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INLEDNING
Att konstruera en racercykel är en delikat balans mellan 
många olika variabler. Lutar det för mycket åt ett håll resulterar 
det i sämre resultat i en eller flera andra variabler. De absolut 
främsta och viktigaste variablerna för att en aerodynamisk 
racercykel ska vara både allround och av yppersta kvalitet 
är aerodynamik och vikt. Men det finns också mycket annat 
som är viktigt, t.ex. komfort, geometri, manövreringsförmåga, 
ramstyvhet, estetik och integration. Nya Madone gör anspråk 
på att vara den bästa allroundracern och en vidareutveckling 
av nuvarande Madone.

I nuvarande Madones whitepaper finns en ingående 
beskrivning av Treks datorsimulerade flödesdynamik 
(CFD), itereringsprocessen under konstruktionsfasen samt 
fokuseringen på cykelns ramform för optimerad pedalkraft. 
Trek har applicerat samma metoder och tekniker på nya 
Madone. I vårt nya whitepaper beskriver vi aerodynamiska 

prestanda och olika cykelvikter i jämförelse med nuvarande 
Madone. Vi diskuterar dessutom i detalj förbättringar i komfort, 
geometri och integrering och den vidareutveckling som 
påtagligt förbättrar cyklistens åkupplevelse i förhållande till 
nuvarande Madone. 

Treks fokusering på detaljer i denna helt nya Madone-
cykel är oöverträffat. Helt nya Madone är konstruerad för 
allroundprestanda och med en unik integrering/estetik, allt för 
att ge sin ägare en obetvinglig lust att cykla.
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Trek har arbetat med flera mått i CFD-analyser för att 
identifiera möjligheter till minskat luftmotstånd i syfte att 
förbättra eller bibehålla aerodynamiska prestanda. Även om 
ett lågt värde på luftmotstånd är det allra viktigaste har också 
följande parametrar undersökts av konstruktörerna som 
möjliga förbättringsområden. Tendenser för flödesseparering 
från ytan, lågenergivirvlar nära ytan på cykeln, turbulent flöde 
kring lågtryckzonen, lokala och ackumulerade krafter på hjul, 
gaffel, ram och komponenter (figur 1). Det här är områden där 
Trek använder CFD för att förstå och utveckla aerodynamiska 
komponenter. Med alla dessa mätningar och rigoröst 
kalibrerade CFD-modeller mot resultat från vindtunneltester 
kan det konstateras att avvikelsen i Treks CFD-beräkningar 
understiger 3 %.1

AERODYNAMIK

Figur 1. CFD-simulering (lokal och ackumulerad kraft mot position 
på längdaxeln) visar itereringsprocessen från den första revisionen till 
den sista (gult – första itereringen för nya Madone, blått – nuvarande 
Madone, rött - sista itereringen för nya Madone).
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Treks målsättning för nya Madone var att bibehålla nuvarande 
Madones aerodynamiska prestanda (inom felmarginalen 
30 g) över en genomsnittlig angreppsvinkel på -12,5° till 
+12,5° grader. Trek bedömer, baserat på verkliga data, 
att den oftast förekommande angreppsvinkeln ligger 
inom det här intervallet.2 Genom tillägget av skivbromsar i 
modellserien, nya geometrikrav, ny komfortteknik, uppdaterad 
komponentdesign och målet att skapa den lättaste aerocykeln 
på marknaden var det en stor utmaning för Trek att 
bibehålla tidigare aerodynamiska prestanda. Treks itererade 
konstruktionsutveckling visas i figur 1. De första versionerna 
var långsammare än nuvarande Madone, men när Trek kom 
till fasen för tillverkning av produktionsverktyg bedömdes 
prestanda vara bättre än hos nuvarande Madone. 

Experimentella resultat som inhämtats i San Diegos 
låghastighetsvindtunnel visas i figur 2. Slutsiffrorna för nya 
Madone visar i genomsnitt 3 216 g i angreppsvinkelintervallet 
-12,5° - +12,5° jämfört med nuvarande Madones 3 202 g. 
Med 14 g skillnad har Trek uppnått sitt mål och siffran ligger 
dessutom inom felmarginalen för vindtunneltestning.

Figur 2. Vindtunnelresultat (SD LSWT, april 2018) körning 101 nya Madone (blått) och körning 107 nuvarande Madone (grönt), 
cyklar med docka + 2 vattenflaskor.

2 Trek 2014 Whitepaper för Speed Concept, avsnitt 3.2 ”Mäta aerodynamik under verkliga förhållanden”
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VIKT
Cykelns vikt är en påtaglig egenskap som cyklister och 
kunder oftast fokuserar på. Att skapa en av det bästa 
aeroracercyklarna av allroundtyp är en delikat balans mellan 
aerodynamik, ramstyvhet och, i förlängningen, cykelns vikt. 

Aerodynamiska vingformer är i allmänhet ett dåligt val när 
det gäller att optimera ramstyvhet och vikt. När de infogas 
i cykelramen på så sätt att aerodynamiken gynnas får 
tvärsnittets egenskaper motsatt effekt på ramstyvhet och 
vikt i förhållande till den lastfördelning som en cykel brukar 
utsättas för. Belastningen från pedalerna är till sin natur 
lateral och tvärsnittet på en aerocykel har sina sämsta 
böjningsegenskaper just i den riktningen. I allmänhet blir 
en cykelram styvare och lättare med bredare, symmetriska 
rörformer. Å andra sidan uppvisar en cykelram bättre 
aerodynamiska egenskaper med smalare rör. En allroundracer 
kräver en omsorgsfull balans mellan dessa två motstridiga 
egenskaper för att få god aerodynamik. Lägger man för stort 
fokus på aerodynamik och hastighet måste ramen i allmänhet 
göras tyngre för att styvheten ska bli tillräcklig för kravet 
på åkkvalitet. Lägger man istället sitt fokus på låg vikt blir 
resultatet oftast en långsammare ram på grund av bredare 
rörformer som ökar luftmotståndet och saktar ned cykeln.

