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INDLEDNING
Skabelse af en aerodynamisk racecykel kræver en fin balance
mellem mange variabler. Hvis den hælder mod en variabel,
giver resultatet et kompromis med en eller flere andre variabler.
Skabelse af en ekstraordinær all-round aerodynamisk
racecykel kræver inkludering af de vigtigste variabler, først
og fremmest aerodynamik og vægt. Der er dog flere andre
variabler, herunder komfort, pasform, håndtering af kørsel,
stivhed af stel, æstetik og integration. Den nye Madone
sigter mod at være den bedste all-round racecykel og en
videreudvikling af den nuværende Madone.
Den nuværende Madone-hvidbog gik i detaljer, der beskriver
Treks Computational Fluid Dynamics (CFD) og design
iterationsprocesser, samt fokuserer på cyklens kørsel-tunet
ydeevne. Endnu engang benytter Trek de samme metoder
og teknikker på den nye Madone. Denne nye hvidbog vil
gennemgå aerodynamisk præstation og forskellige cykelvægte

3

Madone SLR Hvidbog

sammenlignet med den nuværende Madone. Også detaljerede
forbedringer i komfort, pasform, integration og videreudvikling
over den nuværende Madone, der forbedrer en rytters
oplevelse, vil blive diskuteret.
Treks fokus og opmærksomhed på detaljer på den helt nye
Madone-cykelpakke er uden sidestykke. Den helt nye Madone
er konstrueret til all-round præstationer for uovertruffen
integreret designsprog/-æstetik og til at inspirere sine ryttere til
at køre

AERODYNAMIKKEN
Trek fokuserer på flere foranstaltninger i CFD-analyser for
at identificere muligheder for at reducere luftmodstand og
forbedre eller opretholde aerodynamisk ydeevne. Mens den
største opmærksomhed er fokuseret på at opnå mindre
luftmodstand, undersøges også følgende for at informere
designingeniører om forbedringsområder. Overfladens
flowadskillelsestendens, lavt energibesparelser tæt på
cykeloverfladen, omfanget af slipstrømsturbulens, lokal
og akkumuleret kraft på hjulet, forgaflen, rammen og
komponenterne (figur 1). Det er også måder, hvor Trek bruger
CFD til at forstå og udvikle aerodynamiske komponenter.
Redegørelse af alle disse foranstaltninger og stringent
kalibrering af CFD-modeller til vindtunnelresultater sætter Treks
CFD-nøjagtighed inden for 3 % af eksperimentelle resultater.1
Fig. 1. CFD-simulation (Lokal og akkumuleret kraft vs. aksial position),
der viser design iterationsprocessen fra første revision til sidste revision
(Gul – ny Madone første iteration, blå – nuværende Madone, rød – ny
Madone sidste iteration).
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Treks mål for den nye Madone var at opretholde den
aerodynamiske præstation ved luftmodstand af den
nuværende Madone (inden for 30 g) på tværs af en
gennemsnitlig bukning på -12,5 ° til 12,5 °. Trek mener,
at dette interval er den mest almindelige rytteroplevelse
baseret på rigtige dataindsamlingsundersøgelser.2 Med
tilføjelsen af skivebremser til modellinjen, nye pasningskrav,
nye komfortteknologier, opdateret æstetik af komponenter
og skabelse af en af de letteste aerodynamiske cykler
på markedet; Trek havde stadig en stor udfordring for
at opretholde aerodynamisk ydeevne. Treks iterative
designforbedring er opsummeret i figur 1. De første designs
var langsommere end den nuværende Madone, og da Trek
nåede produktionsværktøjer, var præstationerne forudsagt at
være lige oven på den nuværende Madone.

Eksperimentelle resultater indsamlet ved San Diego
lavhastigheds vindtunnel er vist i Figur 2. Endelige nye
Madone-tal viser et gennemsnit på 3216 g på tværs af en
bukning på -12,5 ° til 12,5 ° vs den nuværende Madone på
3202 g. En 14 g forskel, der ligger inden for Treks projektmål
og inden for en vindtunnels eksperimentelle fejlmargin.

SDWT-test 1809 – Landevejscykel steldata med mannequin
(Luftmodstand omdannet til cykelakser, stivere fjernet,
normaliseret til 30 mph)

LUFTMODSTAND [GRAM]

-12,5 til 12,5 grader GENEMSNITLIG
DRJENING
-Ny Madone (3216 g)
-Nuværende Madone (3202 g)
Ny Madone
Nuværende Madone

BETA [GRADER]
Fig. 2. Vindtunnelresultater (SD LSWT, april 2018) Kørsel 101 ny Madone (Blue) vs. kørsel 107 nuværende Madone (grøn),
cykler med pedal-mannequin + 2 vandflasker.

2

Trek 2014 Hastighedskoncept hvidbog, afsnit 3.2 "Måling af aerodynamik i virkeligheden"
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VÆGT
Cykelvægt er en håndgribelig funktion, som atleter og
forbrugere meget bekymrer sig om. At skabe en af de bedste
all-round aerodynamisk racecykler kræver en fin balance
af aerodynamik, stelstivhed og ved forlængelse af disse to,
cyklens vægt.
Aerodynamiske vingeprofiler er generelt et dårligt valg, når
man overvejer stellets stivhed og vægt. Når de er korrekt
tilpasset til en cykelstellet for at få en aerodynamisk fordel,
tjener deres tværsnitsegenskaber ikke stellets stivhed og
vægt meget godt på grund af belastningskravene, som et
cykelstel overvejende oplever. Pedalbelastninger er laterale
i virkeligheden, og de tværgående bøjningsegenskaber,
som et aerodynamisk cykelstel modtager, er i den svageste
udførelsesretning for at imødegå disse belastninger. Generelt
giver et cykelstel højere stivhed og lavere vægt med bredere
symmetriske rørformer. På forsiden giver et cykelstel bedre
aerodynamiske egenskaber med smallere rør. En all-round
aerodynamisk racecykel kræver en omhyggelig balance
mellem disse to konkurrerende egenskaber. Med drejning mod
aerodynamik og en hurtigere cykel er et tungere stel generelt
et resultat for at opnå en ordentlig stivhed for en fantastisk
cykel. Med drejning mod en lettere cykel er et langsommere
stel normalt resultatet på grund af bredere rørformer, der øger
cyklens aerodynamiske træk og sænker cyklens hastighed.
Treks mål for den nye Madone var at opretholde den
aerodynamiske ydeevne af den nuværende Madone
og reducere eller vedligeholde cykelvægten af
fælgbremseversionen, alt sammen med tilføjelse af flere nye
funktioner. Justerbar eftergivenhed, en rebound spjæld,
splitstyr og frempind og en nydesignet æstetik er blot nogle
af de nye funktioner, der gør dette til den bedste all-round
racecykel. Skivebremsecyklen blev tildelt et mål på 7,5 kg med
de samme funktioner som tidligere nævnt.
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Fig. 3. FEA-simulation (belastningsenergitæthed), en af mange iterationer, der viser områder med høj belastning for at hjælpe designingeniører med at forbedre den strukturelle effektivitet.

