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JOHDANTO
Aerodynaamisen kilpapyörän valmistaminen edellyttää useiden
muuttujien taidokasta tasapainottamista. Yhden muuttujan
parantaminen voi heikentää muita osa-alueita. Ylivertaisen,
monipuolisen ja aerodynaamisen kilpapyörän valmistuksessa
aerodynamiikka ja paino ovat kaikkein tärkeimmät muuttujat.
Kuitenkin myös useat muut tekijät ovat tärkeitä, kuten
mukavuus, istuvuus, ajotuntuma, rungon jäykkyys, ulkonäkö
ja integrointi. Uusi Madone pyrkii olemaan paras monipuolinen
kilpapyörä, sekä nykyisen Madonen parannettu versio.
Nykyisen Madone-mallin teknisessä kuvauksessa kerrottiin
tarkasti Trekin laskennallisesta virtausdynamiikasta (CFD),
suunnitteluprosessista sekä pyörän hienosäädetystä
suorituskyvystä. Trek käyttää samoja menetelmiä ja
teknologioita myös uuden Madone-mallin testauksessa.
Tässä uudessa dokumentissa tarkastellaan aerodynaamista
suorituskykyä sekä pyörän painoja aikaisempaan Madone-
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malliin verrattuna. Kerromme myös nykyisen Madonemallin mukavuuteen, istuvuuteen ja integrointiin tehdyistä
muutoksista, jotka parantavat merkittävästi ajokokemusta.
Trek on keskittynyt uuden Madone-pyörän yksityiskohtiin
ennennäkemättömällä tarkkuudella. Uusi Madone on
suunniteltu monipuolista suorituskykyä, ainutkertaista
integroitua muotokieltä ja estetiikkaa sekä ajajien inspiroimista
ajatellen.

AERODYNAMIIKKA
Trek kiinnittää CFD-analyyseissa huomiota useisiin
lukuihin, jotta se voi tunnistaa ilmanvastuksen
pienentämismahdollisuuksia aerodynaamisen suorituskyvyn
parantamista tai säilyttämistä varten. Suurin huomio kohdistuu
ilmanvastuksen pienentämiseen, mutta myös seuraavia
tekijöitä tutkitaan, jotta suunnitteluinsinöörit saavat tietoa
parannuskohteista. Pintavirtauksen erotustendenssi, pyörän
pinnan lähellä olevat matalaenergiset pyörteet, jättöpyörteen
määrä, kiekon paikallinen ja kertynyt voima, haarukka, runko
ja osat (Kuva 1). Trek käyttää CFD-analyysia näin myös
aerodynaamisten osien ymmärtämiseen ja kehittämiseen.
Kaikkien näiden lukujen huomioiminen ja CFD-mallien
perusteellinen kalibroiminen tuulitunnelituloksiin asettaa Trekin
CFD-tarkkuuden kolmen prosentin sisälle koetuloksista.1
Kuva 1. CFD-simulaatio (paikallinen ja kertynyt voima verrattuna aksiaaliseen asentoon) osoittaa suunnitteluprosessin kehityksen ensimmäisestä versiosta viimeiseen versioon (keltainen: uuden Madonen
ensimmäinen versio; sininen: nykyinen Madone; punainen: uuden
Madonen viimeisin versio).
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Trekin uudelle Madonelle asettama tavoite oli säilyttää
aikaisemman Madonen aerodynaaminen ilmanvastus (30
gramman sisällä) keskimääräisessä -12,5–12,5 asteen
kallistuksessa. Trek pitää kyseistä aluetta yleisimpänä ajajien
kokemana kallistuksena käytännön tutkimuksiin perustuvien
tulosten perusteella.2 Uudessa mallissa on levyjarrut,
uudet istuvuusmitoitukset, uusia mukavuusteknologioita,
osien ulkonäköä on parannettu ja se on yksi markkinoiden
kevyimmistä aerodynaamista pyöristä. Trekillä oli siis suuria
haasteita aerodynaamisen suoristuskyvyn säilyttämisessä.
Trekin suunnitteluparannusten yhteenveto on kuvassa 1.
Ensimmäiset mallit olivat nykyistä Madonea hitaampia. Kun
Trek pääsi tuotantovaiheeseen, suorituskyvyn odotettiin olevan
yhtä hyvä kuin nykyisen Madone-mallin.

San Diegon tuulitunnelissa kerätyt koetulokset on esitetty
kuvassa 2. Lopullisen uuden Madone-mallin tulokset ovat
keskimäärin 3 216 grammaa kallistusalueella -12,5–12,5°.
Nykyisen Madonen arvon ollessa 3 202 grammaa. Ero on
14 g, joten Trekin projektitavoite täyttyy, ja lisäksi se on
tuulitunnelikokeiden virhemarginaalin sisällä.

SDWT-testi 1809 -- maantiepyörän runkotiedot mallinuken
kanssa
(ilmanvastus muunnettu pyörän akseleihin, tuen paino
poistettu, normalisoitu nopeuteen 48,3 km/h)

ILMANVASTUS [GRAMMAA]

-12,5–12,5 asteen
KESKIMÄÄRÄINEN KALLISTUS
- Uusi Madone (3 216 g)
- Nykyinen Madone (3 202 g)
Uusi Madone
Nykyinen Madone

BETA [ASTETTA]
Kuva 2. Tuulitunnelitulokset (SD LSWT, huhtikuu 2018): ajo 101 - uusi Madone (sininen) vs. ajo 107 - nykyinen Madone (vihreä),
pyörät ja polkevat mallinuket + kaksi vesipulloa.

2

Trek 2014 Speed Concept -raportti, kohta 3.2 ”Aerodynamiikan mittaaminen käytännössä”
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PAINO
Pyörän paino on konkreettinen ominaisuus, johon urheilijat
ja kuluttajat kiinnittävät runsaasti huomiota. Parhaan,
monipuolisen kilpapyörän luominen edellyttää aerodynamiikan
ja rungon jäykkyyden sekä pyörän painon taidokasta
tasapainottamista.
Aerodynaamiset profiilit ovat yleensä huono vaihtoehto
rungon jäykkyyden ja painon kannalta. Kun ne on asetettu
pyörän runkoon aerodynaamisen hyödyn saavuttamiseksi,
niiden poikkileikkausominaisuudet eivät juurikaan palvele
rungon jäykkyyttä ja painoa pyörän runkoon kohdistuvien
kuormitusvaatimusten vuoksi. Polkemiskuormat ovat
pääasiassa lateraalisia eivätkä aerodynaamisen pyörän
rungon poikittaiset taivutusominaisuudet ole vahvimmillaan
lateraalisten kuormien vastaanottamiseen. Yleensä pyörän
runko on jäykempi ja kevyempi, kun käytetään leveämpiä
symmetrisiä putkimuotoja. Toisaalta taas pyörän rungon
aerodynaamiset ominaisuudet ovat paremmat käytettäessä
kapeampia putkia. Monipuolinen aerodynaaminen kilpapyörä
edellyttää näiden kahden kilpailevan ominaisuuden huolellista
tasapainottamista. Pyörän aerodynaamisten ominaisuuksien
ja nopeuden parantaminen lisää yleensä rungon painoa, jotta
ajomukavuuden varmistava oikea jäykkyys voidaan saavuttaa.
Pyörän painon alentaminen puolestaan tarkoittaa yleensä
hitaampaa runkoa pyörän aerodynaamista ilmanvastusta
lisäävien ja pyörää hidastavien leveämpien putkimuotojen
vuoksi.
Trekin uudelle Madonelle asettama tavoite oli säilyttää
aikaisemman Madonen aerodynaaminen suorituskyky,
säilyttää vannejarruilla varustetun pyörän paino tai jopa alentaa
sitä. Tavoitteena oli myös lisätä useita uusia ominaisuuksia.
Säädettävä myötäilevyysteknologia, jouston vaimennin, jaettu
ohjaustanko ja ohjainkannatin sekä uudistettu ulkomuoto
ovat muutamia uusia ominaisuuksia, jotka tekevät pyörästä
parhaan monipuolisen kilpapyörän. Levyjarruilla varustetun
pyörän painotavoitteeksi asetettiin 7,5 kg edellä mainituilla
ominaisuuksilla.
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Kuva 3. FEA-simulaatio (kuormitusenergiatiheys) osoittaa suurelle
rasitukselle altistuvat alueet, mikä auttaa suunnittelijoita parantamaan
rakenteen tehokkuutta.

