ESTUDO TÉCNICO MADONE SLR
A u t o
T i m H a
P a u l H
A l e x B e d

r e s
r t u n g
a r d e r
i n g h a u s

CONTEÚDOS
3

IN TRODUÇÃO

4

PERFOR M A NCE A ERODIN Â MICA

6

PESO DA BICICLE TA

11

TECN OLOGIA DE COMPORTA MEN TO V ERTICA L A JUSTÁV EL M A D ONE

19

A N Á LISE BIO MECÂ NICA FIT

21

A PERFEIÇOA MEN TO E IN TEGR AÇÃO

27

A NE XO

INTRODUÇÃO
A conceção de uma bicicleta aerodinâmica requer um
equilíbrio delicado entre muitas variáveis. Ir na direção de
uma variável significa que o resultado pode comprometer
outra variável ou variáveis. Para conceber uma bicicleta
aerodinâmica de competição completa, as primeiras e
mais importantes variáveis incluem aerodinâmica e peso.
Contudo, existem diversas outras, incluindo o conforto, o
ajuste, a manobrabilidade, a rigidez do quadro, a estética e a
integração. A nova Madone tem como objetivo ser a melhor e
mais completa bicicleta de competição e um aperfeiçoamento
em relação à Madone atual.
O atual estudo da Madone foi ao detalhe de descrever a
Dinâmica dos Fluidos Computacional (DFC) da Trek e os
processos de iteração do design, assim como se focou no
aperfeiçoamento da performance da bicicleta. Mais uma
vez, a Trek utiliza essas mesmas metodologias e técnicas
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na nova Madone. Este novo estudo vai rever o desempenho
aerodinâmico e os diversos pesos de construção da bicicleta
em comparação com a Madone atual. Vai também versar
detalhadamente sobre as melhorias em termos de conforto,
ajuste, integração e afinação em relação à Madone atual e que
melhoram significativamente a experiência do ciclista.
O foco e atenção da Trek nos detalhes da completamente
nova Madone não tem paralelo. A nova Madone foi concebida
para oferecer versatilidade de desempenho com uma
estética/linguagem integrada sem comparação, e também
para inspirar os ciclistas que a utilizam a pedalar mais.

AERODINÂMICA
A Trek foca-se em diversas métricas na análise DFC para
identificar oportunidades de redução do atrito e para
melhorar ou manter o desempenho aerodinâmico. A maior
ênfase é colocada em obter o menor atrito possível, mas
são também investigados os seguintes pontos para informar
os engenheiros de design acerca das áreas a melhorar.
Separação do fluxo na superfície, vórtices de baixa-energia
próximos da superfície da bicicleta, quantidade de turbulência
da esteira, força local e acumulada sobre a roda, forqueta,
quadro e componentes (Imagem 1). Existem também formas
que a Trek utiliza a DFC para compreender e desenvolver
componentes aerodinâmicos. A análise de todas estas
métricas e a calibração rigorosa dos modelos DFC nos
resultados do túnel de vento colocam a precisão da DFC da
Trek dentro dos 3% de resultados experimentais.
Imagem 1 - Simulação DFC (Força Local e Acumulada vs Posição
Axial), apresentação da iteração do processo de design desde a
primeira revisão até à mais recente revisão (Amarelo - primeira iteração
da nova Madone, Azul - Madone atual, Vermelho - última iteração da
nova Madone).
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O objetivo da Trek para a nova Madone era manter o
desempenho aerodinâmico do atrito da Madone atual (dentro
dos 30g) ao longo de uma amplitude de direção média dos
-12.5° até aos 12.5°. A Trek considera que esta amplitude é a
direção do vento mais comum que os ciclistas experimentam
baseada em dados recolhidos na prática através de diversos
estudos. Com a inclusão dos modelos de travões de discos,
foram incluídos novos requisitos de ajuste, novas tecnologias
de conforto, estética atualizada de componentes e foi criada
uma das mais leves bicicletas aerodinâmicas do mercado. A
Trek foi ainda confrontada com o grande desafio de manter o
desempenho aerodinâmico. A melhoria no design iterativo da
Trek está resumida na Imagem 1. Os primeiros designs eram
mais lentos do que a atual Madone e na altura que a Trek
chegou à fase da maquinaria de produção, estava previsto
que o desempenho seria superior ao da Madone atual.

Os resultados experimentais recolhidos no Túnel de Vento de
Baixa Velocidade de San Diego são apresentados na Imagem
2. Os números finais da nova Madone mostram uma média
de 3216g ao longo de uma amplitude de direção de -12.5° a
12.5° contra os 3202g da Madone atual. Uma diferença de
14g que está dentro do objetivo de projeto da Trek e dentro da
margem de erro experimental do túnel de vento.

Teste TVSD 1809 -- Dados de Quadro de Bicicleta de
Estrada com Manequim
(Atrito convertido aos eixos da bicicleta, taras das escoras
removidas, normalizado para 48.3 km/h)

- AMPLITUDE DE DIREÇÃO -12.5
até aos 12.5 graus
- Nova Madone (3216g)
- Madone Atual (3202g)

ATRITO [GRAMAS]

Nova Madone
Madone Atual

BETA [GRAUS]
Imagem 2. Resultados do Túnel de Vento (SD LSWT, Abril 2018) Teste 101 nova Madone (Azul) vs. Teste 107 Madone atual
(Verde), bicicletas com manequim ciclista e 2 bidões.
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Estudo Técnico Trek Speed Concept 2014, Secção 3.2 “Recolher medidas aerodinâmicas no mundo real”
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PESO
O peso da bicicleta é uma caraterística tangível à qual
os atletas e consumidores dão grande importância. A
conceção de uma das melhores e mais completas bicicletas
aerodinâmicas de competição requer um equilíbrio delicado
entre aerodinâmica, rigidez de quadro e, consequentemente,
peso da bicicleta.
Os perfis aerodinâmicos, em geral, são uma má escolha
quando se leva em consideração a rigidez do quadro e o
peso. Quando são adequadamente alinhados para conferir
vantagem aerodinâmica ao quadro da bicicleta, as suas
propriedades transversais não se coadunam muito bem
com a rigidez do quadro e peso devido à panóplia de
exigências a que um quadro de bicicleta está normalmente
sujeito. As forças de pedalada são laterais por natureza e
as propriedades transversais de flexão a que uma bicicleta
aerodinâmica está sujeita vão no sentido mais fraco de
desempenho para contrariar essas forças. Geralmente,
um quadro de bicicleta confere maior rigidez e peso mais
baixo com perfis de tubos simétricos mais largos. Em
sentido contrário, um quadro de bicicleta confere melhores
propriedades aerodinâmicas com tubos mais estreitos.
Uma bicicleta aerodinâmica de competição versátil exige
um equilíbrio cuidadoso entre estas duas caraterísticas
antagónicas. Se a opção for pela aerodinâmica e uma
bicicleta mais rápida, o resultado final é normalmente um
quadro mais pesado para se alcançar a rigidez indicada para
uma ótima bicicleta. Se a escolha recair numa bicicleta mais
leve, o resultado é normalmente um quadro mais lento devido
ao formato mais largo dos tubos que aumentam o atrito
aerodinâmico e tornam a bicicleta mais lenta.
Os objetivos da Trek para a nova Madone passaram por
manter o desempenho aerodinâmico da Madone atual
e reduzir ou manter o peso da bicicleta na versão com
travões de aro, sendo adicionadas novas funcionalidades.
A tecnologia de comportamento vertical regulável, um
amortecimento de ressalto, o guiador e avanço separados
e uma estética redesenhada são apenas algumas das
caraterísticas que fazem com que esta seja a melhor e mais
versátil bicicleta de competição. Para a bicicleta com travões
de disco foi estabelecida uma meta de 7.5kg com as mesmas
caraterísticas previamente listadas.
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Imagem 3. Simulação FEA (densidade de energia de deformação).
Uma das muitas iterações apresentando zonas de alta deformação
para ajudar os designers a melhorarem a eficiência estrutural.