For at overvinde denne udfordring gik Trek meget langt for at
sikre, at det nye Madone-stel kunne hjælpe med at reducere
eller opretholde cykelvægt fra den nuværende Madone.
Der blev analyseret mange endelige elementmodeller for at
finjustere forskellige områder af stellet og barbere så meget
vægt som muligt, alt sammen mens de aerodynamiske
krav blev afbalanceret. Når Trek-ingeniører var tilfredse med
simulationer og forudsigelser, var det tid til at se, hvad der var
muligt på fremstillingssiden for alle kulstofkomponenter på
cyklen.
Trek arbejdede tæt sammen med leverandører for at sikre,
at alle detaljer i de nye Madones kulstofkomponentlaminater
blev undersøgt for at opnå målene for cykelvægt. Indsatsen
resulterede i en cykel, der har ekstra funktioner, der gavner
rytteren, og er så hurtig og let, som den nuværende Madone.
Cyklen med fælgbremser matcher den nuværende Madone
(7,1 kg), og den helt nye diskbremse-cykel vejer ca. 7,5
kg, afhængigt af maling. De følgende tre tabeller viser en
fuldstændig nedbrydning af cykelvægt til en række forskellige
konstruktioner: Shimano Di2 skive, Sram Red eTap HRD og,
Shimano Di2 fælg.
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Fig. 4. FEA-simulering (vertikal overholdelse), en af mange iterationer,
der viser, hvordan seatmast-elementet opfører sig under lodret belastning i sadlen.

Skema 1. Ny Madone cykelvægt, Shimano skivebremse Dura-Ace Di2 specifikation.
(Ansvarsfraskrivelse: Umalet cykel, smækket frempind, headsets afstandsstykker er ikke regnet med)

Forhjul

Baghjul

BB

Cockpit/styring

Sadel/pind

Bremse

KOMPONENT

SPEC.

Hjul med fælgebånd

Bontrager Aeolus 6 Skive Clincher

740,2

Hjul QR

DT RWS [12 x 124]

51,0

Rotor + låsering

SM-RT900-S [160 mm]

126,6

Dæk

Bontrager R4 320 TPI 25C

230,0

Cykelslange

Bontrager letvægts [80 mm ventil]

65,0

Hjul med fælgebånd

Bontrager Aeolus 6 Skive Clincher

858,6

Hjul QR

DT RWS [12 x 124]

59,6

Rotor + låsering

SM-RT900-S [160 mm]

126,6

Dæk

Bontrager R4 320 TPI 25C

230,0

Cykelslange

Bontrager letvægts [80 mm ventil]

65,0

Kassette med låsering

CS-R9100 [11-28T]

193,0

Kranksæt

FC-R9100 [170 mm 53-39T]

621,0

Krankboks

NSK med tætninger og akselskærm

52,7

Headsets øverste leje

513538 [MR031S]

24,5

Headsets nederste leje

540243 [MR006]

22,5

Headsets afstandsstykker [DS/NDS]

15 mm [561913/4]

11,7

Headsets afstandsstykker [DS/NDS]

5 mm [561911/2]

4,4

Topkapsel/bolt og kompressionsprop

566031

39,8

Kompressionsring

563834

7,6

Topkapsels leje

561910 [SRP]

23,8

Frempind

110 mm x -7 grader - alle hardware + frontplade

207,0

Styr

42 cm VRCF

276,0

Elektrikertape

3M Super 33+ [200 mm]

1,3

Styrbånd + propper

Bontrager Gel Cork [534772 -sort]

62,0

Styrrør stop + bolt

565905 / 318529

1,4

Gearvælger (venstre)

ST-R9170

158,0

Gearvælger (højre)

ST-R9170

158,0

Forgaffel

(smækket = 196 mm)

421,0

Sadel

Bontrager Montrose Pro [138 mm]

169,0

Sadelpind + wedge hardware

Short x 25 [alle hardware]

234,8

Sadelpind gummihale

557630

8,0

Forbremse + puder i kunststof + stammeslange

BR-9170-F

162,1

Bagbremse + puder i kunststof + stammeslange

BR-9170-R

165,5

Bagbremse 160 mm adapter

Gruppe

Stel

Yderkabel til bagbremse

330578

1,8

Forskifter

FD - R9150

104,0

Forskifterbolt + kulfiberskive

531901 + 543903

5,8

Bagskifter

RD - R9150

198,0

Opladningsport

Shimano Di2 EW-RS910

10,4

Internt batteri

Shimano Di2

50,0

Kabelkit

JC130-MM [550/50/550], 350, JC200, 700, 550, 650, 150

50,0

Kæde

CN-HG901-11

247,0

Kædeholder med skive og bolt

566021 + 321693 & 521137

16,5

DT Junction-port

561882 + 510973 & 2 Zip-bånd

44,1

Forskifter bøsning til wireudgang

440697

0,5

Bagskifter bøsning til wireudgang

317292

0,5

Stel

1478U0519 - SRP

870,0

Seatmast

564480 -SRP

151,0

Geardrop til bagskifter med bolte

524884 + 524188

11,7

DuoTrap dæksel

521455

3.0

Dæmper

564027 - Vogn, yderkabel, kofanger, 2 monteringsbolte, forspændingsbolt

17,4

Klembolt + kofanger

564444 + 568099

4,7

Justeringsskyde

564294

3,9

IsoSpeed hardware

569265 -Bolt, møtrik, bølgeskive, 2 bøsninger, indre bøsning

26,0

IsoSpeed dæksel [udvendig]

565903 - SRP

7,6

IsoSpeed dæksel [indvendig]

565904

8,0

I alt

7,405kg

I alt
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Skema 2. Ny Madone cykelvægt, SRAM Red eTap HRD specifikation.
(Ansvarsfraskrivelse: Umalet cykel, smækket frempind, headsets afstandsstykker er ikke regnet med)

Forhjul

Baghjul

KOMPONENT

SPEC.