Trek teki kaikkensa varmistaakseen, että uuden Madonen
runko olisi kevyempi kuin nykyisen Madonen runko tai
vähintäänkin samanpainoinen. Useita elementtimalleja
analysoitiin, jotta rungon eri osia voitiin hienosäätää ja painoa
vähentää mahdollisimman paljon. Aerodynaamiset vaatimukset
huomioitiin kuitenkin koko ajan. Kun Trekin insinöörit olivat
tyytyväisiä simulaatioihin ja ennusteisiin, oli aika tarkistaa
kaikkien pyörän hiilikuituosien valmistusmahdollisuudet.
Trek teki tiivistä yhteistyötä tavarantoimittajien kanssa
varmistaakseen, että jokainen uuden Madonen hiilikuituosa
käytiin läpi huolellisesti pyörän painotavoitteiden
saavuttamiseksi. Tuloksena syntyi pyörä, jossa on ajajaa
hyödyttäviä lisäominaisuuksia, ja joka on yhtä nopea ja kevyt
kuin nykyinen Madone. Vannejarruilla varustettu pyörä painaa
yhtä paljon kuin nykyinen Madone (7,1 kg) ja uusi levyjarruilla
varustettu pyörä painaa noin 7,5 kg riippuen väriteemasta.
Seuraavissa kolmessa taulukossa esitetään eri pyörämallien
kattavat painotiedot: Shimano Di2 Disc, Sram Red eTap HRD
ja Shimano Di2 Rim.
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Kuva 4. FEA-simulaatio (pystysuuntainen myötäilevyys) osoittaa, miten
satulamasto käyttäytyy satulan pystysuuntaisessa kuormituksessa.

Taulukko 1. Uuden Madone-pyörän paino, Shimano Dura-Ace Di2 -levyjarrujen tekniset tiedot.
(Huomautus: maalaamaton pyörä, madallettu ohjainkannatin, ohjainlaakerin välikappaleita ei ole otettu huomioon kokonaispainossa)

Etukiekko

Takakiekko

BB

Ohjaamo/ohjaus

Satula/tolppa

Jarru

OSA

TIEDOT

Kiekko ja vannenauha

Bontrager Aeolus 6 Disc Clincher

740,2

Kiekko QR

DT RWS [12 x 124]

51,0

Levy ja lukkorengas

SM-RT900-S [160 mm]

126,6

Rengas

Bontrager R4 320 TPI 25C

230 g

Sisärengas

Bontrager Lightweight [80 mm:n venttiili]

65,0

Kiekko ja vannenauha

Bontrager Aeolus 6 Disc Clincher

858,6

Kiekko QR

DT RWS [12 x 124]

59,6

Levy ja lukkorengas

SM-RT900-S [160 mm]

126,6

Rengas

Bontrager R4 320 TPI 25C

230 g

Sisärengas

Bontrager Lightweight [80 mm:n venttiili]

65,0

Rataspakka ja lukkorengas

CS-R9100 [11-28T]

193,0

Kammet

FC-R9100 [170 mm 53-39T]

621,0

Keskiö

NSK, tiivisteet ja akselin suojus

52,7

Ylempi ohjainlaakeri

513538 [MR031S]

24,5

Alempi ohjainlaakeri

540243 [MR006]

22,5

Ohjainlaakerin väliosat [DS/NDS]

15 mm [561913/4]

11,7

Ohjainlaakerin väliosat [DS/NDS]

5 mm [561911/2]

4,4

Yläkupu, pultti ja puristustulppa

566031

39,8

Puristusrengas

563834

7,6

Laakerin suojus

561910 [SRP]

23,8

Ohjainkannatin

110 mm x -7 astetta - kaikki osat ja kiinnitin

207,0

Ohjaustanko

42cm VRCF

276,0

Sähköteippi

3M Super 33+ [200 mm]

1,3

Tankonauha ja tulpat

Bontrager Gel Cork [534772 - musta]

62,0

Ohjainkannattimen ja emäputken välinen suojus ja pultti

565905/318529

1,4

Vaihtaja (vasen)

ST-R9170

158,0

Vaihtaja (oikea)

ST-R9170

158,0

Haarukka

(madallettu = 196 mm)

421,0

Satula

Bontrager Montrose Pro [138 mm]

169,0

Satulatolppa ja kiila

Short x 25 [kaikki osat]

234,8

Satulatolpan kuminen takaosa

557630

8,0

Etujarru, jarrupalat ja vakiovaijeri

BR-9170-F

162,1

Takajarru, jarrupalat ja vakiovaijeri

BR-9170-R

165,5

Takajarru, 160 mm:n adapteri

Voimansiirto

Runko

Takajarrun kotelon läpivientisuojus

330578

1,8

Etuvaihtaja

FD - R9150

104,0

Etuvaihtajan pultti ja hiilikuitulevy

531901 + 543903

5,8

Takavaihtaja

RD - R9150

198,0

Latausportti

Shimano Di2 EW-RS910

10,4

Sisäinen akku

Shimano Di2

50 g

Johtosarja

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

50 g

Ketju

CN-HG901-11

247,0

Ketjunohjuri ja levy ja pultti

566021 + 321693 ja 521137

16,5

DT-liitosportti

561882 + 510973 ja 2 johdinsidettä

44,1

Etuvaihtajan johdon ulostulon läpivientisuojus

440697

0,5

Takavaihtajan johdon ulostulon läpivientisuojus

317292

0,5

Runko

1478U0519 - SRP

870,0

Satulamasto

564480 -SRP

151,0

Takavaihtajan korvake ja pultit

524884 + 524188

11,7

DuoTrapin suojus

521455

3,0

Vaimennin

564027 - teline, kotelo, iskunvaimennin, kaksi kiinnityspulttia,
esikuormitettu pultti

17,4

Kiristyspultti ja iskunvaimennin

564444 + 568099

4,7

Liukusäädin

564294

3,9

IsoSpeed-osat

569265 - pultti, mutteri, levy, aaltolevy, kaksi holkkia, sisempi
holkki

26,0

IsoSpeed-suojus [ulkoinen]

565903 - SRP

7,6

IsoSpeed-suojus [sisäinen]

565904

8,0

Yhteensä

7 405 g

Yhteensä
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Taulukko 2. Uuden Madone-pyörän paino, SRAM Red eTap HRD -tekniset tiedot.
(Huomautus: maalaamaton pyörä, madallettu ohjainkannatin, ohjainlaakerin välikappaleita ei ole otettu huomioon kokonaispainossa)

Etukiekko

Takakiekko

OSA

TIEDOT

Kiekko ja vannenauha

Bontrager Aeolus 6 Disc Clincher

740,2

Kiekko QR

DT RWS [12 x 124]