No sentido de ultrapassar este desafio, a Trek empenhou-se
a fundo para garantir que o quadro da nova Madone podia
ajudar na redução ou manutenção do peso da bicicleta
em relação à Madone atual. Foram analisados inúmeros
modelos de elementos finitos para que as diversas zonas
do quadro fossem afinadas e retirado tanto peso quanto
possível, tudo isto enquanto se tentava equilibrar os requisitos
aerodinâmicos. Assim que os engenheiros da Trek se sentiram
confortáveis com as simulações e previsões, foi a altura de ver
o que era possível fazer ao nível da construção de todos os
componentes em carbono da bicicleta.
A Trek trabalhou de perto com os fornecedores no sentido
de garantir que todos os detalhes dos laminados dos
componentes em carbono eram escrutinados para ajudar
a atingir as metas de peso da bicicleta. O esforço resultou
numa bicicleta com caraterísticas adicionais que beneficiam
o ciclista, que é tão rápida e leve como a Madone atual. A
versão com travões de aro iguala a Madone atual (7.1kg) e
a completamente nova versão com travões de disco pesa
até 7.5kg, dependo do esquema de pintura. As três tabelas
seguintes apresentam a descrição pormenorizada do peso da
bicicleta numa variedade de configurações: Shimano Di2 Disc,
Sram Red eTap HRD e Shimano Di2 de Aro.
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Imagem 4. Simulação FEA (Comportamento Vertical), Uma das muitas
iterações apresentando como o elemento do espigão se comporta sob
força vertical exercida no selim.

Tabela 1. Peso da Nova Bicicleta Madone, especificações Travões de Disco Shimano Dura-Ace Di2.
(Aviso: Bicicleta sem pintura, avanço rebaixado, espaçadores da caixa de direção não considerados no total)

Roda Dianteira

Roda Traseira

Eixo Pedaleiro

Cockpit / Direção

Selim / Espigão

Travão

COMPONENTES

ESPECIFICAÇÕES

Roda com fita de aro

Bontrager Aeolus 6 Disc Clincher

740.2

Roda QR

DT RWS [12 x 124]

51.0

Rotor + anilha de fixação

SM-RT900-S [160mm]

126.6

Pneu

Bontrager R4 320 TPI 25C

230.0

Câmara-de-ar

Bontrager Leve [válvula de 80mm]

65.0

Roda com fita de aro

Bontrager Aeolus 6 Disc Clincher

858.6

Roda QR

DT RWS [12 x 124]

59.6

Rotor + anilha de fixação

SM-RT900-S [160mm]

126.6

Pneu

Bontrager R4 320 TPI 25C

230.0

Câmara-de-ar

Bontrager Leve [válvula de 80mm]

65.0

Cassete com anel de fixação

CS-R9100 [11-28D]

193.0

Pedaleiro

FC-R9100 [170mm 53-39D]

621.0

Eixo pedaleiro

NSK com vedantes & Axle Shield

52.7

Rolamento Superior da Caixa de Direção

513538 [MR031S]

24.5

Rolamento Inferior da Caixa de Direção

540243 [MR006]

22.5

Espaçadores da Caixa de Direção [DS/NDS]

15mm [561913/4]

11.7

Espaçadores da Caixa de Direção [DS/NDS]

5mm [561911/2]

4.4

Tampa Superior / Parafuso e Tampo de Compressão

566031

39.8

Anilha de compressão

563834

7.6

Tampo Superior de Rolamento

561910 [SRP]

23.8

Avanço

110mm x -7graus - todas as ferragens + placa frontal

207.0

Guiador

42cm VRCF

276.0

Fita Isoladora

3M Super 33+ [200mm]

1.3

Fita de guiador + tampos

Cortiça com Gel Bontrager [534772 -Preto]

62.0

Batente de Direção + Parafuso

565905 / 318529

1.4

Manete de mudanças (esquerda)

ST-R9170

158.0

Manete de mudanças (direita)

ST-R9170

158.0

Forqueta

(rebaixado = 196mm)

421.0

Selim

Bontrager Montrose Pro [138mm]

169.0

Espigão + ferragens da cunha de encaixe

Curto x 25 [todas as ferragens]

234.8

Zona Posterior do Espigão em Borracha

557630

8.0

Travão Dianteiro + pastilhas em resina + tubo hidráulico

BR-9170-F

162.1

Travão Traseiro + pastilhas em resina + tubo hidráulico

BR-9170-R

165.5

Adaptador de 160mm Travão Traseiro

Transmissão

Quadro

Encaixe de Ilhós do Travão Traseiro

330578

1.8

Desviador dianteiro

FD - R9150

104.0

Parafuso do Desviador Dianteiro + Anilha em Carbono

531901 + 543903

5.8

Desviador Traseiro

RD - R9150

198.0

Entrada de Carregamento

Shimano Di2 EW-RS910

10.4

Bateria Interna

Shimano Di2

50.0

Kit de fios

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

50.0

Corrente

CN-HG901-11

247.0

Retentor de Corrente com anilha e Parafuso

566021 + 321693 & 521137

16.5

Entrada Junção DT

561882 + 510973 & 2 Braçadeiras de plástico

44.1

Ilhó de Saída do Fio do Desviador Dianteiro

440697

0.5

Ilhó de Saída do Fio do Desviador Traseiro

317292

0.5

Quadro

1478U0519 - SRP

870.0

Espigão

564480 -SRP

151.0

Extensor de Suporte do Desviador Traseiro com parafusos

524884 + 524188

11.7

Cobertura DuoTrap

521455

3.0

Amortecimento

564027 - Carreto, encaminhamento, protetor de borracha, 2
parafusos de montagem, parafuso de pré-carga

17.4

Parafuso de Preensão + Protetor de Borracha

564444 + 568099

4.7

Botão Deslizante de Ajuste

564294

3.9

Ferragens IsoSpeed

569265 - Parafuso, porca, anilha, anilha ondulada, 2 casquilhos,
casquilho interno

26.0

Cobertura IsoSpeed [externa]

565903 - SRP

7.6

Cobertura IsoSpeed [interna]