Hjul med fælgebånd

Bontrager Aeolus 6 Skive Clincher

740,2

Hjul QR

DT RWS [12 x 124]

51,0

Rotor + låsering

Midterlinje Centerlock [160 mm]

124,6

Dæk

Bontrager R4 320 TPI 25C

230,0

Cykelslange

Bontrager letvægts [80 mm ventil]

65,0

Hjul med fælgebånd

Bontrager Aeolus 6 Skive Clincher

858,6

Hjul QR

DT RWS [12 x 124]

59,6

Rotor + låsering

Midterlinje Centerlock [160 mm]

124,6

Dæk

Bontrager R4 320 TPI 25C

230,0

Cykelslange

Bontrager letvægts [80 mm ventil]

65,0

Kassette med låsering

XG-1190 [11-28T]

169,0

BB

Kranksæt

Red [GXP 170 mm 53-39T]

609,0

Krankboks

NSK med tætninger og akselskærm

52,7

Cockpit/styring

Headsets øverste leje

513538 [MR031S]

24,5

Headsets nederste leje

540243 [MR006]

22,5

Headsets afstandsstykker [DS/NDS]

15 mm [561913/4]

11,7

Headsets afstandsstykker [DS/NDS]

5 mm [561911/2]

4,4

Topkapsel/bolt og kompressionsprop

566031

39,8

Kompressionsring

563834

7,6

Topkapsels leje

561910 [SRP]

23,8

Frempind

110 mm x -7 grader - alle hardware + frontplade

207,0

Styr

42 cm VRCF

276,0

Elektrikertape

3M Super 33+ [200 mm]

1,3

Styrbånd + propper

Bontrager Gel Cork [534772 -sort]

62,0

Styrrør stop + bolt

565905 / 318529

1,4

Gearvælger (venstre)

Se bremse

0,0

Gearvælger (højre)

Se bremse

0,0

Forgaffel

Note styrrørs længde (smækket = 196 mm)

421,0

Sadel

Bontrager Montrose Pro [138 mm]

169,0

Sadelpind + wedge hardware

Short x 25 [alle hardware]

234,8

Sadelpind gummihale

557630

8,0

Forreste gearvælger + forbremse + puder i kunststof + stammeslange

Sram Red eTap HRD

390,2

Forreste gearvælger + forbremse + puder i kunststof + stammeslange

Sram Red eTap HRD

380,1

Yderkabel til bagbremse

330578

1,8

Forskifter

Forskifter + batteri

164,0

Forskifterbolt + kulfiberskive

531901 + 543903

5,8

Bagskifter

Bagskifter + batteri

236,0

Kæde

Red 22 [114 links]

246,0

Kædeholder med skive og bolt

566021 + 321693 & 521137

16,5

Forskifter bøsning til wireudgang

440697

0,5

Bagskifter bøsning til wireudgang

317292

0,5

Kædeholder med skive og bolt

566021 + 321693 & 521137

16,5

DT Junction-port

561882 + 510973 & 2 Zip-bånd

44,1

Forskifter bøsning til wireudgang

440697

0,5

Bagskifter bøsning til wireudgang

317292

0,5

Stel

1478U0519 - SRP

870,0

Seatmast

564480 -SRP

151,0

Geardrop til bagskifter med bolte

524884 + 524188

11,7

DuoTrap dæksel

521455

3.0

Dæmper

564027 - Vogn, yderkabel, kofanger, 2 monteringsbolte, forspændingsbolt

17,4

Klembolt + kofanger

564444 + 568099

4,7

Justeringsskyde

564294

3,9

IsoSpeed hardware

569265 -Bolt, møtrik, bølgeskive, 2 bøsninger, indre bøsning

26,0

IsoSpeed dæksel [udvendig]

565903 - SRP

7,6

IsoSpeed dæksel [indvendig]

565904

8,0

Sadel/pind

Bremse

Gruppe

Stel

I alt
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7,423kg
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Skema 3. Ny Madone cykelvægt, Shimano fælgbremse Dura-Ace Di2 specifikation.
(Ansvarsfraskrivelse: Umalet cykel, smækket frempind, headsets afstandsstykker er ikke regnet med)

KOMPONENT

SPEC.

Hjul med fælgebånd

Bontrager Aeolus 6 Clincher

712,1

Hjul QR

Race Lite (lukket stikaksel 100 mm)

55,0

Dæk

Bontrager R4 320 TPI 25C

230,0

Cykelslange

Bontrager letvægts [80 mm ventil]

65,0

Hjul med fælgebånd

Bontrager Aeolus 6 Clincher

861,7

Hjul QR

Race Lite Road (lukket stikaksel 130 mm)

60,0

Dæk

Bontrager R4 320 TPI 25C

230,0

Cykelslange

Bontrager letvægts [80 mm ventil]

65,0

Kassette med låsering

CS-R9100 [11-28T]

193,0

BB

Kranksæt

FC-R9100 [170 mm 53-39T]

621,0

Krankboks

NSK med tætninger og akselskærm

52,7

Cockpit/styring

Headsets øverste leje

513538 [MR031S]

24,5

Headsets nederste leje

540243 [MR006]

22,5

Headsets afstandsstykker [DS/NDS]

15 mm [561913/4]

11,7

Headsets afstandsstykker [DS/NDS]

5 mm [561911/2]

4,4

Topkapsel/bolt og kompressionsprop

566031

39,8

Kompressionsring

563834

7,6

Topkapsels leje

561910 [SRP]

23,8

Frempind

110 mm x -7 grader - alle hardware + frontplade

207,0

Styr

42 cm VRCF

276,0

Elektrikertape

3M Super 33+ [200 mm]

1,3

Styrbånd + propper

Bontrager Gel Cork [534772 -sort]

62,0

Styrrør stop + bolt

565905 / 318529

1,4

Gearvælger (venstre)

ST-R9150

113,0

Gearvælger (højre)

ST-R9150

113,0

Forgaffel

Note styrrørs længde (smækket = 196 mm)

378,0

Sadel

Bontrager Montrose Pro [138 mm]

169,0

Sadelpind + wedge hardware

Short x 25 [alle hardware]

