωγής) Excell ( Αντοχή σε εφελκυσμό 1380 MPa) ( 12) 

Κράματα Αλουμινίου 

Τα κράματα αλουμινίου έχουν χαμηλότερη πυκνότητα και μικρότερη αντοχή σε σύγκριση με κράματα 
χάλυβα, έχουν όμως, καλύτερη αναλογία αντοχής-βάρους, δίνοντάς τους ξεχωριστό πλεονεκτήματα 
βάρους πέρα από το χάλυβα ( 12). Οι αρχικές κατασκευές αλουμινίου έχουν δείξει ότι είναι πιο ευάλωτα 
στην κόπωση, είτε αυτό οφείλεται σε αναποτελεσματικά κράματα, ή ατελ1]ς τεχνική συγκόλλησης που 
χρησιμοποιήθηκε. Μειονεκτούν έτσι έναντι ορισμένων κραμάτων ατσαλιού και τιτανίου, τα οποία έχουν 
σαφή όρια κούραση και είναι ευκολότερο να συγκολληθούν μαζί. Από τότε ωστόσο, ορισμένα από αυτά 
τα μειονεκτ~jματα έχουν εξαλειφτεί, με περισσότερο εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό ικανό να παράγει 
την καλύτερη ποιότητα της συγκόλλησης, αυτοματισμούς, αλλά και την μεγαλύτερη προσβασιμότητα 
των ίδιων σύγχρονων κραμάτων αλουμινίου που χρησιμοποιούνται στις αεροσκαφών, εξασφαλίζοντας 
αντοχή και αξιοπιστία συγκρίσιμη με αυτή των χαλύβδινων πλαισίων. Ηελκυστική αναλογία αντοχής
βάρους του αλουμινίου σε σύγκριση με το χάλυβα, και ορισμένες μηχανικές ιδιότητες, του εξασφαλίζουν 
μια θέση μεταξύ των υλικό>ν, χρησιμοποιούμενων για πλαίσια ποδηλάτων. 
Το Αλουμίνιο έχει ένα μικρότερο μέτρο Ελαστικότητας, από το ατσάλι. Άρα πρέπει να χρησιμοποιηθούν 
σωλήνες με μεγαλύτερο πάχος τοιχώματος για να επιτευχθεί ακαμψία πλαισίου παρόμοια με ενός 
χαλύβδινου πλαισίου . Λόγω της χαμηλότερης πυκνότητας όμως το βάρος δεν αυξάνεται. Όσο αυξάνεται 
η διάμετρος ενός σωλήνα, η ακαμψία του πολλαπλασιάζεται στην lh, δύναμη, ενώ το βάρος του 
πολλαπλασιάζεται στο τετράγωνο . Στο γεγονός αυτό οφείλεται και η επιτυχία του μετάλλου αυτού (13). 
Δημοφtλή κράματα γ1α σκελετούς ποδηλάτων είναι τα αλουμίνιο 6061 και 7005 
Το πιο δημοφιλές είδος της κατασκευής και σήfιερα χρησιμοποιεί σωλήνες από κράμα αλουμινίου που 
συνδέονται μεταξύ τους με συγκόλληση (T!G). Αυτού του είδους τα πλαίσια, άρχισαν να εμφανίζονται 
στην αγορά μόνο αφού αυτό το είδος της συγκόλλησης έγινε οικονομικά ανεκτό στη δεκαετία του 1970. 
Κάπου εδόJ πρέπει να αναφερθεί και η δυσκολία που έχει το Αλουμίνιο κατά την συγκόλλησή του. Λόγω 
των θερμοκρασιών που αναπτύσσονται κατά την συγκόλληση, οι ΘΕΖ (θερμικά εm1ρεασμένες ζώνες ), 
όπως είναι γνωστό, έχουν χαμηλότερη αντοχή . Στο αλουμίνιο, λόγω της μεγάλης θερμικής του 
αγωγιμότητας, οι ζόJνες αυτές είναι αρκετά μεγαλύτερες από ότι στο χάλυβα. Αποτέλεσμα αυτού τα 
ποδήλατα από αλουμίνιο, να αντιμετωπίζουν πρόβλημα στις ενόmεις τους. Για να λυθεί το πρόβλημα, 
πρέπει το πλαίσιο, αφού έχει συγκολληθεί ολόκληρο, να υποβληθεί σε θερμική κατεργασία αυτοτελές, 
ώστε να αυξηθεί ξανά η αντοχή του. Κάτι τέτοιο όμως σημαίνει περισσότερο κόστος, αλλά και χρόνο 
παραγωγής . 

Για την επίλυση του παραπάνω προβλ1jματος τα τελευταία χρόνια χρησιμοποιούνται πλαίσια πλαίσια 
αλουμινίου με την πρόσμιξη σκανδίου, σε αναλογία 0.5%. Το σκάνδιο βελτιώνει την συγκολλητότητα 
κραμάτων αλουμινίου υψηλής αντοχής, επιτρέποντας σωλήνες μικρότερης διαμέτρου, άρα και πιο 
εύκολα στην κατεργασία τους. 
Τιτάνιο 

Το τιτάνιο είναι ίσως το πιο εξωτικό και ακριβό μέταλλο που χρησιμοποιείται για σωλήνες σκελετόJν 
ποδηλάτων. Συνδυάζει πολλά επιθυμητά χαρακτηριστικά, όπως η υψηλή αναλογία αντοχ~jς-βαρους και 

εξαφετική αντοχ~i στη διάβρωση. Με μέτρια δυσκαμψία (περίπου η μισή αυτής του χάλυβα) 
επιτρέποντας πολλούς σκελετούς τιτανίου να κατασκευάζονται με συνηθισμένα μεγέθη σωλήνα, αν και 
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χρησιμοποιούνται όλο και πιο συχνά μεγαλύτερες διάμετροι σωλήνων για περισσότερη ακαμψία. Όμ<:ος 
οι σκελετοί τιτανίου μπορεί να είναι πολύ πιο ακριβοί από ό, τι παρόμοια είδη κραμάτων χάλυβα, 
καθιστά>ντας το κόστος απαγορευτικό για πολλούς ποδηλάτες. 

Οι σωλήνες τιτανίου συγκολλούνται μεταξύ τους με συγκόλληση τόξου αερίου βολφραμίου (GTA w ή 
ΤΙG), αν και τελευταία χρησιμοποιείται και συγκόλληση εν κενό . Αυτό γιατί το ζεστό τιτάνιο έχει την 
τάση να απορροφά οξυγόνο, άζωτο, υδρογόνο και άνθρακα, με αποτέλεσμα να μειώνεται η διάρκεια 
ζωής του (14). 
Είναι πιο δύσκολο στην κατεργασία από τον χάλυβα ή το αλουμίνιο, γεγονός που περιορίζει μερικ:ές 
φορές τις χρήσε u; του ενώ αυξάνει κ:αι το κόστος παραγωγής ( 1 ). 
Α νθρακονήματα 
Τα ανθρακονήματ~ είναι ένα , σύνθετο μη μεταλ.J:-ικ~ υλικό, πο~ γίνεται ό~ο και πιο δημοφιλές στην 
χρήση του για πλαισια ποδηλατων. Αν και ακριβο, ειναι ελαφρυ, ανθεκτικο στη διάβρωση και ισχυρό, 
και μπορεί να διαμορφωθεί σε σχεδόν οποιοδήποτε επιθυμητό σχήμα. Το αποτέλεσμα είναι ένα πλαίσιο 
που μπορεί να τελειοποιηθεί για ειδική ισχύ όπου είναι απαραίτητο (όπως η αντοχή σε δυνάμειςπου 
δημιουργούνται κάνοντας πετάλι), ενώ επιτρέπει και ευελιξία σε άλλα τμήματα του πλαισίου (όπως για 
άνεση). Η ικανότητα του υλικού να προσφέρει αντοχή σε μια επιθυμητi1 διεύθυνση, είναι ένο. 
χαρακτηριστικό, που κανένα μέταλλο δεν μπορεί να προσφέρει. 

Μερικά πλαίσια από ανθρακονήματα χρησιμοποιούν κυλινδρικούς σωλήνες που ενώνονται με κόλλες J<:σ.ι 
εξοχές, σε , μια μέθοδο κάπω~ παρόμοια ~ τα ~τσάλινα πλαί~ια με συνδέσμους., Ένας άλλος τύπος 
πλαισίων ειναι που κατασκευαζονται εξαρχης ολοκληρα τα πλαισια από ανθρακονηματα σε ένα ενιαίο 
κομμάτι, γνωστό και αυτοφερόμενη κατασκευή ωnonocoque»). Ενώ αυτά τα σύνθετα υλικά παρέχουν 
ελαφριά καθό>ς και υψηλή αντοχή, έχουν πολύ μικρότερη αντοχή στην κρούση και, κατά συνέπεια, είναι 
επιρρεπής σε αστοχία σε περίπτωση σύγκρουσης ή κακομεταχείρισης. Έχει επίσης προταθεί ότι τα υλικό. 
αυτά είναι ευάλωτα σε κόπωση, μια διαδικασία που συμβαίνει με τη χρήση του ποδηλάτου για μεγάλο 

χρονικό διάστημα. 
Πολλά αγωνιστικά ποδήλατα που κατασκευάζονται αγώνες χρησιμοποιούν αυτό το υλικό καθό>ς τ() 
πλαίσιο μπορεί να διαμορφωθεί με ένα αεροδυναμικό προφίλ, κάτι που δεν είναι δυνατόν μ~ 
κυλινδρικούς σωλήνες. Έτσι ενώ αυτός ο τύπος του πλαισίου μπορεί στην πραγματικότητα να είνα 
βαρύτερος από άλλους, χάρις την αεροδυναμική του απόδοση μπορεί να βοηθήσει τον ποδηλάτη ν~ 
επιτύχει υψηλότερη συνολική ταχύτητα: , , , 
Για περαιτέρω ενίσχυση της στιβαροτητας, μπορουν να προστεθουν και αλλα υλικά, εJ<:τός απ . 