Treks målsättning för nya Madone var att behålla samma 
aerodynamiska prestanda som hos nuvarande Madone 
och minska eller behålla cykelns vikt i fälgbromsversionen, 
samtidigt som flera nya funktioner kunde läggas till. Teknik för 
inställbar följsamhet, rekyldämpare, delad styre/styrstam och 
en omarbetad design är bara en del av allt det nya som gör 
den här cykeln till den bästa allroundracern. Målsättningen för 
skivbromsversionen var 7,5 kg med ovan angivna funktioner.

Figur 3. FEM-simulering (sträckenergier), en av många itereringar som 
visar områden med hög belastning, från ingenjörernas arbetsunderlag 
för en effektiv konstruktion.
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Trek sparade inte på krutet för att klara av utmaningen att 
den nya Madone-ramen skulle få samma eller lägre vikt än 
nuvarande Madone. Otaliga FEM-modeller analyserades för 
att kunna finjustera olika områden på ramen och hyvla av så 
mycket vikt som möjligt, samtidigt som kravet på aerodynamik 
bestod. När Treks ingenjörer kände sig nöjda med simuleringar 
och bedömningar var det dags att testa möjligheterna på 
tillverkningssidan för alla kolfiberkomponenter på cykeln. 

Trek har haft ett nära samarbete med sina leverantörer för 
att säkerställa att varje detalj i kolfiberlaminaten till varje 
komponent på nya Madone optimerades mot viktmålet. 
Resultatet efter alla ansträngningar blev fullgott: en cykel 
med nya funktioner som gagnar cyklisten och som är lika 
snabb och lätt som nuvarande Madone. Fälgbromscykeln 
motsvarar nuvarande Madone (7,1 kg) och den helt nya 
skivbromscykeln väger endast ca 7,5 kg beroende på 
lacktema. I följande tre tabeller visas vikter per komponent 
för olika specifikationer: skivbromsspecifikationen Shimano 
Di2 Disc, skivbromsspecifikationen Sram Red eTap HRD och 
fälgbromsspecifikationen Shimano Di2 Rim.

Figur 4. FEM-simulering (vertikal följsamhet), en av många itereringar 
som visar hur sadelmasten reagerar på vertikal belastning på sadeln.
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KOMPONENT SPEC

Framhjul Hjul med fälgband Bontrager Aeolus 6 kanttråd för skivbroms 740,2

Hjul QR DT RWS [12 x 124] 51,0

Bromsskiva + låsring SM-RT900-S [160 mm] 126,6

Däck Bontrager R4 320 tpi 25c 230,0

Slang Bontrager Lightweight [80 mm ventil] 65,0

Bakhjul Hjul med fälgband Bontrager Aeolus 6 kanttråd för skivbroms 858,6

Hjul QR DT RWS [12 x 124] 59,6

Bromsskiva + låsring SM-RT900-S [160 mm] 126,6

Däck Bontrager R4 320 tpi 25c 230,0

Slang Bontrager Lightweight [80 mm ventil] 65,0

Kassett med låsring CS-R9100 [11-28T] 193,0

Vevparti Vevparti FC-R9100 [170 mm 53-39T] 621,0

Vevlager NSK med tätning och axelskydd 52,7

Cockpit/styrning Övre styrlager 513538 [MR031S] 24,5

Nedre styrlager 540243 [MR006] 22,5

Styrlagerdistanser [drivsida/odriven sida] 15 mm [561913/4] 11,7

Styrlagerdistanser [drivsida/odriven sida] 5 mm [561911/2] 4,4

Topplock/bult och kompressionsplugg 566031 39,8

Kompressionsring 563834 7,6

Styrlagrets topplock 561910 [SRP] 23,8

Styrstam 110 mm x -7 grader - alla fästdetaljer + överfall 207,0

Styre 42 cm VRCF 276,0

Eltejp 3M Super 33+ [200 mm] 1,3

Styrlinda + styrändspluggar Bontragers gelkork [534772 - Svart] 62,0

Styrrörsstopp + bult 565905 / 318529 1,4

Växelreglage (vänster) ST-R9170 158,0

Växelreglage (höger) ST-R9170 158,0

Gaffel (sänkt = 196 mm) 421,0

Sadel/sadelstolpe Sadel Bontrager Montrose Pro [138 mm] 169,0

Sadelstolpe + kilfäste Kort x 25 [alla fästdetaljer] 234,8

Sadelstolpe lampfäste i gummi 557630 8,0

Broms Frambroms + bromsbelägg resin + standardslang BR-9170-F 162,1

Bakbroms + bromsbelägg resin + standardslang BR-9170- R 165,5

Bakbroms 160 mm-adapter 11,8

Bakbromshöljets bussning 330578 1,8

Drivlina Framväxel FD - R9150 104,0

Framväxelbult + kolfiberbricka 531901 + 543903 5,8

Bakväxel RD - R9150 198,0

Laddningsport Shimano Di2 EW-RS910 10,4

Inbyggt batteri Shimano Di2 50,0

Kabelsats JC130-MM [550/50/550], 350, JC200, 700, 550, 650, 150 50,0

Kedja CN-HG901-11 247,0

Kedjehållare med bricka och bult 566021 + 321693 och 521137 16,5

DT-anslutningsport 561882 + 510973 samt 2 buntband 44,1

Utgångsbussning framväxelvajer 440697 0,5

Utgångsbussning bakväxelvajer 317292 0,5

Ram Ram 1478U0519 - SRP 870,0

Sadelmast 564480 -SRP 151,0

Bakväxelöra med bultar 524884 + 524188 11,7

DuoTrap-skydd 521455 3,0

Dämpare 564027 - Hållare, hus, dämpgummi, 2 fästbultar, förspänningsbult 17,4

Klämbult + dämpgummi 564444 + 568099 4,7

Skjutreglage 564294 3,9

Fästdetaljer till IsoSpeed 569265 -Bult, mutter, bricka, låsbricka, 2 bussningar, innerbussning 26,0