234,8

Forhjul

Baghjul

Sadel/pind

Bremse

Gruppe

Stel

Sadelpind gummihale

557630

8,0

Forbremse med kile

559499

119,8

Forreste bremsedæksel

562717 - SRP

27,6

Forreste bremsestop

562098

4,6

Yderkabel + kabel

Shimano BC-9000

32,0

Bageste bremse med kile og dæksel

559758

154,3

Bagerste bremsestop med muffe

516820

4,5

Yderkabel + kabel + skumslange [5.7]

Shimano BC-9000

72,0

Forskifter

FD - R9150

104,0

Forskifterbolt + kulfiberskive

531901 + 543903

5,8

Bagskifter

RD - R9150

198,0

Opladningsport

Shimano Di2 EW-RS910

10,4

Internt batteri

Shimano Di2

50,0

Kabelkit

JC130-MM [550/50/550], 350, JC200, 700, 550, 650, 150

50,0

Kæde

CN-HG901-11

247,0

Kædeholder med skive og bolt

566021 + 321693 & 521137

16,5

DT Junction-port

561882 + 510973 & 2 Zip-bånd

44,1

Forskifter bøsning til wireudgang

440697

0,5

Bagskifter bøsning til wireudgang

317292

0,5

Stel

1477U0519 - SRP

885,0

Seatmast

564480 -SRP

151,0

Geardrop til bagskifter med bolte

315464 + 318604

12,4

DuoTrap dæksel

521455

3.0

Dæmper

564020 - Vogn, yderkabel, kofanger, 2 monteringsbolte, forspændingsbolt

17,1

Klembolt + kofanger

564444 + 568099

4,7

Justeringsskyde

564294

3,9

IsoSpeed hardware

569265 -Bolt, møtrik, bølgeskive, 2 bøsninger, indre bøsning

26,0

IsoSpeed dæksel [udvendig]

565903 - SRP

7,6

IsoSpeed dæksel [indvendig]

565904

8,0

I alt
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7,087
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MADONE JUSTERBAR EFTERGIVENHED
JUSTERBAR OVERRØR ISOSPEED
Den nye Madone bygger på Treks justerbar eftergivenhed
fra den prisbelønnede Trek Domane SLR. Madone justerbar
eftergivenhed består af to stelelementer integreret i hinanden,
ligesom Domane SLR, men de er blevet roteret i overrøret til
aerodynamisk fordel. Denne metode hjælper også med mere
ensartet eftergivenhed for alle stelstørrelser. Endelig har Trek
implementeret hardware på bagsiden af sadelrøret, der giver
rebound dæmpningsegenskaber til cyklen.
De to stel samles med IsoSpeed afkoblingsled (Se Figur 5)
og et fastboltet led i fronten. Mellem de to stelelementer er
der et frirum med en justeringsskyder, som kan bevæge sig
langs hele banen. Seatmast-elementet bruger IsoSpeed
afkoblingsleddet til at overføre agterbevægelse af seatmastens
øverste aero-sektion til en opadgående bevægelse af
det nedre seatmast-element. Frirummet lader den nedre
seatmast bevæge sig opad, mens hovedstellets overrør
forbliver uafhængigt af den nedre seatmast. Skyderen
kommer i kontakt med både det nedre seatmast-element
og hovedrammens overrør for at begrænse opadgående
afbøjning af den nederste seatmast efter rytterens præference.
Hvis skyderen er mod fronten af stellet, oplever rytteren større
eftergivenhed på cyklen, da det større tomrum giver den nedre
seatmast mulighed for at bevæge sig mere. Hvis skyderen er
tæt på bagdelen af rammen mod IsoSpeed afkoblingsleddet,
oplever rytteren mindre eftergivenhed, da skyderen forhindrer
bevægelse i frirummet foran.
Subjektiv testkørsel, testkørsel med måleinstrumenter og
laboratorietest var nogle af de valideringsprocedurer, som
Trek brugte til kontrollere, at den nye metode med justerbar
eftergivenhed fungerede som forventet og gav rytteren
mulighed for at justere cyklens eftergivenhed ved sadlen.
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Fig. 5. Ny Madone justerbar eftergivenhed Tech CAD-model (Top - stel
center-plan tværsnitsbillede,
Nederst - Iso-visning af bunden af overrøret og IsoSpeed-området).

I laboratoriet viste test af lodret eftergivenhed ved sadlen, at på
et 56 cm stel varierer eftergivenheden fra ca. 119 N/mm til 175
N/mm gennem skyderens justeringsområde, som vist i fig. 6.
Den nuværende Madone har en stivhed på ca. 144N/mm. Det
betyder, at den nye Madone både kan være mere (+17 %) og
mindre (-22 %) eftergivende end sin forgænger.

Når skyderen flyttes fra den forreste og mellempositionen, har
det en større effekt på eftergivenheden sammenlignet med
justering af skyderen fra midten til agerste position, som har en
relativt mindre effekt.

LODRET STIVHED [N/MM]

LODRET STIVHED I BAGESTE DEL AF STELLET

Ny Madone
Nuværende Madone

SKYDERPOSITION (HVIS RELEVANT)
1=FORREST, 3=MIDT, 5=AGERST
Fig. 6. Lodret stivhed i bageste del af stellet.
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En anden fordel ved denne teknologi er evnen til tæt at matche
værdier for vertikal eftergivenhed på tværs af alle stelstørrelser.
Dette skyldes, at det aftagelige seatmastelement er næsten
ens for alle stelstørrelser. På typiske racercykler giver den
vertikale eftergivenhed på mindre cykelstel stivere resultater
og falder gradvist i stivhed med stigende stelstørrelse. Dette
fænomen skyldes den grundlæggende bøjningsteori, hvor
længere cykelrørelementer generelt er mere modtagelige for
større bevægelser og omvendt for korte rør. Tænk på et tyndt,
langt metalrør, der passer til dine hænder. Det er meget lettere
at bøje det i halv mod et kort rør, fordi det er meget vanskeligt
at fremkalde nogen afbøjning. Da seatmastelementerne har
samme længde i hver stelstørrelse, er der mere ensartede
værdier for vertikal eftergivenhed i alle størrelser med denne
nye teknologi.

Figur 7 viser MIN / MAX vertikal eftergivenhed af alle størrelser.
Der er en lille nedadgående tendens i vertikal stivhed med
stigende stelstørrelse. Dette skyldes, at stellets overrør bliver
længere med stigende størrelse. På en traditionel cykel
kan værdier op til 30-40 % være forskellige i bogen en de
størrelser, der kan realiseres. På den nye Madone er der
omkring 3-6 % forskel på slutstørrelser. Ved sammenligning
af 50 cm stel alene (nuværende vs nyt), har den nye Madone
kapacitet til op til 27 % mere eftergivenhed.