51,0

Levy ja lukkorengas

Centerline Centerlock [160 mm]

124,6

Rengas

Bontrager R4 320 TPI 25C

230 g

Sisärengas

Bontrager Lightweight [80 mm:n venttiili]

65,0

Kiekko ja vannenauha

Bontrager Aeolus 6 Disc Clincher

858,6

Kiekko QR

DT RWS [12 x 124]

59,6

Levy ja lukkorengas

Centerline Centerlock [160 mm]

124,6

Rengas

Bontrager R4 320 TPI 25C

230 g

Sisärengas

Bontrager Lightweight [80 mm:n venttiili]

65,0

Rataspakka ja lukkorengas

XG-1190 [11-28T]

169,0

BB

Kammet

Red [GXP 170 mm 53-39T]

609,0

Keskiö

NSK, tiivisteet ja akselin suojus

52,7

Ohjaamo/ohjaus

Ylempi ohjainlaakeri

513538 [MR031S]

24,5

Alempi ohjainlaakeri

540243 [MR006]

22,5

Ohjainlaakerin väliosat [DS/NDS]

15 mm [561913/4]

11,7

Ohjainlaakerin väliosat [DS/NDS]

5 mm [561911/2]

4,4

Yläkupu, pultti ja puristustulppa

566031

39,8

Puristusrengas

563834

7,6

Laakerin yläkupu

561910 [SRP]

23,8

Ohjainkannatin

110 mm x -7 astetta - kaikki osat ja kiinnitin

207,0

Ohjaustanko

42cm VRCF

276,0

sähköteippi

3M Super 33+ [200 mm]

1,3

Tankonauha ja tulpat

Bontrager Gel Cork [534772 - musta]

62,0

Ohjainkannattimen ja emäputken välinen suojus ja pultti

565905/318529

1,4

Vaihtaja (vasen)

Katso jarru

0,0

Vaihtaja (oikea)

Katso jarru

0,0

Haarukka

Huomioi ohjainputken pituus (madallettu = 196 mm)

421,0

Satula

Bontrager Montrose Pro [138 mm]

169,0

Satulatolppa ja kiila

Short x 25 [kaikki osat]

234,8

Satulatolpan kuminen takaosa

557630

8,0

Etuvaihtaja, etujarru, jarrupalat ja vakiovaijeri

Sram Red eTap HRD

390,2

Etuvaihtaja, etujarru, jarrupalat ja vakiovaijeri

Sram Red eTap HRD

380,1

Takajarrun kotelon läpivientisuojus

330578

1,8

Etuvaihtaja

Etuvaihtaja ja akku

164,0

Etuvaihtajan pultti ja hiilikuitulevy

531901 + 543903

5,8

Takavaihtaja

Takavaihtaja ja akku

236,0

Ketju

Red 22 [114 linkkiä]

246,0

Ketjunohjuri ja levy ja pultti

566021 + 321693 ja 521137

16,5

Etuvaihtajan johdon ulostulon läpivientisuojus

440697

0,5

Takavaihtajan johdon ulostulon läpivientisuojus

317292

0,5

Ketjunohjuri ja levy ja pultti

566021 + 321693 ja 521137

16,5

DT-liitosportti

561882 + 510973 ja 2 johdinsidettä

44,1

Etuvaihtajan johdon ulostulon läpivientisuojus

440697

0,5

Takavaihtajan johdon ulostulon läpivientisuojus

317292

0,5

Runko

1478U0519 - SRP

870,0

Satulamasto

564480 -SRP

151,0

Takavaihtajan korvake ja pultit

524884 + 524188

11,7

DuoTrapin suojus

521455

3,0

Vaimennin

564027 - teline, kotelo, iskunvaimennin, kaksi kiinnityspulttia,
esikuormitettu pultti

17,4

Kiristyspultti ja iskunvaimennin

564444 + 568099

4,7

Liukusäädin

564294

3,9

IsoSpeed-osat

569265 - pultti, mutteri, levy, aaltolevy, kaksi holkkia, sisempi holkki

26,0

IsoSpeed-suojus [ulkoinen]

565903 - SRP

7,6

IsoSpeed-suojus [sisäinen]

565904

8,0

Satula/tolppa

Jarru

Voimansiirto

Runko

Yhteensä
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7 423 g

Taulukko 3. Uuden Madone-pyörän paino, Shimano Dura-Ace Di2 -vannejarrujen tekniset tiedot.
(Huomautus: maalaamaton pyörä, madallettu ohjainkannatin, ohjainlaakerin välikappaleita ei ole otettu huomioon kokonaispainossa)

OSA

TIEDOT

Kiekko ja vannenauha

Bontrager Aeolus 6 Clincher

712,1

Kiekko QR

Race Lite (Internal Cam 100 mm)

55,0

Rengas

Bontrager R4 320 TPI 25C

230 g

Sisärengas

Bontrager Lightweight [80 mm:n venttiili]

65,0

Kiekko ja vannenauha

Bontrager Aeolus 6 Clincher

861,7

Kiekko QR

Race Lite Road (Internal Cam 130 mm)

60 g

Rengas

Bontrager R4 320 TPI 25C

230 g

Sisärengas

Bontrager Lightweight [80 mm:n venttiili]

65,0

Rataspakka ja lukkorengas

CS-R9100 [11-28T]

193,0

BB

Kammet

FC-R9100 [170 mm 53-39T]

621,0

Keskiö

NSK, tiivisteet ja akselin suojus

52,7

Ohjaamo/ohjaus

Ylempi ohjainlaakeri

513538 [MR031S]

24,5

Alempi ohjainlaakeri

540243 [MR006]

22,5

Ohjainlaakerin väliosat [DS/NDS]

15 mm [561913/4]

11,7

Ohjainlaakerin väliosat [DS/NDS]

5 mm [561911/2]

4,4

Yläkupu, pultti ja puristustulppa

566031

39,8

Puristusrengas

563834

7,6

Laakerin suojus

561910 [SRP]

23,8

Ohjainkannatin

110 mm x -7 astetta - kaikki osat ja kiinnitin

207,0

Ohjaustanko

42cm VRCF

276,0

sähköteippi

3M Super 33+ [200 mm]

1,3

Tankonauha ja tulpat

Bontrager Gel Cork [534772 - musta]

62,0

Ohjainputken pää ja pultti

565905/318529

1,4

Vaihtaja (vasen)

ST-R9150

113,0

Vaihtaja (oikea)

ST-R9150

113,0

Haarukka

Huomioi ohjainputken pituus (madallettu = 196 mm)

378,0

Satula

Bontrager Montrose Pro [138 mm]

169,0

Satulatolppa ja kiila

Short x 25 [kaikki osat]

234,8

Etukiekko

Takakiekko

Satula/tolppa

Jarru

Voimansiirto

Runko

Satulatolpan kuminen takaosa

557630

8,0

Etujarru ja kiila

559499

119,8

Etujarrun suojus

562717 - SRP

27,6

Etujarrukotelon pää

562098

4,6

Kotelo ja vaijeri

Shimano BC-9000

32,0

Takajarru, kiila ja suojus

559758

154,3

Takajarrukotelon pää ja holkki

516820

4,5

Kotelo, vaijeri ja vaahtomuoviputki [5,7]

