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ΠΡΟΛΟΓΟΣΠΡΟΛΟΓΟΣΠΡΟΛΟΓΟΣΠΡΟΛΟΓΟΣ    
Η παρακάτω εργασία εκπονήθηκε για το Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. του Τ.Ε.Ι. 

∆υτικής Ελλάδας . Θέµα της είναι το ποδήλατο. 

Όσο και αν ακούγεται παράδοξο, σε µία εποχή τεχνολογικής προόδου, µε εταιρίες κολοσσούς να 

επενδύουν αµύθητα ποσά στην αυτοκινητοβιοµηχανία για να καλύψουν τις ανάγκες 

µετακίνησης των πολιτών, ειδικά στην κεντρική Ευρώπη το ποδήλατο είναι εκείνο που αποτελεί 

ίσως το βασικότερο µέσο µετακίνησης. Στην Ελλάδα οι ποδηλάτες διαρκώς αυξάνουν σε 

αριθµό, όλο και µεγαλύτερες ηλικίες το επιλέγουν για τη διεκπεραίωση καθηµερινών 

δραστηριοτήτων. Για το λόγο αυτό σταδιακά στις µεγάλες πόλεις γίνονται προσπάθειες 

δηµιουργίας ποδηλατοδρόµων προκειµένου να ενισχυθεί η χρήση αυτού του µέσου και οι 

µετακινήσεις να πραγµατοποιούνται γρηγορότερα, µε ασφάλεια και µε µηδενική περιβαλλοντική 

επίπτωση. Βέβαια, το ποδήλατο αποτελεί και µέσο για άθληση, η οποία από πολλούς θεωρείται 

άθληση ανώδυνη για την καταπόνηση του µυοσκελετικού συστήµατος των αθλητών, αφού 

κυρίως αποφεύγονται οι κραδασµοί απότοκα της επαφής µε το έδαφος, αλλά και ως µέσο 

ψυχαγωγίας, αφού δίνει δυνατότητες µετακίνησης τόσο σε διαµορφωµένους χώρους όσο και σε 

off road διαδροµές. 

Οι παραπάνω, λοιπόν, λόγοι αποτέλεσαν µεταξύ άλλων βασικές αφορµές για να αναζητηθούν τα 

στοιχεία που σε ειδικότερες γραµµές θα απεικονίσουν τόσο το παρελθόν όσο κυρίως το παρόν 

και το µέλλον του ποδηλάτου. Άλλωστε, και ας µου επιτραπεί να αναφερθώ στο σηµείο αυτό και 

στην προσωπική µου εµπειρία, ως µέλος οικογένειας που παραδοσιακά η επαγγελµατική της 

ενασχόληση ήταν βασισµένη στο ποδήλατο, δεν θα µπορούσα για την πτυχιακή µου εργασία να 

επιλέξω ένα διαφορετικό θέµα. 

Στο σηµείο αυτό και θα ήθελα να ευχαριστήσω θερµά τον Επιβλέποντα Καθηγητή µου κ. 

Ευθυµίου Ανδρέα του Τµήµατος Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. ο οποίος µε την άοκνη, 

νηφάλια και  ορθή καθοδήγησή του µε βοήθησε να εκπονήσω το παρακάτω πόνηµα. 

Πλακώνας Βασίλειος 

Ιούνιος 2017  
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Υπεύθυνη ∆ήλωση Σπουδαστή: Ο κάτωθι υπογεγραµµένος σπουδαστής έχοντας  επίγνωση 

των συνεπειών του Νόµου περί λογοκλοπής και δηλώνοντας υπεύθυνα ότι είµαι συγγραφέας 

αυτής της Πτυχιακής Εργασίας, αναλαµβάνοντας την ευθύνη επί ολοκλήρου του κειµένου εξ 

ίσου, έχω δε αναφέρει στην Βιβλιογραφία όλες τις πηγές τις οποίες χρησιµοποίησα και έλαβα 

ιδέες ή δεδοµένα. ∆ηλώνω επίσης ότι, οποιοδήποτε στοιχείο ή κείµενο το οποίο έχω 

ενσωµατώσει στην εργασία µου προερχόµενο από Βιβλία ή άλλες εργασίες ή το διαδίκτυο, 

γραµµένο ακριβώς ή παραφρασµένο, το έχω πλήρως αναγνωρίσει ως πνευµατικό έργο άλλου 

συγγραφέα και έχω αναφέρει ανελλιπώς το όνοµά του και την πηγή προέλευσης. 

 

Οι σπουδαστής  

 

 

(Ονοµατεπώνυµο) 

 

 …………………… 

 

(Υπογραφή) 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗΠΕΡΙΛΗΨΗΠΕΡΙΛΗΨΗΠΕΡΙΛΗΨΗ    
Το ποδήλατο αποτελεί έναν από τους πιο αγαπητούς µη µηχανοκίνητους τρόπους µεταφοράς µε 

µεγάλο πλήθος φανατικών χρηστών ανά το κόσµο. Από την αρχική του πρώιµη µορφή στις 

απαρχές του 19ου αιώνα εξελίχθηκε µέχρι τα µέσα του ίδιου αιώνα στην µορφή που πλέον είναι 

συνυφασµένη µε αυτό σήµερα. Η βασική του µορφή, µετά το πέρας αυτής της περιόδου 

εξέλιξης, δεν άλλαξε σηµαντικά, αν και τα επιµέρους µηχανικά µέρη, υλικά και µέθοδοι 

συναρµολόγησης εξελίχθηκαν και του προσέδωσαν περισσότερες ιδιότητες και τη δυνατότητα 

να εξυπηρετεί πολλαπλούς ρόλους, ικανοποιώντας τις ανάγκες του εκάστοτε χρήστη.  

Η παρούσα σπουδαστική εργασία, εξετάζει το ποδήλατο από την πλευρά του σχεδιασµού του. 

Αρχικά, παρουσιάζεται µια σύντοµη αλλά περιεκτική ιστορική αναδροµή στην εξέλιξη του 

ποδηλάτου από την αρχική του σύλληψη ως µηχανισµού, έως και την σηµερινή του µορφή. 

Έπειτα, στο δεύτερο κεφάλαιο της εργασίας, παρουσιάζονται οι υπάρχοντες σήµερα τύποι 

ποδηλάτου, όπου επιχειρείται η καταγραφή των διαφορετικών χαρακτηριστικών αυτών. Ο λόγος 

για την καταγραφή αυτή είναι κατά βάση ότι οι περισσότεροι τύποι ποδηλάτου σήµερα 

ενδεχοµένως να έχουν στοιχεία που να παρουσιάζονται και σε άλλους, και συνεπώς κρίθηκε 

σκόπιµη η διερεύνηση των διαφορών και ιδιαιτεροτήτων αυτών.  

Στο τρίτο κεφάλαιο της εργασίας, παρουσιάζονται τα επιµέρους µηχανικά µέρη του ποδηλάτου. 

Κάθε τµήµα του εξετάζεται λεπτοµερώς και εκτίθενται οι σύγχρονες εκδοχές του, που είναι 

διαθέσιµες στον χρήστη. Οι εκδοχές αυτές διαφέρουν ως προς τα υλικά, την κατασκευή, τη 

λειτουργία κ.α., και ο σκοπός της καταγραφής είναι αφενός αυτή καθ’ αυτή, αφετέρου η 

δηµιουργία ενός «οδηγού» επιλογής των διαφόρων µηχανισµών που τοποθετούνται σε ένα 

ποδήλατο. 

Στο τέταρτο κεφάλαιο της εργασίας πραγµατοποιείται ο σχεδιασµός ενός ποδηλάτου µε την 

χρήση του προγράµµατος AutoCAD της εταιρίας AutoDesk, και παρουσιάζονται αυτά σε 

φωτορεαλιστικές απεικονίσεις. Παρουσιάζονται τα επιµέρους στοιχεία του ποδηλάτου, όσο και 

ολόκληρη η κατασκευή. Επίσης, παρουσιάζεται η µέθοδος για την επιλογή των βασικών 

µεγεθών αυτού που οδηγούν στο σχεδιασµό. Η εργασία κλείνει µε τα απαραίτητα 

συµπεράσµατα, καθώς και την χρησιµοποιούµενη βιβλιογραφία. 
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Πάνω από τρεις αιώνες πριν ο διακεκριµένος Γάλλος µαθηµατικός Jacques Ozanam διατύπωσε 

τα θεωρητικά πλεονεκτήµατα ενός µεταφορέα που τροφοδοτείται µε ανθρώπινη κίνηση "µε τον 

οποίο µπορεί κανείς να µεταφέρει τον εαυτό του οπουδήποτε θέλει, χωρίς άλογα". Ο ιδιοκτήτης 

του θα µπορούσε αφενός να περιπλανηθεί ελεύθερα κατά µήκος των δρόµων χωρίς να 

χρειάζεται την ύπαρξη ενός ζώου και αφετέρου να απολαύσει ακόµη και µια υγιή άσκηση κατά 

τη διαδικασία. Πιο συγκεκριµένα, αυτός ο τύπος οχήµατος, σε αντίθεση µε εκείνους που 

χρησιµοποιούσαν αέριο ή ατµό, θα κινούταν χρησιµοποιώντας τον πιο άφθονο και προσβάσιµο 

από όλους τους πόρους: τη δύναµη της θέλησης. Αυτό ήταν το εικοστό τρίτο από περίπου 

πενήντα «χρήσιµα και ψυχαγωγικά» προβλήµατα που ο Ozanam αναγνώρισε και απηύθυνε στο 

περίφηµο Recreations Mathematiques et Physiques, που δηµοσιεύθηκε το 1696. 

 

Εικόνα 1. Έκδοση των Recreations Mathematiques et Physiques του 1696 

Ο Ozanam όχι µόνο εξέδωσε µια σηµαντική πρόκληση για την κοινότητα των µηχανικών και 

εφευρετών, αυτή που θα απέδιδε τελικά το σύγχρονο ποδήλατο, αλλά και µε υπερηφάνεια 

αποκάλυψε τη δική του «λύση» στο εξώφυλλο του βιβλίου: ένα τεράστιο φορείο σχεδιασµένο 

από τον Dr. ElieRichard, ένα γιατρό από τη LaRochelle. Σύµφωνα µε το σχέδιο του Richard, 

ένας άνθρωπος που στέκεται άνετα στο µπροστινό µέρος ενός οχήµατος έχει µόνο ως 
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αρµοδιότητα να κατευθύνει τον εµπρόσθιο άξονα χρησιµοποιώντας ένα ζευγάρι χαλιναριών. 

Εντωµεταξύ, ο υπηρέτης του που στέκεται στο πίσω µέρος ωθεί το όχηµα προς τα εµπρός, 

πατώντας σε δύο παλινδροµικές σανίδες εφαπτόµενες στον οπίσθιο άξονα. Οι σανίδες ήταν 

συνδεδεµένες µε ελατήριο και αναρτιούνταν µε ένα σύστηµα σχοινιού - τροχαλίας έτσι ώστε 

όταν µια βυθιζόταν από το χρήστη, η άλλη ανέβαινε µέχρι το απόγειο της και αντίθετα. Κάθε 

σανίδα µε τη σειρά της ενεργοποιούσε ένα γρανάζι στερεωµένο στον οπίσθιο άξονα, 

προκαλώντας την περιστροφή του, περιστρέφοντας έτσι τους τροχούς. 

Το 1779 ένας Γάλλος εφευρέτης, ο Jean-Pierre Blanchard, δηµιούργησε µια παρόµοια 

κατασκευή µε τη βοήθεια του M. Masurier. Ο Blanchard και ένας υπάλληλός του το οδήγησαν 

στην πλατεία Louis XV στο Παρίσι, συναρπάζοντας το περίεργο πλήθος. Το ζευγάρι κατάφερε 

να κινήσει το όχηµα για µια ντουζίνα µίλια ως τις Βερσαλλίες - το πρώτο ταξίδι που 

πραγµατοποιήθηκε σε µεγάλες αποστάσεις µε κινούµενο από τον άνθρωπο όχηµα.  

Ακόµα και ο Νέος Κόσµος αναγνώρισε την ανάγκη για ένα πρακτικό όχηµα µε ανθρώπινη 

κίνηση. Το 1804, ένας Αµερικανός µηχανικός, µε το όνοµα J. Bolton, κατοχύρωσε ένα 

τετράτροχο όχηµα σχεδιασµένο να µεταφέρει µέχρι έξι επιβάτες που κάθονταν άνετα σε τρεις 

πάγκους. Επιπρόσθετα, δύο άτοµα κινούσαν το όχηµα. Ο πρώτος καθόταν µπροστά και έλεγχε 

τους µικρότερους µπροστινούς τροχούς, µε διάµετρο περίπου δύο πόδια. Ο άλλος βρισκόταν στη 

µέση της πλατφόρµας κοιτώντας προς τα πίσω. Με τα δύο χέρια περιέστρεφε ένα µοχλό που 

ενεργοποιούσε µια σειρά από τέσσερα παράλληλα τοποθετηµένα αυξανόµενου µεγέθους 

γρανάζια στην άλλη πλευρά του οχήµατος. Τα τελευταία συνδέονταν απευθείας στους πίσω 

τροχούς, οι οποίοι ήταν περίπου τέσσερα πόδια σε διάµετρο και τους γυρνούσαν. 

 

Εικόνα 2. Το μηχάνημα που παρουσίασε ο J. Bolton 

Ο Karl von Drais, ένας εκκεντρικός Γερµανός βαρώνος, δασονόµος που απασχολούταν από το 

Μεγάλο ∆ουκάτο του Μπάντεν, στην Καρλσρούη, προσπάθησε να σχεδιάσει ένα πρακτικό 

όχηµα µε την ανθρώπινη κίνηση ως µέσο για να διευκολύνει τις δικές του τακτικές περιηγήσεις 

στην περιοχή που επέβλεπε. Σε κάθε περίπτωση, εξέφρασε σαφώς την ανάγκη να βελτιωθούν τα 

υπάρχοντα µέσα µεταφοράς προσωπικού. Το 1813, κατασκεύασε ένα τετράτροχο µηχανοκίνητο 

όχηµα που θα µπορούσε να µεταφέρει δύο έως τέσσερις επιβάτες. Ένας ή περισσότεροι 

αναβάτες τροφοδοτούσαν µε κινητήρια δύναµη ένα στροφαλοφόρο άξονα µε τα πόδια τους, ενώ 

ένας άλλος χειριζόταν το τιµόνι. Το εν λόγω όχηµα εντούτοις απέτυχε παταγωδώς.  
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Ο Drais θα επανεξέταζε το πρόβληµα της µεταφοράς χωρίς άλογα αργότερα. Αλλά αυτή τη 

φορά πρότεινε µια ριζικά διαφορετική λύση: το "laufmaschine" (µηχάνηµα τρεξίµατος), που 

σύντοµα έγινε γνωστό ως "draisine" ή "velocipede". Αυτή η περίεργη ιδέα, που αποκαλύφθηκε 

το καλοκαίρι του 1817, θα γινόταν το πρώτο όχηµα που τροφοδοτούνταν από τον άνθρωπο µε τη 

δυνατότητα για αποδοχή από το κοινό. Επιπλέον, το draisine σηµατοδότησε το πρώτο σηµαντικό 

βήµα προς το βασικό ποδήλατο, το συµπαγές όχηµα µε πεντάλ που τελικά έλυσε το αίνιγµα του 

Ozanam. 

Το λεπτό όχηµα του Drais αντικατοπτρίζει την τεχνολογία µεταφοράς της εποχής. Εκτός από 

τους σιδερένιους τροχούς του, το µηχάνηµα κατασκευάστηκε σχεδόν εξ ολοκλήρου από ξύλο 

και είχε µόνο δύο µικροσκοπικούς τροχούς µεταφοράς σε µια γραµµή, που συνδέονταν µε µια 

τρέσα η οποία στήριζε ένα απλό µαξιλαράκι. Ο αναβάτης στεκόταν σχεδόν όρθιος και 

προωθούσε τη µηχανή, σπρώχνοντας το έδαφος µε το ένα πόδι και µετά το άλλο, σαν να 

περπατούσε ή να τρέχει. Ένας µακρύς πείρος περιστροφής στο πρόσθιο άκρο του πλαισίου 

επέτρεπε στον αναβάτη να γυρίσει τον εµπρόσθιο τροχό στην επιθυµητή κατεύθυνση κίνησης. 

Το όχηµα ζύγιζε περίπου πενήντα κιλά και κόστιζε το µυθικό ποσό των τεσσάρων Carolins.  

 

Εικόνα 3. Το μηχάνημα του Drais 

Σύµφωνα µε τον Drais, η νέα του µηχανή διευκόλυνε και επιτάχυνε τις φυσικές πράξεις του 

περπατήµατος και του τρεξίµατος. Σε ένα δροµέα ή σε έναν πεζό, ο αναβάτης φέρεται να 

καλύπτει µια δεδοµένη απόσταση µε λιγότερη εργασία. Κατά την κίνηση του ποδηλάτου ο 

αναβάτης όχι µόνο προχωρούσε µε τον συµβατικό τρόπο αλλά επίσης επέδιδε ταχύτητα στο 

µηχάνηµα. Συνεπώς, το µηχάνηµα µετέφερε και τους δύο, ακόµη και όταν ο αναβάτης 

βρισκόταν µεταξύ βηµάτων και δεν προχωρούσε κανονικά.  
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Εικόνα 4. Αναβάτης velocipedeσε μια μεταγενέστερη εκδοχή.  

 

 

 

1.11.11.11.1 ΠΡΩΙΜΑ ΣΧΕΔΙΑ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝΠΡΩΙΜΑ ΣΧΕΔΙΑ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝΠΡΩΙΜΑ ΣΧΕΔΙΑ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝΠΡΩΙΜΑ ΣΧΕΔΙΑ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ    

 

∆εκαετίες µετά την κατάρρευση της χρήσης του velocipede, οι µηχανικοί εξακολουθούσαν να 

αγωνίζονται προκειµένου να υλοποιήσουν το στόχο τους. Το 1867, το ποδήλατο εµφανίστηκε 

πρώτη φορά στην Παριζιάνικη σκηνή και έσπασε το αδιέξοδο. Παρόλο που οι σχεδιαστές των 

velocipede από καιρό είχαν πλέον απορρίψει το συµπαγές δίτροχο ως αδιέξοδο, η αποκάλυψη 

ότι θα µπορούσε να οδηγείται σταθερά και συνεχώς µε µια απλή µηχανική µανιβέλα άνοιξε µια 

νέα και συναρπαστική πορεία ανάπτυξης. Ακόµη και στην πιο πρώιµη µορφή του, το κινούµενο 

µε πετάλια δίτροχο µπορούσε να αναπτύξει ταχύτητες µέχρι και οκτώ µίλια την ώρα. Η 

προσθήκη πεταλιών, επισήµανε το Scientific American, «αλλάζει τελείως το χαρακτήρα του 

οχήµατος... γλιστράει σαν να είναι ζωντανό και µε µια χάρη τόσο ενθουσιώδη και όµορφη στην 

όψη». Επιπλέον, οι αναβάτες ανακάλυψαν ότι η ικανότητα εξισορρόπησης θα µπορούσε να 

αποκτηθεί σε λίγα µαθήµατα, µετά από τα οποία θα µπορούσαν να ταξιδέψουν τέσσερα ή πέντε 

µίλια µε την ίδια προσπάθειά που απαιτείτο για να περπατήσουν µόνο ένα. 