θρακονι'~ματα όπως rιεταλλικό βόριο. Μερικά νεότερα υψηλά καρέ τέλος ενσωματό)Vουν ίνες Kevι C> 
αν ' δ , , ar 

ν 'ύφανση ' του άνθρακα για τη βελτίωση της απόσβεσης των κpα ασμων και αντοχη στι1ν ιcρούn-n 
στη ' λ ' h . - Ί , 
διαίτερα στους κατω σω ηνες, seat και c aιn. , . , 

Μι 'λο πλεονέκτ~1μα της χρήσεως ανθρακονημάτων, είναι ότι κατασκευαζοντας το πλαισιο από μι~ς . 
εγα , , , θ , ( 15) Μ PQ 

, α ει'ναι δυνατη' ι ιια αντικειμενοστραφ1jς διαδικασια κατασκευης κα ε κομματιου . ε α71:1 ,, 
κομματι , r , λ θ , δ , ·~ 

, μαίνει ότι για κάθε κομμάτι που κατασκευαζεται ακο ου ειται μια ει ικη και αξιόΠισ 
λογια ση , , " 'λα α , Th 

δ , κατασκευη' ς για το συγκεκριμενο κομματι χρησιμοποιωντας για ο τ κομματια, τα ι'" .. ι 
δια ικασια uιQ 

εργαλεία 
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Σκελετός ποδηλάτου από αvθρακονήματα 

Θερμοπλαστικά . 
Τα Θερμοπλαστικά ειναι μια κατηγορία πολυμερ6Jν που μπορούν να ζεσταίνονται και να 
αναμορφώνονται, και υπάρχουν διάφοροι τρόποι που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να δημιουργηθεί 
ένα σκελετός ποδηλάτου. Για παράδειγμα, μία υλοποίηση πλαισίων από Θερμοπλαστικά, είναι 
ουσιαστικά πλαίσια από ανθρακονήματα με τις ίνες που είναι ενσωματωμένες σε ένα 
θερμοπλαστικόυλικό και όχι από τις πιο κοινές εποξειδικές θερμοσκληραινόμενες κόλλες. Η 'GT 
Bicycles' 1Ίταν ένας από τους πρόηους μεγάλους κατασκευαστές που παρήγαγαν ένα θερμοπλαστικό 
πλαίσιο με το SΤS-σύστημα στα μέσα του 1990. Οι ίνες άνθρακα είχαν αραιή ύφανση σε ένα σωλήνα, 
μαζί με ίνες από θερμοπλαστικό υλικό. Αυτός ο σωλ11νας τοποθετψ}ηκε σε ένα καλούπι με μια κύστη 
μέσα στην οποία 1jταν τότε φουσκωμένα για να αναγκάσει τον άνθρακα και το πλαστικό σωλήνα να 
κολλ1jσουν στα εξωτερικά τοιχ6ψατα του καλουπιού. Το καλούπι στη συνέχεια Θερμαίνεται για να 
λιώσει το θερμοπλαστικό. Μόλις κρυώσει το θερμοπλαστικό, αφαιρείται από το καλούπι, έχοντας πάρει 
την τελική του μορφ1j. 

Μαγνήσιο 
Ορισμένα πλαίσια ποδηλάτων είναι κατασκευασμένα από μαγν~jσιο, που έχει περίπου 64% της 
πυκνότητας του αλουμινίου. Στη δεκαετία του 1980, ένας μηχανικός, ο Fl'ank Kirk, επινόησε μια νέα 
μορφή του πλαισίου που είναι ένα χυτό κομμάτι αποτελούμενο από 1-δοκούς και όχι από τους σωλήνες. 
Μια εταιρεία, Kerk Precision Ltd, ιδρύθηκε στη Βρετανία για την κατασκευή τόσο πλαισίων ποδηλάτων 
δρόμου όσο και πλαισίων ποδήλατων βουνού, με αυτιj την τεχνολογία. Ωστόσο, παρά την πρόωρη 
εμποριΚΙj επιτυχία, υπήρχαν προβλήματα με την αξιοπιστία και η παραγωγή σταμάτησε το 1992. Τα 
σύγχρονα ποδ1jλατα που χρησιμοποιούν Μαγνήσιο στο πλαίσιό τους, είναι κατασκευασμένα 
χρησιμοποιόJντας σωλ1Ίνες. 
Μεγάλο μειονέκτημα, αποτελεί η ευκολία με την οποία διαβρώνεται το υλικό. Εάν δεν ληφθεί μέριμνα 
κατά την κατασκευ11, Θα προκληθεί γαλβανική διάβρωση στα σημεία που το μαγν1jσιο έρχεται σε επαφ1j 
με χαλύβδινα ή αλουμινένια εξαρτιjματα. 

Συνδυασμοί υλικών 
ο συνδυασμός διαφορετικιίJν υλικόΝ μπορεί να προσφέρει την επιθυμητιj ακαμψία, απόσβεση 
κραδασμών, σε όποια σημεία κρίνεται αυτό απαραίτητο, κάτι που ένα υλικό από μόνο του δεν μπορεί να 
προσφέρει. Οι συνήθεις συνδυασμοί είναι ανθρακονήματα με μέταλλα, είτε είναι χάλυβας, ατσάλι, 
αλουμίνιο ή τιτάνιο. Ένα παράδειγμα αυτής της κατηγορίας, περιλαμβάνει ένα μεταλλικό κάτω σωλ1jνα 
και seat stays, με άνω σωλ1jνα, σωλήνα θέσης και seat stays από ανθρακονήματα. Άλλο παράδειγμα είναι 
το κυρίως τρίγωνο και τα κάτω πίσω ψαλίδι να είναι μεταλλικά και μόνο τα άνω πίσω ψαλίδια μόνο, από 

ανθρακονήματα. Τα ανθρακονήματα στα ψαλίδια, είναι πολύ διαδεδομένα πλέον σε οποιονδήποτε 

συνδυασμό μετάλλων. 

Πτυ ια ε ασία 
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Τα παραπάνω μπορούν να συνοψιστούν στον επόμενο πίνακα: 

ΣΥΓΚΡΙΣΗ Υ ΛΙΚΩΝ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΟΔΗΛΑ ΤΟΥ 
ΧΑΛΥΒΑΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ 
ΥΠΕΡ ΚΑΤΑ ΥΠΕΡ ΚΑΤΑ 

! Ι ΦΤ/ΙΝΟ 
ΓJ BAl'Y ,; <J>Tl-INO . 1 ΔΕΝ ΕΠIΔΙΟ !'ΘΩΝΕI) ίΙ ΔΥΝΑΤΟ ΓJ Δ ΙΑΒΙ'ΩΝΕΤΑΙ εΥΚΟΛΑ 'J ΕΛΑΦl'Υ ΕΥΚΟΛΑ '! ΣΤΙΒΑΡΟ 11 llEPIOl'IΣMOΣ ΣΤΟΝ ΓΙ ΣΧΕΤΙ ΚΑ ΔΥΝΑΤΟ ΑΣΊΌΧ ΙΑ ΣΤΙΣ 1 εΥΚΟΛΟ ΣΤΗΝ ΣΧΕΔ ΙΑΣΜΟ ΣΕ ΙJ ΣΤΙΒΑΙ'Ο ΕΝ ΣΧ!2ΣΗ ΜΕ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΜΟΡΦΟΙΊΟΙΗΣΗ ΚΑ Ι YllAPXONTA ΓΙΙ'ΟΦΙΛ ΤΟ ΒΑ Ι'ΟΣ ΊΌΥ ι ΔΥΣΚΟΛ JΛ ΣΤΗΝ ΕΙΤΙΣΚΕΥ Ι-1 ι 1 ΑΔΥΝΑΜ ΙΑ ΑΝΤΟΧΗΣ [, Μ Ι-Ι-Δ ΙΑΒ l'ΩΤΙ ΚΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΙ-! 