LODRET STIVHED [N/MM]

MIN/MAX LODRET STIVHED I BAGESTE DEL AF STELLET FOR ALLE STØRRELSER

MIN lodret stivhed
MAX lodret stivhed

STELSTØRRELSE [CM]
Fig. 7. Lodret stivhed i bageste del af stellet (max og min), alle stelstørrelser.
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DÆMPER
For første gang i Treks IsoSpeed-historie introducerer Trek en
dæmper til systemet for at hjælpe med at styre rebound på
seatmasten. Da der blev introduceret en stor energitilførsel
(påvirkningsbegivenhed) på tidligere IsoSpeed steldesign,
kunne rytterne opleve den vigtigste fordel ved teknologien
gennem en stor bevægelse af seatmasten, som fremmer en
komfort. Denne bevægelse blev i vid udstrækning isoleret
fra de hovedstellets funktioner, der normalt ville begrænse
eller indsnævre et mere traditionelt stel under den samme
energitilførsel. Men i rebound-fasen af denne begivenhed
(hvor seatmasten begynder at vende tilbage til sin nominelle
placering), begrænsede den indførte hastighed kontrol
for rytteren, hvor følelsen af adskillelse fra sadlen kunne
forekomme.

Denne følelse kan både være ubehagelig og irriterende på
grund af det potentielle behov for at justere placeringen
på sadlen, og kan skabe langvarig træthed for rytteren.
Hvor alvorlig denne rebound er, afhænger af størrelsen af
energitilførslen. Ved at implementere en dæmper til IsoSpeedsystemet kan Trek styre og reducere denne rebound, som
ryttere kan opleve.

Fig. 8. Madone dæmper CAD-model (Venstre - Sidevisning af kørsel med et gennemsigtigt hovedstel, højre - Stellets centerplan tværsnitsbillede).

Dæmperen består af tre hoveddele: en elastomer dæmper
(rød), dæmperhus (grøn) og stelvogn (orange). Disse dele er
monteret på hovedstel af kulstof på bagsiden af sadelrøret og
interface med en fremhævet funktion på seatmastelementet
som vist i figur 8 ovenfor. Hovedstellet er gennemsigtigt til
hjælp til visualisering. I den viste figur og i stellets nominelle
tilstand er dæmperen forbelastet i kompression med en
stilleskrue mod seatmasten. Denne stilleskrue tillader
en rytter at aflaste dæmperen, så denne kan omplacere
justeringsskyderen, hvis det ønskes. Når den ønskede position
er valgt, vil det sidste trin være at forbelaste dæmperen
igen ved at justere stilleskruen, indtil den ligger ud på
dæmpervognen. Dette er en til/fra opsætning uden nogen
bestemt mikrojustering.
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Når seatmastelementet er lastet under en
påvirkningshændelse i sadlen, skaber den en drejning mod
uret set fra perspektivet af figur 8 eller cyklens drivside. Denne
bevægelse aflaster dæmperen lidt og forbereder den til
rebound-hændelse. Når seatmasten begynder at rotere tilbage
til nominel, forbelastes dæmperen, hvilket sænker bevægelsen
og absorberer rebound-energien

TEST PÅ LØBEBÅND
Trek går endnu længere end statiske laboratorietests for at
forstå cykeladfærd i dynamiske indstillinger. Hvad der sker i en
statisk laboratorietest, indikerer ikke altid eller repræsenterer,
hvad en rytter kan opleve under forskellige vejforhold. For
at hjælpe med denne proces og for at minimere så mange
miljøvariabler som muligt, udførte Trek instrumenteret test på
et nyudviklet løbebånd for yderligere at validere den justerbare
eftergivenhed og dæmperteknologi. Dette løbebånd gør det
muligt for Trek at ændre overfladerne for at gentage forskellige
vejforhold. Det er nogle af de forskellige forhold, som Trek kan
reproducere i et kontrolleret miljø, ved at ramme et stort hul
eller bump, hullapninger, grus og brosten. Se figur A1 - A4 i
bilaget for at se testopsætningen. Triaxle accelerometre og
lineære forskydningssensorer blev strategisk placeret til at
fange forskelle mellem den nuværende Madone og den nye
Madone. De måler afbøjningen mellem bagakslen og sadlen,
hvilket er en effektiv måling af bevægelse af cyklens bageste
affjedring.

Variabler som løbebåndshastighed og placering af IsoSpeedjusteringsskyder var et par af de andre variabler, der var
indeholdt i testplanen.
Figur 9 nedenfor beskriver de gennemsnitlige bevægelser fra
top til top mellem bagakslen og sadlen. Tænk på sadlen, der
komprimerer mod bagakslen. Vi ser, at testkørsel over enkelt
bump og kantsten stemmer bedst med de statiske resultater
fra testlaboratorie som tidligere angivet i figur 6. Figur 9
viser, at den nuværende Madones dynamiske eftergivenhed
ligger inden for det nye Madones område for dynamisk
eftergivenhed. Når vi kigger nærmere, kan se en generelt
konsekvent ændring i kompression, da justeringsskyderen
flyttes, hvor skyderposition 1 repræsenterer mest eftergivende
og skyderposition 3, mindst eftergivende. Endelig
bliver skyderens effektivitet mere tydelig med stigende
bumpstørrelse. Dette er især vigtigt, fordi det giver rytteren
øget dynamisk eftergivenhed, når det er mest nødvendigt.

GENNEMSNITLIG BEVÆGELSE FRA TOP TIL TOP [MM]

Trek satte op for at indsamle data for at vise effekten af den
nye justerbare eftergivenhed/dæmpning på rytteren, og
hvad det betyder for dem med hensyn til komfort. Der blev
udviklet en testplan, der involverede tre interne testryttere og
fem vejoverfladetyper på løbebåndet, der producerede 37
individuelle testkørsler afhængigt af kørselsformål.