IsoSpeed-skydd [utvändigt] 565903 - SRP 7,6

IsoSpeed-skydd |invändigt] 565904 8,0

Totalt Sammanlagt 7,405 kg

Tabell 1. Vikt för nya Madone, med skivbromsspecifikationen Shimano Dura-Ace Di2.
(Förutsättningar: olackerad cykel, sänkt styrstam, inga styrlagerdistanser i totalvikten)
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Tabell 2. Vikt för nya Madone, med skivbromsspecifikationen SRAM Red eTap HRD
(Förutsättningar: olackerad cykel, sänkt styrstam, inga styrlagerdistanser i totalvikten)

KOMPONENT SPEC

Framhjul Hjul med fälgband Bontrager Aeolus 6 kanttråd för skivbroms 740,2

Hjul QR DT RWS [12 x 124] 51,0

Bromsskiva + låsring Centerline Centerlock [160 mm] 124,6

Däck Bontrager R4 320 tpi 25c 230,0

Slang Bontrager Lightweight [80 mm ventil] 65,0

Bakhjul Hjul med fälgband Bontrager Aeolus 6 kanttråd för skivbroms 858,6

Hjul QR DT RWS [12 x 124] 59,6

Bromsskiva + låsring Centerline Centerlock [160 mm] 124,6

Däck Bontrager R4 320 tpi 25c 230,0

Slang Bontrager Lightweight [80 mm ventil] 65,0

Kassett med låsring XG-1190 [11-28T] 169,0

Vevparti Vevparti Red [GXP 170 mm 53-39T] 609,0

Vevlager NSK med tätning och axelskydd 52,7

Cockpit/styrning Övre styrlager 513538 [MR031S] 24,5

Nedre styrlager 540243 [MR006] 22,5

Styrlagerdistanser [drivsida/odriven sida] 15 mm [561913/4] 11,7

Styrlagerdistanser [drivsida/odriven sida] 5 mm [561911/2] 4,4

Topplock/bult och kompressionsplugg 566031 39,8

Kompressionsring 563834 7,6

Styrlagrets topplock 561910 [SRP] 23,8

Styrstam 110 mm x -7 grader - alla fästdetaljer + överfall 207,0

Styre 42 cm VRCF 276,0

Eltejp 3M Super 33+ [200 mm] 1,3

Styrlinda + styrändspluggar Bontragers gelkork [534772 - Svart] 62,0

Styrrörsstopp + bult 565905 / 318529 1,4

Växelreglage (vänster) Se broms 0,0

Växelreglage (höger) Se broms 0,0

Gaffel Observera styrrörslängden (sänkt = 196 mm) 421,0

Sadel/sadelstolpe Sadel Bontrager Montrose Pro [138 mm] 169,0

Sadelstolpe + kilfäste Kort x 25 [alla fästdetaljer] 234,8

Sadelstolpe lampfäste i gummi 557630 8,0

Broms Framväxelreglage + frambroms + bromsbelägg resin + standardslang Sram Red eTap HRD 390,2

Framväxelreglage + frambroms + bromsbelägg resin + standardslang Sram Red eTap HRD 380,1

Bakbromshöljets bussning 330578 1,8

Drivlina Framväxel  Framväxel + batteri 164,0

Framväxelbult + kolfiberbricka 531901 + 543903 5,8

Bakväxel Bakväxel + batteri 236,0

Kedja Red 22 [114 länkar] 246,0

Kedjehållare med bricka och bult 566021 + 321693 och 521137 16,5

Utgångsbussning framväxelvajer 440697 0,5

Utgångsbussning bakväxelvajer 317292 0,5

Kedjehållare med bricka och bult 566021 + 321693 och 521137 16,5

DT-anslutningsport 561882 + 510973 samt 2 buntband 44,1

Utgångsbussning framväxelvajer 440697 0,5

Utgångsbussning bakväxelvajer 317292 0,5

Ram Ram 1478U0519 - SRP 870,0

Sadelmast 564480 -SRP 151,0

Bakväxelöra med bultar 524884 + 524188 11,7

DuoTrap-skydd 521455 3,0

Dämpare 564027 - Hållare, hus, dämpgummi, 2 fästbultar, förspänningsbult 17,4

Klämbult + dämpgummi 564444 + 568099 4,7

Skjutreglage 564294 3,9

Fästdetaljer till IsoSpeed 569265 -Bult, mutter, bricka, låsbricka, 2 bussningar, innerbussning 26,0

IsoSpeed-skydd [utvändigt] 565903 - SRP 7,6

IsoSpeed-skydd |invändigt] 565904 8,0

Sammanlagt 7,423 kg
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 KOMPONENT SPEC  