ΣΤΙΣΖΩΝΕΣ 

ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ 

ΤΙΤΑΝΙΟ ΑΝΘΡΑΚΟΝΗΜΑΤ Α 
ΥΠΕΡ ΚΑΤΑ ΥΠΕΡ ΚΑΤΑ 

'J ΕΛΑΦΙ'Υ Π ΑΚ1'1130 Π ΕΛΑΦΡΥΤΕl'Α Α ΙΊΟ ΤΑ ll AKl' IBA 
ΙJ ΔΥΝΑΤΟ fl ll E l'IOl'IΣMOΣ ΣΤΟΝ ΑΛΛΑ ΥΛΙΚΑ 

1 ΑΝΑΙΊΤΥΣΣΟΜΕΝΗ 
'l ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΣΧΕΔ ΙΑΣΜΌ ΣΕ ΙJ ΓΙΟΛΥ ΔΥΝΑΤΑ lΈΧΝΟΛΟΓΙΑ 
Κl'ΑΔΑΣΜΩΝ ΥΙΊΑΙ'ΧΟΝΊΆ ΠΡΟΦΙΛ ; ; ΚΑΛ ΥΤΕΡΗ Λ ΓΙΟΣΒΕΣΙ-1 lJ .~Ν ·~().ΧΗ ΚΑ Ι ΛΚΑΜΥ r.; ΜΗ-ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΟ ΓJ ΔΕΝ ΕΙΊΙΔ ΙΟ Ι'ΘΩΝΕΤΑ Ι Ι ι ΕΥΚΟΛΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Ε.=.Α Ι ! ΟΝΊΆ Ι Α ΠΟ το 

ΕΥΚΟΛΑ [/ ΜΗ-ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΑ 
r· . ΣΧΕ~IΑΣΜΟ ΤΟΥΣ 

f Ι 1-1 ΚΑΚΙ-Ι ΣΥΓΚΟΛΛΙ·ΙΣΗ ΙJ ΕΥΚΟΛΙΑ Γ: ΓΙΙΔΙΟΘΩΣΗΣ ΓΑ ΚΑΓΑΣΚΕΥΜ'Μt 
ΔΙ:όΝ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΚΑΛΛΟΥn ι ϊ 

ΓIΕΙ'ΙΟ Ι' ΙΣΜΕΝΑ Μ·ιG-~~ 

-
· - - λ · αυτω' ν αναγράφονται παρακάτω· Ενω οι μηχανικες ιδιοτητες των υ ικων · 

Υλικό Μέτρο 

Ελαστικότητα 

ς Ε (GPa) 
Χάλυβας 2 10 
Cr-Mo Κράμα 210 
χάλυβα 

6061 T6AJ. 70 
Ti - 3AJ. - 110 
2.5V 

Πτυ ια ε ασία 

Πυκνότητα Όριο διαρροής 

ρ (g/cn\3) 

7.8 
7.8 

2.7 
4.5 

σr (MPa) 

240 
665 

260 
700 

______ Σταύρος ~δέ 
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3° ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

3.1 ΟΡΙΣΜΟΙ CAD-CAE 

Μέχρι στιγμ1), έχουμε δει την εξέλιξη του ποδηλάτου, και τα βασικά του χαρακτηριστικά. Οι 
κατασκευαστές ποδηλάτων πλέον έχουν μια ευρεία γκάμα εργαλείων που τους δίνουν τη δυνατότητα, να 
πραγματοποιήσουν σχέδια και κατασκευές που παλιότερα δεν ήταν δυνατόν να γίνουν. Κάπου εδώ 
πρέπει να γίνει αναφορά, και στα σχεδιαστικά προγράμματα που υπάρχουν πλέον στην διάθεσή τους. 
Το CAD, αποτελεί συντομογραφία του Computeι· Aided Desigη, σχεδιασμό δηλαδή, με την βο1)θεια 
υπολογιστή. Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για την χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή, για την δημιουργία 
σχεδίων. Διευκολύνει τον χρήστη ώστε να μαζέψει σε ένα σημείο όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, και 
να τις εκθέσει με τέτοιο τρόπο, ώστε να γίνουν κατανοητές από τον κατασκευασηj. Συχνά αυτές οι 
πληροφορίες παραμένουν σε ηλεκτρονική μορφή έτοιμες για εκτύπωση, ή και σε γλώσσα μηχανής, για 
-rην κατασκευ1) ενός συγκεκριμένου κομματιού, όπως είναι οι κοπές με την χρήση της τεχνολογίας Laser. 
Για το σχεδιασμό, τα ηλεκτρονικά προγράμματα, χρησιμοποιούν διανύσματα και πίνακες, όJστε να 
εκφράσουν τ11ν τρισδιάστατη μορφή του αντικειμένου, στην δισδιάστατ11 οθόνη του υπολογιστt). Βέβαια, 
τα σχεδιαστικά προγράμματα, δεν περιλαμβάνουν μόνο αυτό. Πρέπει να είναι σε θέση, να παρέχουν και 
πληροφορίες, όπως διαστάσεις, υλικά, τεχνικά σχέδια για εκτύπωση, φάσεις παραγωγής του προϊόντος, 
όπως θα έκανε ένας άνθρωπος, εάν ασχολιόταν όλη την όψα με το συγκεκριμένο κομμάτι. Επιτυγχάνεται 
έτσι μείωση του κόστους παραγωγής αλλά και του χρόνου παραγωγής. Λόγω αυτού, αν όχι όλες, αλλά η 
συντριπτικι) πλειοψηφία των κατασκευαστικόJν εταφιόJν, είτε παράγουν αυτοκίνητα, είτε σπίτια, είτε 
ακόμα και πράγματα απλά όπως ένα χερούλι, τα σχεδιάζουν, με την χρήση CAD. Πλέον έχουν τεθεί και 
στ11ν διαθεσιμότητα των ιατρικόJν επιστημών, για τ11ν σχεδίαση προσθετικό>ν. 
Σαν CAE, ορίζουμε την υποκατηγορία των CAD, τα οποία, αναλύοντας τ11ν γεωμετρία CAD, και 

, λαμβάνοντας υπόψιν τις ιδιότητες του κομματιού που έχει ορίσει, προσομοιώνουν την συμπεριφορά 
','~ β Θ . rJ'.I αυτού, και οη ούν ετσι τον χρήστη να εντοπίσει τυχόν λάθη στον σχεδιασμό του, ή περεταίρω, πόJς να 
iιj βελτιστοποη)σει το προϊόν αυτό. Τα CAE αποτελούνται από μια ευρεία γκάμα εργαλείων, αναλόγως την 
Λ χρήση τους, όπως μπορεί να είναι κινηματικά προγράμματα (αυτά που κάνουν κινηματικές αναλύσεις) 

ιcαι προγράμματα δυναμικής ανάλυσης. 

Τα προγράμματα αυτά, κάνουν τις αναλύσεις τους μέσω μεθόδων, όπως είναι η μέθοδος των 
πεπερασμi.-vων στοιχείων , που και χρησιμοποιείται στην Θα αναλυθεί στην πορεία .. Μέσω της μεθόδου 
αυτής, καθίσταται δυνατή η στατική και δυναμική ανάλυση τάσεων & μετατοπίσεων, θερμικι) ανάλυση, 
ρευστομηχανική, αεροδυναμικιl, ακουστική, ακόμα και ανάλυση μαγνητικού πεδίου. Εν γένει, κατά την 
διαδικασία αυτή, χρησιμοποιείται ένα απλοποιημένο μοντέλο αυτού που σχεδιάζεται, στο οποίο 
ορίζονται τα στοιχεία, οι φορτίσεις και οι βαθμοί ελευθερίας, και μετά το πρόγραμμα, μέσω μητρών, 
προσδιορίζει την συμπεριφορά του. 

Σαν μέλος των CAE, Θέωρούνται πλέον και τα εκάστοτε προγράμματα βελτιστοποίησης, τα οποία, μέσω 
αλγόριθμων, προσδιορίζουν προσεγγιστικά συνήθως το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. ΣυVΙ)θως, η 
συγκεκριμένη ομάδα των CAE, χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό του ελάχιστου βάρους που 
επιτρέπεται να έχει ένα προϊόν, ή αντίστοιχα του ελάχιστου πάχους, αν μ~λάμε για μεταλλικές 
κατασκευές. 

Η μαγεία των μεθόδων ανάλυσης και βελτιστοποίησης, και η επιτυχία τους, έγκειται στο γεγονός, ότι το 
κόστος παραγωγ1)ς ενός προϊόντος μεγαλώνει εκθετικά όσο περνάει από το ένα στάδιο στο άλλο, και από 
τη στιγμή που τα προγράμματα αυτά βοηθούν στην έγκαιρη πρόβλεψη μελλοντικώνσφαλμάτων, 

γλιτόJνουν χρόνο και χρήμα από μια επιχείρηση , βοηθώντας την να καταταχτεί στην κερδοφόρες, μιας 
και έχει πετύχει στην μείωση κόστους και άρα αύξηση κέρδους. 

Πτυχιακή εργασία Σταύρος Λαδένης 
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3 .2 ΙΣΤΟl'lΚΗ ΑΝΛΔJ'ΟΜΗ ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡ ΑΜΜΑΤΩΝ 

Η χρήση των υπολογιστών από μηχανικούς, ξεκίνησε από την εποχή, που άρχισαν να εμφανίζονται 

οι πρώτοι προσωπικοί υπολογιστές. Παρόλα αυτά, οι πρώτες δημοσιεύσεις που έγιναν που να 

αφορούν την περιγραφή τρισδιάστατων καμπυλών μέσω μαθηματικό)ν σχέσεων, ήταν όταν ένας 
Γάλλος μηχανικός ονόματι Pierre Bezier, εργαζόμενος στην Renault, από το 1933 έως το 1975 
αναπτύσσει το πρωτοποριακό σύστημα UN ISERF CA D CAM, το οποίο χρησιμοποιείται για το 
σχεδιασμό αμαξώματος και επεξεργασίας του. Το 1972 κάνει γνωστές μια σειρά από καμπύλες, οι 
οποίες αργότερα πήραν και το όνομα του, τις καμπύλες Bezier. Οι καμπύλες αυτές είναι εύκολες 
στον χειρισμό τους και μπορούν εύκολα να μετασχηματιστούν για χρησιμοποίησή τους σε 

υπολογιστή. Το εργαλείο αυτό χρησιμοποιείται ακόμα και στις μέρες μας και αποτέλεσε ένα 

συνδετικό κρίκο ανάμεσα στην ευελιξία που ζητούσαν οι σχεδιαστές αμαξωμάτων και στο σκληρό 

και δύσκαμπτο υπολογιστικό περιβάλλον σχεδιασμού, που ολοένα και περισσότερο 

χρησιμοποιούνταν ( 16). 