565904

8.0

Totais

7.405kg

Total
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Tabela 2. Peso da Nova Madone, especificações SRAM Red eTap HRD.
(Aviso: Bicicleta sem pintura, avanço rebaixado, espaçadores da caixa de direção não considerados no total)

Roda Dianteira

Roda Traseira

COMPONENTES

ESPECIFICAÇÕES

Roda com fita de aro

Bontrager Aeolus 6 Disc Clincher

740.2

Roda QR

DT RWS [12 x 124]

51.0

Rotor + anilha de fixação

Centerline Centerlock [160mm]

124.6

Pneu

Bontrager R4 320 TPI 25C

230 g

Câmara-de-ar

Bontrager Leve [válvula de 80mm]

65.0

Roda com fita de aro

Bontrager Aeolus 6 Disc Clincher

858.6

Roda QR

DT RWS [12 x 124]

59.6

Rotor + anilha de fixação

Centerline Centerlock [160mm]

124.6

Pneu

Bontrager R4 320 TPI 25C

230.0

Câmara-de-ar

Bontrager Leve [válvula de 80mm]

65.0

Cassete com anilha de fixação

XG-1190 [11-28D]

169.0

Eixo Pedaleiro

Pedaleiro

Red [GXP 170mm 53-39D]

609.0

Eixo pedaleiro

NSK c/selagens & Axle Shield

52.7

Zona de Condução
(Cockpit) / Direção

Rolamento Superior da Caixa de Direção

513538 [MR031S]

24.5

Rolamento Inferior da Caixa de Direção

540243 [MR006]

22.5

Espaçadores da Caixa de Direção [DS/NDS]

15mm [561913/4]

11.7

Espaçadores da Caixa de Direção [DS/NDS]

5mm [561911/2]

4.4

Tampo Superior / Cinta e Tampo de Compressão

566031

39.8

Anilha de compressão

563834

7.6

Tampo Superior de Rolamento

561910 [SRP]

23.8

Avanço

110mm x -7graus - todas as ferragens + placa frontal

207.0

Guiador

42cm VRCF

276.0

Fita isoladora

3M Super 33+ [200mm]

1.3

Fita de guiador + tampos

Cortiça com Gel Bontrager [534772 -Preto]

62.0

Batente de Direção + Parafuso

565905 / 318529

1.4

Manete de mudanças (esquerda)

Ver Travão

0.0

Manete de mudanças (direita)

Ver Travão

0.0

Forqueta

Atenção ao comprimento do tubo de direção (rebaixado = 196mm)

421.0

Selim

Bontrager Montrose Pro [138mm]

169.0

Espigão + ferragens da cunha de encaixe

Curto x 25 [todas as ferragens]

234.8

Zona Posterior do Espigão em Borracha

557630

8.0

Manete de Mudanças Dianteira + Travão Dianteiro + calços de resina
+ tubo hidráulico

Sram Red eTap HRD

390.2

Manete de Mudanças Dianteira + Travão Dianteiro + calços de resina
+ tubo hidráulico

Sram Red eTap HRD

380.1

Encaixe de Ilhós do Travão Traseiro

330578

1.8

Desviador dianteiro

Desviador Dianteiro + Bateria

164.0

Parafuso do Desviador Dianteiro

531901 + 543903

5.8

Desviador Traseiro

Desviador Traseiro + Bateria

236.0

Corrente

Red 22 [114 elos]

246.0

Retentor de Corrente com anilha e Parafuso

566021 + 321693 & 521137

16.5

Ilhó de Saída do Fio do Desviador Dianteiro

440697

0.5

Ilhó de Saída do Fio do Desviador Traseiro

317292

0.5

Retentor de Corrente com anilha e Parafuso

566021 + 321693 & 521137

16.5

Entrada DT Junction

561882 + 510973 & 2 Braçadeiras de plástico

44.1

Ilhós de Saída do Fio do Desviador Dianteiro

440697

0.5

Ilhós de Saída do Fio do Desviador Traseiro

317292

0.5

Quadro

1478U0519 - SRP

870.0

Espigão

564480 -SRP

151.0

Extensor de Suporte do Desviador Traseiro com parafusos

524884 + 524188

11.7

Cobertura DuoTrap

521455

3.0

Amortecedor

564027 - Carreto, encaminhamento, protetor de borracha, 2 parafusos de montagem, parafuso de pré-carga

17.4

Parafuso de Preensão + Protetor de Borracha

564444 + 568099

4.7

Botão Deslizante de Ajuste

564294

3.9

Ferragens IsoSpeed

569265 - Parafuso, porca, anilha, anilha ondulada, 2 casquilhos,
casquilho interno

26.0

Cobertura IsoSpeed [externa]

565903 - SRP

7.6

Cobertura IsoSpeed [interna]

565904

8.0

Selim / Espigão

Travão

Transmissão

Quadro

Totais
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7.423kg

Tabela 3. Peso Nova Madone, especificações Travões de Aro Shimano Dura-Ace Di2.
(Aviso: Bicicleta sem pintura, avanço rebaixado, espaçadores da caixa de direção não considerados no total)

COMPONENTES

ESPECIFICAÇÕES

Roda com fita de aro

Bontrager Aeolus 6 Clincher

712.1

Roda QR

Race Lite (Came Interno 100mm)

55.0

Pneu

Bontrager R4 320 TPI 25C

230.0

Câmara-de-ar

Bontrager Leve [válvula de 80mm]

65.0

Roda com fita de aro

Bontrager Aeolus 6 Clincher

861.7

Roda QR

Race Lite Estrada (Came Interno 130mm)

60.0

Pneu

Bontrager R4 320 TPI 25C

230.0

Câmara-de-ar

Bontrager Leve [válvula de 80mm]

65.0

Cassete com anilha de fixação

CS-R9100 [11-28D]

193.0

Eixo Pedaleiro

Pedaleiro

FC-R9100 [170mm 53-39D]

621.0

Eixo pedaleiro

NSK com vedantes & Axle Shield

52.7

Zona de Condução
(Cockpit) / Direção

Rolamento Superior da Caixa de Direção

513538 [MR031S]

24.5

Rolamento Inferior da Caixa de Direção

540243 [MR006]

22.5

Espaçadores da Caixa de Direção [DS/NDS]

15mm [561913/4]

11.7

Espaçadores da Caixa de Direção [DS/NDS]

5mm [561911/2]

4.4

Tampo Superior / Parafuso e Tampo de Compressão

566031

39.8

Anilha de compressão

563834

7.6

Tampo Superior de Rolamento

561910 [SRP]

23.8

Avanço

110mm x -7graus - todas as ferragens + placa frontal

207.0

Guiador

42cm VRCF

276.0

Fita isoladora

3M Super 33+ [200mm]

1.3

Fita de guiador + tampos

Cortiça com Gel Bontrager [534772 -Preto]

62.0

Batente de Direção + Parafuso

565905 / 318529

1.4

Manete de mudanças (esquerda)

ST-R9150

113.0

Manete de mudanças (direita)