Framhjul Hjul med fälgband Bontrager Aeolus 6 kanttråd 712,1

Hjul QR Race Lite (snabbkoppling 100 mm) 55,0

Däck Bontrager R4 320 tpi 25c 230,0

Slang Bontrager Lightweight [80 mm ventil] 65,0

Bakhjul Hjul med fälgband Bontrager Aeolus 6 kanttråd 861,7

Hjul QR Race Lite Road (snabbkoppling 130 mm) 60,0

Däck Bontrager R4 320 tpi 25c 230,0

Slang Bontrager Lightweight [80 mm ventil] 65,0

Kassett med låsring CS-R9100 [11-28T] 193,0

Vevparti Vevparti FC-R9100 [170 mm 53-39T] 621,0

Vevlager NSK med tätning och axelskydd 52,7

Cockpit/styrning Övre styrlager 513538 [MR031S] 24,5

Nedre styrlager 540243 [MR006] 22,5

Styrlagerdistanser [drivsida/odriven sida] 15 mm [561913/4] 11,7

Styrlagerdistanser [drivsida/odriven sida] 5 mm [561911/2] 4,4

Topplock/bult och kompressionsplugg 566031 39,8

Kompressionsring 563834 7,6

Styrlagrets topplock 561910 [SRP] 23,8

Styrstam 110 mm x -7 grader - alla fästdetaljer + överfall 207,0

Styre 42 cm VRCF 276,0

Eltejp 3M Super 33+ [200 mm] 1,3

Styrlinda + styrändspluggar Bontragers gelkork [534772 - Svart] 62,0

Styrrörsstopp + bult 565905 / 318529 1,4

Växelreglage (vänster) ST-R9150 113,0

Växelreglage (höger) ST-R9150 113,0

Gaffel Observera styrrörslängden (sänkt = 196 mm) 378,0

Sadel/sadelstolpe Sadel Bontrager Montrose Pro [138 mm] 169,0

Sadelstolpe + kilfäste Kort x 25 [alla fästdetaljer] 234,8

Sadelstolpe lampfäste i gummi 557630 8,0

Broms Frambroms med kil 559499 119,8

Frambromsskydd 562717 - SRP 27,6

Frambromsstopp 562098 4,6

Hölje + vajer Shimano BC-9000 32,0

Bakbroms med kil och skydd 559758 154,3

Bakbromsstopp med skoning 516820 4,5

Hölje + vajer + skumgummihylsa [5,7] Shimano BC-9000 72,0

Drivlina Framväxel FD - R9150 104,0

Framväxelbult + kolfiberbricka 531901 + 543903 5,8

Bakväxel RD - R9150 198,0

Laddningsport Shimano Di2 EW-RS910 10,4

Inbyggt batteri Shimano Di2 50,0

Kabelsats JC130-MM [550/50/550], 350, JC200, 700, 550, 650, 150 50,0

Kedja CN-HG901-11 247,0

Kedjehållare med bricka och bult 566021 + 321693 och 521137 16,5

DT-anslutningsport 561882 + 510973 samt 2 buntband 44,1

Utgångsbussning framväxelvajer 440697 0,5

Utgångsbussning bakväxelvajer 317292 0,5

Ram Ram 1477U0519 - SRP 885,0

Sadelmast 564480 -SRP 151,0

Bakväxelöra med bultar 315464 + 318604 12,4

DuoTrap-skydd 521455 3,0

Dämpare 564020 - Hållare, hus, dämpgummi, 2 fästbultar, förspänningsbult 17,1

Klämbult + dämpgummi 564444 + 568099 4,7

Skjutreglage 564294 3,9

Fästdetaljer till IsoSpeed 569265 -Bult, mutter, bricka, låsbricka, 2 bussningar, innerbussning 26,0

IsoSpeed-skydd [utvändigt] 565903 - SRP 7,6

IsoSpeed-skydd |invändigt] 565904 8,0

 Sammanlagt 7,087

Tabell 3. Vikt för nya Madone, med fälgbromsspecifikationen Shimano Dura-Ace Di2.
(Förutsättningar: olackerad cykel, sänkt styrstam, inga styrlagerdistanser i totalvikten)
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MADONES INSTÄLLBARA FÖLJSAMHETSTEKNIK

Nya Madone bygger vidare på Treks inställbara 
följsamhetsteknik från den prisbelönta Trek Domane SLR. 
Madones inställbara följsamhetsteknik består precis som 
hos Domane SLR av två i varandra integrerade ramelement, 
med den skillnaden att de nu har vridits in i överröret för att 
förbättra aerodynamiken. Den nya metoden bidrar även till 
en likvärdig följsamhet för alla ramstorlekar. Slutligen har Trek 
tillfört fästdetaljer på baksidan av sadelröret som ger cykeln 
rekyldämpande egenskaper.

De två ramelementen är sammankopplade i IsoSpeed-
länkaget (se figur 5) och bultanslutningen framtill. Mellan de 
två ramelementen finns en öppen spalt med ett skjutreglage 
som går att flytta längs hela spalten. Genom IsoSpeed-
länkaget överförs bakåtflexen i den övre aerodynamiska 
delen av sadelmasten till en uppåtflex i den nedre delen. 
Den nedre delen av sadelmasten tillåts flexa uppåt i den 
öppna spalten medan överröret inte påverkas alls av denna 
rörelse. Skjutreglaget är i kontakt med både den nedre 
sadelmastdelen och ramens överrör och används av cyklisten 
för att begränsa den nedre sadelmastdelens uppåtgående 
flex. Om cyklisten skjuter reglaget framåt ökar följsamheten, 
och cyklisten upplever en mjukare åkning eftersom den nedre 
delen av sadelmasten tillåts flexa mer i en större spalt. Om 
hylsan skjuts bakåt på ramen mot IsoSpeed-länkaget blir 
följsamheten mindre, och cykeln upplevs styvare eftersom 
reglaget förhindrar flex i den del av spalten som finns framför 
reglaget. 

Testcykling, dels med mätinstrument och dels med subjektiva 
bedömningar, och labbtester var en del valideringsmetoder 
som vi använde för att ge Trek information om att den här nya 
inställningsmetoden för följsamheten fungerade som förväntat 
och att cyklisten kunde ställa in önskad vertikal följsamhet från 
sadeln. 

INSTÄLLBAR ISOSPEED I ÖVERRÖRET

Figur 5. CAD-modell av nya Madones inställbara följsamhetsteknik 
(Överst – Tvärsnitt av ramens centrum, 

Nederst – Isometrisk vy av överrörets undersida och IsoSpeed-områ-
det).
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Figur 6. Vertikal styvhet i ramens bakparti.

Testerna av den vertikala styvheten som utfördes i labbmiljö 
för en 56 cm ram visade en sadelfjädring inom intervallet 119 
- 175 N/mm beroende på skjutreglagets placering, se figur 
6. Styvheten för nuvarande Madone är ca 144 N/mm. Det 
innebär att den nya Madone kan få både större (+17 %) och 
mindre följsamhet (-22 %) än sin föregångare. 

När skjutreglaget flyttas från sitt främre läge till mittläget får det 
en större effekt på följsamheten än när det flyttas från mittläget 
mot det bakre.