Παραδόξως, η σηµαντική πρόοδος του πεντάλ δεν συνέβη στη Βρετανία, η οποία είχε οδηγήσει 

εδώ και καιρό την αόριστη αναζήτηση για ένα πρακτικό µηχανικό «άλογο», αλλά στη Γαλλία, 

όπου το πρόβληµα της ανθρώπινης µετακίνησης είχε λάβει σχετικά µικρή προσοχή. Μέχρι τον 

Απρίλιο του 1867, η επίσηµη βραδινή εφηµερίδα της εποχής της Γαλλικής Αυτοκρατορίας Le 

Moniteur Universel du Soir εξέφρασε την απογοήτευση για την έλλειψη ενθουσιασµού της 

χώρας για τα ποδήλατα. Ενώ αυτά τα µηχανήµατα ήταν κοινά στην Αγγλία, σηµείωνε, µόνο ένας 
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περιστασιακός ερασιτέχνης τολµούσε να περιπλανηθεί στη γαλλική πρωτεύουσα. Την άνοιξη 

του 1868, δηµοσιεύτηκε η πρώτη διαφήµιση για ένα ποδήλατο από τον Michaux, ένα σιδερά. 

 

Εικόνα 5. Η πρώτη διαφήμιση ποδηλάτου 

Το κίνηµα του ποδηλάτου κέρδισε γρήγορα ορµή καθώς το έτος 1867 προχωρούσε. Αν και τα 

ποδήλατα Michaux δεν είχαν γίνει επίσηµα δεκτά στην Παγκόσµια Έκθεση που ξεκίνησε εκείνο 

τον Απρίλιο, υπήρχαν ήδη στους εκθεσιακούς χώρους εκείνου του καλοκαιριού. Αρκετοί ξένοι 

επισκέπτες αγόρασαν δείγµατα και τα έστειλαν πίσω στην πατρίδα τους. Το φθινόπωρο, µια 

επιχείρηση στη Λυών και µια άλλη κοντά στη Γκρενόµπλ ξεκίνησαν την παραγωγή του νέου 

τύπου ποδηλάτου. Τον Σεπτέµβριο, η La V Parisienne παρατήρησε ότι "όλοι µιλάνε για 

ποδήλατα". Τον ∆εκέµβριο, στο Παρίσι, περίπου εκατό αναβάτες, συµπεριλαµβανοµένων 

πολλών προνοµιούχων πολιτών, κατευθύνθηκαν µαζικά στο δρόµο προς τις Βερσαλλίες ως 

µέρος µιας νέας "τουριστικής εκδροµής". 
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Εικόνα 6. Μοντέλο του ποδηλάτου του Michaux στην αρχική εκδοχή του 

Η ποδηλατική µανία είχε υποχωρήσει σε µεγάλο βαθµό στη Μεγάλη Βρετανία µέχρι τα τέλη του 

1869, όπως είχε στη Γαλλία και αλλού. Παρόλα αυτά µια µικρή αλλά δραστήρια κοινότητα 

κατασκευαστών οδηγών αγώνων και αναβατών παρέµεινε ενεργή και αποφάσισε να συνεχίσει 

να βελτιώνει το όχηµα, που γενικά ονοµάζεται ποδήλατο σε αντίθεση µε τον πιο επιτηδευµένο 

όρο "velocipede". Ο αριθµός των κατασκευαστών είχε µειωθεί σε µια χούφτα αυτή τη φορά, 

αλλά ήταν ειδικοί υψηλής ειδίκευσης που εφάρµοσαν την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, 

κυρίως τροχούς µε συρµάτινες ακτίνες και λάστιχα από καουτσούκ. Και εξακολουθούσαν να 

ικανοποιούν µια απαίτηση. Οι δροµείς, οι οποίοι διατήρησαν το δηµόσιο ενδιαφέρον, ήταν τόσο 
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πρόθυµοι όσο ποτέ να οδηγήσουν τα ταχύτερα µηχανήµατα. Εντωµεταξύ, ένας αυξανόµενος 

αριθµός "οδηγών κύριων" συνέχισε να ασκεί και να προωθεί τον αθλητισµό αναψυχής.  

Από τη µεριά του, το κοινό δεν ήταν πλέον εξοργισµένο από το δίτροχο. Ηταν σε µεγάλο βαθµό 

ανεκτικό στις συνεχιζόµενες προσπάθειες της κοινότητας να βελτιώσει το ποδήλατο ως µέσο 

ευχαρίστησης, αν όχι χρησιµότητας. Στα µέσα της δεκαετίας του 1870, το µεγαλοπρεπές high-

wheeler εµφανίστηκε ως το κανονικό ποδήλατο, προσελκύοντας ένα αφοσιωµένο στη Βρετανία 

κοινό, ανάµεσα σε αθλητικούς νέους άνδρες. 

 

Εικόνα 7. Το μεγαλόπρεπες high-wheelerμε αναβάτη αγώνων 

Η εκπληκτική επιτυχία του high-wheeler mount που πλέον ονοµαζόταν ordinaryστο στα τέλη 

του 1870 ενεργοποίησε το µέτριο αγγλικό εµπόριο ποδηλάτων. ∆ύο άντρες που συνδέονται µε 

τους πρωτοπόρους Coventry Machinists, οι James Starley και William Hillman, ξεκίνησαν τη 

δική τους εταιρεία ποδηλάτων, την Starley and Company. Το 1871 εισήγαγαν το εξολοκλήρου 

µεταλλικό Ariel µε βελτιωµένη στήλη τιµονιού, κοίλο σκελετό από χάλυβα και νέο σύστηµα 

τροχού µε ελαστικό "µοχλοβραχίονα" σχεδιασµένο για να σφίγγει όλες τις ακτίνες ταυτόχρονα. 

Το προφίλ ήταν αναµφισβήτητα αυτό ενός πρώιµου υψηλού ποδηλάτου, µε τον τροχό περίπου 

στις σαράντα οκτώ ίντσες. ∆ιατιµηµένο τόσο χαµηλά όσο οκτώ λίρες, σύντοµα έγινε ένα από τα 

πιο δηµοφιλή ποδήλατα νέου τύπου. Άλλοι αξιόλογοι παραγωγοί ήταν ο Thomas Hamber του 

Nottingham και ο Daniel Rudge του Wolverhampton. Οι πιο γνωστοί κατασκευαστές στο 

Λονδίνο και γύρω από το Λονδίνο ήταν ο αγωνιστής John Keen, οι F. Noble and Company, 

κατασκευαστές του µοντέλου Tension και η Phantom Wheel Company, ένα holdover από το 

1869. Μόνο το Phantom, µε το ξεχωριστό στρεφόµενο πλαίσιο, εξακολουθούσε να προσφέρει 

εµπρός τροχούς κάτω από σαράντα ίντσες. 
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Εικόνα 8. Το μοντέλο Arielτου 1870 
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Εικόνα 9. Το μοντέλο Phantomτου 1871 

Ο µεγάλος τροχός οδήγησης έδωσε ταχύτητα αλλά δεδοµένου ότι η πιο αποτελεσµατική θέση 

οδήγησης ήταν σχεδόν ευθεία πάνω από τον τροχό, το κέντρο βάρους ήταν πολύ υψηλό, και η 

ισορροπία λεπτή. Αυτό έκανε το ποδήλατο ασταθές και όταν κινούταν, αν ερχόταν αντιµέτωπο 

µε µια πέτρα, ένα ξύλο, ή αποτελµάτωση µπορούσε να οδηγήσει (και το έκανε συχνά) το 

ποδήλατο να περιστραφεί περί του µπροστά τροχού, ρίχνοντας τον αναβάτη πάνω από το τιµόνι 

σε µια φρικτή προς τα εµπρός πτώση γνωστή ως "coining a cropper” Η αστάθεια του ποδηλάτου 

απαγόρευε επίσης οποιαδήποτε πιθανότητα σοβαρής πέδησης. Ένα φρένο κουτάλι (το οποίο 

λειτουργούσε µε τρίψιµο στο µπροστινό ελαστικό) τοποθετήθηκε σε πολλές εκδοχές αλλά ήταν 

µόνο ευσεβής ελπίδα, γιατί ο υπερβάλλοντας ζήλος εφαρµογής της συσκευής, ή ακόµα και το 

backpedaling (η ανάποδη κίνηση πεταλιού) πάρα πολύ σκληρά, µπορούσε επίσης να προκαλέσει 

αστάθεια και να στείλει τον αναβάτη ιπτάµενο. 
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1.21.21.21.2 ΤΟ ΠΟΔΗΛΑΤΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣΤΟ ΠΟΔΗΛΑΤΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣΤΟ ΠΟΔΗΛΑΤΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣΤΟ ΠΟΔΗΛΑΤΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ    

 

Στα µέσα της δεκαετίας του 1880 το µέλλον του κυρίαρχου ordinary ήταν όλο και λιγότερο 

ασφαλές. Το κοινό είχε αρχίσει να υποπτεύεται ότι το ψηλό ποδήλατο ήταν πολύ πιο επικίνδυνο 

από ό, τι είχε αρχικά αφήσει ο εµπορικός κλάδος να εννοηθεί. Ακόµη και το Bicycling  World 

αναγνώρισε ότι "πολλοί σκληροπυρηνικοί και επιδέξιοι ποδηλάτες είχαν σοβαρά και µόνιµα 

τραυµατιστεί από µια πτώση από ένα ψηλό ποδήλατο" καταλήγοντας στο συµπέρασµα: "Αυτή η 

χώρα χρειάζεται ποδήλατα ασφαλείας, επειδή υπάρχει µια µεγάλη κατηγορία από υποψήφιους 

αναβάτες που αποθαρρύνονται από το να απολαύσουν το άθληµα". Η εφηµερίδα Springfield 

Wheelmen's Gazette απηχούσε το συναίσθηµα, δηλώνοντας: "Είναι καλύτερο να κατασκευάζετε 

ασφαλή µηχανήµατα παρά να αποφεύγετε τους φόβους ανθρώπων που δεν θέλουν να ραγίσουν 

τα κρανία τους".  

Το 1884, οι Hillman, Herbert και Cooper του Coventry εισήγαγαν το dwarf Kangaroo. Ο 

µπροστινός τροχός των τριάντα έξι ιντσών προσαρµόστηκε µέχρι το ισοδύναµο των εξήντα 

ιντσών µέσω δύο ανεξάρτητων αλυσίδων κίνησης, από τις οποίες κάθε µια συνέδεε κάθε 

µανιβέλα µε την πλευρά του µπροστινού τροχού. Το φθινόπωρο του ίδιου έτους, η εταιρεία 

διοργάνωσε αγώνα δρόµου εκατό µιλίων, ο οποίος περιοριζόταν σε αναβάτες του Kangaroo. Ο 

επαγγελµατίας Geοrge Smith έσπασε το κανονικό ρεκόρ, τελειώνοντας σε µόλις επτά ώρες και 

έντεκα λεπτά. Η εφηµερίδα Gazette του Springfield προέβλεψε ότι το Kangaroo σύντοµα θα 

προσέλκυε πολλούς δυνητικούς ποδηλάτες. Πράγµατι, η ζήτηση για Kangaroos αυξήθηκε και 

ορισµένες βρετανικές εταιρείες έλαβαν άδειες για να παράγουν τις δικές τους παραλλαγές. 

 

Εικόνα 10. Το μοντέλο Kangaroo. 
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Στο Stanley Show του 1885, ξεχώρισε ένα ποδήλατο ασφαλείας: το Rover. Ο εµπρόσθιος τροχός 

του ήταν τριάντα έξι ίντσες και ο οπίσθιος τροχός του, ο οποίος ήταν µικρότερος σε διάµετρο 

κατά έξι ίντσες, προσαρµόστηκε σε πενήντα ίντσες µε χρήση αλυσίδας και γραναζιού. Το 

πλαίσιο χαµηλής τοποθέτησης ήταν από καµπύλους σωλήνες και το σύνολο του ποδηλάτου 

ζύγιζε σαράντα πέντε κιλά. Με τιµή σε είκοσι δύο λίρες, κόστιζε περισσότερο από ένα ordinary, 

αλλά λιγότερο από ένα τυπικό τρίκυκλο. Ο δηµιουργός του, John Kemp Starley, ήταν ανιψιός 

του αείµνηστου James Starley. Αργότερα εξήγησε ότι βάσισε το µοντέλο του σε ένα τρίκυκλο 

που είχε κατασκευάσει το προηγούµενο έτος. Ο στόχος του ήταν να θέσει τον αναβάτη στη 

"σωστή θέση σε σχέση µε τα πεντάλ" και "στη σωστή απόσταση από το έδαφος". Για να 

φιλοξενήσει µεµονωµένες σωµατικές διαστάσεις, έκανε το κάθισµα ρυθµιζόµενο. Μπορούσε να 

σηκωθεί, να χαµηλώσει και να ολισθήσει προς τα πίσω και προς τα εµπρός. Η Starley 

προσέφερε επίσης ρυθµιζόµενα τιµόνια µε άκρα που γύριζαν προς τα πίσω έτσι ώστε ο 

αναβάτης «να ασκήσει τη µεγαλύτερη δύναµη στα πεντάλ µε τη µικρότερη κόπωση». Τέλος, 

χρησιµοποίησε αλυσίδα και αλυσοτροχό για να τροφοδοτήσει τον πίσω τροχό έτσι ώστε "η 

µετάδοση κίνησης να µπορεί να ποικίλει όπως είναι επιθυµητό", ανάλογα µε το µέγεθος του 

αλυσοτροχού. 

 

Εικόνα 11. Το ποδήλατο ασφαλείας Rover 
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Πολλές έγκαιρες βελτιώσεις στο ποδήλατο ασφαλείας αφαίρεσαν το αρχικό αδύναµο σηµείο του 

- τη σκληρή βόλτα του - και τελικά σφράγισαν τη µοίρα του παλαιού ordinary. Η πρώτη ήταν η 

ανάπτυξη του άκαµπτου και γραµµικού πλαισίου σε σχήµα διαµαντιού, το οποίο παραµένει 

µέχρι σήµερα ως το βασικό σχέδιο ποδηλάτου. Αρχικά, οι κατασκευαστές διερεύνησαν τρόπους 

για να κάνουν το πλαίσιο ασφαλείας πιο ευέλικτο χωρίς να διακυβεύει τη δύναµή του. Οι 

αρχικοί κυρτοί σωλήνες του Rover σύντοµα έδωσαν τη θέση τους σε ευθείς, αλλά οι σχεδιαστές 

ποδηλάτων εξακολουθούσαν να αγωνίζονται για να βρουν µια βέλτιστη διάταξη. Ένα πρώιµο 

φαβορί ήταν το «εγκάρσιο πλαίσιο», το οποίο διέθετε ένα µακρύ διαγώνιο κύριο σωλήνα που 

κατέβαινε από τη στήλη του τιµονιού στον οπίσθιο κόµβο. Μέχρι το 1890, ωστόσο, οι 

περισσότεροι κατασκευαστές αφοσιώθηκαν στο πιο ισχυρό µοτίβο διαµαντιού. Ωστόσο, πολλοί 

σχεδιαστές εξακολουθούσαν να αισθάνονται υποχρεωµένοι να προσθέτουν διάφορες συσκευές 

κατά της δόνησης. Η Overman Wheel Company, προσέφερε ένα πιρούνι µε ελατήριο. Στην 

Αγγλία, το δηµοφιλές Whippet ενσωµάτωνε µια σειρά εξωτερικών ελατηρίων που αναρτούσαν 

ολόκληρο το σκελετό. 

 

Εικόνα 12. Το μοντέλο Whippet 

 

Η δεύτερη βασική καινοτοµία, µια πραγµατική ανακάλυψη που καθιστούσε περιττά τα πλαίσια 

µε ελατήρια, ήταν το πνευµατικό ελαστικό. Καθώς το χαµηλό σηµείο στήριξης κέρδισε το 

πλεονέκτηµα στα τέλη της δεκαετίας του 1880, οι κατασκευαστές άρχισαν να σκέφτονται 

περισσότερο «φιλικά» ελαστικά ως µέσα για να ελαττώσουν τους κραδασµούς στις ζάντες. Η 

εταιρεία Overman Wheel εισήγαγε το δηµοφιλές "ελαστικό µαξιλαριού" µε έναν κοίλο πυρήνα, 

αλλά ένας σκωτσέζος κτηνίατρος που ζούσε στο Μπέλφαστ σύντοµα ξεπέρασε την ιδέα αυτή. 
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Πειραµατιζόµενος µε το τρίκυκλο του γιου του, ο John Dunlop ανακάλυψε ότι το ελαστικό µε 

εσωτερικό σωλήνα που είχε γεµίσει µε πεπιεσµένο αέρα όχι µόνο περιόριζε τις δονήσεις στην 

οδήγηση, αλλά αύξανε επίσης την ταχύτητα κατά περίπου στο ένα τρίτο. Το επόµενο έτος, ένας 

αήττητος δροµέας υιοθέτησε το νέο ελαστικό και κέρδισε αρκετούς αγώνες στο Μπέλφαστ. 

Εντυπωσιασµένος µε το προϊόν, ο Harvey Du Crοs, ένας Ιρλανδός χρηµατοδότης, έπεισε τη 

Dunlop να του πουλήσει τα δικαιώµατα µάρκετινγκ. Μαζί ξεκίνησαν την εταιρεία Pneumatic 

Tire Company για την προµήθεια φουσκωτών ελαστικών σε ολόκληρο το βρετανικό εµπόριο 

ποδηλάτων. 

Οι σκεπτικιστές στο Stanley Show του 1890 γελοιοποίησαν τα πρώτα πνευµατικά ελαστικά, 

καλώντας τα "σωλήνες αέρα". Άλλοι απέρριψαν το ελαστικό ως επιρρεπές σε τρυπήµατα. Η 

εταιρεία ανταποκρίθηκε βουλκανίζοντας ένα "σκληρό καµβά" στο εσωτερικό της εξωτερικής 

θήκης, κάνοντας τον εσωτερικό σωλήνα "ισχυρότερο και παχύτερο". Κατά τη διάρκεια του 

έτους, Βρετανοί και Ιρλανδοί δροµείς ποδηλάτων ασφαλείας απέδειξαν την αξία του φουσκωτού 

ελαστικού. Ο T. A. Edge τερµάτισε έναν αγώνα σε µόλις πέντε ώρες και είκοσι επτά λεπτά, 

καταρρίπτοντας όλα τα υπάρχοντα ρεκόρ. Ο W. C. Jones µείωσε το µακρινό ρεκόρ µιλίων κατά 

σχεδόν δέκα δευτερόλεπτα, σε 2:20. Ο Ιρλανδικός δροµέας RJ J. Mecredy, συντάκτης του Irish 

Cyclist και συνεργάτης στην υπόθεση Dunlop, έτρεξε τέσσερα πρωταθλήµατα ασφαλείας, 

καταρρίπτοντας όλα τα υπάρχοντα ρεκόρ. Κατά την άποψή του, το φουσκωτό ελαστικό ήταν 

"αναµφισβήτητα το ελαστικό του µέλλοντος, δείχνοντας ένα ανοιχτό πεδίο το οποίο οι 

κατασκευαστές δύσκολα µπορούν να συνειδητοποιήσουν". 