ST-R9150

113.0

Forqueta

Atenção ao comprimento do tubo de direção (rebaixado = 196mm)

378.0

Selim

Bontrager Montrose Pro [138mm]

169.0

Espigão + ferragens da cunha de encaixe

Curto x 25 [todas as ferragens]

234.8

Roda Dianteira

Roda Traseira

Selim / Espigão

Travão

Sistema de transmissão

Quadro

Zona Posterior do Espigão em Borracha

557630

8.0

Travão Dianteiro com cunha

559499

119.8

Cobertura Travão Dianteiro

562717 - SRP

27.6

Batente de Travão Dianteiro

562098

4.6

Guia de Encaminhamento + Cabo

Shimano BC-9000

32.0

Travão Traseiro com cunha e cobertura

559758

154.3

Batente de Travão Traseiro com arruela

516820

4.5

Guia de Encaminhamento + cabo + Tubo de Espuma [5.7]

Shimano BC-9000

72.0

Desviador dianteiro

FD - R9150

104.0

Parafuso do Desviador Dianteiro

531901 + 543903

5.8

Desviador Traseiro

RD - R9150

198.0

Entrada de Carregamento

Shimano Di2 EW-RS910

10.4

Bateria Interna

Shimano Di2

50.0

Kit de fios

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

50.0

Corrente

CN-HG901-11

247.0

Retentor de Corrente com anilha e Parafuso

566021 + 321693 & 521137

16.5

Entrada DT Junction

561882 + 510973 & 2 Braçadeiras de plástico

44.1

Ilhós de Saída do Fio do Desviador Dianteiro

440697

0.5

Ilhós de Saída do Fio do Desviador Traseiro

317292

0.5

Quadro

1477U0519 - SRP

885.0

Espigão

564480 -SRP

151.0

Extensor de Suporte do Desviador Traseiro com parafusos

315464 + 318604

12.4

Cobertura DuoTrap

521455

3.0

Amortecedor

564020 - Carreto, encaminhamento, protetor de borracha, 2 parafusos de montagem, parafuso de pré-carga

17.1

Parafuso de Preensão + Protetor de Borracha

564444 + 568099

4.7

Botão Deslizante de Ajuste

564294

3.9

Ferragens IsoSpeed

569265 - Parafuso, porca, anilha, anilha ondulada, 2 casquilhos,
casquilho interno

26.0

Cobertura IsoSpeed [externa]

565903 - SRP

7.6

Cobertura IsoSpeed [interna]

565904

8.0

Totais
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7.087

TECNOLOGIA DE COMPORTAMENTO VERTICAL REGULÁVEL MADONE
SISTEMA ISOSPEED AJUSTÁVEL NO TUBO SUPERIOR
A nova Madone foi concebida tendo por base a Tecnologia
de Comportamento Vertical Regulável da Trek com a
sua galardoada Trek Domane SLR. A tecnologia de
Comportamento Vertical Regulável da Madone é composta
por dois elementos de quadro integrados um no outro tal e
qual como na Domane SLR mas a sua posição foi invertida
para o tubo superior para conferir vantagem aerodinâmica.
Este método também ajuda a obter um comportamento
vertical mais uniforme para todos os tamanhos de quadro. Por
último, a Trek implementou um sistema de ferragens na zona
posterior do tubo do espigão que confere funcionalidade de
amortecimento de ressalto à bicicleta.
Os dois elementos do quadro estão conectados pelo
Desacoplador IsoSpeed (Ver Imagem 5) e pela articulação
aparafusada na zona dianteira. Entre estes dois elementos
de quadro existe um espaço vazio com um botão regulador
deslizante que pode ser movido pelo curso todo. O elemento
do mastro de espigão utiliza o Desacoplador IsoSpeed para
transferir a deflexão posterior da zona aerodinâmica superior
do mastro de espigão para uma deflexão ascendente do
elemento inferior do mastro de espigão. O espaço vazio
permite ao mastro de espigão inferior defletir em direção
ascendente enquanto o elemento do tubo superior do
quadro funciona de forma autónoma em relação ao mastro
de espigão inferior. O botão deslizante está em contacto
tanto com o elemento do mastro de espigão inferior como
com o elemento do tubo superior do quadro para limitar a
deflexão ascendente do espigão inferior de acordo com a
preferência do ciclista. Se o botão deslizante for colocado
na zona dianteira do quadro, o ciclista vai experimentar um
comportamento mais suave devido ao maior espaço vazio
que permite ao mastro de espigão inferior defletir mais. Se o
botão deslizante for colocado mais perto da zona posterior do
quadro na direção do Desacoplador IsoSpeed, o ciclista vai
experimentar um comportamento mais rígido porque o botão
deslizante está a inibir a deflexão no espaço vazio à sua frente.
Teste de condução subjetivo, teste de condução
instrumentado e teste em laboratório estão entre os
procedimentos de validação para informar a Trek que este
novo sistema de Tecnologia de Comportamento Vertical
Regulável estava a ter o desempenho esperado e que permitia
ao ciclista regular o comportamento vertical no selim.
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Imagem 5. Modelo Nova Madone Tecnologia de Comportamento Vertical Regulável (Topo - Vista transversal do plano central do Quadro,
Base - Vista Iso da base do tubo superior e da zona do IsoSpeed).

No teste em laboratório, o teste de rigidez vertical no selim
mostra que para o quadro de tamanho 56, o comportamento
vertical oscila entre aproximadamente 119N/mm e 175N/
mm no curso completo do ajuste deslizante como mostrado
na Imagem 6. A Madone atual tinha uma rigidez de
aproximadamente 144N/mm. Isto significa que a nova Madone
é capaz de conferir maior suavidade (+17%) ou maior rigidez
(-22%) que a sua antecessora.

A colocação do botão deslizante da posição dianteira para
a intermédia produz um grande efeito no comportamento
vertical e os movimentos da posição intermédia para a
posição traseira afetam menos o comportamento vertical.

RIGIDEZ VERTICAL [N/MM]

RIGIDEZ VERTICAL DA ZONA POSTERIOR DO QUADRO

Nova Madone
Madone Atual

POSIÇÃO DO BOTÃO DESLIZANTE (SE APLICÁVEL)
1=DIANTEIRA, 3=INTERMÉDIA, 5=TRASEIRA
Imagem 6. Rigidez Vertical da Zona Posterior do Quadro
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Outro dos benefícios desta tecnologia é a capacidade de
aproximar a correspondência dos valores do comportamento
vertical em todos os tamanhos de quadro. Isto fica a deverse ao elemento amovível do mastro de espigão que é quase
da mesma dimensão em todos os tamanhos de quadro.
Nas bicicletas de estrada convencionais, os valores do
comportamento vertical tende a variar com o tamanho do
quadro, sendo mais rígido nos tamanhos mais pequenos e
mais suave nos tamanhos maiores. Este fenómeno deve-se à
teoria básica da flexão, onde os tubos de uma bicicleta mais
longa são geralmente mais suscetíveis de maiores deflexões
e vice-versa nos tubos mais curtos. Pensa num tubo de
metal estreito e longo que cabe nas tuas mãos. É muito mais
fácil dobrá-lo do que um tubo curto porque é muito difícil
induzir qualquer deflexão. Uma vez que os elementos do
mastro de espigão têm o mesmo comprimento em todos os
tamanhos de quadro, os valores do comportamento vertical
são mais consistentes em todos os tamanhos com esta nova
tecnologia.