SKJUTREGLAGETS LÄGE (I FÖREKOMMANDE FALL)
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En annan fördel med den här tekniken är att de olika 
ramstorlekarna får så gott som samma värden på 
följsamheten. Det beror på att den löstagbara sadelmastdelen 
är nästan lika stor på alla ramstorlekar. På vanliga racercyklar 
ger ett värde på vertikal följsamhet ett styvare resultat 
på en mindre ram, och sedan minskar styvheten gradvis 
med ökande ramstorlek. Det här fenomenet beror på 
grundläggande utböjningsteori på så sätt att ett längre 
cykelrör är mer utböjningsbenäget än ett kortare rör. Tänk 
dig att du har ett tunt, långt metallrör som ryms i dina händer. 
Det är mycket lättare att böja det på mitten än ett kortare rör 
eftersom det är svårt att åstadkomma en initial utböjning på 
det kortare. Eftersom sadelmastdelarna har samma längd i 
de olika ramstorlekarna blir den vertikala följsamheten ungefär 
densamma i alla storlekar med den här nya tekniken. 

Figur 7 visar MIN/MAX-värden för vertikal följsamhet i olika 
ramstorlekar. Det finns en liten nedåtriktad trend i vertikal 
följsamhet med ökande ramstorlek. Det beror på att överröret 
är längre i större storlekar. Vanligtvis ser man skillnader 
på 30 - 40 % mellan största och minsta storleken av en 
cykelmodell. På nya Madone är det ca 3 - 6 % skillnad mellan 
största och minsta storleken. Om vi jämför 50 cm-ramarna 
(nuvarande och nya) har nya Madone en upp till 27 % större 
följsamhetskapacitet.

Figur 7. Vertikal styvhet i ramens bakparti (max och min) för olika ramstorlekar.
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För första gången i Treks IsoSpeed-historia integrerar Trek en 
dämpare i systemet för att kontrollera rekylen i sadelmasten. 
När den föregående IsoSpeed-konstruktionen utsattes för 
en större belastning (energi) upplevde cyklisten en bättre 
komfort genom att tekniken ökade sadelmastens flex. Den 
komfortbefrämjande rörelsen var till största delen isolerad från 
de ramegenskaper som annars skulle verka begränsande på 
en vanlig ram, givet samma belastning. Dock kunde cyklisten 
ibland känna en studs i sadeln i rekylfasen efter en sådan 
belastning (när sadelmasten börjar återgå till sitt normala läge). 

Den här studsen kunde upplevas både obekväm och 
irriterande på grund av behovet att ändra ställning på 
sadeln. I längden kunde det också bidra till cyklistens 
trötthet. Upplevelsen av rekylen står förstås i proportion till 
belastningens (energins) storlek. Nu inför Trek en dämpare i 
IsoSpeed-systemet för att kontrollera och minska den rekyl 
som cyklisten kan uppleva.

Dämparen består i huvudsak av tre delar: en gummidämpare 
(röd), ett dämparhus (grönt) och ramhållaren (orange). Dessa 
delar monteras på kolfiberramen på baksidan av sadelröret 
och länkas via en bussning till sadelmasten, se figur 8 
ovan. Ramen har ritats transparent av visualiseringsskäl. I 
ovanstående figur och i ramens utgångsläge är dämparen 
förkomprimerad genom en skruv mot sadelmasten. Cyklisten 
kan med den här inställningsskruven avlasta dämparen och 
ställa om reglaget efter eget önskemål. När reglaget är inställt 
ska dämparens förkomprimering återställas genom att skruva 
in inställningsskruven så långt det går i ramhållaren. Det här är 
en av/på-inställning utan finjustering. 

När sadelmasten belastas vid en påkänning skapas en moturs 
rotation sett från vyn i figur 8 eller från cykelns drivsida. Den 
här rörelsen avlastar dämparen något och förbereder den för 
rekylen. När sadelmasten börjar rotera tillbaka mot normalläget 
komprimeras dämparen på nytt. Dämparen absorberar 
rekylenergin och rörelsen dämpas.

DÄMPARE

Figur 8. CAD-modell av Madone-dämpare (Vänster – Transparent vy av ramen från drivsidan, Höger – Tvärsnitt av ramens 
centrum).
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Trek gör inte bara statiska labbtester utan kan även simulera 
dynamiska förhållanden. Resultatet från ett statiskt labbtest 
indikerar eller representerar inte alltid den verklighet som 
cyklisten upplever på olika vägunderlag. I syfte att utveckla 
den instrumenterade testningen och konstanthålla så många 
miljöfaktorer som möjligt har Trek nyligen utvecklat ett 
rullband för att ytterligare validera den inställbara följsamhets- 
och dämpningstekniken. Med rullbandet kan Trek ändra 
underlaget för att efterlikna olika vägförhållanden. Stora 
gropar eller bulor, rullgrus, grusväg och kullersten är några 
av de olika underlag som Trek kan efterlikna i en kontrollerad 
miljö. Olika testuppsättningar visas i bilagan, se figur A1 - A4. 
Treaxlade accelerationsgivare och sensorer för linjär belastning 
placerades strategiskt ut för att analysera skillnader mellan 
nuvarande och nya Madone. De mäter avståndet mellan 
bakaxeln och sadeln vilket är ett effektivt mått på cykelns 
bakdämpning.

Trek beslutade sig för att samla in data som kunde visa vilken 
effekt den nya inställbara följsamhets- och dämpningstekniken 
kan ha för cyklisten och cyklistens komfort. En testplan 
utvecklades med tre egna testcyklister och fem olika 
vägunderlag på rullband. 37 olika testkörningar skulle göras 
utefter olika testvariabler. 

Övriga variabler i testplanen var t.ex. rullbandets hastighet och 
inställningen av IsoSpeed-reglaget. 

Figur 9 nedan visar medelvärden för avståndsvariationerna 
mellan bakaxel och sadel. Anta att sadeln trycks mot 
bakaxeln. Vi ser att testet med enstaka bulor eller hopp från 
trottoarkanten överensstämmer mest med resultatet från 
det statiska labbtest som visas i figur 6. Figur 9 visar att 
den dynamiska följsamheten hos nuvarande Madone ligger 
inom inställningsområdet för följsamheten hos nya Madone. 
En djupare analys avslöjar en konsekvent förändring av 
kompressionen när reglaget flyttas. Reglagets läge 1 visar 
störst följsamhet och läge 3 minst följsamhet. Avslutningsvis 
noterar vi att reglaget blir effektivare med ökande storlek på 
påkänningarna. Det här är synnerligen viktigt eftersom det ger 
cyklisten extra följsamhet när det behövs som mest. 