Αν και το πνευµατικό ελαστικό ήταν ακόµα πολύ δαπανηρό για γενική χρήση, υποσχόταν πολλά 

για το µέλλον του νέου ποδηλάτου ασφαλείας. Εντωµεταξύ, η ζήτηση για τη σκληρή 

κουραστική ποικιλία συνέχισε να διογκώνεται. Μέχρι το τέλος της εποχής του 1890, η Βρετανία 

φιλοξενούσε περίπου µισό εκατοµµύριο ποδηλάτες. Η Γερµανία ακολουθούσε µε περίπου 

διακόσιες χιλιάδες, και η Γαλλία είχε περίπου το µισό αριθµό. Η Ιταλία επίσης αναδύθηκε 

γρήγορα ως κορυφαίο έθνος ποδηλάτων, όπως και το Βέλγιο, η ∆ανία και οι Κάτω Χώρες. Στην 

πραγµατικότητα, το ποδήλατο Rover διαδόθηκε γρήγορα σε όλο τον κόσµο, προκαλώντας πολύ 

περισσότερο ενδιαφέρον από ό, τι είχε ποτέ το Ordinary. 

Η νεοσυσταθείσα πρακτικότητα του ποδηλάτου οδήγησε επίσης σε εξειδικευµένες χρήσεις που 

κυµαίνονται από την ταχυδροµική ως την αστυνοµική εργασία. Μία από τις πιο ελπιδοφόρες, 

ωστόσο, αγορές ήταν ο στρατός. Παρόλο που αρκετοί στρατοί είχαν εξετάσει το ενδεχόµενο 

χρήσης υψηλών ποδηλάτων κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1880, αυτές οι µαζικές δοµές 

ήταν προφανώς ελάχιστα κατάλληλες για αποστολές µάχης. Αλλά µέχρι το τέλος αυτής της 

δεκαετίας, το ποδήλατο ασφαλείας οδήγησε σε δεύτερη επανεξέταση. Το 1891 ένας 

ενθουσιώδης ρώσος υπολοχαγός οδήγησε ένα ποδήλατο ασφαλείας πάνω από δύο χιλιάδες µίλια 

από την Αγία Πετρούπολη στο Λονδίνο. Ο µέσος όρος ήταν περίπου εβδοµήντα χιλιόµετρα την 

ηµέρα και έφτασε µέσα σε λίγο περισσότερο από ένα µήνα. Καθώς η κατασκευή του ποδηλάτου 

ασφάλειας βελτιώθηκε γρήγορα, διάφοροι ευρωπαϊκοί στρατοί άρχισαν να εξετάζουν σοβαρά τη 

χρήση ποδηλάτων, ιδίως εκείνων της Βρετανίας, της Γαλλίας, της Γερµανίας και της Ιταλίας. 

Ορισµένοι δηµιούργησαν ακόµη και συντάγµατα ποδήλατων. 

Στις Ηνωµένες Πολιτείες, ο Άλµπερτ Α. Pope τέθηκε επικεφαλής µιας σθεναρής εκστρατείας για 

να αναγκάσει τον στρατό να υιοθετήσει ποδήλατα ασφαλείας. Το καλοκαίρι του 1891, για να 

αποδείξει την πρακτικότητα τους, παρείχε περίπου σαράντα ποδήλατα Hartford στο πρώτο Σώµα 

της Εθνικής Φρουράς του Κοννέκτικατ. Τον επόµενο χρόνο, το Σώµα υιοθέτησε το Columbia µε 
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λάστιχα και µε δύο ειδικούς σφιγκτήρες στον ανώτερο σωλήνα για το όπλο. Ο στρατιώτης 

κρατούσε τα πυροµαχικά και το κιτ του σε µια µεγάλη δερµάτινη θήκη που προσαρτήθηκε κάτω 

από το κάθισµα. Το Σώµα επιβεβαίωσε ότι τα ποδήλατα θα µπορούσαν "να φέρουν ενισχύσεις 

στο πεδίο γρήγορα και σιωπηλά" και να µεταδίδουν µηνύµατα όταν «η σηµατοδότηση ή άλλα 

µέσα επικοινωνίας είναι ανέφικτα». Επιπλέον, διαπίστωσε ότι ο ανιχνευτής µε ποδήλατο 

µπορούσε να "καλύψει περισσότερο έδαφος σε µια µέρα από ό, τι ένας άνθρωπος µε τα πόδια σε 

τρεις". Καθώς ο στρατός στήριξε τη χρήση ποδηλάτων, οι προοπτικές για τεράστιες 

στρατιωτικές πωλήσεις φάνηκαν σταθερές. 

Ακόµα πιο ελπιδοφόρα ήταν η πιθανότητα ότι οι µέσοι πολίτες θα χρησιµοποιούσαν σύντοµα 

ποδήλατα για καθηµερινές δραστηριότητες. Πιθανότατα, µπορούσαν να τα χρησιµοποιούν από 

τις γύρω περιοχές µέχρι το κέντρο της πόλης και, όντας εκεί, σε σηµεία ενδιαφέροντος. Το 

σιωπηλό ποδήλατο, µπορούσε να πάει όποτε και όπου θέλει, χωρίς επιπλέον κόστος. 

 

Εικόνα 13. Το ποδήλατο ασφαλείας σε χρήση από την εθνοφυλακή των Η.Π.Α. 
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Εικόνα 14. Η διάδοση του ποδηλάτου ασφαλείας στις Η.Π.Α. ήταν σημαντική 

    

1.31.31.31.3 ΤΑ ΜΕΤΕΠΕΙΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑΤΑ ΜΕΤΕΠΕΙΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑΤΑ ΜΕΤΕΠΕΙΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑΤΑ ΜΕΤΕΠΕΙΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ    

 

Καθώς πλησίασε η εποχή του 1897, το αµερικανικό εµπόριο ποδηλάτων προετοιµαζόταν για 

αυτό που ήλπιζε ότι θα ήταν άλλο ένα έτος µεγάλων πωλήσεων. Ένα ενθαρρυντικό σηµάδι ήταν 

η συνεχιζόµενη δηµοτικότητα των επαγγελµατικών αγώνων, από την άνοιξη µέχρι τα 

Χριστούγεννα σε διαδροµές σε ολόκληρη τη χώρα. Οι κορυφαίοι δροµείς ήταν πλέον εθνικές 

διασηµότητες ισάξιες µε τα αστέρια του µπέιζµπολ. Μια νέα γοητευτική προσωπικότητα ήταν ο 

Marshall "Major" Taylor, ένας νέος µαύρος από την Ιντιάνα. Τον ∆εκέµβριο του 1896, 

διακρίθηκε κατά τη διάρκεια ενός αγώνα έξι ηµερών στο Madison Square Garden µπροστά σε 

ένα πλήθος ρεκόρ δεκαπέντε χιλιάδων ατόµων.  

Παρ 'όλα αυτά, σταδιακά η εγχώρια ζήτηση έπεσε κατακόρυφα. Οι κορυφαίοι κατασκευαστές, 

οι οποίοι είχαν από καιρό θέσει µια βασική τιµή εκατό δολαρίων, την έκοψαν ξαφνικά κατά ένα 

τέταρτο σε µια απεγνωσµένη προσπάθεια να τονώσουν τις πωλήσεις. Εν τέλει βρέθηκαν µε 

απούλητα αποθέµατα. Κατά τη διάρκεια του 1897, το αµερικανικό εµπόριο θα καταφέρει να 

παράξει άλλα 10 εκατοµµύρια ποδήλατα. Όµως, όπως αναγνώρισε ένας ειδικός της βιοµηχανίας 

είκοσι χρόνια αργότερα, "πολλές χιλιάδες ήταν της φθηνότερης ποικιλίας που κατασκευάστηκαν 

από ανεύθυνους κατασκευαστές και εν τέλει βρέθηκαν στη βρετανική αγορά". Ως αποτέλεσµα 

αυτής της «κοντόφθαλµης πολιτικής», τα αµερικανικά ποδήλατα, τα οποία κάποτε είχαν 
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παγκόσµια φήµη για ελαφρότητα και σταθερότητα, «υπέφεραν ανεπανόρθωτο πλήγµα». 

Επιπλέον, η συρρίκνωση της ζήτησης στις Η.Π.Α. σηµατοδότησε προβλήµατα για το µέλλον. 

Τα περισσότερα προβλήµατα εµφανίστηκαν στο ταραγµένο εµπόριο στα τέλη του 1897 όταν η 

πρωτοπόρος εταιρεία Overman Wheel Company ανακοίνωσε ότι έκλεισε τις πόρτες της. Την 

προηγούµενη περίοδο, η εταιρεία είχε µισό εκατοµµύριο δολάρια σε κέρδη. Τώρα ήταν γεµάτη 

χρέη. Η επιχείρηση ανέθεσε όλα τα περιουσιακά της στοιχεία σε µια τοπική τράπεζα για να 

προστατευθεί από τους πεινασµένους πιστωτές. Ο πρόεδρος της εταιρείας, επέµεινε ότι "οι 

προοπτικές για το µέλλον είναι εξαιρετικές, υπό την προϋπόθεση ότι η παρούσα δυσκολία 

µπορεί να ξεπεραστεί". ∆υστυχώς, η εταιρεία δεν ανέκτησε ποτέ. Κάποιοι κατηγορούσαν την 

ξαφνική κατάρρευσή της στην εισαγωγή της στο τοµέα των αθλητικών αγαθών. Αλλά 

φοβήθηκαν για το µέλλον της ίδιας της βιοµηχανίας, υποδεικνύοντας ανοιχτά ότι ίσως η 

περίοδος του ποδηλάτου ήταν τελικά εφήµερη. 

Το ποδήλατο ασφαλείας, στην πραγµατικότητα, είχε εξασφαλίσει κάτι περισσότερο από ένα 

απλό µέτρο δηµόσιας ανεκτικότητας. Είχε κερδίσει ευρεία λαϊκή συµπάθεια και εκτίµηση για τη 

σηµαντική και βαθιά συµβολή του στον αναδυόµενο σύγχρονο τρόπο ζωής. Στις Ηνωµένες 

Πολιτείες, το ποδήλατο αναγνωρίστηκε ευρέως ως ο κύριος καταλύτης πίσω από την όλο και πιο 

επιτυχηµένη εκστρατεία για καλύτερους δρόµους, η οποία σύντοµα θα κορυφωθεί σε ένα 

µεγάλο εθνικό δίκτυο εθνικών οδών που προορίζεται να χρησιµεύσει ως ραχοκοκαλιά της 

χώρας. "Οποιοσδήποτε και να έρθει στη συνέχεια", δήλωσε ένας κατασκευαστής ποδηλάτων το 

1902, "το ποδήλατο πρέπει να µείνει στην ιστορία ως πρωτοπόρος των βελτιώσεων του δρόµου". 

Πολλοί επίσης επέµειναν ότι το ποδήλατο είχε ασκήσει µια βαθιά κοινωνική επιρροή όχι µόνο 

µε την ενδυνάµωση της µεγαλύτερης εκτίµησης για την υπαίθρια άσκηση αλλά και µε τη 

βελτίωση της κατάστασης των γυναικών. Το 1897, η κυρία Alice Lee Moque, µία από τις 

πρώτες γυναίκες ποδηλάτες στην Αµερική, θυµήθηκε πως φορούσε µεγάλα φορέµατα για 

ποδηλασία όταν ασχολήθηκε για πρώτη φορά µε το άθληµα στην πρωτεύουσα του έθνους 

περίπου επτά χρόνια νωρίτερα. «Πώς έχω καταφέρει να γλιτώσω από ένα σπασµένο λαιµό 

ειλικρινά δεν ξέρω», δήλωσε. «[Αλλά] θα ήµουν απολύτως αποµονωµένη κοινωνικά, εάν 

τολµούσα να εµφανιστώ όπως ντύνοµαι πλέον για να ποδηλατώ. Αισθάνοµαι ευγνωµοσύνη για 

το γεγονός ότι οι καιροί έχουν αλλάξει.» 

Η παραγωγή ποδηλάτων βοήθησε επίσης και άλλες αναδυόµενες τεχνολογίες, κυρίως τις 

µοτοσυκλέτες και την αεροπορία. Ως πρώην µηχανικός του ποδηλάτου, ο Glenn Curtiss 

συνέχισε να αναπτύσσει µοτοσυκλέτες, το πρώτο πρακτικό υδροπλάνο και τα πρώτα αεροπλάνα 

που χρησιµοποιήθηκαν στον Πρώτο Παγκόσµιο Πόλεµο. Ο Orville και ο Wilbur Wright, 

ειδικότερα, ήταν έµπειροι µηχανικοί ποδηλάτων που δηµιούργησαν το πρώτο επιτυχηµένο 

αεροπλάνο χρησιµοποιώντας τις δεξιότητες που είχαν αναπτύξει στο εµπόριο ποδηλάτων - 

καθώς και τα γνωστά εργαλεία και εξαρτήµατα ποδηλάτων όπως αλυσίδες, ρουλεµάν και 

τροχούς. Από την αρχή, συνειδητοποίησαν ότι κάθε πρακτικό αεροσκάφος, όπως και το 

ποδήλατο, θα απαιτούσε κατασκευή ακριβείας καθώς και έναν ικανό χειριστή που θα είχε 

αποκτήσει µια διαισθητική αίσθηση για το µηχάνηµα και την κίνηση του. 

Ορισµένες βελτιώσεις στην κατασκευή, εντωµεταξύ, συνέχισαν να κάνουν το ποδήλατο όλο και 

πρακτικότερο. Πρωταρχικής σηµασίας ήταν ο ελεύθερος τροχός, µια ιδέα που είχε προταθεί 

συχνά για ποδήλατα άµεσης οδήγησης, αλλά ήταν µόνο σποραδικά εφαρµοσµένη. Μέχρι τις 

αρχές του αιώνα, αρκετοί κατασκευαστές ποδηλάτων στις Ηνωµένες Πολιτείες και στην 
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Ευρώπη, κυρίως ο Ernst Sachs της Γερµανίας, είχαν εισαγάγει ελεύθερους τροχούς 

ενσωµατωµένους στο πίσω γρανάζι του ποδηλάτου ασφαλείας. Αυτοί επέτρεψαν στους 

ποδηλάτες να προσαρµόζουν το ποδήλατό τους κατά βούληση και να διατηρούν τα πόδια τους 

σε ηρεµία στα πεντάλ κατά την παραµονή τους. Θα µπορούσαν επίσης να τα 

αποσυναρµολογηθούν ανά πάσα στιγµή χωρίς να χρειαστεί να µετακινήσουν τα πεντάλ. Το 

London Mechanic σηµείωσε το 1900 ότι ο ελεύθερος τροχός γρήγορα γινόταν «σχεδόν εξίσου 

καθολικός µε το πνευµατικό ελαστικό», και προέβλεπε ότι θα έδινε "ένα πολύ απαραίτητο 

εργαλείο στην βιοµηχανία του ποδηλάτου". 

Η χρήση του ελεύθερου τροχού προέταξε την ανάγκη για την προσθήκη ενός φρένου, δεδοµένου 

ότι η οπίσθια κίνηση δεν παύει πλέον να περιστρέφει τον πίσω τροχό. Στις Ηνωµένες Πολιτείες, 

ο ελεύθερος τροχός γενικά ενσωµατώθηκε σε µια µονάδα που περιλάµβανε ένα φρένο που 

ενεργοποιούταν µε πετάλι προς τα πίσω. Το βρετανικό εµπόριο, αντίθετα, ευνόησε το φρένο 

ενεργοποιούµενο από το χέρι ή το φρένο ζάντας, συνήθως στερεωµένο στο πλαίσιο ακριβώς 

πάνω από τον πίσω τροχό. Πατώντας ένα µοχλό τοποθετηµένο στο χειριστήριο, ο αναβάτης 

τέντωνε µε ένα καλώδιο Bowden και συµπίεζε ένα ελατήριο στο φρένο, αναγκάζοντας τις 

δαγκάνες του να κλείσουν και να εφαρµόσουν σκληρές επιφάνειες από καουτσούκ στα πλευρικά 

τοιχώµατα του χείλους της ζάντας. Σε αντίθεση µε τα προηγούµενα φρένα µε κουτάλι που 

βύθιζαν µια σκληρή επιφάνεια στο επάνω µέρος του ελαστικού, τόσο τα φρένα των ζαντών όσο 

και τα περιστρεφόµενα φρένα δεν έκαιγαν τα πέλµατα των ελαστικών. Το πρόσθετο βάρος τους 

ήταν ένα µικρό τίµηµα για ένα βολικό και αξιόπιστο σύστηµα πέδησης. 

Παρά τα προφανή πλεονεκτήµατα των φρένων και των ελεύθερων τροχών, ορισµένοι όπως ο 

Joseph Pennell κατήγγειλαν αυτές τις προσθήκες. Όπως το είδε ο Pennell, οι ελεύθεροι τροχοί 

δεν πρόσφεραν πλεονέκτηµα στους αναβάτες και εξυπηρετούσαν µόνο τους ποδηλάτες που 

«επιθυµούν να καταβροχθίσουν αποστάσεις µε ταχύτητα έξι ή επτά µιλίων την ώρα». Ωστόσο, 

αυτός ήταν ακριβώς ο στόχος του αστικού επιβάτη, ο οποίος έπρεπε να περιηγηθεί σε στενούς 

χώρους, προσαρµόζοντας συχνά την κατεύθυνση και το ρυθµό. Επιπλέον, σύντοµα έγινε φανερό 

ότι ο ελεύθερος τροχός ήταν στην πραγµατικότητα ένα όφελος για όλες τις κατηγορίες 

ποδηλατών. 

Οι κατασκευαστές του βρετανικού ποδηλάτου στις αρχές του εικοστού αιώνα εισήγαγαν επίσης 

αλλά πρακτικά αξεσουάρ που έκαναν το ποδήλατο πιο λειτουργικό, αν ήταν κάπως βαρύτερο. 

Τα βασικά µοντέλα χαµηλού κόστους απέκτησαν ευρεία, καλοσχηµατισµένα καθίσµατα 

υποστηριζόµενα από ελατήρια για να απορροφήσουν ταλαντώσεις, και κατάλληλα τιµόνια για 

να επιτρέψουν στον αναβάτη να καθίσει σε µια άνετη όρθια θέση. Τα µοντέλα βαρέως τύπου 

παρουσίαζαν φτερά, µια αδιάβροχη θήκη που προστάτευε την αλυσίδα από τα στοιχεία και παχύ 

σµάλτο για προστασία από τη σκουριά. Εντωµεταξύ, αρκετές επιχειρήσεις κατασκεύαζαν 

βολικά αξεσουάρ για τους ποδηλάτες. Η Brooks Limited, του Μπέρµιγχαµ, για παράδειγµα, 

έφτιαχνε µια ποικιλία από δερµάτινα προϊόντα, συµπεριλαµβανοµένων τσαντών εργαλείων και 

σελών που έγιναν βασικός εξοπλισµός σε όλα τα στυλ ποδηλάτων. 