".Hlfψllrl" 

Καμπύλη Bezier 

Τ , , εδιαστικών προγραμμάτων, έγιναν την δεκαετία του 1960 σ 
α πρωτα βηματα των σχ · , , ' την 

, β , αλλά και την βιομηχανια του αυτοκινητου, σαν μια προσπάθεια 
αεροναυπηγικη ιομηχανια, . , , . , , να 

, λ' τρισδιάστατες επιφανειες, αλλα και σαν προγραμματα ελέγχου μηχαν") 
απεικονιστουν κα υτερα , , u. ν, 

, θ , λέγνου Οι δυο αυτες περιπτόJσεις σχεδιαστικων προγραμμάτων αν 
μεσω του αρι μητικου ε ,... · , , , ' Και 

ξ , 'δ χη' η' ταν τελείως ανεξαρτητες, και μιας και τοτε, ηταν η τελευταία λέξη 
εκιvησαν την ι ια επο , . , , της 

λογ , · μειναν στην αφάνεια, αντιμετωπιζο~ιενα ως <<βιομηχανικα μυστικω>. 
τεχνο ιας, και παρε , , , 
·ε . θμός στην ιστορία των σχεδιαστικων προγραμματων, που επηρεασε πολύ 'Γη 
νας ακομα στα , -· ιV 

. ξ'λιξη' τους η' ταν όταν το 1963, ο l νan Sutherland, κατασκευασε για το ΜΙΤ, το εργαλε· 
μετεπειτα ε ε ' . , , , ό , δ , ια. 
"Sk t h d" Το ξενωριστό σημειο του συστηματος αυτου, ηταν τι μπορουσε να εχτει από τ 

e c pa . ,., , ά , 'δ λ , Όν 
- ραφικη' είσοδο ο χρήστης μπορσυσε να περ σει ενα σχε ιο στον υπο ογιστη, σχεδιάζοv . 

χρηστη γ · , , , tας 

το στην CRT οθόνη του, με ενα φωτ,εινο ~~~~ . ~-_.. :-:~ 
. , . 

i•·~ ::. ' ~ι:= . . ' . ' 
~ · 

Πτυχια ε ασία 
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Παρόλα αυτό., οι υπολογιστές, εξαιτίας του υψηλού κόστους τους, παρέμεναν διαΟέσιμ,οι μόνο σe 
μεγάλες εταιρίες,, όπ~ς η ~ που _χ~ησιμοποιούσε το σχεδιαστικό DAC- 1, η Renault και η 
Lockheed, μακρια απο το ευρυ κοινο . Όσο το κόστος των υπολογ ιστών έπεφτε ο ι υπολογ ιστές 
γίνονταν όλο και πιο προσιτοί στο κοινό, με τα σχεδιαστικά προγράμματα να εξελίσσονται με πολύ 
γρήγορους ρυθμούς και το φάσμα εφαρμογής τους να διευρύνεται ολοένα και περισσότερο. Πλέον 
m]μερα, χρησιμοποιούνται σε κάθε φάση της παραγωγής. 

Το 198 1 f}yαίνουν στην αγορά το ROMULUS (Shape Data) και το UNI-SOUD (Unigraphics) για 
στερεά μοντελοποίηση, και το CA TLA (Dassaιι l t Systeιη s) γ ια επιφανειακή . Το 1982, ιδρύεται η 
Autodesk από τον John Walker, με το πασίγνωστο πλέον πρόγραμμα δισδ ιάστατης σχεδίασης, 
AUTOCAD. Στη συνέχεια το 1988 εμφανίζεται το PRO/ENGIN EER, το οποίο έδινε ακόμα 
περισσότερες επιλογές σχεδίασης, ενώ εισήγαγε και τον παραμετρικό σχεδιασμό. Τα παραπάνω, 
οδήγησαν στα σχεδιαστικά προγράμματα που περιλαμβάνουν τα περισσότερα γενικά στοιχεία των 
CAD/CAE/CAM, όπως είναι το SOLIDWORΚS το 1995, το SOLIDEDGE το 1996 και το 
Autodesk INVENTOR το 1999. ' 

1-1 σύγχρονη γενιά περιφερειακών εξαρτη ~ιάτων των υπολογιστών 

3.3 Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΩΝ ΠΕΠΕΡ ΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

Η σύγχρονη ανάπτυξη της μεθόδου των πεπερασμένων στοιχείων ξεκίνησε το 1940 από τον τομέα 
Δομικι]ς Μηχανικής με το έργο των J-lennrikoff, McHenry και Newmaι·k, οι οποίοι χρησιμοποίησαν ένα 
πλέγμα στοιχείων γρα~ιμ11ς (ράβδους και δοκούς) για την επίλυση και εύρεση των τάσεων σε συνεχή 
στερεά, με την μέθοδο της ελαστικότητας . Ο CοιιΓaηt το 1943, χρησιμοποίησε συνεχείς κατά τμήματα 
συναρτήσεις με μεταβλητές μεθόδους για την λύση προβλημάτων στρέψης. Με την διάδοση των 

υπολογιστών κατά την δεκαετία του 1950, έγινε όλο και πιο διαδεδομένη στους μηχανικούς, η επίλυση 
των εξισώσεων δυσκαμψίας με την χρ~]ση μητρών. Μία γνωστή δημοσίευση των Tιιrner, Clough, Martin, 
και Topp το 1956 παρουσιάζει μητρώα δυσκαμψίας για ράβδους και δοκούς, ενώ ο Cloug\1 το 1960 
εισαγάγει για πρό)τη φορά, τον όρο Πεπερασμένα στοιχεία ( 1 ), παρουσίασε τις εξισώσεις του πίνακα 
ακαμψίας. Στις δεκαετίες 60-70, η μέθοδος εφαρμόζεται σε προβλήματα ελαστικότητας, μεταφοράς 
θερμότητας, ρευστό)ν, και μη γραμμικά προβλήματα. Ακόμα, εμφανίζονται τα πρώτα υπολογιστικά 

πακέτα για ανάλυση με πεπερασμένα στοιχεία, NASTRAN, SAP, και άλλα. Από εκείνες τις αρχικές και 
πρώιμες έρευνες μέχρι σήμερα, έχουν γίνει μεγάλες προσπάθειες στην ανάπτυξη της μεθόδου των 

πεπερασμένων στοιχείων για κατασκευαστικά προβλήματα, αλλά και για την ανάπτυξη υπολογιστικών 
εργαλείων βασισμένα στις μεθόδους αυτής της ανάλυσης. Το 1980, η μέθοδος, αρχίζει να εφαρμόζεται 
ευρέως και να χρησιμοποιείται από μηχανικούς, μικρές επιχειρήσεις και πανεπιστήμια. Η ανάπτυξη της 

μεθόδου οφείλεται στην ανάπτυξη των προσωπικών υπολογιστών, αρχίζει η προσπάθεια για μεγαλύτερη 
και καλύτερη γραφική απεικόνιση και ολοκλήρωση της μεθόδου στους υπολογιστές, καθό)ς και η 
προσπάθεια ενσωμάτωσι]ς της, στα προγράμματα CAD και CAM. Το 1990 η μέθοδος πλέον εφαρμόζεται 
σε πολύπλοκα προγράμματα ρευστομηχανικής, συζευγμένα προβλήματα πολλαπλών πεδίων & περιοχών, 
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ενώ αρχίζει και η επεξεργασία των προβλημάτων από πολλούς υπολογιστές παράλληλα, με κορύφωση 
την χρ1jση ενός υπολογιστή με πολλούς επεξεργαστές (παράλληλη επεξεργασία) . 
Μερικά παραδείγματα της συνεισφοράς της τεχνολογίας των υπολογιστών στην δομική μηχανική, είναι 
οι σύγχρονες επεξεργαστικές δυνατότητες που γίνονται όλο και μεγαλύτερες, η ύπαρξη αποτελεσματικών 
άμεσων και επακριβών ρουτινών υπολογισμού μητρών, τα γραφικά των υπολογιστ6)V που κάνουν πιο 
εύκολη την σύγχρονη σχεδίαση κτιρίων, η αυτόματη και προσαρμοστική παραγωγi1 πλέγματος καθώς και 
οι δυνατότητες προ- και μετά - εκτίμησης του σχεδιασμού. 
Σαν Μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων, θεωρείται η προσεγγιστική και αρ ιθμητική μέθοδος επίλυσης 
προβλημάτων, συνεχούς μέσου αυθαίρετης γεωμετρίας, οριακών συνθηκών και φορτίων. Βασίζεται στον 
συνδυασμό μεταβλητ6JV μεθόδων και τοπικών προσεγγίσεων που ισχύουν σε περιορισμένη περιοχή του 

πεπερασμένου στοιχείου για την διακριτοποίηση του προβλήματος. Επανάληψη της τοπικής 
διακριτοποίησης στον υπόλοιπο χώρο του μέσου, καταλήγει στην διακριτοποίηση του προβλi1ματος, ιcαι 
την προσεγγιστική λύση ( 17). Τα περισσότερα μηχανικά συστήματα μπορούν να χωριστούν σε διακριτά 

και συνεχή. 
.10' 

).!ί 

,,, ,, 
Διακριτό σύστημα 

Συνεχές σύστημα 

Τ δ · · και για το λόγο αυτό παρατηρου' v 
α ιακριτα είναι απλοποιήσεις των συνεχ6)V συστηματων τQ._ 

ομοιότητες και διαφορές ανάμεσά τους. Πιο συγκεκριμένα: 
Για τα διακριτά συστήματα ισχύει ( 17): 
Ι ! Τα στοιχεία του συστήματος έχουν διακριτή μορφή . . 