Shimano BC-9000

72 g

Etuvaihtaja

FD - R9150

104,0

Etuvaihtajan pultti ja hiilikuitulevy

531901 + 543903

5,8

Takavaihtaja

RD - R9150

198,0

Latausportti

Shimano Di2 EW-RS910

10,4

Sisäinen akku

Shimano Di2

50 g

Johtosarja

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

50 g

Ketju

CN-HG901-11

247,0

Ketjunohjuri ja levy ja pultti

566021 + 321693 ja 521137

16,5

DT-liitosportti

561882 + 510973 ja kaksi johdinsidettä

44,1

Etuvaihtajan johdon ulostulon läpivientisuojus

440697

0,5

Takavaihtajan johdon ulostulon läpivientisuojus

317292

0,5

Runko

1477U0519 - SRP

885,0

Satulamasto

564480 -SRP

151,0

Takavaihtajan korvake ja pultit

315464 + 318604

12,4

DuoTrapin suojus

521455

3,0

Vaimennin

564020 - teline, kotelo, iskunvaimennin, kaksi kiinnityspulttia,
esikuormitettu pultti

17,1

Kiristyspultti ja iskunvaimennin

564444 + 568099

4,7

Liukusäädin

564294

3,9

IsoSpeed-osat

569265 - pultti, mutteri, levy, aaltolevy, kaksi holkkia, sisempi holkki

26,0

IsoSpeed-suojus [ulkoinen]

565903 - SRP

7,6

IsoSpeed-suojus [sisäinen]

565904

8,0

Yhteensä
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7 087 g

MADONEN SÄÄDETTÄVÄ MYÖTÄILEVYYSTEKNOLOGIA
SÄÄDETTÄVÄ VAAKAPUTKEN ISOSPEED
Uusi Madone perustuu palkitun Trek Domane SLR -mallin
säädettävään myötäilevyysteknologiaan. Madonen säädettävä
myötäilevyysteknologia koostuu kahdesta runkoelementistä,
jotka on integroitu toisiinsa samoin kuin Domane SLR
-mallissa, mutta ne on kierretty vaakaputkeen aerodynaamisen
hyödyn saavuttamiseksi. Tämä menetelmä tekee myös
myötäilevyydestä yhtenäisempää kaikissa runkoko’oissa. Trek
on myös ottanut käyttöön satulaputken takana osan, joka
vaimentaa pyörän joustoa.
Runkoelementit on yhdistetty IsoSpeed-erottimella (katso
Kuva 5) ja etuosan pulttiliitoksella. Kahden runkoelementin
välissä on tila, jossa liukusäädintä voidaan siirtää koko
alueella. Satulamastossa käytetään IsoSpeed-erotinta,
joka siirtää satulamaston ylemmän aerodynaamisen
osan taaksepäin suuntautuvan taipuman alemman
satulamastoelementin ylöspäin suuntautuvaan taipumaan.
Tyhjän tilan ansiosta alempi satulamasto voi taipua ylöspäin
samalla, kun päärungon vaakaputki pysyy erillisenä
alemmasta satulamastosta. Liukusäädin säätää sekä alempaa
satulamastoelementtiä että päärungon vaakaputkielementtiä ja
se rajoittaa alemman satulamaston taipumista ylöspäin ajajan
toiveiden mukaan. Jos liukusäädin on rungon etuosaa kohden,
ajotuntuma on myötäilevämpi, sillä alemmalla satulamastolla
on enemmän tilaa taipua. Jos liukusäädin on lähellä rungon
takaosaa ja IsoSpeed-erotinta kohden, ajotuntuma on
vähemmän myötäilevä, sillä liukusäädin estää taipumisen sen
edessä olevaan tilaan.
Subjektiiviset koeajot, instrumentoidut koeajot ja
laboratoriokokeet ovat osoittaneet Trekille, että uusi
säädettävä myötäilevyysteknologia toimi odotetulla tavalla,
ja että ajaja pystyy säätämään sen avulla satulassa tuntuvaa
pystysuuntaista myötäilevyyttä.
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Kuva 5. Uuden Madonen säädettävän myötäilevyysteknologian
CAD-malli (ylhäällä: rungon poikkileikkausnäkymä;
alhaalla: vaakaputken alaosan ja IsoSpeed-alueen näkymä).

Testilaboratoriossa satulan pystysuuntaisen jäykkyyden
testaus osoitti, että runkokoossa 56 myötäilevyys vaihtelee
noin 119 N/mm ja 175 N/mm välillä liukusäätimen koko
säätöalueella kuvassa 6 osoitetulla tavalla. Nykyisen Madonen
jäykkyys on noin 144 N/mm. Tämä tarkoittaa, että uusi
Madone on asetuksista riippuen joko myötäilevämpi (+17 %) tai
vähemmän myötäilevä (-22 %) edeltäjäänsä nähden.

Liukusäätimen siirtäminen etuasennosta keskiasentoon saa
aikaan suuremman muutoksen myötäilevyydessä kuin sen
siirtäminen keskeltä taka-asentoon.

PYSTYSUUNTAINEN JÄYKKYYS [N/MM]

RUNGON TAKAOSAN PYSTYSUUNTAINEN JÄYKKYYS

Uusi Madone
Nykyinen Madone

LIUKUSÄÄTIMEN ASENTO (JOS KÄYTETTÄVISSÄ)
1=EDESSÄ, 3=KESKELLÄ, 5=TAKANA
Kuva 6. Rungon takaosan pystysuuntainen jäykkyys
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Teknologian etuna on myös pystysuuntaisen myötäilevyyden
samankaltaisuus kaikissa runkoko’oissa. Tämä johtuu siitä,
että irrotettava satulamasto on lähes samankokoinen kaikissa
runkoko’oissa. Tavallisesti maantiepyörien pienempien
runkojen pystysuuntaiset myötäilevyysominaisuudet
tekevät rungoista jäykempiä, ja jäykkyys vähenee asteittain
rungon koon kasvaessa. Tämä johtuu tavanomaisista
taivutusominaisuuksista. Pidempiä pyörän putkia voidaan
yleensä taivuttaa enemmän kuin lyhyitä putkia. Esimerkiksi
ohut, pitkä, metalliputki on paljon helpompaa taivuttaa
keskeltä kahtia kuin lyhyt putki, johon on vaikeaa saada
aikaan minkäänlaista taipumista. Satulamastoelementit
ovat samanpituisia kaikissa runkoko’oissa, joten
pystysuuntainen myötäilevyys on uuden teknologian ansiosta
yhdenmukaisempaa kaikissa ko’oissa.

Kuvassa 7 näkyy pystysuuntaisen myötäilevyyden vähimmäisja enimmäisarvot kaikissa ko’oissa. Pystysuuntainen jäykkyys
vähenee hieman rungon koon kasvaessa. Tämä johtuu rungon
vaakaputken pitenemisestä koon kasvaessa. Perinteisissä
pyörissä äärikokojen välinen ero voi olla jopa 30–40 %.
Uudessa Madonessa äärikokojen välinen ero on 3–6 %.
Verrattaessa ainoastaan 50 cm:n runkoja (nykyinen verrattuna
uuteen) uusi Madone voi olla jopa 27 % myötäilevämpi.