Nuværende Madone
Ny Madone, skyder 1
Ny Madone, skyder 2
Ny Madone, skyder 3

GRUSVEJ

STOR GRUS

VASKEBRÆT

ENKELT BUMP

KANTSTEN

Fig. 9. Tot til top bevægelser, ny Madone vs nuværende Madone (skyder 1 = mest eftergivende indstilling, skyder 2 =
mellem, skyder 3 = mindst eftergivende indstilling).
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Figur 10 nedenfor viser pulskurverne for den nye Madone
ved de forskellige indstillinger for justeringsskyder på de
enkelte bumpkørsler. Kurverne genereres ved at finde
gennemsnittet af mange enkeltbumpsbelastninger under en
testkørsel og overlejre dem ved at normalisere forholdene
lige før påvirkningen. Endnu en gang ser vi trenden vist i
figur 9 på en anden måde, der kan give en bedre visuel
effekt af skyderpositionerne på den nye Madone. Det mest
interessante i figur 10 er at vise, hvad dæmperkomponenten
tilbyder rytteren. Husk, at hensigten med denne komponent

er at reducere, hvad en rytter oplever efter en påvirkning, og
integrere kontrolleret eftergivenhed af systemet. Hvis vi zoomer
ind i regionen umiddelbart efter påvirkning (Figur 11), ser vi
adskillelse mellem skyderkørsler og ved sammenligning af en
aktiveret dæmper vs en deaktiveret dæmper. Dette viser, at
dæmperen reducerer størrelsen af rebound efter påvirkning
med hele 13 %.

ENKELT 25 MM BUMP

Nuværende Madone

BAGAKSEL TIL SADELKOMPRESSION [MM]

Ny Madone, skyder 1 uden dæmper
Ny Madone, skyder 1 med dæmper
Ny Madone, skyder 2 uden dæmper
Ny Madone, skyder 2 med dæmper
Ny Madone, skyder 3 uden dæmper
Ny Madone, skyder 3 med dæmper

TID [S]
Fig. 10. Enkelt 25 mm bump - pulskurver, ny Madone (skyderens placeringer 1 – 3, dæmper til/fra) (Skyder 1 = mest
kompatible indstilling, skyder 2 = mellem, skyder 3 = mindst kompatibel indstilling).

Fig. 11. Zoomet ind afbildning af figur 10 ved punkt for
rebound efter påvirkning (skyder 1 = mest eftergivende
indstilling, skyder 2 = mellem, skyder 3 = mindst
eftergivende indstilling).
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Fig. 12. Sporing af hoftebevægelse ved hjælp af et
højhastigheds kamera.

Denne reduktion kan også kvantificeres ved at spore en rytterens hoftebevægelse, som blev udført i Treks laboratorium
ved hjælp af et højhastigheds kamera (Figur 12). Analyse af den vertikale bevægelse (Figur 13) mellem den nye Madone
(skyderindstilling 1, dæmper aktiveret) og nuværende Madone afslører, at disse effekter tilføjer en betydelig reduktion i rystelser
af cyklistens krop: slutmålet for enhver affjedringsteknologi.

LODRET BEVÆGELSE VED HOFTE [MM]

ENKELT 25 MM BUMP

Ny Madone
Nuværende Madone

TID [S]
Fig. 13. Ny Madone vs nuværende Madone, sporing af hoftebevægelsen under enkelt
bump på 25 mm.
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Endelig gik Trek ud for at definere, hvordan den nye Madone
opfører sig i forhold til den nuværende Madone med et
dæmpningsforhold. Et dæmpningsforhold er en fælles
dimensionløs måling til at beskrive, hvordan oscillatoriske
systemer forfalder efter en energitilførsel. Med andre ord,
hvor hurtigt en svingning falder fra en top til den næste.
Tænk på at holde en basketball og slippe den fra en given
højde og lade den hoppe, indtil den ikke længere gør det.
Hvert efterfølgende hop er mindre end det foregående. Et
eksempel på denne type oscillation kan ses i figur 13, hvor
hver efterfølgende top er mindre end den foregående. Sæt i
sammenhæng med en cykel, når vi kører over et stort bump,
ønsker vi, at sadlens og rytterens løbende bevægelse falder
tilbage til stabil tilstand så hurtigt som muligt efter bumpet.
Denne virkning giver mere kontrolleret komfort og begrænser
langvarig træthed af rytteren. Mindre dæmpningsforhold
indebærer længere henfaldshastigheder, og et større forhold
indebærer en hurtigere henfaldshastighed.

Figur 14 nedenfor viser dæmpningsforholdene for den
nye Madone i forskellige skyderpositioner i forhold til den
nuværende Madone. Disse forhold blev beregnet ved hjælp
af den logaritmiske reduktionsmetode og er kort beskrevet i
bilaget. Figur 14 viser, at den nye Madone tilbyder en stigning i
dæmpningsforholdet på mellem 44 og 61 %.

DÆMPNINGSFORHOLD

NUVÆRENDE MADONE

NY MADONE, SKYDER 1

NY MADONE, SKYDER 2

NY MADONE, SKYDER 3

Fig. 14. Dæmpningsforhold af den nye Madone ved forskellige skyderpositioner vs nuværende Madone (skyder 1
= mest eftergivende indstilling, skyder 2 = mellem, skyder 3 = mindst eftergivende indstilling).
--- Bilaget illustrerer også positive virkninger af den nye Madone vs den nuværende Madone på vaskebrætlignende overflader. ---
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PASFORM
Trek har tidligere tilbudt Madone-cykler gennem H1 og H2 på
stel ved at vælge en passende integreret styr og frempindkombination og tilføje passende headset afstandsstykker
for at færdiggøre en rytters cykel-cockpit. På grund af den
integrerede karakter af den tidligere generation Madone
styr/frempin-kombination var størrelsesmulighederne noget
begrænsede, og dyre investeringer var nødvendige for at
ændre kombineret styr/frempind sammenlignet med hvad
kunderne kan vælge på andre Trek-vejemodeller som Emonda
og Domane. Trek så dette som en mulighed for at forbedre
og udvide sit udvalg af forskellige cykler og opretholde den
samme og, nu forventede, integrerede karakter af Madonecockpiten.
`
Trek introducerer H1.5 pasform på stel, flere frempindmuligheder, en styr-størrelse og +/- 5 grader af styr til den nye
Madone. Med denne nye opdatering af pasform tilbyder Trek
et af de bredeste spektrum af mulige pasforme til mænd og
kvinder med en integreret cockpit.
I stedet for at producere Madones i H1 og H2 pasform både
i skive- og fælgbremsning (28 unikke stel,) fokuserede Trek
på, hvad der ville være hensigtsmæssigt for forbrugere og
halverede antallet ved at implementere en pasform (H1.5)
for hver bremsetype. Stellets stakhøjde, dybde (reach) og

Fig. 15. Ny Madone H1.5 stelafstand.
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længde af kronrør er de tre vigtige funktioner, der er ændret.
Den nye pasform ændrede ikke nogen andre attributter for
stellets geometri fra den tidligere generation af Madone,
der producerede den ekstraordinære kørekvalitet, som
Madone-navnet er kendt for. Med tilføjelsen af skivebremser
og ved samtidigt at producere fælgbremsecyklen, kunne
Trek-ingeniører fokusere på større analytiske indsatser
på aerodynamisk luftmodstand og vægt på færre stel.
Stelstørrelser varierer stadig fra 50 cm til 62 cm for hver
bremsetype. Diagrammet med afstande for den nye Madone
kan ses i figur 15 nedenfor. Den bedste egenskab, der passer
til dette, er større fleksibilitet til en ændring af pasform med de
nye frempind, styr og styrruller.