ο ά κάθε στοιχείου είναι εκφρασμενες συναρτh 
LJ ι φυσικές εξισώσεις που εκφράζουν τη συμπεριφορ . - ·ισεL 
των βαθμών ελευθερίας και των μηχανικών ιδιοτήτων του στοιχειου . . 

. · ωστες μεταβλητες του Βαθμους ελευe 
Γ 1 Οι εξισώσεις ισορροπίας είναι διακριτές εξισωσεις με αγν ερίQ 
~~~ . ς 
1 i Τα φορτία είναι διακριτά και εφαρμόζονται στους κόμβους των στοιχειω~. . 
, . · σ~~ς έχουν επίσης διακριτη μορφη . 
' • Οι οριακές συνθήκες 1j άλλοι περιορισμοι κινη , 

Για τα συνεχή συστήματα ισχύει ( 17): . . . 
• 

1 
Α λ · β · υσι'αση του προβλi1' ιατος (λογω λιγοτερων απλουστευσεων) • ποτε συν πιο ακρι η παρο • 

U 'Εχουν συνεχή κατανομή του μέσου στον όγκο του προβλήματος 
: Περιλαμβάνουν σειρά μεταβλητ6Jν, οι οποίες είναι συνεχείς συναρτήσεις στο πεδίο του πpοβλη' 

βλ · · θ · · θ . ματος 
Για παράδειγμα σε θερμικά πpοβλ1jματα μετα ητες ειναι η · εpμοκpασια, η ροη ερμοτητας ή η κλ' . 

της θερμοκρασίας. ιση 
ί J Οι καταστατικές εξισόJσεις εκφράζονται τοπικά σαν γραμμικές σχέσεις μεταξύ . 

. . , τασς;ωv 
παραμορφώσεων σε ενα ελαστικο στερεο . 

1 Ι Οι εξισώσεις ισορροπίας είναι υπό την μορφ1) διαφορικών εξισ6Jσεων με παραγώγους των μεταβλ 
. ητώv 

(π.χ. Τασεων) 
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, Υπάρχει συνεχ1jς εφαρμογή οριακών συνθηκόJV ή εξωτερικών φορτίων στην επιφάνεια που περικλείει 
το συνεχές μέσο. 

, J Τα προβλ1jματα αυτά εκφράζονται μαθηματικά σαν συστήματα πεπλεγμένων διαφορικιίJν εξισώσεων, 
που υπόκεινται στις οριακές συνθήκες του προβλήματος, με ακριβής λύση να είναι δυνατιj για τις απλές 
γεωμετρίες. 

Καθώς όμως τα περισσότερα προβλήματα περιλαμβάνουν περίπλοκες γεωμετρίες, φορτίσεις και οριακές 
συνθήκες δεν επιδέχονται ακριβή επίλυση, και λύνονται μόνο με προσεγγιστικές αριθμητικές μεθόδους, 
όπως είναι η μέθοδος των πεπερασμένων στοιχείων. 

Για την εφαρμογ1j τι1ς μεθόδου, ένα πρόγραμμα ακολουθεί την εξljς λογικ~j διαδικασία. Αρχικά, δέχεται 
το γεωμετρικό μοντέλο από τον χρήστη , ο οποίος είτε το έχει σχεδιάσει σε κάποιο άλλο πρόγραμμα και 
το εισάγε ι στο πρόγραμμα πεπερασμένων στοιχείων, είτε το σχεδιάζει απευθείας μέσα σε αυτό, εκείνη τι~ 
στιγμ1j. Το σχεδιαστικό πρόγραμμα, το επεξεργάζεται και με βάση τα δεδομένα που του έχει δώσει ο 
χρήστης, αναλύει την κατασκευ1j . Κατά την διαδικασία αυτή, ο χρljστης Θα πρέπει να ορίσει τους 
βαθμούς ελευθερίας τι1ς κατασκευής, τα σημεία και τους τρόπου στήριξης, τις δυνάμεις που ασκούνται, 
και την μορφή τους (στατικές ή δυναμικές, συγκεντρωμένες ή κατανεμημένα φορτία, ροπές), τα υλικά 
της κατασκευής, και μια πληθώρα ακόμα επιλογών, αναλόγως τι1ν ανάλυση που θέλει να γίνε ι. Επόμενο 
β1jμα για αυτό, είναι η απλοποίηση και διακριτοποίηση της κατασκευ1jς ( 18), δηλαδ1j ο υπολογιστιΊς δεν 
θεωρεί τι1ν κατασκευή σαν ενιαία, αλλά ότι αποτελείται από πάρα πολλά συνεχόμενα τμήματα, τα οποία 
ονομάζονται πεπερασμένα στοιχεία, κάθε ένα από αυτά συνήθως με τις δικές του ιδιότητες, 
αποτελούμενο από κόμβους, οι οποίοι με τη σειρά τους ορίζονται από γεωμετρικές συντεταγμένες. Κάθε 
στοιχείο συνορεύει με άλλα, και συνήθως ακολουθείται και η λογικ~j, οι κόμβοι διαφορετικιi>ν στοιχείων, 
να συμπίπτουν στο χώρο. Το παραπάνω, γίνεται για το σύνολο της κατασκευής, μέχρι που στο τέλος ο 
υπολογιστι'1ς δίνει το μοντέλο-πλέγμα που έχει κατασκευάσει. Στην παρούσα φάση, το μοντέλο και η 
συμπεριφορά του, μπορούν να εκφραστούν μαθηματικά από το σύνολο των εξισώσεων (συνήθως υπό την 
μορφή πινάκων), που περιγράφουν κάθε ένα από αυτά τα μικρά στοιχεία. Ένας τέτοιος πίνακας είναι και 
το μητρώο δυσκαμψίας, που εκφράζει την αντίσταση κάθε στοιχείου να παραμορφωθεί, και επομένως 
της κατασκευής. Το μοντέλο είναι έτοιμο προς επίλυση. Ο υπολογισηjς, εφαρμόζει τις συνθ1jκες 
στήριξης, τα εξωτερικά φορτία, και μελετά την συμπεριφορά του κάθε στοιχείου με βάση τα παραπάνω. 
Με την μέθοδο αυτή έχουμε άμεσα προσεγγιστικά αποτελέσίιατα χωρίς να χρονοτριβούμε και να 
προσπαθούμε να λύσουμε εξισώσεις που παλιότερα μπορεί να ιjταν και αδύνατο να λυθούν. 

~ ωιι-ιηt / 

@ lu>nιιι- belka / 

~1Jιlu>, 1n1x-1111·a / 

Ο 11Tntr • ρt)·fka C1 
Αντιστοιχία πραγματικών αντικειμένων με στοιχεία υπολογιστή 

Όπως γίνεται αντιληπτό, είναι πολλές οι αποφάσεις που πρέπει να ληφθούν και κάθε μια είναι σαν να 
προσπαθε ίς να βρεις μια χρυσή τομή . Για παράδειγμα, πλέγμα με πάρα πολλά μικρά στοιχεία, καταλήγει 
σε μια λύση με περισσότερη ακρίβεια, αλλά πιο χρονοβόρα, μιας και ο υπολογιστής έχει πολύ 
περισσότερες εξισιίJσεις να υπολογίσε ι. Γενικά ισχύει ότι όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός των στοιχείων 
και των κόμβων, τόσο μεγαλύτερος, ο βαθμός του πολυωνύμου της συνάρτησης μορφής προς επίλυση . 
Άλλη σοβαρ1j απόφαση που πρέπει να πάρει ένας μηχανικός, είναι τι στοιχεία να χρησιμοποιήσει . 
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γ πάρχουν στοιχεία δισδιάστατα, ~ δύο, τρ~ίς τέσσερις και περισσότερους κόμβους, τρισδιάστσ[α 
στοιχεία, στοιχεία για υπολ~γισμους επιφανειων, και πολλά άλλα. Ακόμα το πρόβλημα προς επίλυτη 
είναι γραμμικό ή μη γραμμικο~ 

z~~J rJ 
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Διάφορα είδη στοιχείων 

SOLIDWORKS 2013 CAD-CAE SOFTW ARE 

solidworks 20 13 Ρre ιηίu ιη είναι μία στιβαρή σύνθεση από σημαντικά εργαλεία παραγωγικότητας 
T 0

1
.dworks Professional περιλαμβάνει την πλ1]ρη σεφ~ του 3D Μηχανολογικού Λογισμικού Σχεδία~τ() 

So 1 D) εργαλεία CAD παραγωγικότητας και επικοινωνιας και επιπλέον το PDMWorks, μία εύκολη lς 
(C~ ση '(και εγκατάσταση) εφαρμογή για διαχείριση σχεδιαστικό>ν δεδομένων (PDM - Product ;τη 
ΧΡ11 agement), η οποία υιοθετείται πολύ εύκολα για διαχείριση σχεδίων και δεδομένων του SolidW akt<ι 