RULLBANDSTESTNING

Figur 9. Avståndsvariationer, Nya Madone jämfört med nuvarande Madone (läge 1 = inställning för störst följsamhet, läge 
2 = medelinställning, läge 3 = inställning för minst följsamhet).
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Figur 10 nedan visar pulskurvor för nya Madone med olika 
inställningar av skjutreglaget vid testmodell med en enstaka 
bula. Kurvorna visar ett genomsnittligt värde för många 
enstaka stötar under en testkörning och är normaliserade till 
dämpningsmåttet precis före stöten. Återigen ser vi samma 
trend som i figur 9, nu tydligare illustrerat i förhållande till 
skjutreglagets läge på nya Madone. Framför allt visar figur 10 
vad dämparkomponenten kan innebära för cyklisten. Kom ihåg 
att syftet med den här komponenten är att minska cyklistens 
negativa upplevelse efter en påkänning och integrera en 

kontrollerad följsamhet i systemet. Om vi tittar närmare på 
området omedelbart efter stöten (figur 11) ser vi skillnaden 
mellan körningar där dämparen är på respektive av. Det visar 
att dämparen minskar rekylens storlek efter stöten med så 
mycket som 13 %. 

Figur 10. Kurvor efter enstaka 25 mm-bula, nya Madone (läge 1 - 3, dämpare av/på) (läge 1 = inställning för störst följsamhet, 
läge 2 = medelinställning, läge 3 = inställning för minst följsamhet).

Figur 11. Detaljbild av figur 10 som visar rekylen efter 
stöten (läge 1 = inställning för störst följsamhet, läge 2 = 
medelinställning, läge 3 = inställning för minst följsamhet).
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Minskningen kan även mätas genom att registrera en cyklists höftrörelse, vilket har gjorts med höghastighetskamera i Trek-
labbet (figur 12). När vi jämför den vertikala rörelsen (figur 13) mellan nya Madone (läge 1, dämpare på) och nuvarande Madone 
ser vi att de nya funktionerna adderar till en påtaglig minskning av kroppsvibrationer, och det är precis det som är ambitionen 
med alla typer av dämpningsteknik.

Figur 12. Höftens rörelser registrerade med 
höghastighetskamera.

Figur 13. Registrering av höftrörelse vid en enstaka 25 mm-bula för nya Madone och 
nuvarande Madone.
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Slutligen ville Trek undersöka om det fanns en skillnad i 
dämpningsförhållande mellan nya Madone och nuvarande 
Madone. Ett dämpningsförhållande är ett vanligt mått för 
att beskriva hur ett oscillerande system avmattas efter 
en påkänning. Eller annorlunda uttryckt, hur mycket en 
oscillering avtar från den ena toppen till den andra. Tänk dig 
att du håller en boll, släpper den från en viss höjd och sedan 
väntar tills den slutar att studsa. Varje studs kommer att vara 
mindre än den föregående. Ett exempel på den här typen 
av oscillering visas i figur 13 där varje topp är mindre än den 
föregående. I cykelsammanhang vill man att de oscillerande 
rörelserna ska avta så fort som möjligt efter att cykeln har fått 
en stor stöt och nå ett stabilt tillstånd för sadel och cyklist. 
Härigenom erhålls en mer kontrollerad komfort och långturer 
upplevs mindre tröttande. Ett mindre dämpningsförhållande 
indikerar en längre avmattningsperiod och, omvänt, ett större 
dämpningsförhållande indikerar en kortare avmattningsperiod.

Figur 14 nedan visar dämpningsförhållandena för nya 
Madone med olika inställningar på skjutreglaget jämfört med 
nuvarande Madone. Värdena har beräknats med logaritmiska 
dekrementmetoden och beskrivs i korthet i bilagan. Figur 14 
visar att nya Madone ökar dämpningsförhållandet med mellan 
44 och 61 %.

Figur 14. Dämpningsförhållanden för nya Madone med olika reglageinställningar jämfört med nuvarande Madone 
(läge 1 = inställning för störst följsamhet, läge 2 = medelinställning, läge 3 = inställning för minst följsamhet).

--- I bilagan visas också de positiva effekterna av nya Madone jämfört med nuvarande Madone på ett 
vägunderlag typ tvättbräda.  ---

DÄMPNINGSFÖRHÅLLANDE
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NYA MADONE LÄGE 3
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GEOMETRI

Madone har tidigare erbjudits med geometrierna H1 och 
H2, med en förvald, integrerad styre/styrstam-kombo och 
tillägget av lämpliga styrlagerdistanser som komplement till 
cyklistens cockpit. På grund av integreringen av den tidigare 
generationens styre/styrstam-kombo var storleksalternativen 
något begränsade och det var dyrt att byta styre/styrstam, 
jämfört med kundernas möjligheter för andra Trek-
racermodeller som t.ex. Emonda och Domane. Trek såg 
möjligheten att förbättra och utöka passformsalternativen 
och ändå behålla Madones cockpit med samma, och nu 
förväntade, integrerade struktur.
`
Trek introducerar därför nu ramar med H1.5-geometri, fler 
styrstamsalternativ, nya styrstorlekar och +/-5 graders vinkling 
av styret på nya Madone. Med denna nya uppdatering kan 
Trek erbjuda både män och kvinnor en geometri med ett av de 
bredaste urvalen för en integrerad cockpit. 