PYSTYSUUNTAINEN JÄYKKYYS [N/MM]

RUNGON TAKAOSAN PYSTYSUUNTAISEN JÄYKKYYDEN VÄHIMMÄIS- JA ENIMMÄISARVOT KAIKISSA KO’OISSA

Pystysuuntainen vähimmäisjäykkyys
Pystysuuntainen enimmäisjäykkyys

RUNGON KOKO [CM]
Kuva 7. Rungon takaosan pystysuuntainen jäykkyys (enintään ja vähintään)
kaikissa runkoko’oissa.
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VAIMENNIN
Ensimmäistä kertaa Trekin IsoSpeed-historiassa Trek esittelee
vaimentimen, joka kontrolloi satulamaston palautusta.
Kun edellisissä IsoSpeed-runkomalleissa sattui voimakas
ärsyke (isku), ajajat kokivat teknologian tärkeimmän edun
satulamaston voimakkaan taipuman kautta, mikä paransi
ajomukavuutta. Liike oli suurelta osin eristetty päärungon
ominaisuuksista, jotka tavallisesti rajoittaisivat tai estäisivät
perinteisempää runkoa vastaavassa ärsykkeessä.
Satulamaston palautusvaiheessa, kun masto alkaa
palautumaan normaaliin asentoonsa, saattoivat ajajat kokea
palautusvoiman vuoksi irtoavansa satulasta ja siksi menettää
hetkeksi pyörän kontrollin.

Irtoamistunne voi olla sekä epämukava että rasittava, sillä
asentoa voi sen seurauksena joutua korjaamaan, ja tämä
väsyttää ajajaa pitkällä aikavälillä. Jouston voimakkuus
riippuu ärsykkeen voimakkuudesta. Lisäämällä vaimentimen
IsoSpeed-järjestelmään Trek voi hallita ja vähentää ajajien
kokemaa palautumiskimpoamista.

Kuva 8. Madone-vaimentimen CAD-malli (vasemmalla: voimansiirron puoleinen näkymä läpinäkyvään päärunkoon; oikealla:
poikkileikkausnäkymä rungon keskiosasta).

Vaimennin koostuu kolmesta pääosasta: elastisesta
vaimentimesta (punainen), vaimentimen kotelosta (vihreä) ja
rungon telakasta (oranssi). Osat on kiinnitetty hiilikuidusta
valmistettuun päärunkoon satulaputken taakse ja ne
yhdistyvät satulamastoon yllä olevassa kuvassa 8 esitetyllä
tavalla. Päärunko on kuvassa läpinäkyvä visualisoinnin
helpottamiseksi. Kuvassa ja rungon normaalissa tilassa
vaimennin on esikuormitettu satulamastoon kiinnittyvällä
kiristysruuvilla. Ajaja voi kiristysruuvin avulla purkaa
vaimentimen kuormituksen ja halutessaan säätää
liukusäädintä. Kun haluttu asetus on valittu, vaimennin
esikuormitetaan lopuksi uudelleen säätämällä kiristysruuvia,
kunnes se pysähtyy vaimentimen kiinnitystelakkaan. Kyseessä
on päällä/pois-asetus, jossa ei ole välisäätöjä.
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Kun satulamasto on kuormittuu satulan iskutapahtuman
aikana, se kiertyy vastapäivään kuvan 8 perspektiivistä
tai pyörän voimansiirron puolelta katsottaessa. Tämä liike
purkaa hieman vaimentimen kuormitusta ja valmistelee
sen palautukseen. Kun satulamasto alkaa kiertyä takaisin
normaaliin asentoon, vaimennin esikuormittuu, mikä hidastaa
liikettä ja vaimentaa palautusvoimaa.

JUOKSUMATTOTESTIT
Trek ei tyydy pelkkiin staattisin laboratoriotesteihin saadakseen
tietoja pyörän käyttäytymisestä dynaamisessa ympäristössä.
Staattisten laboratoriotestien tulokset eivät aina osoita
tai vastaa ajajan kokemuksia erilaisissa tieolosuhteissa.
Prosessin parantamiseksi ja useimpien ympäristömuuttujien
minimoimiseksi Trek suoritti instrumentoituja testejä uudella
juoksumatolla, jotta se voi tutkia säädettävää myötäilevyysja vaimennusteknologiaa entistä paremmin. Juoksumaton
ansiosta Trek voi muuttaa pintoja erilaisten tieolosuhteiden
kopioimiseksi. Trek voi toistaa kontrolloidussa ympäristössä
esimerkiksi suureen kuoppaan tai töyssyyn osumisen ja soran,
hiekan tai mukulakivien päällä ajamisen. Testien kuvaukset
ovat liitteen kuvissa A1–A4. Kolmiakseliset kiihtyvyysmittarit ja
lineaariset siirtymäanturit asetettiin strategisesti todentamaan
nykyisen ja uuden Madonen välisiä eroja. Ne mittaavat
taka-akselin ja satulan välistä taipumaa, joka kertoo pyörän
takajousituksen joustoarvon.

Muuttujat, kuten juoksumaton nopeus ja IsoSpeedliukusäätimen asetus, sisältyivät testisuunnitelmaan.
Alla olevassa kuvassa 9 esitetään taka-akselin ja satulan
väliset keskimääräiset taipumat huipusta huippuun. Satulan
puristuessa taka-akselia kohden on nähtävissä, että yksittäistä
töyssyä ja reunakiveä tutkivat testiajot vastaavat parhaiten
staattisia testilaboratoriotuloksia kuvassa 6 osoitetulla
tavalla. Kuva 9 osoittaa, että nykyisen Madonen dynaaminen
myötäilevyys on uuden Madonen dynaamisen myötäilevyyden
säätöalueen sisällä. Tarkempi tarkastelu osoittaa
yhdenmukaisen muutoksen puristumisessa liukusäätimen
siirron mukaan. Liukusäätimen asetus 1 on myötäilevin asetus
ja asetus 3 vähiten myötäilevä asetus. Liukusäätimen vaikutus
myös kasvaa töyssyn koon kasvaessa. Tämä on erityisen
tärkeää, sillä se tarjoaa ajalle dynaamista myötäilevyyttä silloin,
kun sitä eniten tarvitaan.

KESKIMÄÄRÄINEN TAIPUMA HUIPUSTA HUIPPUUN [MM]

Trek keräsi tietoja osoittaakseen uuden säädettävän
myötäilevyys-/vaimennusteknologian vaikutukset ajajaan
ja ajomukavuuteen. Trek laati testisuunnitelman, johon
kuului kolme Trekin omaa testiajajaa ja viisi juoksumaton
tienpintatyyppiä. Testissä suoritettiin 37 erillistä testiajoa.

Nykyinen Madone
Uusi Madone, liukusäätimen asetus 1
Uusi Madone, liukusäätimen asetus 2
Uusi Madone, liukusäätimen asetus 3

HIEKKA

SORA

PYYKKILAUTA ELI NS.
NIMISMIEHEN KIHARAT

YKSITTÄINEN
TÖYSSY

REUNAKIVI

Kuva 9. Taipumat huipusta huippuun, uusi Madone verrattuna nykyiseen Madoneen (liukusäätimen asetus 1 = myötäilevin
asetus, liukusäätimen asetus 2 = keskimääräinen asetus, liukusäätimen asetus 3 = vähiten myötäilevä asetus).
15

Madone SLR -raportti

Alla olevassa kuvassa 10 näkyvät uuden Madonen
pulssikäyrät eri liukusäätimen asetuksilla yksittäisessä
töyssyssä. Käyrät luodaan laskemalla testiajon usean
yksittäisen töyssyn iskujen keskiarvo ja kerrostamalla ne
normalisoimalla taipuma juuri ennen iskua. Nähtävissä on
jälleen kuvassa 9 osoitettu trendi tavalla, joka osoittaa kenties
paremmin uuden Madonen liukusäätimen eri asetusten
vaikutuksen. Kuvan 10 päätarkoitus on osoittaa vaimentimen
vaikutukset ajajaan. Osan tarkoituksena on vähentää ajajaan
kohdistuvaa iskunjälkeistä kimpoamisefektiä sekä integroida

hallittu myötäilevyys järjestelmään. Jos tarkastellaan
tarkemmin aluetta heti iskun jälkeen (Kuva 11), eroa nähdään
liukusäätimen asetusten välillä, sekä vaimennuksen ollessa
käytössä ja pois käytöstä. Tulosten mukaan vaimennin
vähentää iskun jälkeistä palautusvoimaa jopa 13 %.