Treks styr og frempind til den nye Madone er blevet adskilt i
et mere traditionelt, men stadig proprietært system. Figur 16
viser bruddet af, hvordan delene er blevet splittet. Denne nye
opsætning tilbyder 40 mulige konfigurationer i forhold til de 26
mulige konfigurationer, når man overvejer H1 / H2-stel. Ryttere
får også den ekstra fordel ved +/- fem grader af styrruller for at
muliggøre dybere forbedring af pasform.
Tabel 4 viser de styr-- og frempindindstillinger, der blev
tilbudt hos den nuværende Madone, og hvad der tilbydes i
den nye Madone. De 7-graders frempind tilbyder branchens
standardopstilling, og -14-graders frempind er beregnet til at
give de nuværende Madone H1-ryttere mulighed for at matche
deres samme pasform samt tilbyde mere fleksibilitet til nye
forbrugere. Frempind tilbydes i 90 mm til 130 mm længder i
både -7 ° og -14 ° vinkler. Styret modtager en ekstra bredde
størrelse og tilbydes i Variable Radius Compact Flare (VRCF),
der passer i bredder fra 38 cm til 44 cm. Med disse udvidede
muligheder er skift af pasformen nu nemmere og mere
overkommelig.

Fig. 16. Ny Madone styr og frempind CADmodel.

Skema 4. Ny Madone styr og frempind muligheder vs. nuværende Madone styr/
frempind kombination.
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VIDEREUDVIKLING OG INTEGRATION
FÆLGBREMSER
De nye fælgbremser er blevet redesignet med forbedret funktionalitet og nem opstilling i tankerne. Bremsearmen bruger
uafhængige fjederspændingsskruer til at centrere bremseklodserne, og giver mulighed for præcise pudejusteringer ved slid
af bremseklodsen, og justere håndtagskraften til den ønskede følelse. Afstandsskruernes rækkevidde tillader at bytte mellem
fælgbredder i området 23 – 28,5 mm uden at justere midterkilen.

Fig. 17. Ny Madone med forreste fælgbremse CAD-modeller

Den største ændring på fælgbremsecyklen i forhold til den nuværende Madone er placeringen af frontbremsen. Trek så en
mulighed for yderligere at forbedre Madones aerodynamiske fordele ved at placere frontbremsen på bagsiden af forgaflen, så
den integreres problemfrit med formen af forkgaffel og skrårør. Bremsebelægning er forbremsen er nu designet til at muliggøre
farvematchning med stellet og forkgaflen. Ved hjælp af et lignende centertrækdesign fra den nuværende Madone føres
frontbremsehuset nedad den forreste del styrrøret gennem bunden af styrrøret og det nedre kronrørs leje og ud af forkgaflens
bagside. Med det samme design af centertræk og form passerer bagbremsens yderkabel igen gennem overrøret med et stop
ved dæmpervognen på bagsiden af sadelrøret, hvilket gør det muligt at udsætte ganske lille længde af bremsekabel for vinden.

Fig. 18. Ny Madone forreste fælgbremse og bageste fælgbremse CAD-modeller monteret til stel for at vise
formfaktor
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Den forreste bremse (bremse, umalet dække og stop) kommer med 152 g, hvilket sparer ca. 5 g fra den nuværende Madone.
Den bageste bremse (bremse, umalet dække og stop) kommer med 152 g, hvilket matcher den nuværende Madone.
Dækafstand er designet til 25 C dæk i salbar form for at overholde ISO-regler for dækafstand.

SKIVEBREMSER
Adskillelse af skivebremser var et kritisk moment under
forskning og udvikling af den nye Madone. Aerodynamik og
føring af bremsekabel var to områder, der skulle behandles
og omhyggeligt overvejes. På den aerodynamiske side
bliver skivebremserne en bekymring, når man overvejer
vind ved drejning på siden modsat gearsiden. Trek
byggede detaljerede CFD-modeller af skivebremsekalipere
og rotorer ved at anvende egen 3D-scanningsoftware.
Opretholdelse af fuldstændig intern slangetrækning krævede,
at Trek udforskede unikke måder at føre både fælget og
skivebremserne gennem det nederste leje af kronrør.
En løsning, som Trek kom med og var tilpasset begge
bremsetyper, var føring i gaffelstyrrøret over det nedre
kronrørleje, og derfra skulle føring foregå ad separate veje.
På skivebremsens side var det imidlertid sværere at passere
bremseslangen fra styrrøret til gaffelbenet uden for siden
modsat gearsiden.
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For at overvinde denne forhindring binder Trek i et ruterør for
nemt at skubbe bremseslangen fra gaffelbenet op til styrrøret
for en problemfri og værktøjsfri oplevelse.
Skivebremser tilbyder også større dækspecifikation. Den
nye Madones med skivebremse har en dækafstand, der er
designet til 28 C dæk i salbar form for at overholde ISO-regler
for dækafstand.

SADELPIND/ LET MONTERINGSBESLAG
Som på den nuværende Madone og nu igen på den nye
Madone med mere aerodynamisk raffinement, frigør
IsoSpeed-systemet igen sadelpinden for at bruge den
dokumenterede KVF-teknologi, der matcher vindsvindens
sadelrør og uovertruffen lodret efergivenhed. Sadelipindens
hoved fortsætter med at bruge et uafhængigt klembolt og
skinneklemmesystem for at muliggøre uendelig vipning og
bagudjustering.

Treks P1-program. Endelig, for at integrere sikkerheden i
designet, er et monteringsbeslag til Flare R-lys blevet designet
til at blive klipset på bagsiden af sadelpindhovedet og giver et
rent og integreret look (Figur 19). Refleksbeslaget monteres
problemfrit i bagsiden af sadelpinden for et rent og integreret
look.