A Imagem 7 mostra os valores mínimos e máximos do
comportamento vertical em todos os tamanhos. Existe uma
ligeira tendência descendente na rigidez vertical consoante o
tamanho de quadro é maior. Isto deve-se ao facto de o tubo
superior do quadro ser mais longo nos tamanhos maiores.
Numa bicicleta convencional, os valores diferem 30-40% entre
os tamanhos das extremidades. A nova Madone apresenta
uma diferença de 3-6% entre os tamanhos das extremidades.
Comparando somente os quadros de 50cm (atual vs nova), a
nova Madone dispõe de cerca de 27% de maior amplitude de
regulação.

RIGIDEZ VERTICAL [N/MM]

RIGIDEZ VERTICAL MIN/MAX DA ZONA POSTERIOR DO QUADRO

Rigidez Vertical MIN
Rigidez Vertical MAX

TAMANHO DE QUADRO [CM]
Imagem 7. Rigidez Vertical da Zona Posterior do Quadro (Máxima e
Mínima), todos os tamanhos de quadro
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AMORTECIMENTO
Pela primeira vez na história do IsoSpeed, a Trek introduz um
sistema de amortecimento para ajudar a controlar o ressalto
no mastro de espigão. Quando os quadros com design
Isopeed anteriores eram sujeitos a uma grande estimulação
(evento de impacto), os ciclistas sentiam a principal vantagem
desta tecnologia através da grande deflexão do mastro de
espigão que confere um benefício em termos de conforto.
Este movimento estava em grande medida isolado das
funcionalidades do quadro principal que normalmente
limitariam ou restringiriam um quadro mais convencional
sujeito ao mesmo tipo de estimulação. Contudo, na fase de
ressalto deste evento (onde o espigão começa a voltar à sua
posição inicial), a velocidade criada limitava o controlo do
ciclista e era onde a sensação de separação podia ocorrer.

Esta sensação pode ser desconfortável e um pouco irritante
devido à potencial necessidade de reajustar a posição no
selim e pode também criar fadiga de longo termo no ciclista.
O grau de intensidade deste ressalto depende sempre da
dimensão do impacto. Ao implementar o amortecimento
no sistema IsoSpeed, a Trek pode controlar e reduzir este
ressalto que os ciclistas podem sentir.

Imagem 8. Modelo CAD Amortecimento Madone (Esquerda - Vista do lado da transmissão com transparência do quadro
principal. Direita - Vista transversal do plano central do quadro).

O amortecimento é composto por três peças principais;
um elemento de amortecimento elastómetro (vermelho),
estrutura do amortecimento (verde) e zona de conexão ao
quadro (laranja). Estas peças estão acopladas ao quadro
principal em carbono na zona posterior do tubo do selim
e estão ligadas com uma peça em relevo no elemento do
mastro de espigão como descrito acima na Imagem 8. O
quadro principal é transparente para ajudar à visualização.
Na Imagem mencionada e na posição inicial do quadro, o
amortecimento está pré-carregado em compressão por um
parafuso de ajuste contra o espigão. Este parafuso de ajuste
permite ao ciclista aliviar a carga do amortecimento para
que possa reposicionar o botão deslizante de regulação,
se tal for desejado. Assim que a posição desejada for
selecionada, o último passo será mais uma vez pré-carregar
o amortecimento afinando o parafuso de ajuste até que este
14
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fique posicionado no fundo da estrutura onde funciona o
amortecimento. Esta é uma configuração que está ligada ou
desligada, sem objetivo de pequenas afinações.
Quando o mastro de espigão sofre uma força durante um
impacto no selim, cria uma rotação anti-horária quando
vista da perspetiva da Imagem 8 ou do lado da transmissão
da bicicleta. Este movimento liberta tensão ligeiramente do
amortecimento e prepara-o para o momento de ressalto.
Assim que o espigão começa a rodar de volta à posição
inicial, o amortecimento volta a ter carga, o que faz abrandar o
movimento e absorve a energia do ressalto.

TESTE EM ESTEIRA
A Trek vai além dos testes estáticos de laboratório para
perceber o comportamento da bicicleta em ambiente
dinâmico. O que ocorre num teste estático de laboratório
nem sempre é indicador ou representativo do que um
ciclista pode sentir em diversas condições na estrada. Para
ajudar neste processo e minimizar o máximo de variáveis
ambientais possível, a Trek realizou testes instrumentados
numa esteira recentemente desenvolvida para avaliar mais
extensivamente o comportamento vertical regulável e a
tecnologia de amortecimento. Esta esteira permite à Trek
alterar o piso para replicar diversos tipos de estrada. Embater
num grande buraco ou obstáculo, alcatrão rugoso, gravilha
e empedrado são algumas das diversas condições que a
Trek pode reproduzir num ambiente controlado. Consultar as
Imagens A1 – A4 no Anexo para ver a configuração do teste.
Os acelerómetros de três eixos e os sensores de deslocação
linear foram colocados de forma estratégica para capturar as
diferenças entre a Madone atual e a nova Madone. Medem a
deflexão entre o eixo traseiro e o selim, que é efetivamente a
medida do curso do amortecimento traseiro da bicicleta.

DEFLEXÃO MÉDIA EXTREMO-A-EXTREMO [MM]

A Trek decidiu recolher dados para evidenciar o efeito que
a nova tecnologia de comportamento vertical regulável/
amortecimento produz no ciclista e o que isso significa em
termos de conforto. Foi implementado um plano de teste
que envolveu três ciclistas de teste internos e cinco tipos de

piso de estrada na esteira, produzindo um total de 37 testes
dependendo da intenção. Variáveis como a velocidade da
esteira e o posicionamento do botão deslizante regulável
foram outras duas condições incluídas no plano de testes.
A Imagem 9 abaixo mostra em detalhe as deflexões de
extremo a extremo entre o eixo traseiro e o selim. Pensa
na compressão do selim em direção do eixo traseiro.
Constatamos que os testes de impacto único e desnível estão
mais alinhados com o teste estático de laboratório como
previamente indicado na Imagem 6. A Imagem 9 evidencia
que o comportamento vertical dinâmico da Madone atual se
situa dentro da variação da regulação do comportamento
vertical dinâmico da nova Madone. Um olhar um pouco mais
atento revela uma consistente alteração geral na compressão
consoante o botão deslizante de ajuste é movido. A posição 1
do botão deslizante representa maior suavidade e a posição 3
do botão deslizante maior rigidez. Por fim, a eficácia do botão
deslizante torna-se mais evidente quanto maior a dimensão do
impacto. Isto é especialmente importante porque confere ao
ciclista um comportamento vertical dinâmico adicional quando
mais é necessário.