Η Raleigh Cycle Company του Nottingham, Αγγλία, βασίλεψε ως βιοµηχανία - ηγέτης, θέση 

που διατηρούσε για σχεδόν όλο τον εικοστό αιώνα. Ξεκίνησε από ένα κατάστηµα µικρών 

ποδηλάτων που αγόρασε το 1888 ο Frank Bowden, ένας δικηγόρος και υπέρµαχος της 

ποδηλασίας που είχε δεσµευτεί να φέρνει πιο πρακτικά και οικονοµικά ποδήλατα στο ευρύτερο 

κοινό. Κατά τη διάρκεια της έκρηξης, η εταιρεία µεγάλωσε στο µεγαλύτερο εργοστάσιο 

ποδηλάτων στη Βρετανία και κέρδισε διεθνή φήµη ως χορηγός του Arthur A. Zimmerman. Όταν 
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οι επιχειρήσεις άρχισαν να πέφτουν στις αρχές του αιώνα, ο Bowden επιδίωξε σθεναρά τις 

καινοτοµίες για να µειώσει το λειτουργικό κόστος και να ανακτήσει τη µακροπρόθεσµη 

κερδοφορία. Στα τέλη της δεκαετίας του 1890, απευθύνθηκε στον αµερικανικό εργοδηγό George 

Pilkington Mills, τον νικητή του ιστορικού αγώνα του Παρισιού-Μπορντώ του 1891 και έναν 

εκπαιδευµένο µηχανικό πανεπιστηµίου στις Ηνωµένες Πολιτείες για να µελετήσει και να 

αποκτήσει τα πιο προηγµένα εργαλεία εξοικονόµησης εργασίας. 

Εν τέλει, η δεκαετία του 1890 και έπειτα είδε το ποδήλατο να αποκτά την βασική του µορφή 

όπως κατά βάση είναι γνωστή και σήµερα. Λίγα πράγµατα έχουν αλλάξει από τότε, όσον αφορά 

στην βασική λειτουργία αυτού και των µερών του. Οι επί µέρους βελτιώσεις που προέκυψαν στα 

επόµενα χρόνια αφορούσαν κυρίως στην βελτίωση των υλικών, την ενσωµάτωση νέων τεχνικών 

κατασκευής και την βελτίωση της λειτουργικότητας και άνεσης του ποδηλάτου, ωστόσο, όπως 

αναφέρθηκε και πρότερα, η βασική του µορφή δεν επηρεάστηκε.  

Η αποδοχή του ποδηλάτου ήταν και είναι σηµαντική, αν και γνώρισε µια σχετική πτώση στην 

δεκαετία του 50-60 µε την εισαγωγή των φθηνών και µικρών σκούτερ και µοτοσυκλετών πόλης. 

Εντούτοις, τόσο ο ροµαντισµός των χρηστών όσο και η ανάγκη για άθληση διατήρησαν την 

χρήση σε ανεκτά επίπεδα µε απότοκο να εξασφαλιστεί η βιωσιµότητα του ποδηλάτου. Τα 

τελευταία χρόνια ιδιαίτερα, η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και η αλλαγή στάσης προς µια 

πιο υγιεινή ζωή µέσω άθλησης οδήγησαν σε µια σηµαντική ανάκαµψη και έκρηξη (ίσως τη 

δεύτερη µετά την εµφάνιση του ποδηλάτου ασφαλείας) στην χρήση  του ποδηλάτου ειδικά στον 

ανεπτυγµένο κόσµο. 

 

Εικόνα 15. Ποδηλατική αστυνομία στην Αγγλία το 1910 
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Εικόνα 16. Η μορφή του ποδηλάτου δεν άλλαξε σημαντικά, πέραν της εισαγωγής αεροδυναμικών και σχεδιαστικών 

λεπτομερειών (ποδήλατο του 1956) 
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Εικόνα 17. Το ποδήλατο απέκτησε σημαντική απήχηση στην εργατική τάξη. Εργάτες αποχωρούν από εργοστάσιο με τα 

ποδήλατα τους το 1954. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΟΟΟΟ    

ΕΙΔΗ ΠΟΔΗΛΑΤΟΥΕΙΔΗ ΠΟΔΗΛΑΤΟΥΕΙΔΗ ΠΟΔΗΛΑΤΟΥΕΙΔΗ ΠΟΔΗΛΑΤΟΥ    
 

 

 

Κάποτε υπήρχαν µόνο δύο βασικά είδη ποδηλάτων: αθλητικά ποδήλατα µε κυρτό τιµόνι και 

µηχανισµό αλλαγής ταχυτήτων και καθηµερινά ποδήλατα µε ευθεία τιµόνια και µια ταχύτητα. 

Τα αθλητικά ποδήλατα υποδιαιρούνται σε δύο κύριες οµάδες: ελαφρά αγωνιστικά χωρίς φτερά, 

και πιο έντονα κατασκευασµένα – τούρινγκ - ποδήλατα εξοπλισµένα µε φτερά και λασπωτήρες. 

Τα καθηµερινά ποδήλατα ήταν βαριά και συνήθως περιλάµβαναν φτερά, λασπωτήρες, θήκες 

µεταφοράς και ενδεχοµένως ενσωµατωµένα φώτα και στήριγµα. Υπήρχαν περαιτέρω υπό-τύποι 

σε κάθε κατηγορία, αλλά µόνο µια µατιά σε ένα ποδήλατο ήταν απαραίτητη για να καταλάβει το 

είδος και το σκοπό της. 

Σήµερα υπάρχουν περισσότερες γενικές κατηγορίες και υπό-τύποι, και οι διακρίσεις συχνά 

θολώνουν. Ένα ποδήλατο βουνού σχεδιασµένο και εξοπλισµένο για περιηγήσεις, για 

παράδειγµα, µπορεί να είναι παρόµοιο µε ένα ποδήλατο δρόµου σε όλες τις µικρές λεπτοµέρειες. 

Ένα ποδήλατο δρόµου πόλης µε οδοντωτούς τροχούς µπορεί να είναι ελαφρύ και ποιοτικά ικανό 

να «κερδίσει» ένα αγωνιστικό ποδήλατο. 

Παρά τις πολλές διαφορετικές µορφές τους, τα περισσότερα ποδήλατα έχουν σαφή πρωταρχικό 

σκοπό και στέκονται αρκετά σταθερά σε µια κατηγορία. Αυτό το κεφάλαιο δίνει µια γρήγορη 

επισκόπηση των κυριότερων τύπων ποδηλάτων και των χρήσεων τους.  

 

 

2.12.12.12.1    ΒΑΡΟΣΒΑΡΟΣΒΑΡΟΣΒΑΡΟΣ    

 

Το βάρος του ποδηλάτου είναι θεµελιώδες. Εάν ένα ποδήλατο είναι βαρύ, δεν µπορεί να κινηθεί 

εύκολα. Ο περιοριστικός παράγοντας είναι η παρεχόµενη ανθρώπινη ενέργεια. Οι προικισµένοι 

αθλητές έχουν τη δυνατότητα να αποδώσουν 1,5 ίππους και περισσότερο, αλλά µόνο για 

δευτερόλεπτα. Σε συνεχή χρήση, η παραγωγή σπάνια υπερβαίνει το µισό ίππο, ενώ το ένα 

τέταρτο του ίππου µοιάζει πιο εφικτό. Οι συνηθισµένοι άνθρωποι παράγουν πολύ λιγότερο: σε 

σταθερή βάση, το ένα δέκατο έως το ένα όγδοο του ίππου. 

Η αναλογία ισχύος προς βάρους - το σωµατικό βάρος και το βάρος του ποδηλάτου, σε σχέση µε 

την ισχύ εξόδου του ανθρώπου - είναι ο συνοπτικός καθοριστικός παράγοντας απόδοσης. Οι 

λεπτοί, ευκίνητοι άνθρωποι επωφελούνται περισσότερο από τα ελαφριά ποδήλατα, ειδικά, όταν 

ανεβαίνουν ή επιταχύνουν, αλλά το βάρος του ποδηλάτου είναι σηµαντικό για όλους τους 

αναβάτες. Η γραµµή αποτίµησης είναι 30 λίβρες: τα ποδήλατα µε βάρος 35 λίβρες είναι 

δύσκολο να κινηθούν, ενώ τα ποδήλατα µε βάρος 25 λίβρες φαίνεται να κινούνται από µόνα 

τους στον δρόµο. 
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Τα βαριά ποδήλατα είναι δύσκαµπτα και υποτονικά, τα ελαφρά ποδήλατα ανταποκρίνονται 

γρήγορα και αυτό ισχύει ακόµα και αν ο αναβάτης είναι ένας συνηθισµένος θνητός που θα 

µπορούσε να κάνει µε λίγο µικρότερο σωµατικό βάρος ή ένα καλύτερο επίπεδο γυµναστικής. Οι 

πρωταθλητές του αγωνίσµατος αξιοποιούν στο έπακρο τα καλά ποδήλατα, αλλά και οι 

υπόλοιποι τα απολαµβάνουν. Το βάρος του ποδηλάτου είναι συνάρτηση των υλικών από τα 

οποία κατασκευάζεται και αυτό µε τη σειρά του καθορίζει και το κόστος. Τα φθηνά ποδήλατα 

είναι βαριά, τα πιο ακριβά ποδήλατα είναι ελαφριά.  

Μερικοί άνθρωποι βρίσκουν την ιδέα να ξοδεύουν χρήµατα σε ένα ποδήλατο ανόητη, επειδή 

πιστεύουν ότι όλα τα σηµεία του θα πρέπει να είναι φθηνά. Εντούτοις αυτό είναι µια λάθος 

πρακτική. 

Ένα βαρύ ποδήλατο προάγει ένα αδρανές στυλ αναβάτη. Επειδή δεν ανταποκρίνεται, είναι πιο 

δύσκολο για τον αναβάτη να το αξιοποιήσει και να έχει µια άνετη διαδροµή. Αυτό οδηγεί σε 

αντίµετρα όπως την τοποθέτηση µιας φαρδιάς σέλας µε ελατήρια, η οποία αυξάνει ακόµη 

περισσότερο το βάρος και επιπλέον εµποδίζει την κίνηση. Αντίθετα, η ανταπόκριση ενός 

ελαφρού ποδηλάτου ενθαρρύνει το αναβάτη να είναι ενεργός και να κινείται µε αυτό, 

βελτιώνοντας έτσι την άνεση. Μπορεί να χρησιµοποιηθεί µια λεπτότερη, ελαφρύτερη σέλα, η 

οποία ενισχύει περαιτέρω ένα δυναµικό στυλ. Ένα ποδήλατο και ένας αναβάτης είναι µια 

εταιρική σχέση: το ποδήλατο κινείται, κινείται και αυτός. 

Το βάρος του ποδηλάτου είναι επίσης σηµαντικό όταν πρέπει να µετακινηθεί για παράδειγµα 

πάνω και κάτω σε σκάλες, στο σπίτι ή στην εργασία, στο αυτοκίνητο ή στο τρένο. Η µεταφορά 

βαρών 35 έως 40 lb µπορεί να είναι κουραστική, αλλά η διαχείριση ενός ελαφρού βάρους 251b 

είναι ευκολότερη. 

Όσον αφορά την ανθεκτικότητα, αν και τα βαριά ποδήλατα θεωρητικά αντέχουν περισσότερο, 

από απόψεως απόλυτης δύναµης είναι πιο αδύναµα από τα ποδήλατα που κατασκευάζονται από 

ελαφρύτερα αλλά πολύ ισχυρότερα υλικά. Στο τέλος, η αρχική φαινοµενικά έξυπνη και φθηνή 

επιλογή για ένα βαρύ ποδήλατο αποδεικνύεται εσφαλµένη. Ένα αξιοπρεπές ποδήλατο βασικής 

ποιότητας µε βάρος από 26 έως 27 λίβρες δεν χρειάζεται να κοστίζει, και µακροπρόθεσµα θα 

αποδειχθεί πολύ καλύτερη σε αξία και περισσότερη διασκέδαση. 

 

 

2.22.22.22.2    ΠΟΔΗΛΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣΠΟΔΗΛΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣΠΟΔΗΛΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣΠΟΔΗΛΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ    

 

Τα ποδήλατα πλήρους µεγέθους µε όρθια θέση ή ποδήλατα ασφάλειας ταξινοµούνται σε 

τέσσερις βασικές οµάδες: (1) ποδήλατα δρόµου και στυλ, (2) ποδήλατα πόλης (3) ποδήλατα 

οδικών αθληµάτων, και (4) ποδήλατα βουνού. Οι διαιρέσεις ισχύουν περισσότερο για τον τρόπο 

κατασκευής και εµφάνισης ποδηλάτων, παρά για τον τρόπο µε τον οποίο χρησιµοποιούνται. 

Πολλοί άνθρωποι µετακινούνται µε ποδήλατα οδικών αθληµάτων και πολλά ποδήλατα βουνού 

δεν αγγίζουν ποτέ το χώµα. 
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2.2.12.2.12.2.12.2.1 Roadster Roadster Roadster Roadster καικαικαικαι    ποδήλαταποδήλαταποδήλαταποδήλατα    στυλστυλστυλστυλ    Beach Cruiser 

 

Πρόκειται για τη σύγχρονη µετενσάρκωση του κλασικού αµερικανικού ποδηλάτου 

χαρτοφυλακίου, ή αλλιώς αναφερόµενο ως balloon-tyre bomber. Βαρύ, εύκαµπτο πλαίσιο από 

χάλυβα, χαλύβδινοι 26 ιντσών ατσάλινοι τροχοί µε βαριά ελαστικά 2 ιντσών, πλήµνη µονής 

ταχύτητας µε πεντάλ φρένου, φαρδύ τιµόνι και µεγάλη σέλα στρώµατος. Τα Beach Cruiser είναι 

σχετικά περισσότερο µε το στυλ και όχι την απόδοση και συνήθως παράγονται σε φωτεινά, 

χαρούµενα χρώµατα. Είναι ωραία για αργές µετακινήσεις κατά µήκος ενός πεζόδροµου, ή στην 

παραλία. Με βάρος έως 50 λίβρες ή περισσότερο είναι αρκετά δύσκολο για χρήση σε λόφους, 

και σε απότοµες αναβάσεις ο αναβάτης σχεδόν βέβαια πρέπει να κατέβει και να το σπρώξει. 

Είναι σκληρά και ανθεκτικά και στις ΗΠΑ χρησιµοποιούνται ευρύτερα για τοπικές παραδόσεις 

γρήγορων φαγητών και ενοικιαζόµενους στόλους σε επίπεδα πάρκα. Είναι απλά, χρειάζονται 

λίγη µηχανική φροντίδα και µπορούν να προσαρµοστούν σε µια απλή και χαλαρή προσέγγιση 

της ζωής. Ορισµένα µοντέλα διατίθενται µε ζάντες αλουµινίου, γεγονός που βελτιώνει 

σηµαντικά την ευκολία και την απόλαυση. Τα εργαλεία αλλαγής ταχυτήτων είναι µερικές φορές 

µιας επιλογής, αλλά είναι σπατάλη χρηµάτων σε τόσο βαρύ µηχάνηµα.  

 

Εικόνα 18. Beachcruiser 

 

• BMX Cruiser 

Αυτή η κατηγορία off-beat χαρακτηρίζεται γενικά από ένα συµπαγές πλαίσιο, τροχούς 24 ιντσών 

µε φαρδύ ελαστικό, µία ταχύτητα και ευθύ τιµόνι. Τα BMX cruisers είναι βασικά BMX για 

µεγαλύτερα παιδιά, ή µικρότερους ενήλικες. Εάν το ποδήλατο είναι υψηλής ποιότητας και πολύ 

ελαφρύ, µπορεί να είναι αρκετά διασκεδαστικό - απλό, όπως ένα beach cruiser, αλλά και πολύ 

γρήγορο. Τα BMX freestyle ποδήλατα είναι κατασκευασµένα και εξοπλισµένα για την εκτέλεση 

ακροβατικών και έχουν γίνει αρκετά δηµοφιλής. 
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Εικόνα 19. ΒΜΧcruiser 

• Βαριά Roadster 

Παραµένουν αναλλοίωτα από το 1920. Πλαίσιο χάλυβα και 26 ή 28-ιντσών τροχοί, ελαστικά 1,5 

ιντσών, οδοντωτοί τροχοί µιας ή 3 ταχυτήτων. Μια σωστή κλασική έκδοση θα έχει ζάντες 28 

ιντσών και φρένα τροχών µοχλού. Πλήρως κλειστός αναρτητήρας αλυσίδας, στήριγµα στήριξης, 

ισχυρός οπίσθιος φορέας και ενσωµατωµένα φώτα. Σε περίπου 50 λίβρες είναι η ευρωπαϊκή 

έκδοση του balloon-tyre bomber, που µερικές φορές αποκαλείται µοντέλο «Αφρικής», λόγω της 

δηµοτικότητάς του στις αναπτυσσόµενες χώρες για µεταφορά βαρειών φορτίων σε ερήµους, 

ζούγκλες κ.λ.π. Στην Κίνα αποτελούν τη ραχοκοκαλιά ενός συστήµατος µεταφοράς που 

βασίζεται στην ισχύ του πεντάλ. 

Στη Βρετανία, πολλοί «πιστοί» εξακολουθούν να δουλεύουν για δεκαετίες και συνεχίζουν να 

παράγονται από µερικούς κατασκευαστές. Τα ποδήλατα µε δισκόφρενα σύµφωνα µε αυτούς θα 

έπρεπε να είναι παράνοµα και τα παλιά ποδήλατα µε φρένα µε κυλίνδρους είναι ένα άλλο 

στοιχείο που πρέπει να περιορίζεται σε αργές παρελάσεις. Τα βαριά roadsters µε καλύτερες 

προδιαγραφές, συµπεριλαµβανοµένου ενός οπίσθιου φρένου, κατασκευάζονται και εξάγονται 

από την Ολλανδία. Τα ποδήλατα είναι καλά κατασκευασµένα και όµορφα, συχνά µε πολλή 

ρουστίκ γοητεία, και κινούνται σταθερά και χαριτωµένα όσο το έδαφος είναι επίπεδο.  
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Εικόνα 20. ΒαρύRoadster 

• Ελαφριά Roadster 

Τα Light roadster ως περιγραφή θα µπορούσαν να συµπεριλάβουν διάφορα είδη ποδηλάτων, 

συµπεριλαµβανοµένων µερικών πολύ επωφελών µοντέλων. Ένα παραδοσιακό Light roadster, 

όµως, είναι µια ελαφρύτερη, πιο ευέλικτη έκδοση του αντίστοιχου βαρέως τύπου και διαθέτει 

χαλύβδινο πλαίσιο, ζάντες 26 ιντσών από χάλυβα µε ελαστικά πλάτους 1.375 ιντσών, φρένα 

ζαντών, και χαλύβδινους ή πλαστικούς λασπωτήρες. Με βάρος περίπου 351b, ένα παραδοσιακό 

Light roadster είναι κάτι περισσότερο από απαιτητικό για τον αναβάτη, ενώ οι χαλύβδινοι τροχοί 

σηµαίνουν ανεπαρκές φρενάρισµα σε υγρό καιρό. 