YKSITTÄINEN 25 MM:N TÖYSSY

TAKA-AKSELIN SATULAAN PURISTUMINEN [MM]

Nykyinen Madone
Uusi Madone, liukusäätimen asetus 1, ei vaimenninta
Uusi Madone, liukusäätimen asetus 1, vaimennin
Uusi Madone, liukusäätimen asetus 2, ei vaimenninta
Uusi Madone, liukusäätimen asetus 2, vaimennin
Uusi Madone, liukusäätimen asetus 3, ei vaimenninta
Uusi Madone, liukusäätimen asetus 3, vaimennin

AIKA [S]
Kuva 10. Yksittäisen 25 mm:n töyssyn pulssikäyrät, uusi Madone (liukusäätimen asetus 1–3, vaimennus käytössä / pois
käytöstä) (liukusäätimen asetus 1 = myötäilevin asetus, liukusäätimen asetus 2 = keskimääräinen asetus, liukusäätimen
asetus 3 = vähiten myötäilevä asetus).

Kuva 11. Suurennus kuvan 10 iskun jälkeisestä
palautuksesta (liukusäätimen asetus 1 = myötäilevin
asetus, liukusäätimen asetus 2 = keskimääräinen asetus,
liukusäätimen asetus 3 = vähiten myötäilevä asetus).
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Kuva 12. Lonkan liikeseuranta suurnopeuskameralla.

Vähennystä voidaan mitata myös seuraamalla ajajan lonkan liikettä Trekin laboratoriossa suurnopeuskameralla (Kuva 12).
Analysoimalla pystysuuntaista liikettä (Kuva 13) uuden Madonen (liukusäätimen asetus 1, vaimennus käytössä) ja nykyisen
Madonen välillä nähdään, että nämä tekijät saavat aikaan huomattavan vähennyksen pyöräilijän kehon kokemassa tärinässä,
mikä on kaiken jousitusteknologian tärkein tavoite.

LONKAN PYSTYSUUNTAINEN LIIKE [MM]

YKSITTÄINEN 25 MM:N TÖYSSY

Uusi Madone
Nykyinen Madone

AIKA [S]
Kuva 13. Uusi Madone verrattuna nykyiseen Madoneen lonkan liikeseurannassa
yksittäisessä 25 mm:n töyssyssä.
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Lopuksi Trek halusi selvittää, miten uusi Madone käyttäytyy
nykyiseen Madoneen verrattuna vaimennussuhteen osalta.
Vaimennussuhde on yleinen dimensioton luku, joka kuvastaa,
miten värähdysjärjestelmät vaimenevat ärsykkeen jälkeen,
eli miten nopeasti värähtely vaimenee huippujen välillä.
Esimerkiksi koripallo, joka tiputetaan tietystä korkeudesta
ja jonka annetaan pomppia, kunnes se pysähtyy. Jokainen
on pomppu on edeltäjäänsä pienempi. Esimerkki
tämäntyyppisestä värähtelystä on esitetty kuvassa 13, jossa
jokainen peräkkäinen huippu on edeltäjäänsä pienempi.
Pyöräilyssä tämä tarkoittaa sitä, että suureen töyssyyn
osumisen jälkeisen satulan ja ajajan liikkevoiman halutaan
tasoittuvan mahdollisimman nopeasti töyssyn jälkeen. Tämä
mahdollistaa miellyttävämmän ajotuntuman ja vähentää
väsymistä pitkän ajon aikana. Pienemmät vaimennussuhteet
tarkoittavat pidempiä vaimenemisaikoja ja suurempi suhde
puolestaan nopeampaa vaimentumista.

Kuvassa 14 näkyvät uuden Madonen vaimennussuhteet eri
liukusäätimen asetuksilla edelliseen Madoneen verrattuna.
Suhteet on laskettu logaritmisella vaimennusmenetelmällä,
joka on kuvattu lyhyesti liitteissä. Kuvassa 14 näkyy, että
uuden Madonen vaimennussuhde on 44–61 % suurempi.

VAIMENNUSSUHDE

NYKYINEN MADONE

UUSI MADONE, LIUKUSÄÄTIMEN ASETUS 1

UUSI MADONE, LIUKUSÄÄTIMEN ASETUS 2

UUSI MADONE, LIUKUSÄÄTIMEN ASETUS 3

Kuva 14. Uuden Madonen vaimennussuhteet eri liukusäätimen asetuksissa verrattuna nykyiseen Madoneen
(liukusäätimen asetus 1 = myötäilevin asetus, liukusäätimen asetus 2 = keskimääräinen asetus, liukusäätimen
asetus 3 = vähiten myötäilevä asetus).
--- Liitteissä kuvataan myös uuden Madonen paremmat ominaisuudet nykyiseen Madoneen verrattuna
aaltoilevilla pinnoilla. ---
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ISTUVUUS
Trekin Madone-pyörien rungoissa käytettiin aikaisemmin
H1- ja H2-istuvuutta. Siihen voitiin valita sopiva integroitu
ohjaustangon/ohjainkannattimen yhdistelmä sekä
ohjainlaakerin väliosat ohjauksen viimeistelemisestä varten.
Edellisten Madone-mallien ohjaustangon ja ohjainkannattimen
yhdistelmä oli integroitu, joten kokovaihtoehdot olivat
rajoitettuja ja muutokset olivat kalliita verrattuna siihen, miten
asiakkaat voivat valita muissa Trekin maantiepyörämalleissa,
kuten Emondassa ja Domanessa. Trek näki tämän
mahdollisuutena parantaa ja laajentaa istuvuusvalikoimaa,
mutta säilyttää samalla tuttu ja odotettu Madone-ohjaamon
integroitu luonne.
`
Trekin uuden Madonen rungossa on H1.5-istuvuus, useampia
ohjainkannatinvaihtoehtoja, eri ohjaustangon kokoja sekä
+/-5 asteen ohjaustangon kiertomahdollisuus. Uuden
istuvuuspäivityksen myötä Trek tarjoaa integroidun ohjauksen
avulla useita mahdollisia istuvuuksia sekä miehille että naisille.
Sen sijaan, että Trek olisi valmistanut Madone-malleja H1- ja
H2-istuvuudella sekä levy- että vannejarruilla varustettuina (28
erilaista runkoa), se mietti kuluttajien parasta ja puolitti luvun
ottamalla käyttöön yhden istuvuuden (H1.5) kummassakin
jarrutyypissä. Rungon pysty- ja vaakamitta (stack ja reach)
sekä emäputken pituus ovat kolme tärkeää päivittynyttä

Kuva 15. Uuden Madonen H1.5-rungon keskilinja.
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ominaisuutta. Uudessa istuvuudessa ei ole muutettu muita
rungon geometrisiä ominaisuuksia edelliseen Madoneen
verrattuna, joka tarjosi erinomaisen ajomukavuuden, josta
Madone tunnetaan. Levyjarrujen lisäys valikoimaan ja
vannejarruilla varustettujen pyörien valmistamisen jatkaminen
mahdollistivat Trekin insinöörien tarkemman keskittymisen
aerodynaamisen ilmanvastuksen vähentämiseen sekä runkojen
painon alentamiseen. Kummankin jarrutyypin runkokoot ovat
edelleen välillä 50–62 cm. Uuden Madonen keskilinjakaavio
näkyy alla olevassa kuvassa 15. Uuden istuvuuden paras
ominaisuus on mahdollisuus ohjainkannattimen, ohjaustangon
vaihtamiseen ja ohjaustangon kiertämiseen.