Madone Atual
Botão Deslizante 1 Nova Madone
Botão Deslizante 2 Nova Madone
Botão Deslizante 3 Nova Madone

GRAVEL

GRAVEL
PISO
IMPACTO
DESNÍVEL
INTENSO
IRREGULAR
ÚNICO
Imagem 9. deflexões extremo-a-extremo, Nova Madone vs Madone Atual (Botão deslizante 1 = configuração com maior
suavidade, Botão deslizante 2 = intermédia, Botão deslizante 3 = configuração com maior rigidez).
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A Imagem 10 abaixo mostra as curvas de comportamento
das diversas configurações do botão de ajuste da nova
Madone em testes com impacto único. As curvas são
geradas através da média de muitos impactos únicos
durante um teste, sendo sobrepostas pela normalização da
compressão imediatamente antes do impacto. Uma vez mais,
verificamos a tendência evidenciada na Imagem 9 mas numa
perspetiva melhor que oferece uma melhor visualização das
posições do botão deslizante da nova Madone. A principal
vantagem da Imagem 10 é mostrar o que a componente de

amortecimento oferece ao ciclista. Recorda-te que o objetivo
deste componente é reduzir o que um ciclista sente após um
impacto e integrar um comportamento vertical controlado no
sistema. Se aproximarmos a imagem na zona imediatamente
antes do impacto (Imagem 11), constatamos a separação
entre posições do botão deslizante e comparação entre o
amortecimento a funcionar e desligado. Isto evidencia que o
amortecimento reduz a dimensão da magnitude do ressalto
após um impacto em cerca de 13%.

IMPACTO ÚNICO DE 25MM

COMPRESSÃO DO EIXO TRASEIRO AO SELIM [MM]

Madone Atual
Nova Madone, botão deslizante 1, sem amortecimento
Nova Madone, botão deslizante 1, com amortecimento
Nova Madone, botão deslizante 2, sem amortecimento
Nova Madone, botão deslizante 2, com amortecimento
Nova Madone, botão deslizante 3, sem amortecimento
Nova Madone, botão deslizante 3, com amortecimento

TEMPO [S]
Imagem 10. Curvas de Comportamento em Impacto único de 25mm, Nova Madone (Posições do botão deslizante 1-3,
Amortecimento ligado/desligado) (Botão deslizante 1 = configuração de maior suavidade, Botão deslizante 2 = intermédia,
Botão deslizante 3 = configuração de maior rigidez).

Imagem 11. Imagem aproximada da representação
da Imagem 10 no ponto de ressalto após impacto
(Botão deslizante 1 = configuração de maior suavidade,
Botão deslizante 2 = intermédia, Botão deslizante 3 =
configuração de maior rigidez).
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Imagem 12. Monitorização do Movimento das Ancas
utilizando uma Câmara de Alta-Velocidade.

Esta redução pode também ser quantificada através da monitorização do movimento das ancas do ciclista tal como foi
realizado no laboratório da Trek utilizando uma câmara de alta-velocidade (Imagem 12). A análise ao movimento vertical
(Imagem 13) entre a nova Madone (configuração 1 do botão deslizante, amortecimento ligado) e a Madone atual revela que
estes efeitos contribuem para uma redução significativa da vibração no corpo do ciclista: o objetivo final de qualquer tecnologia
de suspensão.

MOVIMENTO VERTICAL NA ANCA [MM]

IMPACTO ÚNICO DE 25MM

Nova Madone
Madone Atual

TEMPO [S]
Imagem 13 Nova Madone vs Madone Atual monitorização de movimento da anca durante
um Impacto Único de 25mm
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Por fim, a Trek decidiu definir como é que a nova Madone se
comporta em comparação com a Madone atual com um rácio
de amortecimento. O rácio de amortecimento é uma métrica
adimensional comum para descrever como os sistemas
oscilatórios decaem após uma estimulação. Colocado de
outra forma, demonstra o quão rápido uma oscilação decai
de um ponto extremo até ao próximo. Pensa como se tivesses
uma bola de basquetebol e a deixasses cair a partir de uma
determinada altura, deixando-a saltitar até ficar totalmente
imóvel. Cada um dos ressaltos sucessivos é menor do que
o anterior. Um exemplo deste tipo de oscilação pode ser
visto na Imagem 13 onde cada ponto extremo sucessivo
é menor do que o anterior. Colocado no contexto de uma
bicicleta quando sujeita a um grande impacto, queremos que
o movimento sucessivo do selim e do ciclista decaia até à
imobilidade tão depressa quanto possível após o impacto.
Este efeito confere um conforto mais controlado e limita a
fadiga de longo termo quando se pedala.

A Imagem 14 abaixo mostra os rácios de amortecimento
da nova Madone em diversas posições do botão deslizante
versus a Madone atual. Estes rácios foram calculados através
do método do decréscimo logarítmico e é brevemente
destacado no Anexo. A Imagem 14 evidencia que a nova
Madone confere entre 44 - 61% de aumento do rácio de
amortecimento.

RÁCIO DE AMORTECIMENTO

MADONE ATUAL

NOVA MADONE BOTÃO DESLIZANTE 1

NOVA MADONE BOTÃO DESLIZANTE 2

NOVA MADONE BOTÃO DESLIZANTE 3

Imagem 14. Rácios de amortecimento da nova Madone com o botão deslizante em diversas posições vs
Madone atual (Botão deslizante 1 = configuração de maior suavidade, Botão deslizante 2 = intermédia, Botão
deslizante 3 = configuração de maior rigidez).
--- O Anexo também ilustra os efeitos positivos da nova Madone vs a Madone atual em pisos de tipo irregular.
---
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AJUSTE FIT
A Trek, anteriormente, disponibilizava bicicletas Madone
com ajuste H1 e H2 nos quadros, selecionando uma opção
de combinação adequada de sistema integrado guiador/
avanço e adicionando espaçadores de caixa de direção
aplicáveis para completar a posição de condução do ciclista
na bicicleta. Devido à natureza integrada da anterior geração
da combinação guiador/avanço da Madone, as opções de
tamanhos eram de alguma forma limitadas e um investimento
caro para alterar a nova combinação guiador/avanço em
comparação com o que os clientes podem optar noutros
modelos de estrada da Trek como a Émonda e a Domane.
A Trek encarou isto como uma oportunidade para melhorar
e expandir a sua variação de ajustes e ainda assim manter a
mesma - agora esperada - natureza integrada do posto de
condução da Madone.
A Trek lança o Ajuste H1.5 nos quadros, mais opções de
avanços e tamanhos de guiador adicionais e +/- 5 graus
de rotação do guiador da nova Madone. Com esta nova
atualização de ajuste, a Trek oferece um dos mais amplos
espectros de ajustes possíveis para homem e mulher com um
posto de condução integrado.