Det nye ved sadelpinden er også et integreret indvendige
kile (Figur 20) for at give et renere look på bagsiden af
sadelpinden. Ikke mere udvendig kileklemme design, og nu er
bagsiden af seatmasten fuldt malet. Pinden kommer nu med
fire farver og fuld tilpasning gennem

Fig. 19. Ny Madone sadelpind med integreret
monteringsbeslag til lygte
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Fig. 20. Ny Madone sadelpind viser indvendig kile

STYR/FREMPIND
Som nævnt tidligere, var udvidelsen af Madone pasform-serien en af de højeste prioriteter for Trek-ingeniører. Deling af styret i to
stykker var den bedste og mest oplagte løsning, men Trek havde også brug for at opretholde de aerodynamiske krav. Resultatet
er et frontplade-design, der giver et aerodynamisk, rent, integreret look. Styret har nu også fået bukket toppen til bedre
ergonomisk håndplacering, når du kører i denne position. En sammenligning af den nuværende Madone og den nye Madone
kan ses i figur 21 nedenfor.

Fig. 21. Ny Madone styr (venstre) viser tilbagebukning for ergonomi vs nuværende Madone (højre)

Headset afstandsstykker fortsætter med at bruge et todelt
klemmeskal -design for at give mulighed for nem tilføjelse
eller fjernelse uden at føre nogen slanger eller kabler på
ny efter cykelopbygning. Opdateringer til afstandsstykker
omfatter en reduktion i synlige afskærmningslinjer, et helt nyt
design af sikkerhedslås, der forbedrer brugervenligheden af
cykler, og to stakstørrelser på 5 mm og 15 mm. Endelig blev
topkapsels leje opdateret til at bestå af en enkel del, og en
anden opdatering fjerner NDS-udskæringen, der blev brugt til
føringen af bagfælgbremsen på den nuværende Madone. Se
fig. 22 for sammenligning

Fig. 22. Ny Madone headset afstandsstykker (venstre) vs nuværende
Madone (højre)
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KONTROLCENTER
Kontrolcenteret er blevet opdateret for at imødekomme alle
byggespecifikationer med en enkelt del (Figur 23) og er blevet
flyttet til den aerodynamisk optimerede skrårør til vandflaske.
Vandflaskeholderen er også monteret på kontrolcentret. På
mekaniske opstillinger huser kontrolcentret både for- og
bagskifter. Der er ikke længere en skive til justering af forskifter
på grund af OEM-fremskridt. Til elektroniske opsætninger
placerer kontrolcentret Di2-batteriet og kryds B-boksen på
ét sted, og huser ikke længere ladeporten, da den er flyttet
til styrenden. Kontrolcentret rummer også den bageste
skivebremseslange for at forhindre raslen i skrårøret.

Fig. 23. Ny Madone kontrolcenter
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VALIDERING AF TREK SEGAFREDO

Trek Segafredo-holdet blev brugt flere gange i hele
udviklingsprocessen af den nye Madone for at sikre, at cyklen
tilbød ryttere og forbrugere en fordel over sine konkurrenter
såvel som mod den nuværende Madone. I december 2017
kørte teamet de første Madone prototyper på Sicilien. Denne
første store test tilbød teamet to unikke laminater af den nye
Madone og testede alle aspekter af cyklens præstationer i
klatring, svingning, sprint og komfort mod den nuværende
Madone. Tilbagemeldingen førte til et mere poleret laminat,
der var en kombination af de to tidligere testede laminater,
yderligere undersøgelse af den justerbare eftergivenhed, og en
forbedret styr/frempind grænseflade.
En anden større testkørsel blev afholdt i Mallorca i januar
2018. Teamets feedback om opfølgningen af Madoneprototyper bekræftede, at opdaterede laminater var bedst
i klassetilpasning og den nye H1.5 geometri / pasform var
optimal. Det
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viste også Trek, at de teknologiske og funktionelle
opdateringer skabte en cykel, der var hævet over den
nuværende Madone. Dette er et ægte bevis på Trek
ingeniørarbejders evne til at skabe og forbedre eksisterende
produkter, der allerede er bedst i klassen, og den ubestridelige
værdi af at eje et professionel cykelhold for en cykelproducent.

APPENDIKS
SUPPLERENDE TEST PÅ LØBEBÅND, BILLEDER OG INFORMATION

Figur A1. Løbebånd, laboratorietest

Figur A2. Dataindsamlingssystem på skrårør
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APPENDIKS
SUPPLERENDE TEST PÅ LØBEBÅND, BILLEDER OG INFORMATION

Figur A3. Lineær bevægelsessensor.

Figur A4. Triaxial accelerometerfordeling.
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APPENDIKS
SUPPLERENDE TEST PÅ LØBEBÅND, BILLEDER OG INFORMATION

Ny Madone
Ny Madone dæmpning
Ny Madone Rdæmpning
Log. (Ny Madone dæmpning
Log. (Ny Madone Rdæmpning

TID [S]
Figur A5. Eksempel på en oscillatorisk kurve anvendt til beregning af dæmpningsforholdet via
den logaritmiske reduktion.

For underdæmpede systemer, der udviser oscillerende
bevægelse, kan dæmpningsforholdet beregnes ved hjælp af
den logaritmiske reduktionsmetode. Det er defineret som den
naturlige log af forholdet mellem to successive amplituder som
vist i figur A5. Dæmpningsforholdet beregnes derefter af det
følgende, hvor zeta (ζ) er dæmpningsforholdet, og delta (δ)
repræsenterer den logaritmiske reduktion.

29

Madone SLR Hvidbog

APPENDIKS
SUPPLERENDE TEST PÅ LØBEBÅND, BILLEDER OG INFORMATION

LODRET BEVÆGELSE VED HOFTE [MM]

OVERFLADE = ENKELT BUMP

Ny Madone
Nuværende Madone

VANDRET BEVÆGELSE VED HOFTE [MM]
Figur A6. Graf for sporing af hoftebevægelse pr. figur 12 for flere gentagne bumpe.

VIBRATIONSENERGI

VASKEBRÆT-OVERFLADE

VIBRATIONSFREKVENS [Hz]
Figur A7. Effektspektraldensitetsanalyse, der viser reduktionen i accelerationsstørrelsen for test
med vaskebræt-overflade.
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