Trekin uuden Madonen ohjaustanko ja ohjainkannatin on
erotettu perinteisemmällä, mutta patentoidulla tavalla.
Kuvassa 16 näkyy osien jakotapa. Uudessa asetuksessa on
36 mahdollista kokoonpanoa verrattuna H1-/H2-runkojen
26 mahdolliseen kokoonpanoon. Ajajat hyötyvät myös
ohjaustangon viiden asteen kiertomahdollisuudesta, joka
mahdollistaa tarkemman istuvuuden säädön.
Taulukossa 4 näkyy nykyisen Madonen ohjaustanko- ja
ohjainkannatinvaihtoehdot sekä uuden Madonen vastaavat
vaihtoehdot. -7 asteen ohjainkannatin on alan standardi ja
-15 asteen ohjainkannatin mahdollistaa nykyisten Madone H1
-käyttäjien säilyttävän saman istuvuuden sekä tarjoaa lisää
joustavuutta uusille kuluttajille. Ohjainkannattimia on saatavilla
90–130 mm:n pituisina sekä -7 että -15 asteen kulmassa.
Ohjaustangossa on yksi lisäleveys ja sitä on saatavilla Variable
Radius Compact Flare (VRCF) -istuvuuteen koossa 38–44
cm. Näiden vaihtoehtojen ansiosta istuvuuden muuttaminen
aiempaa on helpompaa ja halvempaa.

Kuva 16. Uuden Madonen ohjaustangon ja
ohjainkannattimen CAD-malli.

New Madone

Current Madone
Stem Length (mm) [-7 deg]

Bar Width (cm) [VRCF]

Stem Length (mm) [-7 deg]

Stem Length (mm) [-15 deg]

90

42
44

100

42
44

42

38

40

100

100

130

42

42
38

44
120

40
44

42
40

110

110

40
42

44

44

42

38
120

120

40
42
44
38

130

130

40
42
44

Taulukko 4. Uuden Madonen ohjaustanko- ja ohjainkannatinvaihtoehdot verrattuna
nykyisen Madonen ohjaustangon ja ohjainkannattimen yhdistelmään.
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Bar Roll (deg)

40

90

40
44
110

Bar Width (cm) [VRCF]
38

40

+/- 5

KEHITYS JA INTEGROINTI
VANNEJARRUT
Uudet vannejarrut on suunniteltu asennuksen helppotta silmälläpitäen. Lisäksi niiden toimintaa on parannettu. Jarrupalat on
keskitetty jarruvarsien erillisillä jousen kiristysruuveilla. Paloja voidaan hienosäätää lisää niiden kuluessa, ja myös jarruvivun
vetovoimaa voidaan säätää halutulle tasolle. Säätöruuvien avulla pyörässä voi helposti käyttää erilevyisiä vanteita (23-28,5 mm)
ilman keskikiilan säätämistä.

Kuva 17. Uuden Madonen etuvannejarrun CAD-malli.

Suurin vannejarruilla varustetun pyörän muutos nykyiseen Madoneen verrattuna on etujarrun sijainti. Trek näki mahdollisuuden
parantaa Madonen aerodynaamisia ominaisuuksia entisestään sijoittamalla etujarrun haarukan takaosaan, jotta se
integroituu saumattomasti haarukkaan ja alaputkeen. Etujarrun suojus vastaa väriltään rungon ja haarukan väriä. Käytössä on
samantyyppinen keskivetorakenne kuin nykyisessä Madonessa, etujarrun vaijerikotelo on reititetty ajas ohjainputken etuosaa
pitkin, ohjainputken alaosan ja alemman emäputkien laakerin läpi ja ulos haarukan takaa. Takajarrun vaijerikotelossa on sama
keskivetorakenne ja muoto. Se kulkee vaakaputkea pitkin, pysähtyy satulaputken takaosan vaimentimen telakkaan, mikä
mahdollistaa vain lyhyen jarrukaapelin pituuden altistumisen tuulelle.

Kuva 18. Uuden Madonen etuvannejarrun ja takavannejarrun CAD-mallit koottuna runkoon muodon
osoittamiseksi
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Etujarru (jarru, maalaamaton suojus ja pysäytin) painaa 152 g, joka on noin 5 g vähemmän kuin nykyisessä Madonessa. Takajarru
(jarru ja pysäytin) painaa 152 g, joka on samanpainoinen kuin nykyisessä Madonessa. Rengastila on suunniteltu myynnissä
oleville 25C-renkaille ISO-rengastilasäädösten mukaisesti.

LEVYJARRUT
Levyjarrujen käyttöönotto oli kriittinen vaihe uuden Madonen
tutkimus- ja kehitysvaiheen aikana. Aerodynamiikka ja
jarruvaijerin reititys olivat kaksi huomiota ja huolellista harkintaa
vaativaa osa-aluetta. Aerodynamiikan kannalta levyjarrut
aiheuttavat päänvaivaa huomioitaessa sivutuuli pyörän
ei-voimansiirron puoleisessa kallistuksessa. Trek rakensi
levyjarrusatuloista ja jarrulevyistä yksityiskohtaiset CFDmallit 3D-skananusohjelmistoa käyttämällä. Täysin sisäisen
vaijerireitityksen säilyttäminen edellytti Trekiä tutkimaan
mahdollisuuksia reitittää sekä vanne- että levyjarrujen vaijerit
alemman emäputken laakerin kautta. Yksi Trekin keksimä
ratkaisu molempiin jarrutyyppeihin oli reitittää vaijerit haarukan
ohjainputken kautta alemman emäputken laakerin yläpuolella,
ja viedä ne sitten sieltä erillisiä reittejä pitkin. Levyjarrujen vaijeri
oli kuitenkin vaikeampaa kuljettaa ohjainputkesta haarukan
ei-voimansiirtopuolelle.
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Tämän haasteen ratkaisemiseksi Trek lisäsi reititysputken,
jonka avulla jarruvaijeri voidaan työntää haarukan jalasta ylös
ohjainputkeen helposti ja ilman työkaluja.
Levyjarrut mahdollistavat myös suuremman rengaskoon.
Madonen uusi levyjarruilla varustettu runko ja haarukan
rengastila on suunniteltu myynnissä oleville 28C-renkaille ISOrengastilasäädösten mukaisesti.

SATULATOLPPA/VALOKIINNIKE
Kuten nykyisessä Madonessa, myös uudessa
aerodynaamisesti parannellussa Madonessa IsoSpeedjärjestelmä mahdollistaa todistetusti toimivan KVFteknologian käyttämisen satulatolpassa. Tämä mahdollistaa
ilmanvastuksen nujertavan satulaputken profiilin ja
ylivertaisen pystysuuntaisen myötäilevyyden. Satulatolpan
päässä käytetään edelleen erillistä kiristyspulttia ja kiskon
kiristinjärjestelmää, mikä mahdollistaa rajattoman kallistuksen
ja säädöt.

ja sitä voidaan yksilöidä Trekin Project One-ohjelmassa.
Myös turvallisuus on huomioitu rakenteessa. Tolpassa on
Flare R -valokiinnike, joka kiinnitetään satulatolpan pään
taakse ja joka mahdollistaa selkeän ja integroidun ulkoasun
(Kuva 19). Heijastimen kiinnike sulautuu saumattomasti
satulatolpan takaosaan, mikä parantaa ulkoasun selkeyttä ja
yhdenmukaisuutta.