, ,,. a.n . ξ ά , . . , λ , λ , δ , or s ιvι ον κάθε χρηστη εχωριστ η ακομα και για μια ο οκ ηρη ομα α. Εχει ενσωματομένη μέσα 
για, τ λ . β . . 'ζ , του 

e , ρα εργα ειων τα ασικοτερα των οποιων παρουσια ονται στον παρακατω πίνακα . 
π/...11 ω 
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Τρισδιάστατη σχεδίο που έχω κάνει σαν αντίγραφο του στάτορα ηλεκτροκινητήρα 
BLDC HTSOOS της Allied Motion . 
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4°ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

Η Ιδεά 

Η αρχική ιδέα περιλαμβάνει την δημιουΡΎία ενός ποδηλάτου βουνού επιδόσεων το οποίο θα διαθέτει ένα 
σύστημα ηλεκτριΚΊjς υποβοήθησης και ανάκτησης ενέΡΎειας. Η ηλεκτριΚΊj υποβοήθηση θα γίνεται με την 
~οήθεια ενός ηλεκτροΚΊνητήρα ο οποίος θα τροφοδοτείται με ηλεκτρικό ρεύμα από μια μπαταρία και θα 
εχει τη δυνατότ11τα όταν φρενάρει ο ποδηλάτ11ς να υποβοηθάει στην πέδηση και να εκμεταλλεύεται την 
κινητιΚlj ενέΡΎεια ιίJστε να φορτίζει την μπαταρία για να ανακτάει την ενέΡΎεια που έχασε. Το μεγάλο 
πλεονέκτημα στο όλο σύστημα που αποτελεί και την καινοτομία στην όλης ιδέα είναι η χρήση 
πλανητικού συστήματος το οποίο συνδιάζει την μ11χανιΚlj ενέργεια του ποδηλάτη και του 
ηλεκτροκινητήρα σε μια έξοδο στην αλυσίδα. Έτσι όποτε χρειάζεται ώθηση ή υποβοήθηση ο ποδηλάτης 
όπως πχ. σε μία ανηφόρα θα τ11ν παίρνει από τον ηλεκτροκιν11τήρα χωρίς να χρειάζεται να σταματιjσει να 
κάνει πετάλι και όποτε θα βρίσκεται σε κατηφόρα ο ηλεκτροκινητήρας θα φορτίζει. Αυτό το 
χαρακτηριστικό δίνει ένα μεγάλο πλεονέκτημα σε όλους τους ποδηλάτες βουνού γιατί στο Ελληνι~ςό 
έδαφος υπάρχουν πολύ λίγα μονοπάτια μεγάλου μήκους για κάταβαση βουνού, αλλά πάρα πολλά που 
έχουν μεγάλο μήκος κατάβασης με μικρά κομμάτια ανάβασης. Ένα ποδ1jλατο που θα διαθέτει αυτό τ 
σύστημα θα έχει τη δυνατότητα να διανύσει τέτοια μονοπάτια με την ίδια ευκολία που διένυε αν είχα~ 
μόνο ανάβαση. 

Τα μέρη της κατασκευής 

Τα εξαρτήματα από τα οποία αποτελείται αυτή η κατασκευή για την υλοποίηση της ιδέας είναι τα εξ~jς : 

1) Ένας ηλεκτροκινηηjρας εμπορίου που στι1ν περίπτωσή μας είναι ο BLDC ΗΤ 5005 της Alli ect 
Motion. Η επιλογ1j του έγινε μετά από τη σύγκρισή του με πολλά άλλα αντίστοιχα μοντέλα 1ς: 
με κριτήρια την ροπή του, τις στροφές λειτουργίας, το μέγεθός του και το .βάρ~ του. Η αρχι~ 
σκέψη ήταν ο ηλεκτροκινητήρας να βρίσκεται εξωτερικά της μεσαίας τριβης, πανω στο σκελετό 
αλλά μετά από σχεδιαστικές δοκιμές που κάναμε και από ανάλ~ση πλεονεκτημάτων \\:α 
μειονεκτημάτων αποφασίσαμε πως είναι καλύτερο ο ηλεκτροκινη~ρας να το~οθετηΘεί σ t 
μεσαία τριβή με τροποποίηση του σκελετού του ποδηλάτου και μεσα σε αυτον να Ιmει τη 

· δ · το πλανητικό σύστημα που εχω σχε ιασει. 

2) Το controller εμπορίου του ηλεκτροκινητήρα που ελέγχει και ρυθμίζει η1 λειτουΡΎία του. 

3) Η μπαταρία εμπορίου του ηλεκτροκινητιjρα που θα είναι τύ~ου LiFeP0_4 λόγω της μεγάλ 
χωρητικότητας και του μικρού μεγέθους και βάρους.το~ς, αλλα και της γρηρορης φόρτηση 1lς 
του σταθερού φορτίου που δίνουν για μεγάλο χρονικο διαστημα. ς \\:αι 

4) Ένα τροφοδοτικό-Ιnνerter εμπορίου ώστε να τροφοδοτεί τον ηλεκτροκινηηjρα και να , 
. φορτιζει 

την μπαταρια . 

5) Το πλαίσιο του ποδηλάτου εμπορίου για το οποίο επιλέξαμε να τροποποιήσουμε η' δ , 
. . , μό ά ώ η υπαρχων πλαίσιο τύπου διαμαντι με πιρουνι με μπ~οστινry ~ο αν ρτηση, . στε να μπορέσει να ω , 

ηλεκτροκινητήρας που θα μπει στη μεσαια τριβη αναμεσα στα πεταλια του ποδηλάτη. Χ ρεσει ο 
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6) Το πλανητικό σύστημα που θα μπει στη μεσαία τριβ11 του ποδηλάτου και είναι το βασικό 
αντικείμενο του σχεδιασμού και της ιδέας και θα κατασκευαστεί σε μηχανουργ ίο κατά 
παραγγελία . 

Σχεδιασμός ποδηλάτου 

Ο σχεδιασμός του ποδηλάτου έγινε με το σχεδιαστικό πακέτο Solidworks. Με τη βο1)θεια αυτού του 
πακέτου δημιούργησα τα εξαρτήματα, τα κατασκευαστικά τους σχέδια, την συναρμολόγηση τους, και τις 
μελέτες πεπερασμένων στοιχείων για τις αντοχές τους. Επίσης δημιούργησα βίντεο με αναπαράσταση 
των κινήσεων του ποδηλάτου και ανάλυm) τους τα οποία βρίσκονται στον οπτικό δίσκο . 

Το πλανητικό σύστημα 

Τα απλά πλανητικά συστ~)ματα οδοντωτών τροχών είναι στην ουσία μια εφαρμογή των συστημάτων 
μετάδοσης ισχύος. Αποτελούνται στη γενική περίπτωση από έναν κεντρικό οδοντωτό τροχό, τον 1)λιο (s) 
και έναν ομοαξονικό του ήλιου τροχό με εσωτερική οδόντωση που αναφέρεται συχνά και ως στεφάνη (r). 
Ανάμεσα στις δύο αυτές οδοντ<iJσεις τοποθετούνται οι λεγόμενοι πλανήτες (p) οι οποίοι εμπλέκονται και 
με τον 1jλιο και με τη στεφάνη. Τα κέντρα αυτών των πλανητών είναι συνδεδεμένα σε μια κατασκευή η 
οποία γενικά αναφέρεται ως φορέας (c). Ο φορέας μπορεί και αυτός γενικά να περιστρέφεται ως προς τον 
άξονα περιστροφής του ήλιου εν<iJ οι πλανήτες εκτελούν γενικά σύνθετη επίπεδη κίνηση με περιστροφή 
και ως προς τον άξονα του κεντρικού ήλιου αλλά και με περιστροφή ως προς τον άξονα τους που 
βρίσκεται πάνω στον φορέα. Ενδεικτικά επελέγησαν μόνο τέσσερις πλανι]τες στην παρακάτω σχηματική 
αναπαράσταση του μοντέλου ( 4. 1 ), ενώ η στεφάνη έχει επ1λεγεί να είναι ακινητοποιημένη. 

·1. Ήλιος (s)- Κεντρ. Τροχός ( 'Ι) 

2. Στεφάνη (r)- Κεντρ. Τροχό~(2 2. (r) 

3. Πλανήτης(p 'Ι) ~ρ. ~~ 
4. Πλανήτης (p2) /βt- 3

· ( p~. ) 
5. Πλανήτης (p3)ff i~Π) 
6. Πλανr)της (p'}) · 
7. Φορέας (c) ·-·· 1. (s) 

γ--~-"\ .. ~ !\ .. c-- ~ 
~ l 7. (c} J ) 
~(<>'' ' .~~2) 

~ζ ~ ' 5 (p3~~ 
-, ,, ;ll7//' 

f!!d 2. (r) 

3. (p1 

Άτρακτος 

Εξόδου 

· 7. (c } 

Τυπικό μοντέλο πλανητικού συστήματος οδοντωτών τροχών. Οι κύκλοι αντιπροσωπεύουν τους 
κύκλους κυλίσεως . 

Πτυ ια ε ασία 
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Τεί Πειραιά 

Πτυ ια ε ασία 

ΙnnerPΙanet 
(40F) 

Carr.er 

Ou1eιPΙanσt3 

""'" 