 

Εικόνα 21. Ελαφρύ roadster 

• Μοντέρνο ποδήλατο Roadster 

Πλαίσιο από κράµα χάλυβα ή cro-mo. Ζάντες αλουµίνιου. Κιβώτιο ταχυτήτων πολλαπλών 

ταχυτήτων, πλήρως κλειστός περίεκτης αλυσίδας.. Πίσω ταµπούρα, εµπρός φρένο ζάντας. 

Προφυλακτήρες, ανθεκτικό κιβώτιο ταχυτήτων και ενσωµατωµένα φώτα, στηρίγµατα στήριξης 

και κλειδαριά. Οι οδοντωτοί τροχίσκοι και ο πλήρως κλειστός δακτύλιος αυτού του τύπου 
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προσανατολίζονται προς την τακτική καθηµερινή αστική χρήση, µε ελάχιστη προσοχή και 

συντήρηση - µια µηχανή µεταφοράς, αλλά που κινείται όµορφα - ένα οµαλό ποδήλατο. 

Οι παραλλαγές περιλαµβάνουν µοντέλα µε κιβώτια ταχυτήτων και ανάρτηση πίσω ή εµπρός 

τροχού ή και των δύο. Τα εργαλεία αλλαγής ταχυτήτων µπορούν µερικές φορές να είναι 

χρήσιµα, αλλά η ανάρτηση σε ένα ποδήλατο roadster προσθέτει βάρος χωρίς να αποφέρει πολλά 

οφέλη.  

Ένα σύγχρονο roadster είναι αρκετά βαρύ, αλλά είναι εύκολο στο χειρισµό και σε αντίθεση µε 

ένα παραδοσιακό ελαφρύ roadster, έχει σοβαρά φρένα και µπορεί να σταµατήσει. Μέρος του 

βάρους προέρχεται από τις ενσωµατωµένες ευκολίες: µια κλειδαριά, δυναµό για τα φώτα, ένα 

στέρεο κιβώτιο µεταφοράς, και ένα kickstand.  

 

Εικόνα 22. Μοντέρνο Roadster 

    

    

2.2.22.2.22.2.22.2.2    Ποδήλατα πόληςΠοδήλατα πόληςΠοδήλατα πόληςΠοδήλατα πόλης    

 

Σε αυτό το σηµείο οι διακρίσεις µεταξύ ποδηλάτου µετακίνησης, ποδηλάτου πόλης και 

ποδηλάτου ποδηλασίας πόλης είναι πολύ λεπτές και αναµειγνύονται εύκολα από τους 

κατασκευαστές στους καταλόγους τους. Η βασική ιδέα όµως είναι ένα ποδήλατο κατάλληλο για 

ελαφριά χρήση µε πλαίσιο cro-µο ή αλουµινίου και ζάντες αλουµινίου 26 ιντσών ή 700C, 

εξοπλισµένο µε σέλα ηµι-στρώµατος και ευθύ τιµόνι για µια πλήρως όρθια στάση οδήγησης. 

Αυτά τα ποδήλατα γενικά ζυγίζουν 25 έως 30 λίβρες, έχουν µια ευχάριστα ζωηρή απόδοση και 

µπορούν να αντιµετωπίσουν τις ηµερήσιες βόλτες και τα ελαφρά τουρνουά (25 έως 35 µίλια), 

καθώς και την τακτική µετακίνηση και την τοπική χρήση χρησιµότητας. 

 

• Ποδήλατο µετακίνησης 

Μηχανισµοί αλλαγής ταχυτήτων, τροχοί 700C µε αρκετά ελαφρά ελαστικά πλάτους 1.125 

ιντσών, φρένα µε δαγκάνες V- ή προβόλου, λασπωτήρες, τσάντες µεταφοράς και, ενδεχοµένως, 
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ενσωµατωµένα φώτα. Η κλίση εδώ είναι προς την παραγωγή ενός γρήγορου ποδηλάτου οδικών 

αθληµάτων και η  κύρια χρήση του είναι οι τακτικές διαδροµές σε κάποια απόσταση, για 

παράδειγµα 7 έως 8 µίλια ή και περισσότερο. Ένα καλό µοντέλο πρέπει να είναι 26 λίβρες ή 

λιγότερο. 

Ορισµένοι κατασκευαστές προσπάθησαν να παράγουν υψηλής ποιότητας µεταφορικά µοντέλα, 

µε ίνες άνθρακα ή άλλο υψηλής τεχνολογίας ελαφρύ πλαίσιο και πολύ ελαφρούς τροχούς, µε 

βάρος 23 lb. Αυτά τα ποδήλατα είναι µια πραγµατική εξέλιξη, αλλά είναι δαπανηρά και δεν έχει 

φτάσει αρκετά ψηλά η ζήτηση για να είναι διαθέσιµα σε τακτική βάση. 

 

Εικόνα 23. Ποδήλατο μετακίνησης 

• Ποδήλατο πόλης 

Είναι όπως το ποδήλατο µετακίνησης παραπάνω, αλλά µε τροχούς 26 ιντσών και ελαστικά 

πλάτους 1,5 ή 1,75 ιντσών - µια φαινοµενικά µικρή διαφορά αλλά σηµαντική. Ενώ το ποδήλατο 

µετακίνησης  είναι συγγενές µε το ποδήλατο δρόµου, το ποδήλατο της πόλης προέρχεται σαφώς 

από το σκληρό ποδήλατο βουνού και µπορεί να αντιµετωπίσει περισσότερο τις τραχιές 

επιφάνειες και τις βαθιές τρύπες των µέσων αστικών δρόµων. Ένα ποδήλατο πόλης έχει σταθερό 

χειρισµό.  

Ένα ποδήλατο πόλης µπορεί επίσης να είναι ωραίο στην ύπαιθρο. Με τα οµαλά ελαστικά των 

πόλεων και τα στενά λάστιχα της πόλης, δεν µπορεί να καλύψει το ίδιο φάσµα τραχιών 

επιφανειών µε το κατάλληλο ποδήλατο βουνού, αλλά µπορεί να χρησιµοποιηθεί άνετα στα 

µονοπάτια και την ανοιχτή ύπαιθρο. Το βασικό µέγεθος που πρέπει να προσέχει κανείς σε αυτό 

το είδος είναι το βάρος. 
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Στην εισαγωγή του ποδηλάτου πόλης, ορισµένοι κατασκευαστές έχουν εργαστεί σε ένα χαµηλό 

σηµείο τιµών χρησιµοποιώντας πλαίσια υψηλής αντοχής από χάλυβα. 

 

Εικόνα 24. Ποδήλατο πόλης 

 

• Cross ή Hybrid Bike 

Πρόκειται για διασταύρωση ανάµεσα σε ποδήλατο βουνού και ποδήλατο δρόµου, µε τροχούς 

700C και ευθύ τιµόνι. Τα υβριδικά ποδήλατα διατίθενται σε πολλές προδιαγραφές, από απλή 

έως πλήρη ανάρτηση. Μερικοί κατασκευαστές προσφέρουν ποδήλατα πόλης βασισµένα σε 

υβριδικά ποδήλατα, µε λασπωτήρες, ράφι και φώτα. Τα περισσότερα µοντέλα, ωστόσο, 

στηρίζονται σε off-road sport ποδήλατα και είναι αρκετά αραιά. Οι µεγαλύτεροι τροχοί 700C 

είναι λίγο πιο γρήγοροι στο δρόµο από τους τροχούς των 26 ιντσών, ένα µικρό πλεονέκτηµα για 

µεγαλύτερες διαδροµές ή περιηγήσεις, αλλά όχι για µικρές αποστάσεις. 

Είναι ένα πολύ ευέλικτο all-rounder. Ανάλογα µε τα ελαστικά και τον εξοπλισµό που διαθέτει, 

µπορεί να διαχειριστεί περιηγήσεις 45 µιλίων µε άνεση, να αντιµετωπίσει όλες τις ακραίες 

συνθήκες οδήγησης εκτός δρόµου ή να εξυπηρετήσει ως µια ταχεία αλλά ανθεκτική αστική 

συγκοινωνία. Το βάρος ποικίλλει ανάλογα µε την ποιότητα και µπορεί να κυµαίνεται από 23 έως 

24 lb έως 28 lb 

 

 

2.32.32.32.3    ΠΟΔΗΛΑΤΑ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΔΡΟΜΟΥΠΟΔΗΛΑΤΑ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΔΡΟΜΟΥΠΟΔΗΛΑΤΑ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΔΡΟΜΟΥΠΟΔΗΛΑΤΑ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΔΡΟΜΟΥ    

 

• Αθλητικό ποδήλατο 

Προερχόµενα από τα µοντέλα αγωνίσµατος δρόµου, τα αθλητικά µοντέλα διαθέτουν ελαφρύ 

πλαίσιο, εξαρτήµατα από χάλυβα ή κράµα, ελαστικά 700C 25/32, φρένα ζάντας, µηχανισµό 
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αλλαγής ταχυτήτων, στενή σέλα και ράβδους πτώσης. Βάρος περίπου 28 έως 30 λίβρες, µερικές 

φορές περισσότερο. 

Τα αθλητικά ποδήλατα ποικίλλουν πολύ στην ποιότητα. Στη χαµηλή ποιότητα , το ποδήλατο 

µπορεί να µην είναι τίποτα περισσότερο από ένας συνηθισµένος σκελετός, εφοδιασµένος µε 

γρανάζια µηχανισµού αλλαγής ταχυτήτων, πηδάλιο και τιµόνι. Στην υψηλή ποιότητα, το 

ποδήλατο µπορεί να είναι ένα γνήσιο ελαφρού βάρους αγωνιστικό µε µια αρκετά ζωντανή 

απόδοση. Σε γενικές γραµµές, ωστόσο, τα ποιοτικά ποδήλατα είναι λειτουργικά µοντέλα τα 

οποία αναγνωρίζονται ως ταχείας περιοδείας, εκπαίδευσης, τρίαθλου, αγώνων κ.λπ. Τα αθλητικά 

ποδήλατα έχουν µέτρια απόδοση και εύκολο - προβλέψιµο χειρισµό. Όλα τα µοντέλα από 

χάλυβα είναι πολύ υποτονικά και θα πρέπει να αποφεύγονται.  

Το ποδήλατο αθλητισµού ή το "10-speed" ήταν η ραχοκοκαλιά της έκρηξης ποδηλάτων στα 

τέλη του 20ου αιώνα, κυρίως επειδή εκτός από τη µετάβαση σε ειδικούς κατασκευαστές και 

µικρές επιχειρήσεις, ήταν αυτό που ο χρήστης µπορούσε εύκολα να αποκτήσει.  

 

• Τουριστικό ποδήλατο, έκδοση δρόµου 

Ένα καθαρό ποδήλατο δρόµου ακολουθεί το γενικό περίγραµµα του αθλητικού, αλλά η 

γεωµετρία ή η διαµόρφωση του πλαισίου έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να παρέχει µια πιο άνετη 

οδήγηση και σταθερό, προβλέψιµο χειρισµό, ακόµη και όταν είναι φορτωµένο µε αποσκευές, 

και την ευκολία να τοποθετούνται τα παρελκώµενα έτσι ώστε να µην ενοχλούν τον αναβάτη, 

ούτε να προκαλούν αστάθεια στο χειρισµό. Υπάρχουν µπροστινές και οπίσθιες ράβδοι, φτερά 

πλήρους µήκους και πλήθος σηµείων στήριξης για κλωβούς µε µπουκάλια νερού. Το γρανάζι 

του µηχανισµού ταχυτήτων είναι ευρείας εµβέλειας, µε άφθονες χαµηλές αναλογίες για 

ευκολότερη αναρρίχηση σε ανηφόρα και τα φρένα είναι σταθερά και ανθεκτικά -  κονσόλα 

δαγκάνας ή φρένο V ή ενδεχοµένως υδραυλική δαγκάνα. Οι τροχοί και τα ελαστικά είναι 700C 

ή σε ορισµένες περιπτώσεις, µικρότεροι και ισχυρότεροι 26-ιντσών ή 650B. Τα full-on 

ποδήλατα µπορούν να χρησιµοποιηθούν για µετακινήσεις και ηµερήσιες βόλτες, αλλά η σωστή 

τους δραστηριότητα είναι η καθηµερινή περιήγηση στην περιοχή 50-100 µιλίων. Ορισµένα 

µοντέλα κατά τους κατασκευαστές ζυγίζουν µόλις 241b, αλλά µε µια περιεκτική προδιαγραφή 

εξοπλισµού, είναι πιο πιθανό να φτάσουν τα 27 έως 32 lb. Η αγορά για τα ποδήλατα αυτά είναι 

ακριβή και περιορισµένη και έτσι τα περισσότερα, αν όχι όλα, τα µοντέλα είναι καλά 

κατασκευασµένα και ποιοτικά µηχανήµατα.  
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Εικόνα 25. Τουριστικό ποδήλατο, έκδοση δρόμου 

 

• Γρήγορη Περιήγηση / Αθλητική Περιήγηση 

Ένα ποδήλατο περιήγησης µε ελαφρύτερους τροχούς και στενά ελαστικά 1 ή 1-1,25 ιντσών και 

σκληρότερη γεωµετρία πλαισίου ή ένα αγωνιστικό ποδήλατο µε βαρύτερους τροχούς και 

ελαστικά και µια πιο χαλαρή γεωµετρία πλαισίου – είναι γρήγορα µηχανήµατα που µπορούν να 

διαχειριστούν ακόµα τα ελαφρά τουριστικά φορτία. Αυτή η καλύτερη προσέγγιση των δύο 

κόσµων είναι δηµοφιλής στους αναβάτες που θέλουν ένα γρήγορο, ποδήλατο για γενική χρήση 

και µετακίνηση, το οποίο θα προσφέρεται επίσης καλά για περιηγήσεις τα Σαββατοκύριακα και 

στις διακοπές. Υπάρχει πρόβλεψη για την τοποθέτηση λεπτών λασπωτήρων και οπίσθιας ράβδου 

µεταφοράς. Καλής ποιότητας, συµπαγή φρένα πλευρικής έλξης. Βάρος 23 έως 28 lb. 

 

Εικόνα 26. Ποδήλατο γρήγορης περιήγησης 
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• Γρήγορο ποδήλατο / ποδήλατο εκπαίδευσης 

Τα ποδήλατα γρήγορης περιήγησης µπορούν να είναι γρήγορα, αλλά εξακολουθούν να έχουν τις 

ρίζες τους σε περιηγήσεις και µεταφορές. Τα γρηγορότερα ποδήλατα δρόµου ή κατάρτισης 

προέρχονται από αγωνιστικά ποδήλατα και η έµφαση δίνεται στην απόδοση. Το πλαίσιο είναι 

απόλυτα ελεύθερο, χωρίς χώρο ή πρόβλεψη για λασπωτήρες και κιβώτιο µεταφοράς και έχει 

σχεδιαστεί για γρήγορο χειρισµό και γρήγορη απόκριση. Συνδυάζοντας ελαστικά µε στενό 

προφίλ 1- ή 1.125 ιντσών, ένα γρήγορο ποδήλατο δρόµου έχει συνήθως σκληρή βόλτα πάνω σε 

τραχιές επιφάνειες. ∆ιαθέτει µηχανισµούς ταχυτήτων, συµπαγείς τροχούς, δαγκάνες πλευρικής 

έλξης. Το βάρος του κυµαίνεται από 21 έως 26 lb. 

Τα γρηγορότερα οδικά ποδήλατα κυµαίνονται σε ποιότητα από το µέσο έως το υψηλό. Τα 

µοντέλα µέσης και υψηλής ποιότητας είναι τα πιο δηµοφιλή, διότι το επίπεδο απόδοσής τους 

είναι αρκετά καλό και είναι αυτά που µπορούν να χρησιµοποιήσουν οι περισσότεροι αναβάτες. 

Τα γρηγορότερα οδικά ποδήλατα είναι πρωτίστως για αθλητισµό και διασκέδαση, αλλά οι 

έµπειροι, αναβάτες τους τα χρησιµοποιούν επίσης για πολύ γρήγορες, συναρπαστικές γενικές 

µεταφορές. 

 

• Τρίαθλο 

Τα ποδήλατα για triathlon  είναι παρόµοια µε τα ταχεία µοντέλα δρόµου, αλλά η γεωµετρία του 

πλαισίου έχει ένα σφιχτό πίσω άκρο για γρήγορη απόκριση στην είσοδο του πεντάλ, ενώ το 

εµπρόσθιο άκρο είναι πιο χαλαρό, ώστε να βοηθά κουρασµένους αναβάτες σε στροφές. Προφίλ 

στις µπάρες για µια αεροδυναµική θέση οδήγησης και πολλές βάσεις µπουκαλιών νερού είναι 

συνήθως στάνταρ. Το βάρος τους είναι 21 έως 25 λίβρες Τα γεγονότα του Τριάθλου είναι 

απαιτητικά, και οι αθλητές θεωρούν επιβεβληµένο έναν καλό εξοπλισµό. 

 

Εικόνα 27. Ποδήλατο Τριάθλου 
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• Οδικά αγωνιστικά 

Ισχυρό, σφιχτό, κοντινό πλαίσιο για εντυπωσιακή απόκριση και άµεσο, γρήγορο χειρισµό. 

Τροχοί σπριντ µε τα σωληνωτά ελαστικά, γρήγορα και πιο εύθραυστα από τον συµβατικό τύπου 

υψηλής πίεσης (HP). Ο αγωνιστικός χώρος σε µαζικές εκκινήσεις είναι συχνά τραχύς και 

σκληρός, και τα ποδήλατα γίνονται ελαφρά αλλά ισχυρά και αξιόπιστα. Το βάρος είναι συνήθως 

20 έως 22 λίβρες, αλλά µπορεί να φτάσει τις 18 λίβρες. Με τροχούς σπριντ και σωληνωτά 

ελαστικά, είναι αποκλειστικά για ανταγωνισµό - η επιδιόρθωση µιας διάτρησης σε σωληνωτό 

είναι µια ταλαιπωρία και η κατάσταση των σηµερινών δρόµων –δυστυχώς- «εγγυάται» ότι αυτό 

θα συµβεί. Πιο συγκεκριµένα, τα εύκολα επισκευαζόµενα ελαστικά HP έχουν βελτιώσει τα 

επίπεδα απόδοσης, σε σχεδόν ίδια µε εκείνα όλων των ελαφρών σωληνώσεων. Ως εκ τούτου, 

είναι κοινή πρακτική µε τα αγωνιστικά ποδήλατα να αντικαθιστούνται οι τροχοί HP µε ελαστικά 

µε σύρµα για εκπαίδευση και γενική χρήση. Η τάση µε τα ποδήλατα δρόµου είναι προς τα 

συµπαγή πλαίσια µε κεκλιµένο κορυφαίο σωλήνα, όπως υπογραµµίζεται από το TCR από την 

Giant. 