Satulatolpassa on myös uusi integroitu sisäinen kiila (Kuva 20),
joka mahdollistaa satulamaston takaosan siistimmän ulkoasun.
Ulkoista kiilapuristinta ei enää tarvita, ja satulamaston takaosa
on maalattu kokonaan. Tolpassa on nyt neljä värivaihtoehtoa

Kuva 19. Uuden Madonen satulatolppa ja integroitu
valokiinnike
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Kuva 20. Uuden Madonen satulatolppa ja sisäinen kiila

OHJAUSTANKO/OHJAINKANNATIN
Kuten edellä mainittiin, yksi Trekin insinöörien tärkeimpiä prioriteetteja oli laajentaa Madonen istuvuusvalikoimaa. Ohjaustangon
ja ohjainkannattimen jakaminen kahteen osaan oli paras ja ilmeisin ratkaisu, mutta Trekin oli säilytettävä myös aerodynaamiset
ominaisuudet. Tuloksena syntyi kiinnitysrakenne, joka on aerodynaaminen, selkeä ja integroitu. Ohjaustangossa on nyt myös
muotoiltu rakenne käsien ergonomisemman asennon saavuttamiseksi kyseisessä yläasennossa ajettaessa. Alla olevassa
kuvassa 21 voidaan vertailla nykyistä Madonea ja uutta Madonea rinnakkain.

Kuva 21. Uuden Madonen ohjaustanko (vasemmalla) osoittaa ergonomiaa parantavan muotoillun
rakenteen nykyiseen Madoneen (oikealla) verrattuna

Ohjainlaakerin väliosissa käytetään edelleen kaksiosaista
simpukankuorirakennetta, joka mahdollistaa helpon
kiinnityksen ja irrotuksen ilman kotelon tai vaijereiden
uudelleenreititystä pyörän kokoamisen jälkeen.
Välikappaleiden näkyviä jakoviivoja on vähennetty, niissä
on pyörän kokoamista helpottava uusi kiinnitysrakenne ja
kaksi kokovaihtoehtoa (5 mm ja 15 mm). Lisäksi laakerin
yläsuojassa on yksiosainen rakenne. Myös nykyisen Madonen
takavannejarrun ei-voimansiirtopuolen reititysaukko on
poistettu. Kuva 22 on vertailua varten.

Kuva 22. Uuden Madonen ohjainlaakerin väliosat (vasemmalla)
verrattuna nykyiseen Madoneen (oikealla)
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OHJAUSKESKUS
Ohjauskeskus sisältää nyt kaikki rakennemääritykset
yhdessä osassa (Kuva 23). Se on sijoitettu aerodynaamisesti
optimaalisesti alaputken pullotelineen asennuskohdalle.
Pulloteline on puolestaan kiinnitetty ohjauskeskukseen.
Ohjauskeskus sisältää mekaanisista osista sekä etu- että
takavaihtajan vaijerikotelot. OEM-parannusten ansiosta
etuvaihtajan säädintä ei enää tarvita. Ohjauskeskuksessa on
sähköisistä osista Di2-akku ja B-liitosrasia. Siinä ei ole enää
latausporttia, sillä se on sijoitettu nyt ohjaustangon päähän.
Ohjauskeskus sisältää myös takalevyjarrun vaijerin, mikä estää
sen kolisemisen alaputkea vasten.

Kuva 23. Uuden Madonen ohjauskeskus
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TREK-SEGAFREDON HYVÄKSYNTÄ

Trek-Segafredo-tallia käytettiin useita kertoja uuden
Madonen kehitysprosessin aikana varmistamaan, että
pyörä tarjoaisi urheilijoille ja kuluttajille etuja sekä kilpailijoihin
että nykyiseen Madoneen nähden. Joulukuussa 2017
talli ajoi ensimmäisillä Madone-prototyypeillä Sisiliassa.
Ensimmäisessä merkittävässä testissä tiimi testasi kahta
ainutlaatuista Madone-versiota. Testissä arvioitiin kaikkia
pyörän suorituskyvyn osa-alueita nousuissa, kaarreajossa
ja kiihdytyksessä, sekä mukavuutta nykyiseen Madoneen
verrattuna. Palautteen pohjalta luotiin viimeistellympi versio,
jossa yhdistyivät kaksi aikaisemmin testattua versiota.
Säädettävää myötäilevyysteknologiaa ja ohjaustangon sekä
ohjainkannattimen liitäntää parannettiin entisestään.
Toinen merkittävä testiajo suoritettiin Mallorcalla tammikuussa
2018. Tiimikuskien palaute Madonen seuraavista
prototyypeistä vahvisti, että parannetut versiot tarjosivat
luokkansa parasta ajomukavuutta, ja että uusi H1.5geometria/-istuvuus oli optimaalinen. Testit
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myös osoittivat Trekille, että teknologia- ja
ominaisuuspäivitykset olivat luoneet pyörän, jonka
ominaisuudet ovat nykyistä Madonea paremmat. Tämä todella
osoittaa Trekin suunnittelutaidot ja kyvyn luoda luokkansa
parhaita tuotteita sekä parantaa niitä entisestään. Myös
ammattilaistallin omistaminen tuo pyörävalmistajalle kiistatonta
lisäarvoa.

LIITTEET
JUOKSUMATTOTESTIEN TULOKSET JA LISÄTIEDOT

Kuva A1. Juoksumattotestilaboratorio

Kuva A2. Alaputken tiedonkeräysjärjestelmä.
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LIITTEET
JUOKSUMATTOTESTIEN TULOKSET JA LISÄTIEDOT

Kuva A3. Lineaarinen siirtymäanturi.

Kuva A4. Kiihtyvyysmittareiden sijainti.
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LIITTEET
JUOKSUMATTOTESTIEN TULOKSET JA LISÄTIEDOT

Uusi Madone
Uusi Madone, vaimennus
Uusi Madone, jouston vaimennus
Log. (Uusi Madone, vaimennus
Log. (Uusi Madone, jouston
vaimennus

AIKA [S]
Kuva A5. Esimerkki värähtelykäyrästä, jota käytetään vaimennussuhteen laskemiseen
logaritmisen vaimennussuhdetta käyttämällä.

Värähtelyliikettä ilmaisevissa alivaimennetuissa
järjestelmissä vaimennussuhde voidaan laskea logaritmisella
vaimennussuhdemenetelmällä. Se on määritetty minkä
tahansa kahden peräkkäisen värähtelyn luonnolliseksi
suhdelogaritmiksi kuvassa A5 osoitetulla tavalla.
Vaimennussuhde lasketaan seuraavan kaavan mukaan, jossa
zeta (ζ) on vaimennussuhde ja delta (δ) osoittaa logaritmisen
vaimennussuhteen.
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LIITTEET
JUOKSUMATTOTESTIEN TULOKSET JA LISÄTIEDOT

LONKAN PYSTYSUUNTAINEN LIIKE [MM]

PINTA= YKSITTÄINEN TÖYSSY

Uusi Madone
Nykyinen Madone

LONKAN VAAKASUUNTAINEN LIIKE [MM]
Kuva A6. Kaavio lonkan liikeseurannasta kuvan 12 mukaan useissa toistuvissa
töyssyissä.

VÄRÄHTELYENERGIA

AALTOILEVA PINTA

VÄRÄHTELYTAAJUUS [Hz]
Kuva A7. Tehon spektrinen tiheysanalyysi, joka osoittaa kiihdytysarvon alenemisen aaltoilevan
pinnan testeissä.
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