Imagem 15. Linha Central do Quadro H1.5 da Nova Madone
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Em vez de produzir Madones com os ajustes H1 e H2 nas
versões de travão de disco e de aro (28 quadros únicos), a
Trek focou-se no que seria apropriado para os seus clientes
e cortou esse número pela metade ao implementar um ajuste
(H1.5)) para cada tipo de travões. Distância Vertical do quadro,
Alcance e comprimento do Tubo da Direção são as três
características importantes que foram alteradas. O novo ajuste
não alterou outras caraterísticas da geometria do quadro
em relação à geração anterior da Madone que produziu a
qualidade do comportamento excecional pela qual o nome
Madone é conhecido. Com a adição dos travões de disco à
oferta e mantendo a produção de modelos com travões de
aro, os engenheiros da Trek foram capazes de concentrar
maiores esforços analíticos no atrito aerodinâmico e peso em
menos quadros. Os tamanhos de quadro ainda variam entre
os 50cm e os 62cm para cada tipo de travão. A linha central
da tabela para a nova Madone pode ser vista na Imagem 15
abaixo. A melhor caraterística conferida por este ajuste é a
maior flexibilidade para alterar o ajuste com as novas opções
de avanço, guiador e rotação.

O guiador e avanço da Trek foram separados na nova Madone
num sistema mais tradicional, mas patenteado. A Imagem 16
mostra o detalhe de como as peças foram separadas. Esta
nova configuração oferece 40 combinações possíveis versus
as 26 combinações possíveis levando em consideração
os quadros H1/H2. Os ciclistas obtêm ainda a vantagem
adicional de +/- 5 graus de rotação do guiador que permite
uma afinação mais precisa.
A Tabela 4 mostra as opções de guiador e avanço que foram
oferecidas na Madone atual e o que está a ser oferecido
com a nova Madone. Os avanços de -7 graus conferem a
configuração padrão do mercado e os avanços com -14 graus
têm como objetivo permitir aos atuais ciclistas da Madone
H1 igualarem esse mesmo ajuste assim como oferecer maior
flexibilidade aos novos clientes. Os avanços estão disponíveis
em comprimentos que variam entre os 90mm e os 130mm
com ângulos de -7° e -14°. O guiador está disponível com uma
dimensão de largura adicional e inclui o ajuste Variable Radius
Compact Flare (VRCF) com larguras entre os 38cm e os
44cm. Com este leque de opções mais amplo, é agora mais
fácil e económico alterar o ajuste.

Imagem 16. Guiador Nova Madone & Modelo de
Avanço CAD

Tabela 4. Opções Guiador & Avanço Nova Madone vs. Combinação Guiador/Avanço
da Madone Atual
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APERFEIÇOAMENTO & INTEGRAÇÃO
TRAVÕES DE ARO
Os completamente novos travões de aro foram redesenhados tendo em mente a funcionalidade melhorada e a configuração
fácil. Os braços dos travões utilizam parafusos de ajuste independente da tensão da mola para centrar os calços de travão,
o que permite afinações precisas dos calços à medida que se vão gastando e ajustam a força de tração da manete para a
sensação desejada. A variação dos parafusos espaçadores permite a utilização de diversas larguras de aro desde os 23 aos
28.5mm sem ser necessário ajustar a cunha central.

Imagem 17. Modelos CAD do Travão de Aro Dianteiro da Nova Madone

A maior alteração na bicicleta de travões de aro em relação à Madone atual é o posicionamento do travão dianteiro. A Trek
vislumbrou a oportunidade de aumentar os benefícios aerodinâmicos da Madone ao posicionar o travão da frente na zona
posterior da forqueta para que ficasse perfeitamente integrado com a forqueta e a forma do tubo diagonal. A cobertura do
travão dianteiro foi agora concebida para permitir ter uma cor a condizer com o quadro e a forqueta. Utilizando um design
de tração central similar ao da Madone atual, o encaminhamento do cabo do travão dianteiro é feito de forma descendente
pela frente do tubo da direção, através da base do tubo de direção, do rolamento inferior da caixa de direção e saindo pela
zona posterior da forqueta. Com o mesmo design de tração central e design de perfil, o encaminhamento do cabo do travão
traseiro passa também pelo tubo superior com paragem na estrutura do amortecimento na zona posterior do tubo do espigão,
permitindo que uma pequena parte do cabo fique exposta ao vento.

Imagem 18. Modelos CAD do Travão de Aro Dianteiro & Travão de Aro Traseiro da Nova Madone, montados no
quadro para evidenciar o fator da forma
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O travão dianteiro (travão, cobertura sem pintura e batente) vem com 152g, menos 5g do que a Madone atual. O travão traseiro
(travão e batente) vem com 152g, igual à Madone atual. O espaço para pneus foi concebido para pneus 25C na versão de
mercado em conformidade com os regulamentos ISO para espaço de pneus.

TRAVÕES DE DISCO
A adoção dos travões de disco foi um ponto crítico durante
a fase de pesquisa e desenvolvimento da nova Madone.
Aerodinâmica e encaminhamento das guias de travão
foram duas áreas que precisaram de ser analisadas e
cuidadosamente consideradas. No plano aerodinâmico,
os travões de disco tornam-se numa preocupação quando
considerado o vento na direção do lado oposto à transmissão
da bicicleta. A Trek concebeu modelos CFD detalhados de
pinças e rotores de travões de disco utilizando software de
digitalização 3D próprio. Manter o encaminhamento interno
integral das guias exigiu que a Trek explorasse soluções
únicas de encaminhamento dos cabos de travões de aro e
tubos hidráulicos dos travões de disco através do rolamento
inferior do tubo da direção. Uma das soluções encontradas
pela Trek foi a inclusão do encaminhamento dos cabos dos
dois tipos de travões no tubo de direção da forqueta acima do
rolamento inferior do tubo da caixa de direção e daí seguindo

22

Estudo Técnico Madone SLR

caminhos separados. Contudo, no sistema de travões de
disco, foi mais complicado passar o tubo hidráulico do
travão do tubo de direção para o braço da forqueta oposto à
transmissão.
Para ultrapassar este obstáculo, a Trek fez a ligação com
um tubo de encaminhamento para empurrar facilmente o
tubo hidráulico do travão de forma ascendente do braço da
forqueta para o tubo da direção, garantindo uma operação
sem problemas e sem ferramentas.
Os travões de disco também garantem a possibilidade de
utilização de pneus maiores. O novo quadro da Madone
com travões de disco e o espaço para pneus da forqueta
permitem a utilização de pneus 28C na versão de mercado e
em conformidade com os regulamentos ISO de espaço para
pneus.

ESPIGÃO / PONTO DE FIXAÇÃO DE LUZ
Tal como na Madone atual e novamente na nova Madone com
maior aperfeiçoamento aerodinâmico, o sistema IsoSpeed
volta a libertar o espigão para a utilização da comprovada
tecnologia KVF, igualando o perfil corta-vento do espigão e
o inigualável comportamento vertical. A cabeça do espigão
continua a utilizar um parafuso de fixação e abraçadeira de
aperto em carril que permite afinação infinita da inclinação e
retrocesso.

cor assim como personalização total através do programa
P1 da Trek. Por fim, para integrar segurança no design, foi
concebido um ponto de fixação para a luz Flare R para esta
ser encaixada na zona posterior da cabeça do espigão,
conferindo um aspeto limpo e integrado (Imagem 19). O ponto
de fixação refletor ajusta-se de forma perfeita na ranhura da
zona posterior do espigão, conferindo também um aspeto
limpo e integrado.