.. 

ω.r •., :; 

Μ.... '" 

PJanet3 

c"'"'s"'j .... 

, ,-_ 
Car 1 ιe1Sriofι./ 

P!ιnet2 

Carnersnoft 

. 
-~.:{ 

Τμήμα Μηχανολογίας 

SimDιiνerιne 

τt1u Mu1t1Wo1ks lnc 

Sim{)ιiνo ~no 

ι ι 
, Ι~ 
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Τε[ Πειραιά 

CJ Ρο1ιν er Ι nρuι 
Powor O υl put 

- Sl atlor1ary 

Planetary Ca rrle r 

Plnlon Gear 

Τμήμα Μηχανολογίας 

Φωτογραφίες μηχανισμών πλανητικών συστημάτων και πλανητικά συστήμα σε ποδήλατα. 

Πτυχιαιd] εργασία Σταύρος Λαδένης 
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Τεί Πειραιά 
Τμήμα Μηχανολογίας 

s0 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

Φωτογραφίες και σχέδια πλανητικού συστήματος 
Το πλανητικό σύστημα που έχω σχεδιάσει αποτελείται από 6 οδοντωτούς τροχούς ευθείας οδόντωσης εκ: 
των οποίων οι 4 είναι οι πλαv~Ίτες με αριθμό οδόντων z= 1 1 , 1 ήλιος με αριθμό οδόντων z= \ 7, και μία 
στεφάνη με αριθμό οδόντων z=39. Το 1nοdιι\ και για τους 6 οδοντωτούς τροχούς είναι m= l ,25 κ:αι το 
πλάτος τους 25mιn. Όλο το πλανητικό (οδοντωτοί τροχοί, όπες, σπειρό)ματα, κοχλίες, ασφάλειες) είναι 
κατασκευασμένο σύμφωνα με το πρότυπο DIN . Το βάρος του είναι 1,31 kg. Το υλικό κατασκευής του 
είναι DIN Steel (Analloyed) 42Cr Μο4 με τα εξής τεχνικά χαρακτηριστικά. Τα ρουλεμάν οι ασφάλειες 
και οι κο~λίες που θα χρησιμοποιήσουμε είναι εμπορίου και έχουν επιλεγεί για τη συγκεκριμένη 
κατασκευη . 

l'roperty Value Units 
Elastic Modulus in Χ 210000 N/mmΛ2 

Poisson's Ration in ΧΥ 0.28 ΝΙΑ 

Shear Modulus in ΧΥ 79000 N/mmΛ2 

Mass Densitv 7800 kg/ιηΛ3 

Tensile Strength in Χ 1000 N/mmΛ2 

Yield Strength 750 N/mmΛ2 

Thermal Expansion Coefficient in Χ 1.1 e-005 /Κ 

Thermal Conductivitν in Χ 14 W/(m ·K) 
Specific Heat 440 J/(kg·K) 

' ' Υπολογισμός των χαρακ:τηριστικ<i)ν του πλανητικου και η επιλογη του υλικου εγινε σε συνεργα . 
λ , , 'ξ δ ' ξ σια με την ομάδα υπολογισμό)ν ι ιε στόχο να έχου~ιε χαμη ες στροφες στην ε ο ο και να αντε ει το πλαν . 

' ' λ ώ θ · ό ητιιcο μας σε κάμψη και πίεση επιφανείας. Στους οδοντες των π ανητ ν α γινει μετατ πιση για να 
εμφανιστεί υποκοπή (έχουμε υποκοπή για z > 14 ). , . μην 
Παρακάτω παραθέτω φωτογραφίες από την συναρμολόγηση και τα επιμερους μερη του πλανητιΙCού 

. ΙCαι 
τα κατασκευαστικα. 

Πλανητικό με ηλεκτροκινητήρα 

Συναρμολόγηση πλανητικού με ηλεκτροκινητήρα BLDC ΗΤ5005 της Allied Μοtί ο ιι 

nτυ ια ε ασία ___ _ ΣταQρος Λαδέ 
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Τεί Πειραιά Τμήμα Μηχανολογίας 
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Τεί Πειραιά ---------- -- ------ --- -- Τμήμα Μη~ 

Σταύρος Λαδέ"!!S_ 
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Τεί Πειραιά - - - - ---------

Ημιτομή συναρμολόγησης πλανητικού με χρωματισμό για διαχωρισμό εξαρτημάτων. 

Ημιτομι] συναρμολόγησης σε πλάγια από δεξιά όψη με χρωματισμό για διαχωρισμό εξαρτημάτων. 

Πτυχιακ'Ι εργασία 
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Τεί Πειραιά 

Πτυ ια ε ασία ___ _ 

Τμήμα Μηχαvολογίςις 
~ 

Σταύρος Λαδέντιs_ 
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εί Πειραιά Τμήμα Μηχανολογίας 

Άξονας και οδοντωτοί τροχοί πλανητικού. 

Σύμπλεξη οδόντων πλανητικού. 
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Τε! Πειραιά 
- - -- ---- - - ·- - --

Ημιτομ11 σύμπλεξης οδόντων πλανητικού . 

Αποσυναρμολόγηση πλανητικού. 

Πτυχιακή εργασία Σταύ_p_s-~ς Λ~δένηs_ 
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Τεί Πειραιά Τμήμα Μηχαvολογίας 

Στοιχεία από τα οποία αποτελείται το πλανητικό. 

Ρότορας. 



Τεί Πειραιά 
- ---- - ----- --------______ Τ_μήμα Μηχανολογίας 

Σταυρός στεφάνης . 

_ι::Ιτυχιακή ερ ασία Σταύρος Λαδένη_ς__ 
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ε ί Πειραιά Τμήμα Μηχανολογίας 

Κεντρικός άξονας με ήλιο . 

Πλανήτης. 

lτυ ια 

Σελίδα49 



Τεί Πειρα_ια_· --- --

Άξονας πλανήτη . 

Skt'composite fl<1 11ged dιγ slid ing. 

Ι}_τυχιακή εεrασία 

____ τ:...μη..:.:· μ_α_Μηχαvολ~ 

Σταύρος ΛαδέΥ% 
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Τεί Πειραιά Τμήμα Μηχανολογίας 

Άξονας πλάκας στ~]ριξης πλανητών. 

Πτυ ια ε ασία Σταύ ος Λαδέν ς 
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Τεί Πειραιά 

Ιlτυ ια ε ασία 

Μονόσφαιρο ρουλεμάν. 

Ανεστραμί-vη εξωτερι l(Jj ασφάλεια μονόσφαιρου ρουλεμάν. 

Σταύ ος Λαδέ~ 
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Τεί Πειραιά Τμήμα Μηχαvολογίας 

Βελοvοφόρο ρουλεμάν. 

Ανεστραμένη εξωτερική ασφάλεια βελονοφόρου ρουλεμάν. 

Πτυ ιακή ε ασία 
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_τ_εί_Π_ε_:ιρ_α_ια_' ___ ___ _______ ___________ __:_Τ,__μη~· μα Μηχανολογίας 

Εξωτερική ασφάλεια βελονοφόρου ρουλεμάν. 

Πτυ ια ε ασία 
_:_:_:.::J]"-"-..-'-'---'-'---- - ------- - --- -
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Τεί Πειραιά Τμήμα Μηχανολογίας 

6° ΚΕΦΆΛΑΙΟ 

Ανάλυση συντελεστών ασφαλείας με πεπερασμένα στοιχεία. 
Για να γίνει η ανάλυση των συντελεστών ασφαλείας του πλανητικού χρειαζόμασταν τα τεχνικά χαρακτηριστικά του 
ηλεκτροκινητήρα ώστε να ασκi1σουμε τις κατάλληλες ροπές κατά την εξομοίωση τα οποία και παραθέτω στον 
παρακάτω πίνακα: 

Model Νο. HTOSOOO ΗΤ05001 
Motor Constants 

Stall Torque (contlnuous) oz- in 201 419 

Nm 1.41 2 .96 
Demag Torque (±25%) oz-in 1313 3019 

Nm 9.2 21.3 
Cont. Output Power w 271 380 
Motor Constant oz-in/,/W 30.2 61 .2 

Nm/,/W 0.21 0.43 
Elect. Time Constant ms 1.56 3 .00 
Mech. Time Constant ms 4 .5 2.4 
Thermal Resistance °C/W 1.3 1.2 
VΙscous Damping oz-in/RPM 3 .6Ε-3 7 . 5Ε-3 

Nm/RPM 2.6Ε-5 5.3Ε-5 

Cogging Torque (max.) 
oz-ίn 5.5 13.4 

Nm 0.039 0.095 
Mechanical Constants 

Rotor Inertia oz-in-s2 3 . 3Ε-2 6 . 8Ε-2 

kg-m2 2.4Ε-4 4.8Ε-4 

Motor Weight 