Istället för att tillverka Madone med H1- och H2-geometri i 
både fälg- och skivbromsutförande (28 olika ramar) fokuserade 
Trek på vad som kunde vara lämpligt för kunderna och kunde 
kapa antalet ramar till hälften genom att införa en geometri 
(H1.5) för respektive typ av bromsar. Ramhöjd, reach och 
styrhuvudlängd är de tre viktiga förändringarna. Inga andra 
geometriegenskaper har ändrats från den föregående 

generationen av Madone, och den exceptionella åkkvalitet 
som kännetecknar Madone kvarstår intakt. Genom att lägga 
till en skivbromsversion till fälgbromsmodellen kunde Treks 
ingenjörer fokusera sitt analysarbete på aerodynamik och vikt 
applicerat på färre ramar. Ramstorlekarna är fortfarande 50 - 
62 cm för respektive bromstyp. Diagram över nya Madones 
centrumplan visas i figur 15 nedan. Det bästa med den nya 
geometrin är att den erbjuder större möjligheter till justeringar 
genom nya alternativ för stam, styre och styrets lutning.

Figur 15. Nya Madone H1.5-ramens centrumplan.
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Treks styre och styrstam för nya Madone har en mer 
traditionellt delad design men ändå i en helt egen 
version. Figur 16 visar delarna i en sprängskiss. Den nya 
konstruktionen erbjuder 40 möjliga konfigurationer mot 26 
möjliga kombinationer för H1/H2-geometrier. Cyklisterna kan 
också fininställa passformen med +/-5 graders vinkling av 
styret. 

I tabell 4 visas möjliga alternativ för styre och styrstam, dels för 
nuvarande Madone och dels för nya Madone. Styrstammen 
med -7 grader är branschstandard. Alternativet -14 grader låter 
nuvarande Madone H1-cyklister behålla sin tidigare passform, 
men ger även nya kunder en större flexibilitet. 90 - 130 mm 
styrstam kan väljas med -7° eller -14 graders vinkel. Styret 
i VRCF-geometri (Variable Radius Compact Flare) erbjuds 
nu i det större intervallet 38 - 44 cm. Med dessa utökade 
valmöjligheter är det nu både enklare och billigare att anpassa 
geometrin. Figur 16. CAD-modell av styre/styrstam för nya 

Madone.

Tabell 4. Nya Madones styre/styrstam-alternativ jämfört med nuvarande Madones 
styre/styrstam-kombo.
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UTVECKLING OCH INTEGRATION

De helt nya fälgbromsarna har fått en ny konstruktion, bättre funktionalitet och är enklare att justera. Bromsarmarna har 
oberoende spännskruvar för att centrera bromsklossarna så att inställningen kan justeras exakt efter bromsbeläggens slitage, 
och bromshandtagens klämkraft kan justeras efter cyklistens preferenser. Distansskruvarna gör det möjligt att växla mellan 
fälgbredder på 23 - 28,5 mm utan att justera mittkilen. 

En stor förändring på fälgbromsversionen jämfört med nuvarande Madone är placeringen av frambromsen. Trek såg möjligheten 
att ytterligare förbättra Madones aerodynamik genom att placera frambromsen bakom gaffeln så att den blir totalintegrerad 
med gaffeln och diagonalröret. Frambromsskyddet har nu en design som kan färgmatchas mot ramen och gaffeln. Med samma 
mittvajerdesign som på nuvarande Madone leds frambromshöljet ned framför styrhuvudet genom basen på styrhuvudet 
och dess nedre lager och sedan ut på baksidan av gaffeln. Bakbromsen är av samma typ och med samma aerodynamiska 
designtänk. Dess vajerhölje leds genom överröret med ett stopp vid dämparhållaren på baksidan av sadelröret, så att endast en 
liten del av vajern exponeras för vinden.

FÄLGBROMSAR

Figur 17. CAD-modeller av framfälgbroms på nya Madone

Figur 18. CAD-modeller av fram- och bakfälgbroms på nya Madone, monterade på ramen för att tydliggöra deras 
aerodynamiska design
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Skivbromstillägget var en kritisk punkt under utvecklingsfasen 
av nya Madone. Aerodynamiken och dragningen av 
bromsslangen var två områden som krävde diskussioner 
och noggranna överväganden. Kantvindar från den odrivna 
sidan av cykeln var ett aerodynamikproblem i samband med 
skivbromsar. Trek skapade detaljerade CFD-modeller av ok 
och skivor med hjälp av egna 3D-skanningsprogram. För att 
kunna behålla en totalintegrerad slangdragning behövde Trek 
utveckla en unik lösning genom nedre styrhuvudlagret för fälg- 
respektive skivbromsarna. Lösningen för båda bromstyperna 
blev att dra in slangarna i gaffelstyrröret ovanför det nedre 
styrhuvudlagret och sedan dra dem vidare åt deras respektive 
håll. För skivbromsen var det svårare att dra bromsslangen 
från styrröret till gaffelbenet på den odrivna sidan. 

Trek löste det genom ett integrerat ledningsrör genom 
vilket man kan skjuta bromsslangen från gaffelbenet upp till 
styrröret, ett enkel lösning som inte kräver verktyg.

Skivbromsar medför också att större däck kan väljas. Den 
nya Madone-ramen för skivbroms har ett däckutrymme 
för 28c-däck i standardutförande för att uppfylla ISO-
föreskrifterna för däckutrymme.

SKIVBROMSAR

Frambromsen (broms, olackerat skydd och stopp) väger endast 152 g, vilket är ca 5 g lägre jämfört med nuvarande 
Madone. Bakbromsen (broms och stopp) väger 152 g som på nuvarande Madone. Däckutrymmet är designat för 25c-däck i 
standardutförande för att uppfylla ISO-föreskrifterna för däckutrymme.
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IsoSpeed-systemet medför precis som på nuvarande Madone 
att den beprövade KVF-teknologin med vindtrotsande 
rörprofil och oöverträffad vertikal följsamhet kan användas för 
sadelstolpen, bara med den skillnaden att nya Madone har 
en ännu bättre aerodynamik Sadelstolpshuvudet har även 
fortsättningsvis en oberoende klämbult och railklämmor så 
att sadelns lutning och förskjutning i längdled kan ställas in 
steglöst. 

Även den nya sadelstolpen har en integrerad kildesign 
(figur 20) som gör baksidan av sadelmasten renare och 
snyggare. Inga fler externa kilklämmor, och hela baksidan 
av sadelmasten kan lackeras. Sadelstolpen finns nu i fyra 
färgalternativ och är även fullständigt anpassningsbar genom  

Treks Project One-program. Designen medverkar också till 
cyklistens säkerhet genom att en Flare R-lampa kan klämmas 
fast på baksidan av sadelstolpen (figur 19). Lampfästet 
totalintegreras snyggt på sadelstolpen.