 

Εικόνα 28. TCR από την Giant 

 

• Χρονικής δοκιµής 

Ένα ποδήλατο χρονικής δοκιµής (TT) είναι παρόµοιο µε ένα αγωνιστικό ποδήλατο δρόµου, 

αλλά είναι πιο ελαφρώς κατασκευασµένο. Σε µια χρονική δοκιµασία, οι αναβάτες κινούνται 

µόνοι τους ενάντια στο ρολόι. Ο στόχος είναι να φτάσουν όσο πιο γρήγορα γίνεται, και τα 

ποδήλατα TT δηµιουργούνται σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της κλάσης, όπως για παράδειγµα ως 

µίας µόνο ταχύτητας, εάν η πορεία είναι επίπεδη. 

Ένα κλασικό ποδήλατο TT µπορεί να είναι µια µελέτη στην επιµελή προσπάθεια να µειωθεί 

κάθε γραµµάριο του υπερβολικού βάρους, µε στροφάλους, αλυσίδες και άλλα εξαρτήµατα 

διάτρητα µε εκατοντάδες τρύπες. Στα σύγχρονα ποδήλατα TT δίνεται έµφαση στην 

αεροδυναµική, µε οµαλά, γλυπτά πλαίσια και προφίλ ράβδων. 
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Εικόνα 29. Ποδήλατο ΤΤ 

• Ποδήλατο Πίστας 

Κατασκευασµένα για αγωνιστικά σε ξύλινες πίστες, είναι ποδήλατα µε ενιαία σταθερή ταχύτητα 

(οι τροχοί γυρίζουν όταν γυρίζουν οι στρόφαλοι και αντίστροφα), χωρίς φρένα και βάρος από 16 

έως 171b. 

 

Εικόνα 30. Ποδήλατο πίστας 

 

 

2.32.32.32.3 ΠΟΔΗΛΑΤΑ ΒΟΥΝΟΥΠΟΔΗΛΑΤΑ ΒΟΥΝΟΥΠΟΔΗΛΑΤΑ ΒΟΥΝΟΥΠΟΔΗΛΑΤΑ ΒΟΥΝΟΥ    

 

Το ποδήλατο βουνού άλλαξε τον ορισµό του τι είναι το ποδήλατο. Τα ποδήλατα βουνού 

ξεκίνησαν ως µηχανήµατα για off-road downhill αγώνες, αλλά γρήγορα εξελίχθηκαν σε πολλές 

διαφορετικές µορφές που καλύπτουν ένα ευρύ φάσµα λειτουργιών. Σήµερα, τα "ποδήλατα 

βουνού" αντιπροσωπεύουν τη συντριπτική πλειοψηφία των πωλήσεων ποδηλάτων ενηλίκων και 

είναι παντού. Περιηγήσεις µε ποδήλατα, ποδήλατα πόλης, δοκιµές ποδηλάτων για αντιµετώπιση 
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εµποδίων, freestyle ποδήλατα, δροµείς κατωφέριας, αναβάτες slickrock, cross-country tourers 

και δροµείς - ο κατάλογος είναι σχεδόν ατελείωτος. Σήµερα, ο όρος «ποδήλατο βουνού» 

ταυτίζεται περισσότερο µε τον όρο «ποδήλατο». 

Στην ουσία, τα ποδήλατα βουνού αντιπροσωπεύουν µια φρέσκια, χωρίς εµπόδια προσέγγιση στο 

σχεδιασµό ποδηλάτων, αξιοποιώντας τις δυνατότητες των νέων υλικών, προκειµένου να 

παραχθούν ποδήλατα που κάνουν ό, τι θέλουν οι άνθρωποι. Αυτή η καινοτόµος προσέγγιση έχει 

επανακαθορίσει τους κανόνες σχεδίασης για τη δηµιουργία ποδηλάτων κάθε είδους, από 

ποδήλατα δρόµου µέχρι τα αγωνιστικά. Τα σύγχρονα αγωνιστικά ποδήλατα, φτιαγµένα µε ιδέες 

που προέρχονται τουλάχιστον εν µέρει από το σχεδιασµό και την τεχνολογία των ποδηλάτων 

βουνού, είναι καλύτερα και γρηγορότερα. 

Τα ποδήλατα βουνών έχουν πολλές διαφορετικές µορφές και εφαρµογές. Υπάρχουν τρεις 

βασικές παράµετροι: τεχνολογία, ποιότητα / τιµή και λειτουργία. 

Τα ποδήλατα βουνού προσφέρουν µια ποικιλία επιλογών στις µεταδόσεις και τα φρένα, τα 

χειριστήρια, τις σέλες και το τιµόνι, και το πώς αυτά αναµειγνύονται και ταιριάζουν έχουν 

µεγάλη επίδραση στη φύση ενός ποδηλάτου. Ένα χαρακτηριστικό σχεδόν αποκλειστικό σε 

ποδήλατα βουνού, ωστόσο, είναι η ανάρτηση, η οποία µπορεί να είναι µόνο για τον µπροστινό ή 

τον πίσω τροχό, ή και για τους δύο τροχούς. Εν συντοµία, η ανάρτηση βελτιώνει τον έλεγχο της 

ποδηλασίας και την άνεση του αναβάτη, αλλά προσθέτει βάρος και µηχανική πολυπλοκότητα. 

Για downhill αγώνες ποδηλάτων, το όφελος της ανάρτησης είναι µεγάλο και αξίζει το επιπλέον 

βάρος. Στην περίπτωση όµως ενός ποδηλάτου που πρέπει να ανεβαίνει τόσο καλά όσο 

κατεβαίνει, το βάρος είναι ένας σηµαντικός παράγοντας απόδοσης και µπορεί να υπάρχει µόνο 

ανάρτηση µπροστινού τροχού (ποδήλατο "hardtail") ή καθόλου. 

Γενικότερα πρόκειται για ένα ελαφρύ αλλά ισχυρό πλαίσιο. ∆ιαθέτει ισχυρά φρένα δαγκάνας ή 

δισκόφρενα, εργαλεία αλλαγής ταχυτήτων, ζάντες 26 ιντσών, ηµι-στενή σέλα και επίπεδες 

ράβδους. 

Τα φθηνά µοντέλα, όπως τα φτηνά ποδήλατα αθληµάτων, είναι πολύ βαριά στοιχείο που τα 

καθιστά χρήσιµα µόνο για περιορισµένες, γενικές διαδροµές. Σε ποδήλατα βουνού η ποιότητα 

είναι ζωτικής σηµασίας, και αυτό δεν είναι µόνο θέµα αποφυγής των εµποδίων. Μέχρι το µεσαίο 

εύρος τιµής, είναι καλύτερο και πιο διασκεδαστικό ένα ποδήλατο βουνού µε καλό πλαίσιο και 

καµία ανάρτηση, παρά ένα µε ανάρτηση αλλά ένα αδιάφορο πλαίσιο. 

 

• Mountain Bike, Standard ή 'Classic' 

Ένα απλό ποδήλατο βουνού χωρίς ανάρτηση επαρκούς ποιότητας ώστε να αξίζει να οδηγηθεί 

εκτός δρόµου γίνεται όλο και πιο σπάνιο. Οι περισσότεροι θέλουν ανάρτηση, και έτσι οι 

πωλήσεις µεσαίας κατηγορίας «κλασικών» ποδήλατων βουνού έχουν µειωθεί. Ωστόσο, οι 

περισσότεροι κατασκευαστές εξακολουθούν να παράγουν ένα ή δύο βασικά µοντέλα καλής 

ποιότητας. Ποδήλατα αυτού του είδους δεν είναι για αγώνα δρόµου, αλλά είναι κατάλληλα για 

γενικές µεταφορές και µέτρια off-road διαδροµή. 
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Εικόνα 31. Κλασσικό ποδήλατο βουνού 

 

• Ποδήλατο βουνού, Cross-Country 

Όπως υποδηλώνει το όνοµα, τα ορεινά ποδήλατα cross-country έχουν σχεδιαστεί τόσο για 

αναρρίχηση όσο και για καταβάσεις, καθώς και συνδυασµό αυτών. Υπάρχουν πολλές 

διαφορετικές προδιαγραφές. Είναι συνηθισµένο να έχουν  εµπρός ανάρτηση για άνεση, αλλά για 

να µειωθεί το βάρος, όχι στο πίσω µέρος ('hardtail'). Από την καταµέτρηση βάρους, πολλά 

αγωνιστικά µοντέλα δεν έχουν καθόλου ανάρτηση. Ωστόσο, καθώς τα συστήµατα ανάρτησης 

καθίστανται σταθερά ελαφρύτερα, τα ποδήλατα cross-country µε διπλή ανάρτηση γίνονται όλο 

και πιο δηµοφιλή. 

Τα ορειβατικά ποδήλατα στίβου είναι το πλησιέστερο πράγµα σε γενικής χρήσης ποδήλατα. Τα 

παλαιότερα σχέδια συχνά εµφάνιζαν µια πιο χαλαρή γεωµετρία για περισσότερη σταθερότητα 

στις γρήγορες καθόδους. Αυτή η λειτουργία εξυπηρετείται τώρα από εξειδικευµένα µοντέλα 

κατάβασης 

• Τεχνικά / ∆οκιµαστικά ποδήλατα βουνού 

Τα τεχνικά και δοκιµαστικά ορεινά ποδήλατα είναι κατασκευασµένα για ακραία εδάφη και 

εµπόδια. Η ιδέα µε τις δοκιµές είναι να οδηγούνται «καθαρά», χωρίς τα πόδια να έρχονται σε 

επαφή µε το έδαφος και έτσι ο κάτω βραχίονας είναι υψηλός για να αποµακρύνει τα εµπόδια. Η 

γεωµετρία πλαισίου είναι σφιχτή, για ακριβή έλεγχο. Αυτά είναι ποδήλατα δεξιοτήτων και οι 

άνθρωποι τα χρησιµοποιούν για να οδηγήσουν πάνω από τα αυτοκίνητα, να σκαρφαλώνουν 

πάνω από κούτσουρα µεγάλης διαµέτρου, και να εκτελούν άλλα απίστευτα ακροβατικά. Η 

τεχνική είναι επίσης δηµοφιλής στα κέντρα των πόλεων. 

• Ποδήλατο βουνού freestyle 

Σε ένα επίπεδο το freestyle είναι απλώς για να µπερδεύει - λίγο σαν δοκιµών µε την έννοια των 

προσπαθειών να δούµε αν µπορούν να γίνουν διάφορα πράγµατα, αλλά µε περισσότερο φλας και 

άλµα. Τα ποδήλατα δοκιµών δεν έχουν ανάρτηση, ενώ τα freestyle ποδήλατα το αντίθετο. 
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• Ποδήλατο κατάβασης βουνού  

Τα downhill mountain bikes κατασκευάζονται για να κάνουν µόνο ένα πράγµα: να 

εκτινάσσονται και να κινούνται σε κατηφόρα όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Η διπλή ανάρτηση 

βαθιάς κίνησης είναι µια απαίτηση και, καθώς τα συστήµατα ανάρτησης γίνονται καλύτερα και 

αυξάνονται συνεχώς, τα ποδήλατα γίνονται όλο και πιο δυνατά. Ένας τέτοιο ποδήλατο µοιάζει 

περισσότερο µε µοτοσικλέτα παρά µε ποδήλατο. Είναι πολύ βαρύ.  

Η γρήγορη κατάβαση και οι αγώνες είναι, τουλάχιστον, άγριοι και συναρπαστικοί, αλλά οι 

τελευταίες εξελίξεις στα συστήµατα ανάρτησης ωθούν τις ταχύτητες σε ακραία επίπεδα. Όπως η 

αναρρίχηση σε βράχο, οι αγώνες ποδηλασίας κατάβασης είναι ένα άθληµα που πρέπει να 

«προσεγγιστεί µε σεβασµό». 

 

• Ποδήλατο βουνού για περιήγηση 

Το ποδήλατο βουνού για περιήγηση είναι παρόµοιο µε ένα ποδήλατο δρόµου, αλλά έχει ζάντες 

26 ιντσών αντί για 700 C. ∆ιαφορετικά η ιδέα είναι η ίδια: ∆ιαθέτουν γρανάζια µεγάλης σχέσης, 

δυνατά φρένα, και αφθονούν οι βάσεις για µπουκάλια νερού και άλλα εξαρτήµατα 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ΟΟΟΟ
    ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΡΗ ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΡΗ ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΡΗ ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΡΗ ΕΝΟΣΕΝΟΣΕΝΟΣΕΝΟΣ    ΠΟΔΗΛΑΤΟΥΠΟΔΗΛΑΤΟΥΠΟΔΗΛΑΤΟΥΠΟΔΗΛΑΤΟΥ    

 

 

 

Ένα ποδήλατο αποτελείται από: 

• πλαίσιο. 

• ανάρτηση (προαιρετικό). 

• τροχούς (πλήµνες, ακτίνες, ζάντες, ελαστικά) ·  

• κιβώτιο ταχυτήτων (πεντάλ, αλυσίδα, κιβώτια ταχυτήτων, αλυσίδα, ελεύθερη τροχαλία). 

• φρένα 

• τιµόνι, στέλεχος και σέλα. 

 

Το πλαίσιο φέρει το εµπορικό σήµα του κατασκευαστή - Raleigh, Trek, Giant, Fisher, 

Cannondale, Condor κ.λπ. - και τα υπόλοιπα εξαρτήµατα είναι γνωστά ως προδιαγραφές. 

Μερικοί κατασκευαστές ποδηλάτων κατασκευάζουν τα δικά τους πλαίσια, άλλοι τα αγοράζουν 

από εξωτερικούς κατασκευαστές και πολλοί κάνουν και τα δύο. Τα πλαίσια ποικίλουν σε 

ποιότητα από βασικά έως εξαιρετικά υψηλής ποιότητας και παράγονται από επιχειρήσεις που 

κυµαίνονται από µοναχούς κατασκευαστές έως τεράστια εργοστάσια. Τα εξαρτήµατα 

παρέχονται από εξειδικευµένες εταιρείες, µε διάφορα σχέδια και διαβαθµισµένες ποιότητες. 

Ορισµένες επιχειρήσεις παράγουν ειδικά εξαρτήµατα όπως ζάντες ή φρένα. Άλλες παράγουν 

σύνολα οµάδων που περιέχουν όλα τα στοιχεία µιας πλήρους προδιαγραφής. Τα σύνολα οµάδων 

αναγνωρίζονται µε ένα όνοµα ή αριθµό µοντέλου, όπως στο Campagnolo Chorus ή το Shimano 

105 και ταξινοµούνται ανάλογα µε το σχεδιασµό και την ποιότητα ή το κόστος. Οι πηγές των 

εξαρτηµάτων είναι ποικίλες, αλλά ο όγκος πωλήσεων στους κατασκευαστές ποδηλάτων 

κυριαρχείται από την ιαπωνική εταιρεία Shimano. 

Ο εξοπλισµός των πλαισίων µε εξαρτήµατα από διάφορες πηγές είναι µια µέθοδος κατασκευής 

κάπως µοναδική για τα ελαφριά ποδήλατα. Η πλειοψηφία των πάνω από 110 εκατοµµυρίων 

ποδηλάτων που παράγονται κάθε χρόνο είναι απλά µηχανήµατα κατασκευασµένα σε εργοστάσια 

που λειτουργούν όσο το δυνατόν πιο ανεξάρτητα. Μέχρι πρόσφατα, όµως, ένα χειροποίητο 

πλαίσιο ήταν απαραίτητη προϋπόθεση για ένα ποδήλατο ποιότητας και, δεδοµένου ότι ο τοµέας 

αυτός της αγοράς ήταν σχετικά µικρός, η εξειδίκευση ήταν αναπόφευκτη. Ένα πρόσωπο 

έφτιαχνε πλαίσια, άλλα έκαναν τα κοµµάτια. Σήµερα αν και τα πλαίσια ποιότητας παράγονται 

µαζικά -σχεδόν παράδοξα- η αύξηση του µεγέθους της αγοράς για τα καλά ποδήλατα σηµαίνει 

ότι η εξειδίκευση στα εξαρτήµατα είναι ακόµα οικονοµικά αποδοτική. 

Τα ποδήλατα συχνά κρίνονται περισσότερο για τα εξαρτήµατα παρά για το πλαίσιο, το οποίο 

µέχρι στιγµής είναι αρκετά τυπικό. Η εξειδίκευση και η ανάγκη πώλησης προϊόντων οδήγησε 
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τους κατασκευαστές εξαρτηµάτων σε σηµαντικές, ορισµένες φορές και εξαιρετικές, τεχνικές 

προόδους. Ταυτόχρονα, για χάρη του µάρκετινγκ, έχουν εισαγάγει ψεύτικα τεχνάσµατα. Για 

έναν κατασκευαστή ποδηλάτων, ο επανεξοπλισµός για την προσαρµογή των ετήσιων αλλαγών 

µοντέλου στα εξαρτήµατα µπορεί να κοστίσει εκατοµµύρια. Οι σχέσεις µεταξύ κατασκευαστών 

ποδηλάτων και προµηθευτών εξαρτηµάτων είναι µερικές φορές γλυκιά και µερικές φορές 

τεντωµένη και αναστατωµένη, καθώς η µία ή η άλλη οµάδα προσπαθεί να διατηρήσει τον 

έλεγχο της αγοράς. Για να αποφευχθεί αυτός ο φαύλος κύκλος, πολλές εταιρείες ποδηλάτων 

έχουν µια πολιτική προµήθειας στοιχείων από διάφορες εταιρίες. 

Οι κατασκευαστές ποδηλάτων κυµαίνονται σε µέγεθος από µεµονωµένους κατασκευαστές που 

παράγουν µόνο λίγες µηχανές το χρόνο, σε πολυεθνικές εταιρείες που παράγουν εκατοντάδες 

χιλιάδες, ακόµη και εκατοµµύρια ποδήλατα ετησίως. Οι µικροί κατασκευαστές, τα καταστήµατα 

και οι επιχειρήσεις τείνουν να επικεντρώνονται σε µερικά µοντέλα σε µία ή δύο κατηγορίες. Οι 

µεσαίες επιχειρήσεις τείνουν να ειδικεύονται σε µερικές κατηγορίες, όπως αγώνες, ή ποδήλατα 

περιοδείας, ενώ µεγάλοι κατασκευαστές µε εκτεταµένα δίκτυα διανοµής τείνουν να προσφέρουν 

µοντέλα σε κάθε κατηγορία και σε εύρος τιµών. 

Τα µοντέλα ποδηλάτων από διαφορετικούς κατασκευαστές τείνουν να συσσωρεύονται σε 

«σηµεία τιµών» - τη µέση τιµή λιανικής πώλησης, και επειδή οι µεγάλοι κατασκευαστές 

αγοράζουν µαζικά εξαρτήµατα, συγκρίσιµα µοντέλα από διαφορετικούς κατασκευαστές είναι 

συχνά πανοµοιότυπα. Για να καλύψουν όλες τις απαιτήσεις, πολλοί κατασκευαστές έχουν πολλά 

µοντέλα βασισµένα στο ίδιο πλαίσιο, το καθένα µε διαφορετική προδιαγραφή. 