ΟΖ 27. 1 45.9 

kg 0.77 1.30 
Poles 

Winding Constants 

Winding 

Design Voltage 
ν 

Peak Torque oz-in 1010 2323 

Nm 7.13 16.40 
Peak Current 

Α 11.1 14.4 
Torque Constant oz-in/A 90.6 161 .1 

Nm/A 0.64 1.14 
No-Load s peed RPM 1477 833 

rad/s 155 87 
BEMF Constant (± 10% ) V/kRPM 67.0 119.2 

V/rad/s 0.64 1.14 
Terminal Resistance (± 12%) Ohms 8 .97 6.94 
Termina l lnductance (±30%) mH 14.0 20.8 

Πτυ ια · ε ασία 

ΗΤ05002 ΗΤ05003 

623 790 

4.40 5.57 

4405 5760 

31.1 40.6 

464 498 

86.9 108.6 

0 .61 0.76 

4 .14 5.05 

1.8 1.6 

1.1 1.0 

1.lE-2 1 . 5Ε-2 

8 . ΟΕ-5 1.ΟΕ-4 

19.1 23.7 

0.135 0 .167 

lOE-2 13Ε-2 

7. lE-4 9.4Ε-4 

64.9 83.7 

1.84 2.37 

12 

Α 

100 

3389 4431 

23.93 31.29 

15.2 16.6 

223.3 266.5 

1.58 1.88 

602 504 

63 53 

165.1 197.1 

1.58 1.88 

6.59 6 .02 

27 .3 30.4 

ΗΤΟ5004 HTOSOOS 

997 1192 

7.04 8.41 

7156 8651 

50.5 61.Ο 

591 665 

128 .0 146.2 

0.90 1.03 

5.93 6.87 

1.4 1.3 

0.9 0.8 

1.8Ε-2 2.lE-2 

1 .3Ε-4 1 .5Ε-4 

29.6 36.2 

0.209 0.256 

17Ε-2 20Ε-2 

1 . 2Ε-3 1.4Ε-3 

102.4 121.4 

2.90 3.44 

5505 6654 

38.87 46.99 

18.5 20.7 

297.7 321.1 

2.10 2.27 

451 418 

47 44 

220.1 237.5 

2.10 2.27 

5.41 4.83 

32. 1 33.2 

Σταύ ο Λαδέ~ 
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Τεί Πειραιά Τμήμα Μηχαvολονίας 

Model.- λvιο:ιιι'ίσ1Ωψ0ύ1:,.111διι'~ 
Sl\J(ly-Sluι;tf2 
P1cιtnie:rιι:ιaroιs.111rrtcωr~s.111r1 
Cιιeroon · A.ιA

rιι:torol ιtιrty*-'trb.ωl:lιlnfOO•J.2e•002 

fιδ2.420.σ:»,ΟΟ 

•111.858.ΟΟ 

515215.llllO,OO 

" 1 613412.00 

368.01 1 ~,ΟΟ 

284 . .οΙΙDββ,ΟΟ 

:no_..n,oo 

Συντελεστής Ασφαλείας 3,2 γ ια σταυρό στεφάνης με ροπή 8,47Nm . 

'*'<lelrwrιe:λ...,oiήo1ouρoύr.aιfliδo(lιl2 
Sluιly-S'lωyl 

Plαltypι:r1ιC1.:.01 Sιι1111yrισcroΙ S.tι:ιv1 

Cιtιι ιιιn : Αι.Ιιw.ιιι~c 

f81;to'Ol'~ltey~· 1ι1nFOS • 1.Jιιo002 

2 4S'f.20'J.617J&4.IXI 

2252 44211) 140,00 

:ι.1)11 .• 14.810.Μ..ΟΟ 

Ι.842.901318224.00 

1.r.ιe.604.π:ιm,οο 

10Ζ3.837~184,ΟΟ 

810.0699110t0,00 

Συντελεστής Ασφαλείας 1 ,3 για σταυρό στεφάνης με βίδα Μ2. με ροπή 8,47Nm. 

Πτυ ια ' ε ασία Σταύ ~~ ___ __,_,,_ 
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Τεί Πειραιά Τμήμα Μηχανολογίας 

__ ......,, 
s:ιwy_sιuιy , 

ΡΙιιΙΙ\1ΙΙ':fκ1οrοΙSιι1t1ν,..:ιΟΙ'οΙSιΙeιγ1 
CιΙΟΙΙΟΙ'Ι . Αι.Ιοιnσιk 

rιcιoroιιa r1:11y~.bAIOl'\lιW\,OS•4~·002 

1 ,411.:ιω.οιμρο 

Ι .363 120.IΟΟ,00 

Ι.2)11..ιn.408.00 

1115,528,\44,00 

867.531618.00 

f431584218.00 

61t.73$»ιι0,ΟΟ 

, 311.6423611.00 

247.895.οΒ8.ΟΟ 

12'"'47.184.00 

Συντελεστής Ασφαλείας 4,9 για πλάκα στήριξης πλανητών με ροπή 8,47Nm. 

lιblιlrwr..:""°"'2 

~-9'.dy2 
ΡΙDΙΙ'/'Ρ8:r.,ι.οι s.1ιιvr..:ι~ω s.ιιryι 
Cι••ό.lrl~ 
f.acroιυ1t1ν<klrfιι.llm:ΙNΙH)$•Ιlle>ΦC 

"'" 
9.1 66.tσ'1J»5.474 .17θ,ΟΟ 

8.3D.3D.S1 1.J84 .Ι 28,00 

1 .500.DOD.2GH2'.1 6ιl,OO 

·-~881Jm.3Xl 1 '20,00 

5.833333.ΔδΟ.2•3.οn,ω 

S.DOOD00.1382112112/1J 

, 2jOO.tXXJ .D68.IΙl.o5Θ,00 

_ 1.166.188.1se.mll0.00 

8)3.333378.41 6.&40,ΟΟ 

150))5 

Συντελεστής Ασφαλείας 4,9 για πλάκα στήριξης πλανητών με βίδα Μ2,5 και ροπi1 8,47Νιn . 

Πτυ ια ' ε ασία Σταύ ο Λαδέ 
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Τεί Πειραιά Τμήμα Μηχανολογίας 

1.ιω.ι~Αvtορ\ΙΙΟη/Ιιλίt'"Αί~~ 
Ui.IYl'lιlll'8 . !iιW'fl 

.,_.ιype.,κ10rο1 Sι ι t1ν rιιιιιιr0tSeι 111'(1 
Cι leriafl • Aι.Aomoιte 

rιc.1αrnι s.ieιv~hlTJn lιlιι1 fOS•S4 

'"' 
Ι ι:.β.8'29.DΟθ .00 

154.75').9)6,00 

1.0UJ0.848,00 

126.lm.776,00 

.. ,..,..ιnpo 
11Η14.552,00 

70.34S 47ΊJXJ 

. 515278.'390,ΟΟ 

42.207310.00 

U
"'"'"'"' 
14,069 170,00 

'353 

Συντελεστής Ασφαλείας 94 για πλάκα στήριξης πλανητών με άξονα και ροπή 8,47Nm . 

Modelnιrne:"2$et!l5 
5ιuιtyΓΜΙη>t;5ιιιιry 1 

PΙce 1ypor.F1ιt1oror s.1e1y Fιιctoro1 s.1e1y1 
eι •erιon :~ 
Fκtor or sιι eιy cι~lbιtJan:lι'Jn fOS•2.9e •002 

1 0.000.οοοm~n• ,αι 

ίΙ Ι 6δ.681D954 74 1 76,00 

8.3'n.3D.tl8.364 128,00 

1.soo.cαι.10ι •n 1 so.oo 

8.lifιδδCl7fY.l7.D:l 1 20.00 

s.mm8502•3.o12.00 

S.000.000.138.282.112,00 

41ri8.!liδ~11J2D64,IXI 

3.3'J3.33'J.S Ι 31'i6ιf.1.s60.00 

2.50000011118 141 0".ιδ,ΟΟ 

Ι 6U.6Μ,75δ.8331ΙΙΟ,ΟΟ 

Συντελεστής Ασφαλείας 2,9 για άξονα στήρ ιξης πλανητών με βίδα Μ3 και ροπ1i 8,47N n1 . 

Γlτυ ια ' ε ασία Σταύ --- ----'-~<--~-=-:..:.u.. 
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;ί Πειραιά 

7°ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
Κατασκευαστικά σχέδια. 

Τμήμα Μηχανολογίας 

Όλα τα κατασκευαστικά σχέδια επισυνάπτονται στον οπτικό δίσκο . 

Jlι , 

Γ 

.,,.._ιwτι.,.. , ..... 

=~~· 

Κατασκευαστικό σχέδιο στεφάνης. 

Ι τυ ια 

Σελίδα 59 



Γ Ί 

~-

Κατασκευαστικό σχέδιο πλαν11η1 . 

Πτυ ια ' ε ασία Σταύ ος Λαδέ 
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Τεί Πειραιά 

""""..., Dll ·Spur g.eo r l .2.SM 1 Tl to'A ~!~ 
•• •S l7A 7.S H SOLS Nrll).ooι; ) 

Κατασκευαστικό σχέδιο άξονα με ήλιο. 

Τμήμα Μηχανολογίας 

Μ 
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Τεί Πειραιά 

ασία 

Γ 
'' 

DEIA IL A 
SCALE 2 ' J 

i 
,1 

• 1 

·111 •ΙJΙ 11 J' 1 

.... ,:ι-.....,._.,_ --- .. ~··-
=':Ξ:' 

,, rι 

ιι111 '"'• ' ι.ο.""ιον~" I 1 Ις.Μο , 

Α 

Σrουρός σ rιφόvης 

Κατασκευαστικό σχέδιο σταυρού στεφάνης. 

Τμήμα Μηχα11 

t"! . 



-εί Πειραιά Τμήμα Μηχανολογίας 

Oin Μ2 Mochine Threod 
1 ι -~ ι fJ 

- .;,~Θ:=-·~ _ _.=-__ --.._ Ξ/t 
.)==ir "" ~ 

JI , .. ι_ :11-2·1~) 

-•>ι-ιotVn· ...... __ , ........ ........ 

Άξονας πλανητών 

Κατασκευαστ ικό σχέδιο άξονα πλανητών. 

ε ασία 
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Τεί Πειραιά 

Πτυχιακή εεyασία 

!.'. 
1 ,_. __ 

DETAIL β 
SCALE 2 : Ι 

Ί''-'τ : r ι-- 1 ·'Ο 

* ...... - ................ ..... -·-·~··-

~ •,ff 

,' 

., 1 

' 
!Η 

' 1 
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