Além disso, destaque para o novo design integrado da cunha
interna (Imagem 20) que proporciona um aspeto mais limpo
ao espigão. Acabou-se o design de braçadeira de cunha
externa e agora a zona posterior do espigão vai ser totalmente
pintada. O espigão está disponível com quatro opções de

Imagem 19. Espigão da Nova Madone com Ponto de Fixação
de Luz Integrado
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Imagem 20. Espigão da Nova Madone apresentando a
cunha interna

GUIADOR / AVANÇO
Como abordado previamente, o alargamento da oferta de ajustes foi uma das principais prioridades dos engenheiros da Trek. A
separação do guiador e do avanço em duas peças foi a melhor e mais óbvia solução, mas a Trek também tinha a necessidade
de manter os requisitos aerodinâmicos. O resultado é um design de placa frontal que confere um aspeto aerodinâmico, limpo e
integrado. Além disso, o guiador dispõe agora de pegas superiores com inclinação retrovertida para um posicionamento mais
ergonómico das mãos quando se pedala nesta posição. A comparação lado a lado da Madone atual e da nova Madone pode
ser consultada na Imagem 21 abaixo.

Imagem 21. Guiador Nova Madone (esquerda) apresentando o design com inclinação retrovertida
para maior ergonomia vs Madone atual (direita)

Os espaçadores da caixa de direção continuam a utilizar o
design em concha de duas peças para permitir adição ou
remoção fácil sem reencaminhar nenhum encaminhamento
ou cabos após a construção da bicicleta. As atualizações dos
espaçadores incluem a redução nas linhas de divisão visíveis,
um novo design de interligação que melhora a facilidade de
fazer alterações na bicicleta e duas opções de tamanhos de
distância vertical de 5mm e 15mm. Por fim, o tampo superior
do rolamento apresenta uma melhoria com o design de
uma peça e outra atualização que remove o recorte NDS
que está destinado para o encaminhamento dos cabos de
travão de aro traseiro da Madone atual. Ver a Imagem 22 para
comparações.

Imagem 22. Espaçadores de caixa de direção da Nova Madone
(esquerda) vs Madone atual (direita)
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CENTRO DE CONTROLO
O centro de controlo foi atualizado para acomodar todas as
especificações de construção numa simples peça (Imagem
23) e foi recolocado na posição de otimização aerodinâmica
da zona do bidão no tubo diagonal. O suporte para o bidão
em si está também montado no centro de controlo. Nas
configurações mecânicas, o centro de controlo aloja os
desviadores dianteiro e traseiro. Deixou de existir um disco de
ajuste para o desviador dianteiro devido aos avanços OEM.
Nas configurações eletrónicas, o centro de controlo coloca a
bateria Di2 e a caixa de junção B num mesmo sítio, deixando
de alojar a entrada de carregamento que foi redirecionada
para o terminal do guiador. O centro de controlo também
aloja o tubo hidráulico do travão de disco traseiro para evitar o
embate no tubo diagonal.

Imagem 23. Centro de Controlo da Nova Madone
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VALIDAÇÃO TREK SEGAFREDO

A equipa Trek Segafredo foi utilizada em diversas ocasiões
durante o processo de desenvolvimento da nova Madone
para garantir que a bicicleta oferecia aos atletas e a todos os
ciclistas uma vantagem em relação às suas concorrentes,
assim como em relação à Madone atual. Em Dezembro de
2017, a equipa pedalou nos primeiros protótipos da Madone,
na Sicília. Este primeiro grande teste ofereceu à equipa dois
laminados únicos da nova Madone e foram testados todos os
aspetos do desempenho da bicicleta em subida, em curva,
em sprint e conforto comparativamente com a Madone atual.
As reações fornecidas redundaram num laminado mais polido
que era a combinação dos dois laminados previamente
testados, maior escrutínio da tecnologia de comportamento
vertical regulável e um interface guiador/avanço melhorado.
Em Janeiro de 2018, foi realizado em Maiorca um segundo
grande teste. O feedback da equipa no seguimento dos
protótipos Madone confirmou que os laminados melhorados
conferiam a melhor manobrabilidade da categoria e que a
geometria/ajuste H1.5 estava ótima. Também
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mostrou à Trek que as melhorias tecnológicas e das
funcionalidades contribuíram para uma bicicleta que está
acima e além da Madone atual. Isto é um verdadeiro
testemunho da capacidade da Engenharia da Trek para criar
e melhorar produtos existentes que já são os melhores da
categoria, além de comprovar o valor irrefutável que ter uma
equipa de ciclismo profissional confere a um fabricante de
bicicletas.

ANEXO
NÚMEROS E INFORMAÇÃO SUPLEMENTARES DO TESTE EM ESTEIRA

Imagem A1. Teste de Esteira em Laboratório

Imagem A2. Sistema de Recolha de Dados no Tubo Diagonal
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ANEXO
NÚMEROS E INFORMAÇÃO SUPLEMENTARES DO TESTE EM ESTEIRA

Imagem A3. Sensor de Deslocação Linear

Imagem A4. Distribuição do acelerómetro de três eixos
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ANEXO
NÚMEROS E INFORMAÇÃO SUPLEMENTARES DO TESTE EM ESTEIRA

Nova Madone
Amortecimento Nova Madone
Amortecimento RDamping Nova
Madone
Logaritmo (Amortecimento Nova
Madone
Logaritmo (Amortecimento RDamping
Nova Madone

TEMPO [S]
Imagem A5. Exemplo de uma curva de oscilação utilizada para calcular o rácio de
amortecimento através do decréscimo logarítmico.

Para os sistemas de atenuação que evidenciam movimento
oscilatório, o rácio de amortecimento pode ser calculado
através do método de decréscimo logarítmico. É definido
como o cálculo natural do rácio de duas quaisquer amplitudes
sucessivas como mostrado na Imagem A5. O rácio de
amortecimento é então calculado pelo seguinte, onde zeta
(ζ) é o rácio de amortecimento e delta (δ) representa o
decréscimo logarítmico.
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ANEXO
NÚMEROS E INFORMAÇÃO SUPLEMENTARES DO TESTE EM ESTEIRA

MOVIMENTO VERTICAL NA ANCA [MM]

SUPERFÍCIE = IMPACTO ÚNICO

Nova Madone
Madone Atual

MOVIMENTO HORIZONTAL NA ANCA [MM]
Imagem A6. Gráfico da monitorização de movimento de anca por Imagem 12
para diversos impactos repetidos.

ENERGIA VIBRATÓRIA

PISO IRREGULAR

FREQUÊNCIA VIBRATÓRIA[Hz]
Imagem A7. Análise da potência de densidade espectral evidenciando a redução na magnitude
de aceleração para os testes em piso irregular.
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