Κατά κανόνα, οι µικροί κατασκευαστές ποδηλάτων προσφέρουν ακρίβεια σχεδιασµού, βέλτιστη 

επιλογή εξαρτηµάτων και φροντίδα στην κατασκευή. Βασικά, είναι ειδικοί, ικανοί να δώσουν 

«πινελιές» που µπορούν να κάνουν ένα ποδήλατο λίγο καλύτερο ή πιο ξεχωριστό – µέσω του 

τελειώµατος σε ένα πλαίσιο, την επιλογή των ιδανικών σχέσεων µετάδοσης για περιοδεία σε µια 

συγκεκριµένη χώρα, ένα µοναδικό χρώµα κ.α. 

Οι µεγάλοι κατασκευαστές προσφέρουν αξία για τις τιµές χρήµατος µέσω της παραγωγής και 

της αγοραστικής δύναµης για τα εξαρτήµατα. Μπορούν να αντέξουν οικονοµικά το υψηλό 

κόστος κεφαλαίου του ειδικού εξοπλισµού που απαιτείται για την εργασία µε πιο εξωτικά υλικά 

και έτσι µερικές φορές είναι σε θέση να προσφέρουν χαρακτηριστικά και ποδήλατα που δεν 

µπορούν να αποκτηθούν αλλού. 

 

 

3.13.13.13.1 ΠΠΠΠΛΑΙΣΙΟΛΑΙΣΙΟΛΑΙΣΙΟΛΑΙΣΙΟ    

 

Το πλαίσιο είναι η καρδιά και η ψυχή ενός ποδηλάτου. «Μεταφράζει» την προσπάθεια του 

πεντάλ σε κίνηση προς τα εµπρός, καθοδηγεί τους τροχούς στην κατεύθυνση που επιλέγει ο 

αναβάτης και βοηθά στην απορρόφηση των κραδασµών λόγω οδικών ατελειών. Το πόσο καλά 

ένα πλαίσιο εκτελεί αυτές τις διάφορες εργασίες καθορίζεται από τα υλικά από τα οποία είναι 

κατασκευασµένο, το σχέδιο και τη µέθοδο κατασκευής. ∆εν υπάρχει τρόπος να διορθωθεί ή να 

αναβαθµιστεί ένα φτηνό πλαίσιο. Τα εξαρτήµατα, όπως οι τροχοί, αλλάζουν εύκολα, αλλά το 

πλαίσιο παραµένει και πρέπει να είναι το επίκεντρο της προσοχής σε ένα ποδήλατο. 
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Το βάρος από την άλλη σε ένα ποδήλατο είναι τα πάντα και ο βασικότερος παράγοντας και σε 

αυτό το τµήµα είναι το πλαίσιο. Όσο καλύτερο είναι το πλαίσιο, τόσο πιο ελαφρύ το βάρος για 

την ίδια ή ακόµα µεγαλύτερη αντοχή. Σχετικά µε αυτό υπάρχουν δύο ιδιότητες. Μια είναι 

γνωστή ως ελαστικότητα, twang, ή flex, που δίνει στο ποδήλατο ελαστικότητα και ζωτικότητα. 

Αυτό είναι εγγενές στα υλικά από τα οποία κατασκευάζεται το ποδήλατο και είναι ακριβώς η 

δυναµική διαφορά µεταξύ βαρέως, άκαµπτου από χυτοσίδηρο και ελαφρού, εύκαµπτου από 

σκληρυµένο χάλυβα πλαισίου. Η δεύτερη ποιότητα είναι η ακαµψία, η οποία σχετίζεται µε τα 

υλικά και τη γεωµετρία καθώς και το βάρος. Με λίγα λόγια, ένα πλαίσιο µε πολύ λίγη ακαµψία 

θα λυγίσει και θα συστραφεί πάρα πολύ, και ένα πλαίσιο που είναι πάρα πολύ άκαµπτο δεν θα 

έχει αρκετό χώρο για να συστραφεί στα επιτρεπόµενα όρια . Ένα πλαίσιο από πολύ βαρύ, 

αδύναµο σωλήνα µπορεί να είναι άκαµπτο και ένα πλαίσιο από πολύ ελαφρύ, πολύ δύσκαµπτο 

σωλήνα µπορεί να είναι αδύναµο. Ουσιαστικά, ο σχεδιασµός πλαισίου συνίσταται στην 

προσπάθεια να επιτευχθεί η καλύτερη ισορροπία µεταξύ αντοχής, δυσκαµψίας και βάρους. 

Τα τελευταία χρόνια, ο χάλυβας ήταν το υλικό επιλογής, και υπήρχαν δύο ξεχωριστοί τύποι: 

απλός βαρύς για µηχανοκίνητα ποδήλατα χαµηλής τιµής και εξευγενισµένο ελαφρύ κράµα για 

ακριβά ποδήλατα χειροποίητα από µεµονωµένους τεχνίτες. Οι λεπτόκοκκοι χάλυβες ήταν 

ισχυροί αλλά απαιτούσαν ευαίσθητες τεχνικές χειρισµού πέρα από τις δυνατότητες 

συναρµολόγησης µηχανών. Με την έκρηξη των ποδηλάτων της δεκαετίας του '70 ήρθε η 

ανάπτυξη ελαφρών κραµάτων χάλυβα συµβατών µε τεχνικές µαζικής παραγωγής. Σχεδόν 

ταυτόχρονα, υπήρξε µια παρόµοια εξέλιξη στην τεχνολογία για την επεξεργασία µε το 

αλουµίνιο, το οποίο είναι πλέον το κυρίαρχο υλικό για ποδήλατα υψηλής ποιότητας. Πολύ 

προηγµένα ποδήλατα κατασκευάζονται µε ίνες άνθρακα, αραµίδιο, τιτάνιο και άλλα εξωτικά 

µέταλλα και σύνθετα υλικά. 

Ο χάλυβας ήταν το αρχικό υλικό για ποδήλατα, επειδή ήταν εύκολος στη κατεργασία. Ο 

χάλυβας είναι φθηνός, εύκολος στην επεξεργασία και ανθεκτικός. Είναι ισότροπος, µε ίση 

δύναµη σε όλες τις κατευθύνσεις. Το πρόβληµα σχεδίασης για ένα όρθιο ποδήλατο είναι να 

δηµιουργηθεί µια δοµή αρκετά ισχυρή για να στηρίξει τον αναβάτη στα τρία σηµεία του 

οπίσθιου µέρους, των χεριών και των ποδιών, αλλά που είναι όσο το δυνατόν πιο ελαφριά. Με 

ισοτροπικά υλικά, ένας κοίλος σωλήνας είναι η µορφή µε µέγιστη ακαµψία µεταξύ δύο σηµείων. 

Ως εκ τούτου, ο κλασικός σχεδιασµός πλαισίου µε σχήµα διαµαντιού που σχηµατίζεται από το 

τρίγωνο των τριών κύριων σωλήνων και το δευτερεύον τρίγωνο που σχηµατίζεται από την 

αλυσίδα και το κάθισµα παραµένει ως κοινή βάση. 

• Είδη χάλυβα 

Υπάρχουν πολλές ποιότητες και είδη χαλύβων και σωλήνων ποδηλάτων. Οι σωλήνες από 

µαλακό χάλυβα παράγονται από χαλύβδινη ταινία και συγκολλούνται ηλεκτρικά. Μοιάζουν σαν 

σωλήνες αερίου, βαριοί και αδρανείς, και χρησιµοποιούνται για ποδήλατα τρίτου κόσµου και 

ποδήλατα κοπής (ηλεκτρονικό ταχυδροµείο και ποδήλατα παιδιών στα σούπερ µάρκετ και τα 

καταστήµατα έκπτωσης). Πολύ καλύτερος είναι ο χαµηλής περιεκτικότητας σε άνθρακα 

χάλυβας ή ο υψηλού εφελκυσµού χάλυβας (hi-ten), ο οποίος µπορεί είτε να συγκολληθεί µε 

ραφή είτε να ψυχθεί. Οι δυτικοί κατασκευαστές ποδηλάτων χρησιµοποιούν hi-ten για ποδήλατα 

κοινής ωφέλειας και για αθλητικά ποδήλατα. 
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Οι επόµενοι βαθµοί ποιότητας είναι χάλυβες χαµηλού κράµατος χρώµιο-µολυβδαίνιο ή «cro-

mo», τεχνικά γνωστοί ως 4130. Το Cro-mo χρησιµοποιείται εκτεταµένα για τη µαζικής 

παραγωγής µεσαία σειρά «οικονοµικών» ποδηλάτων επιδόσεων. 

Οι σωλήνες Cro-mo χωρίζονται σε δύο τύπους: ευθείς ή απλούς, και διπλούς. Ο εύκαµπτος 

σωλήνας είναι οµοιόµορφος σε πάχος τοιχώµατος ή σε εξωτερικές και εσωτερικές διαµέτρους. 

Ο διπλός σωλήνας είναι οµοιόµορφος στην εξωτερική διάµετρο, αλλά στο εσωτερικό του είναι 

λεπτότερος στα µεσαία τµήµατα και παχύτερος στα άκρα, για µεγαλύτερη αντοχή στις 

συνδέσεις. Κατά µέσον όρο οι σωλήνες διπλού τοιχώµατος στη θέση των σωλήνων µειώνουν το 

βάρος του πλαισίου κατά 1 λίβρα. 

 

Εικόνα 32. Πλαίσιο διπλού σωλήνα 

 

Υπάρχουν δύο τύποι σωληνώσεων διπλού άκρου: συγκολληµένοι και χωρίς ραφή. Ο σωλήνας 

διπλής έδρας µε ραφές κατασκευάζεται µε κύλιση µιας επίπεδης λωρίδας χάλυβα και 

συγκόλληση των άκρων µαζί. Είναι επίσης ανεκτικός στη συναρµολόγηση. 

Μετά από το cro-mo έρχεται µια σειρά από εξωτικά κράµατα χάλυβα που έχουν διαµορφωθεί να 

έχουν υψηλή αντοχή εφελκυσµού ή έλξης, η οποία επιτρέπει λεπτότερη σωλήνωση και µειωµένο 

βάρος. Επίσης µειώνεται η ακαµψία. Οι σωληνώσεις πλαισίου αυτού του βαθµού πρέπει να 

επεξεργάζονται µε προσοχή και επιδεξιότητα και χρησιµοποιούνται σχεδόν αποκλειστικά από 

µικρούς κατασκευαστές πλαισίων. Οι σωλήνες πλαισίου διατίθενται σε σετ και ο σχεδιασµός και 

η κατασκευή είναι ειδικά για την προβλεπόµενη χρήση, όπως στο Reynolds 531 Special Tourist. 

Υπάρχουν σύνολα για αγώνες δρόµου, δοκιµές χρόνου, περιηγήσεις, κλπ. Και ενώ οι διαφορές 

µεταξύ των διαφόρων τύπων είναι πραγµατικές, δεν είναι δεσµευτικές. Για παράδειγµα, στην 

περίπτωση µικρού αναβάτη µε χαµηλό σωµατικό βάρος, ένα πλαίσιο κατασκευασµένο µε 

σωληνώσεις ποδηλάτου αγώνα µπορεί να δώσει ένα καλύτερο αποτέλεσµα από ένα πλαίσιο που 

κατασκευάζεται µε σκληρότερα υλικά. Οι προηγµένοι κατασκευαστές πλαισίων αναµιγνύουν, 

επίσης, διαφορετικούς τύπους σωληνώσεων, για να µειώσουν το βάρος ή να προσθέσουν 

ακαµψία όπου απαιτείται. 
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• Αλουµίνιο  

Το αλουµίνιο είναι πλέον το υλικό επιλογής για κορυφαία πλαίσια. Είναι πολύ ελαφρύ, φθηνό 

και εύλογα εύκολο για επεξεργασία σε µια γραµµή παραγωγής. Έχει χαµηλή αντοχή σε 

εφελκυσµό και µόνο το ένα τέταρτο της αντοχής του χάλυβα στην κάµψη - και µόνο το ένα 

τρίτο του βάρους. Αυτά τα χαρακτηριστικά σηµαίνουν ότι τα πλαίσια αλουµινίου πρέπει να 

σχεδιάζονται µε διαφορετικούς τρόπους από τα πλαίσια χάλυβα. 

Τα παραδοσιακά µεγέθη για την εξωτερική διάµετρο των χαλύβδινων σωλήνων σκελετού 

ποδηλάτου είναι 1.125 ίντσες για το κάτω µέρος και το κάθισµα και 1-ίντσα για την κορυφή. Οι 

ευρωπαίοι κατασκευαστές διατηρήθηκαν σε αυτά τα µεγέθη, όταν άρχισαν να χρησιµοποιούν 

για πρώτη φορά µε αλουµίνιο και ως εκ τούτου τα πλαίσια ήταν πολύ εύκαµπτα ειδικά από 

πλευρά σε πλευρά, όταν πιέζονταν σκληρά. Αυτό δηµιούργησε µια δυσάρεστη αίσθηση 

απώλειας ελέγχου για τον αναβάτη.  

Στην Αµερική, πρωτοπόροι κατασκευαστές αλουµινίου όπως ο Gary Klein και στη συνέχεια η 

Cannondale, συνειδητοποίησαν ότι το λογικό πράγµα που έπρεπε να συµβεί ήταν η µεγέθυνση 

της διαµέτρου του σωλήνα. Αυτό αυξάνει τη δυσκαµψία, µε µικρή αύξηση στο βάρος, επειδή το 

αλουµίνιο είναι τόσο ελαφρύ. Ήταν επίσης εξαιρετικά άκαµπτο, µέχρι που κάποιοι 

κατασκευαστές εξασφάλιζαν ακόµη και διπλώµατα ευρεσιτεχνίας µε βάση το βαθµό ακαµψίας 

που θα µπορούσαν να επιτύχουν µε το αλουµίνιο. 

Το αλουµίνιο για πλαίσια ποδηλάτων έρχεται σε κράµατα µε ίχνη άλλων στοιχείων, όπως και ο 

χάλυβας, και οµαδοποιείται σε σειρά από 1000 έως 8000 σύµφωνα µε το βασικό στοιχείο που 

χρησιµοποιείται. Οι αριθµοί δεν έχουν κανένα νόηµα ή συγκριτικό βαθµό και είναι µόνο για 

σκοπούς αναγνώρισης. Η πιο κοινή κατηγορία για ποδήλατα µαζικής παραγωγής είναι το 6061, 

το οποίο περιέχει µαγνήσιο και πυρίτιο, είναι ισχυρό, µπορεί να σχηµατιστεί εν ψυχρώ, έχει 

καλή αντοχή στη διάβρωση και µπορεί να συγκολληθεί  καλά. Για να αποφευχθεί η ρωγµή των 

αρµών, ωστόσο, ολόκληρο το πλαίσιο πρέπει να υποβληθεί σε εξειδικευµένη θερµική 

κατεργασία, οπότε γίνεται αλουµίνιο Τ6. Ένας ισχυρότερος, ακριβότερος βαθµός στη σειρά 

6000 είναι ο 6013 (Cu92) µε υψηλό ποσοστό χαλκού. 

Ένας άλλος δηµοφιλής βαθµός για τη µαζική παραγωγή είναι 7005 ή 7020, ο οποίος είναι 

ισχυρότερος από 6061, αλλά ακόµη και αν υποβληθεί σε θερµική επεξεργασία, υπόκειται σε 

καταπόνηση στρες, δηλαδή η κάµψη τελικά θα προκαλέσει την ρωγµή της άρθρωσης. Τα 

πλαίσια στα 7005 ή 7020 πρέπει να είναι γενικά διπλά για να παρέχουν επαρκή πρόσφυση και 

για ασφαλή συγκόλληση. Παρόµοια διάταξη ισχύει και για το 5082, το οποίο είναι δηµοφιλές 

στους γάλλους κατασκευαστές. Είναι ισχυρό, ανθεκτικό στη διάβρωση και συγκολλείται καλά, 

αλλά δεν µπορεί να υποστεί θερµική επεξεργασία. 

• Συνθετικά υλικά 

Ο χάλυβας και το αλουµίνιο ως υλικά πλαισίου λειτουργούν καλύτερα σε σωληνοειδή µορφή. 

Και τα δύο µέταλλα είναι ισότροπα, εξίσου ισχυρά προς όλες τις κατευθύνσεις. Ωστόσο, το νέο 

υλικό σε υλικά πλαισίου, τα σύνθετα υλικά, είναι ανισοτροπικό, δηλαδή αποτελείται από ίνες 

ισχυρές σε συγκεκριµένες κατευθύνσεις - και ο κατασκευαστής µπορεί να αποφασίσει τη 

διεύθυνση. Αυτό σηµαίνει µια ριζική αλλαγή στην προσέγγιση σχεδιασµού. 
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Τα σύνθετα αποτελούνται από ίνες δεσµευµένες µε κόλλα ή ρητίνη ή από µια ουσία όπως το 

νάιλον. Ο συνηθέστερος τύπος που χρησιµοποιείται για ποδήλατα είναι οι ίνες άνθρακα, οι 

οποίες σε καθαρή µορφή είναι τόσο ισχυρές όσο ο λεπτότερος χάλυβας, και όµως είναι µόνο τα 

δύο τρίτα του βάρους του αλουµινίου. Οι ίνες άνθρακα είναι κάπως εύθραυστες. Έτσι τα πλαίσια 

που κατασκευάζονται σε αυτό το υλικό είναι κατασκευασµένα µε ένα γενναιόδωρο περιθώριο. 

Παρόλα αυτά, είναι εξαιρετικά ελαφριά, αλλά µπορούν να αντέξουν περισσότερο την 

κατάχρηση από τον χάλυβα. Τα πλαίσια παράγονται επίσης από αραµίδια, το υλικό για ασπίδες 

και θωράκιση από σφαίρες που είναι γνωστό µε την εµπορική ονοµασία Kevlar. Το αραµίδιο δεν 

είναι τόσο ισχυρό όσο οι ίνες άνθρακα, αλλά είναι πολύ πιο σκληρό. 

Ορισµένοι κατασκευαστές παράγουν παραδοσιακά σωληνοειδή πλαίσια µε σύνθετα υλικά. Οι 

σωλήνες συγκολλούνται µεταξύ τους µέσω ωτίων, κατασκευασµένων είτε από κράµα χυτού 

αλουµινίου είτε από χυτευµένο άνθρακα. Επειδή ένα υλικό όπως οι ίνες άνθρακα είναι τόσο 

ελαφρύ και ισχυρό, έχει σηµαντικά πλεονεκτήµατα ακόµη και όταν διαµορφώνεται σε 

σωληνώσεις. Η αναπαραγωγή της µορφής ενός µεταλλικού ποδηλάτου, ωστόσο, δεν είναι ο 

καλύτερος τρόπος χρήσης σύνθετων υλικών. 

Ένα µεγάλο πλεονέκτηµα των σύνθετων είναι η ευκολία µε την οποία µπορούν να 

διαµορφωθούν σε διάφορες µορφές. Αυτό επιτρέπει την τοποθέτηση και την προσθήκη 

ακριβείας, ευκαµψίας και άλλων χαρακτηριστικών, όπου απαιτείται. Η πιο αποτελεσµατική 

διαµόρφωση για σύνθετα υλικά είναι Monocoque, ολόκληρο το πλαίσιο ως ενιαίο κοµµάτι, µε 

τα µέσα συγκράτησης των τροχών, των στροφαλοφόρων, των πιρουνιών, της σέλας και όλων 

των άλλων που περιέχονται σε µία συνεκτική µονάδα. Το Monocoque σηµαίνει ότι το σασί και 

το σώµα είναι ένα.  