SADELSTOLPE/LAMPFÄSTE

Figur 19. Sadelstolpen på nya Madone med integrerat 
lampfäste

Figur 20. Sadelstolpen på nya Madone med invändig kil
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Som vi tidigare har diskuterat var en av de viktigaste prioriteringarna för Treks ingenjörer att utöka möjligheterna till anpassning av 
geometrin. Att dela styret och styrstammen i två delar var den bästa och mest uppenbara lösningen, men det fick inte försämra 
aerodynamiken. Överfallet gavs därför en ren och integrerad, och aerodynamisk, design. Styret har nu också en bakåtvinklad 
topp för en mer ergonomisk placering av händerna i den här åkställningen. En jämförelse mellan nuvarande Madone och nya 
Madone visas i figur 21 nedan.

Styrlagerdistanserna har även fortsättningsvis en tvådelad 
snäckskalsdesign för att det ska vara enkelt att lägga till 
eller ta bort dem utan att det påverkar redan dragna höljen 
och vajrar. Distanserna har uppdaterats med en osynligare 
delningslinje, en helt ny interlockdesign som förenklar 
monteringen och två höjdalternativ, 5 och 15 mm. Styrlagrets 
topplock har dessutom numera en enstycksdesign och 
utskärningen på den odrivna sidan för bakbromsvajern som 
finns på nuvarande fälgbromsversion av Madone har tagits 
bort. Se figur 22 för jämförelse.

STYRE/STYRSTAM

Figur 21. Styret på nya Madone (vänster) är bakåtvinklat och har en mer ergonomisk design än på 
nuvarande Madone (höger)

Figur 22. Styrlagerdistanser för nya Madone (vänster) och nuvarande 
Madone (höger)
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Kontrollcentret har uppdaterats för att rymma alla 
versionsspecifikationer i en och samma del (figur 23) och 
har placerats på det aerodynamiskt optimerade läget för 
vattenflaskan på diagonalröret. Själva vattenflaskstället 
monteras också på kontrollcentret. Med mekanisk drivlina 
rymmer kontrollcentret både fram- och bakväxel. Det finns 
inte längre någon ratt för inställning av framväxelmekanismen 
på grund av leverantörens ändringar. Med elektronisk drivlina 
rymmer kontrollcentret Di2-batteriet och kopplingsbox B, 
men laddningsporten finns inte längre i kontrollcentret utan 
har placerats på styränden. Kontrollcentret rymmer även 
bakskivbromsens bromsslang för att förhindra att den 
skramlar i diagonalröret.

KONTROLLCENTER 

Figur 23. Kontrollcenter i nya Madone 
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Trek Segafredo-teamet anlitades flera gånger under 
utvecklingen av nya Madone för att säkerställa att cykeln 
var konkurrenskraftig både för proffscyklister och vanliga 
kunder. Den skulle också vara bättre än nuvarande Madone. 
I december 2017 testcyklade teamet de första Madone-
prototyperna på Sicilien. I detta första viktiga test undersöktes 
två unika laminat för nya Madone och testet omfattade alla 
aspekter på cykelprestanda under klättring, kurvtagning 
och spurter samt komfort i relation till nuvarande Madone. 
Återkopplingen ledde till ett ytterligare polerat laminat som var 
en kombination av de två testlaminaten, ytterligare studier i 
följsamhetsteknologi och förbättrad styre/styrstam.

En andra testcykling genomfördes på Mallorca i januari 2018. 
Återkopplingen från teamet denna gång bekräftade att det 
uppdaterade laminatet gav klassbästa manövrering och att 
den nya H1.5-geometrin var optimal. Det 

visade sig också att Trek genom uppdateringar av teknik 
och funktioner nu hade byggt en cykel som var bättre 
än nuvarande Madone. Detta är ett erkännande till Treks 
ingenjörers förmåga att konstruera och förbättra befintliga 
produkter som redan är branschledande. Det betonar 
också hur viktigt det är att äga ett proffscyklistteam för en 
cykeltillverkare.

VALIDERING AV TREK SEGAFREDO
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BILAGA
BERÄKNINGAR OCH ANNAN INFORMATION FRÅN KOMPLETTERANDE RULLBANDSTESTNING

Figur A1. Rullbandstestning

Figur A2. Datainsamling på diagonalröret.
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BILAGA
BERÄKNINGAR OCH ANNAN INFORMATION FRÅN KOMPLETTERANDE RULLBANDSTESTNING

Figur A3. Sensor för linjär belastning.

Figur A4. Utplacering av treaxlig accelerationsgivare.
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BILAGA
BERÄKNINGAR OCH ANNAN INFORMATION FRÅN KOMPLETTERANDE RULLBANDSTESTNING

Figur A5. Exempel på en oscillationskurva som används för att beräkna dämpningsförhållandet 
genom logaritmiskt dekrement.

För underdämpade system med oscillerande rörelse 
kan dämpningsförhållandet beräknas med logaritmiska 
dekrementmetoden. Det definieras som den naturliga 
logaritmen av förhållandet mellan två påföljande amplituder, se 
figur A5. Dämpningsförhållandet beräknas sedan med följande 
formel där zeta (ζ) är dämpningsförhållandet och delta (ζ) det 
logaritmiska dekrementet. 

Nya Madone

Nya Madones dämpning

Nya Madones rekyldämpning

Log. (Nya Madones dämpning)

Log. (Nya Madones rekyldämpning)

TID [S]
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BILAGA
BERÄKNINGAR OCH ANNAN INFORMATION FRÅN KOMPLETTERANDE RULLBANDSTESTNING

Figur A6. Diagram över höftrörelsen uppmätt enligt figur 12 för flera upprepade 
stötar.

Figur A7. Spektraldensitetsanalys av effekten som visar på en minskning av accelerationens 
magnitud i test på tvättbrädesyta. 
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