Τα σχέδια Monocoque είναι αεροδυναµικά, ελαφρά και ισχυρά, φαίνονται εξαιρετικά και είναι 

διασκεδαστικά. Το πλαίσιο έχει συγκεκριµένο σχήµα και µορφή και οι µεγάλες επιφάνειες 

ανοίγουν σχεδόν απεριόριστες γραφικές και διακοσµητικές δυνατότητες.  

Μέχρι σήµερα, τα Monocoque σχέδια περιορίζονται σε αγωνιστικά και πολύ υψηλής ποιότητας 

ποδήλατα. Ωστόσο, τα σύνθετα υλικά και η Monocoque κατασκευή έχουν τεράστιο δυναµικό 

για την παραγωγή όχι µόνο ανταγωνιστικών ποδηλάτων µε ακριβή χαρακτηριστικά απόδοσης, 

αλλά και ευρύ φάσµα γενικής χρήσης και ποδηλάτων καλύτερης ποιότητας και σχεδιασµού µε 

χαµηλότερο κόστος. Η συνειδητοποίηση αυτού του δυναµικού, ωστόσο, δεν είναι τόσο εύκολη. 

Η παραγωγή όγκου σε σύνθετα υλικά απαιτεί µια τεράστια επένδυση. 

• Τιτάνιο 

Το τιτάνιο είναι τόσο ισχυρό όσο ο χάλυβας στο µισό του βάρους, χωρίς διάβρωση και µε 

µεγάλη αντοχή στη κόπωση. Η κατασκευή από τιτάνιο είναι δύσκολη και το κόστος των 

εργαλειοµηχανών  είναι υψηλό, γεγονός που καθιστά τα µέρη τιτανίου ακριβά. 

• Σύνθετα µεταλλικά πλέγµατα 

Τα σύνθετα µεταλλικά πλέγµατα (MMC) είναι µέταλλα µε την προσθήκη µικρών, σκληρών 

σωµατιδίων. Ο πιο επικρατών τύπος είναι το κράµα αλουµινίου µε σωµατίδια οξειδίου του 

αργιλίου ή καρβιδίου του πυριτίου. Αυτό το µίγµα έχει βελτιωµένη αντοχή στην κόπωση, αλλά η 

ποιότητα της συγκόλλησης µειώνεται και το υλικό είναι δύσκολο να µηχανοποιηθεί ή να 
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χρησιµοποιηθεί σε διάφορες µορφές, όπως σωλήνες. Βασικά, είναι πιο κατάλληλο για 

εξαρτήµατα παρά για πλαίσια. 

• Μαγνήσιο 

Πολύ, πολύ ελαφρύ, αλλά καλύτερο για τα µέρη απ’ ό,τι τα πλαίσια.  

• Πλαστικά 

Πρέπει να είναι δυνατή η κατασκευή ωραίων ποδηλάτων µε πλαστικές ύλες µε έγχυση, όπως το 

νάιλον, αλλά απαιτούνται σηµαντικές έρευνες για να κατανοηθούν ποια σχέδια ποδηλάτων θα 

λειτουργήσουν στα πλαστικά. Η Itera από τη Σουηδία, που ξεκίνησε το 1981, προωθήθηκε ως 

ένα επαναστατικό πλαστικό ποδήλατο και προάγγελος µιας νέας εποχής στην ποδηλασία.  

 

 

3.23.23.23.2    ΑΑΑΑΝΑΡΤΗΣΗΝΑΡΤΗΣΗΝΑΡΤΗΣΗΝΑΡΤΗΣΗ    

 

Η ανάρτηση παρέχει µεγαλύτερη ταχύτητα, έλεγχο και άνεση. Τίποτα δεν το καταδεικνύει 

σαφέστερα από τον πιο σηµαντικό µηχανισµό ανάρτησης του ποδηλάτου, το πνευµατικό 

ελαστικό, το οποίο µε ρέουσες επιφανειακές ανωµαλίες εξοικονοµεί ενέργεια που διαφορετικά 

θα διαχεόταν στην κίνηση προς τα πάνω και κάτω, αυξάνοντας την πρόσφυση απορροφώντας 

τους κραδασµούς που θα κούραζαν τον αναβάτη. 

Κανείς δεν αµφιβάλλει για τα οφέλη της ανάρτησης. Ωστόσο, προκύπτουν προβλήµατα. Το ένα 

είναι το βάρος. Μια διάταξη ανάρτησης µπορεί να είναι πολύ απλή και εποµένως ελαφριά, αλλά 

µπορεί να έχει περιορισµένη αποτελεσµατικότητα. Αυτό οδηγεί στο επόµενο πρόβληµα, τη 

µηχανική πολυπλοκότητα. Η λειτουργία της επιτυγχάνεται µέσω µιας διαδικασίας γνωστής ως 

απόσβεση, η οποία σε απλοποιηµένη µορφή είναι η εισαγωγή προοδευτικής αντοχής στην 

αναπήδηση ή την ανεξέλεγκτη κίνηση του µηχανισµού απορρόφησης κραδασµών. Τα 

συστήµατα απόσβεσης εξ ορισµού διανέµουν ενέργεια η οποία, εκτός εάν το ποδήλατο είναι 

ελεύθερο, προέρχεται από τον αναβάτη. Οι µηχανισµοί απόσβεσης µπορεί να είναι αρκετά 

περίπλοκοι και να προσθέτουν σηµαντικό βάρος σε ένα ποδήλατο. Τέλος, η ανάρτηση σε ένα 

ποδήλατο µπορεί να οδηγήσει σε ένα φαινόµενο αποστράγγισης ενέργειας, το οποίο είναι 

γνωστό ως `bobbing ', όπου η προσπάθεια πεντάλ του ποδηλάτη και όχι η µετακίνηση του 

ποδηλάτου προς τα εµπρός προκαλεί την αναπήδησή του. 

Τα συστήµατα ανάρτησης λειτουργούν ώστε να απορροφούν τους κραδασµούς από το έδαφος. 

Η διπλή ή πλήρης ανάρτηση σηµαίνει µηχανισµούς απορρόφησης κραδασµών και για τους δύο 

τροχούς. Μια δηµοφιλής επιλογή είναι µόνο η µπροστινή ανάρτηση, ένα ποδήλατο hardtail. Οι 

µονάδες ανάρτησης λειτουργούν για να µονώσουν τον αναβάτη από κραδασµούς από το 

ποδήλατο. Ο τρόπος µε τον οποίο συγκεντρώνονται όλες αυτές οι εναλλακτικές λύσεις, 

εξαρτάται από το σχεδιασµό και το βάρος του συστήµατος ή της ανάρτησης, το είδος του 

ποδηλάτου και τη χρήση. 



44 

 

Τα ποδήλατα οδικών αγώνων δεν χρησιµοποιούν ανάρτηση, διότι στο σηµερινό επίπεδο 

τεχνολογικής ανάπτυξης, οποιοδήποτε όφελος από την ανάρτηση εξουδετερώνεται από µια 

ποινή βάρους. Αυτό θα µπορούσε να αλλάξει καθώς τα συστήµατα ανάρτησης γίνονται 

ελαφρύτερα και πιο εξελιγµένα. Τα Off-road είναι βέβαια το σηµείο όπου άρχισε να 

χρησιµοποιείται η ανάρτηση ποδηλάτων, αλλά πολλά εξαρτώνται από το είδος της χρήσης που 

εµπλέκονται. Για γρήγορες καταβάσεις, η απόδοσή της από την πλήρη ανάρτηση είναι 

εντυπωσιακή και το επιπλέον βάρος δεν αποτελεί πρόβληµα. Η σηµερινή µόδα σε downhill off-

road αγώνες ποδηλάτων είναι για µαζική, βαριά κατασκευή. Ωστόσο, σε γεγονότα cross-country 

όπου υπάρχει χρήση και σε επίπεδο, το βάρος µετράει πραγµατικά. Οι αγώνες κερδίζονται στις 

αναρτήσεις, επειδή εκεί είναι όπου οι αναβάτες περνούν τον περισσότερο χρόνο. Για γενική 

οδήγηση, όταν η ταχύτητα δεν είναι πλέον απαραίτητη, η πρόσθετη άνεση και ο έλεγχος που 

προσφέρει η ανάρτηση είναι πολύ ελκυστικά στοιχεία.  

Από µηχανική άποψη, τα συστήµατα ανάρτησης και οι συσκευές διαχωρίζονται σε δύο 

κατηγορίες: ελαφριά, απλή και ουσιαστικά παθητική και βαριά, πολύπλοκη και ενεργή. Ένα 

ποδήλατο κατάβασης είναι το πιο ακραίο παράδειγµα του τελευταίου: πλήρης ανάρτηση µε 

µεγάλο εύρος κίνησης, 7 έως 8 ίντσες ή και περισσότερο, και εξαιρετικά εξελιγµένοι µηχανισµοί 

που χρησιµοποιούν ελατήρια, λαδιού και αέρα σε διάφορους συνδυασµούς και τρόπους. Παρ 

'όλα αυτά, αυτά τα συστήµατα µπορούν να εµπλέκονται δοµικά µε πολλά κινούµενα µέρη και 

αρµούς που απαιτούν συχνή συντήρηση και υπόκεινται σε ταχεία φθορά. 

Το επόµενο στάδιο της διπλής ανάρτησης είναι µια ορισµένη µετατόπιση: αντί για ελατήριο 

σπειρώµατος ή παρόµοιο µηχανισµό για απορρόφηση κραδασµών, υπάρχει ένα µπλοκ 

ελαστοµερούς ή µια λαστιχένια σφαίρα. Τα συστήµατα αυτά είναι φτηνά και µακράς διαρκείας, 

συνήθως λογικά ελαφριά και µπορούν να ρυθµιστούν ανάλογα µε το βάρος και τις συνθήκες 

χρήσης του αναβάτη. Αν και αυτός ο τύπος σχεδιασµού µπορεί να φανεί απλός µπορεί στην 

πραγµατικότητα να είναι πολύ εξελιγµένος. Για παράδειγµα, η λαστιχένια σφαίρα που 

αναπτύχθηκε από τον Alex Moulton και χρησιµοποιείται για την πίσω ανάρτηση των ποδηλάτων 

µικρών τροχών είναι µια εξαιρετικά έξυπνη συσκευή σε σχέση µε πολλά πιο πολύπλοκα 

συστήµατα. Η σφαίρα είναι διαµορφωµένη έτσι ώστε όταν συµπιέζεται να κάνει ένα είδος 

εσωτερικής κίνησης που έχει σαν αποτέλεσµα τόσο µεταβλητό ρυθµό απόκρισης όσο και κάποιο 

αποτέλεσµα απόσβεσης. 

Τέλος, οι διατάξεις ανάρτησης όπως τα τιµόνια και οι στύλοι καθισµάτων µε ελατήρια ή 

ελαστοµερή µαξιλαράκια είναι ελαφριά, απλά και αποτελεσµατικά σε περιορισµένο φάσµα 

συνθηκών. ∆εν µπορούν να εξοµαλύνουν τα µεγάλα χτυπήµατα και τα χτυπήµατα µιας γρήγορης 

κατωφέρειας, αλλά µπορούν να προσφέρουν µια οµαλότερη βόλτα πάνω σε ακατέργαστες ή 

λιθόστρωτες επιφάνειες ή κατά µήκος ενός σκληρού χωµατόδροµου.  

 

3.33.33.33.3    ΤΤΤΤΡΟΧΟΙΡΟΧΟΙΡΟΧΟΙΡΟΧΟΙ    

 

Μετά το πλαίσιο, οι τροχοί - ελαστικά, ζάντες, ακτίνες και πλήµνες - είναι τα πιο σηµαντικά 

εξαρτήµατα σε ένα ποδήλατο. Η επίδρασή τους στην απόδοση και την άνεση είναι τεράστια. 

Μόλις ολοκληρωθεί, ένα πλαίσιο ποδηλάτου είναι αδύνατο να τροποποιηθεί. Οι τροχοί 
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αλλάζουν εύκολα και προσφέρουν ένα ευρύ φάσµα επιλογών όσον αφορά την απόδοση, την 

ανθεκτικότητα και την καταλληλότητα για διαφορετικές συνθήκες. 

Ένας παραδοσιακός µεταλλικός τροχός ποδηλάτου είναι µια από τις ισχυρότερες µηχανικές 

δοµές που υπάρχουν. Οι ακτίνες υπόκεινται σε εφελκυσµό και όχι συµπίεση - το βάρος του 

ποδηλάτου κρέµεται από τις ακτίνες και δεν στηρίζεται σε αυτές - και αυτός είναι ο λόγος για 

τον οποίο ένας καλά κατασκευασµένος τροχός µπορεί να υποστηρίξει ένα τροχαίο βάρος µέχρι 

ενός τόνου ή περισσότερο. Οι τροχοί γίνονται όσο το δυνατόν ελαφρύτεροι, επειδή το βάρος έχει 

µεγαλύτερη επίδραση σε έναν τροχό από οπουδήποτε αλλού σε ένα ποδήλατο. Οι τροχοί 

ποδηλάτων κατασκευάζονται µε ακτίνες και ζάντες για να διατηρούν το βάρος στο ελάχιστο και 

έτσι να µειώνουν τόσο τη δύναµη της γυροσκοπικής αδράνειας όσο και την ενέργεια που 

απαιτείται για την επιτάχυνση ή την πέδηση. 

Μια άλλη δύναµη που λειτουργεί στους τροχούς είναι η αεροδυναµική οπισθέλκουσα. Με την 

ταχύτητα, οι συνηθισµένες ακτίνες αναδεύουν τον αέρα και διαταράσσουν τη ροή του. Αυτό δεν 

έχει καµιά συνέπεια για την καθηµερινή οδήγηση, αλλά είναι πολύ σηµαντικό σε αγώνες. 

Οι τροχοί λειτουργούν σε ένα απλό φάσµα: οι ελαφροί τροχοί είναι ταχύτεροι και πιο 

εύθραυστοι. Οι βαρύτεροι τροχοί είναι βραδύτεροι και πιο ανθεκτικοί. Ο τύπος ποδηλάτου, του 

αναβάτη και οι συνθήκες χρήσης καθορίζουν την ισορροπία των προτεραιοτήτων. Οι τροχοί για 

αγώνες σε οµαλούς δρόµους είναι ελαφρύτεροι και πιο αδύνατοι από τους τροχούς για 

περιήγηση µε βαριά φορτία σε χωµατόδροµους. 

Ένας τροχός είναι ένα πακέτο όπου τα εξαρτήµατα - ελαστικό, χείλος, ακτίνες και πλήµνη - 

τείνουν να ακολουθούν το ύφος σε βάρος και ποιότητα. Στερεά ελαστικά, ευρείες ζάντες και 

παχιές ακτίνες ταιριάζουν µε ποδήλατα περιπάτου και βουνών. Τα ελαφρά ελαστικά, οι στενές 

ζάντες και οι λεπτές ακτίνες ταιριάζουν σε αθλητικά ποδήλατα. Γενικά, οι βαρύτεροι τροχοί 

είναι καλύτερα σε θέση να αντεπεξέλθουν σε προσκρούσεις, και τραχείες επιφάνειες. Πολλά 

εξαρτώνται βέβαια και από τον αναβάτη. 

 

3.3.13.3.13.3.13.3.1 ΕλαστικάΕλαστικάΕλαστικάΕλαστικά    

 

Υπάρχουν δύο τύποι τροχών: Οι τροχοί υψηλής πίεσης (HP) έχουν συρµάτινα ελαστικά στις 

ζάντες και οι σπριντ έχουν σωληνωτά ελαστικά στις ζάντες σπριντ. Τα ελαστικά µε 

συρµατόσχοινο είναι γνωστά µε ένα ανοιχτό περίβληµα, όπου οι δύο άκρες του περιβλήµατος 

ευρίσκονται µέσα στα χείλη ενός σχήµατος υ. Τα άκρα του περιβλήµατος ενισχύονται µε 

χάντρες σύρµατος ή αραµιδίου, έτσι ώστε να διατηρούν τη µορφή τους και να παραµένουν στο 

εσωτερικό του σώµατος, όταν φουσκώνει ο εσωτερικός σωλήνας. Είναι απλός σχεδιασµός που 

είναι εύκολος στη διαχείριση όταν αλλάζει ένα ελαστικό ή εκχυλίζεται ο εσωτερικός σωλήνας 

για να διορθωθεί µια διάτρηση. 

Με τα σωληνοειδή ελαστικά, οι άκρες του περιβλήµατος είναι ραµµένες µεταξύ τους, 

καλύπτοντας εντελώς τον εσωτερικό σωλήνα. Ένα σπειροειδές χείλος έχει µια ελαφρώς κοίλη, 

οµαλή κορυφή και το ελαστικό κρατιέται στη θέση του µε κόλλα. Σε περίπτωση τρυπήµατος, 

ένα πλήρες σωληνοειδές ελαστικό µπορεί να αντικατασταθεί πολύ πιο γρήγορα από ένα από 
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συρµατόπλεγµα, ένα πλεονέκτηµα σε αγώνες.Άλλωστε, η επιδιόρθωση ενός σωληνοειδούς είναι 

µια χρονοβόρα, εργασία. 

 

Εικόνα 33. Οι δύο τύποι ελαστικών 

 

Μέχρι πρόσφατα, τα σπριντ ελαστικά ήταν σηµαντικά ελαφρύτερα από τα ΗΡ και, ως εκ τούτου, 

παρόλες τις δυσκολίες τους ήταν στάνταρ για ποδήλατα οδικών αγώνων. Η τεχνολογία των 

ελαστικών έχει προχωρήσει πολύ, ωστόσο, και όσον αφορά την αντίσταση κύλισης τα ελαστικά 

HP είναι τώρα τόσο γρήγορα όσο τα σπριντ και µόνο τα ελαφρύτερα σπριντ έχουν πλεονέκτηµα 

βάρους.  

• Μέγεθος ελαστικών και τροχών 

Υπάρχουν δύο συστήµατα για την ταξινόµηση των ελαστικών. Τα παραδοσιακά αµερικανικά 

και βρετανικά µεγέθη είναι σε ίντσες: 27 x 1,25. Αυτό σηµαίνει ελαστικό µε διάµετρο 27 ίντσες 

και διατοµή ή πλάτος 1,25 ίντσες. Τα µεγέθη της ηπειρωτικής Ευρώπης είναι µετρικά: 

700 x 28C. Αυτό σηµαίνει διάµετρο ελαστικού 700 mm και πλάτος 28 mm. Κανένα σύστηµα 

δεν είναι ακριβές: για παράδειγµα, τα ελαστικά ποδηλάτων βουνών 26 ιντσών χρησιµοποιούν 

µικρότερες ζάντες από τα οδικά ελαστικά των 26 ιντσών. Ένα ακριβέστερο σύστηµα µέτρησης 

των µεγεθών ετικετών ελαστικών αποτελείται από έναν κωδικό δύο αριθµών, µιας παύλας και 

τρεις αριθµούς, όπως 32-630. Ο πρώτος αριθµός δίνει το πλάτος του ελαστικού, ο δεύτερος τη 

διάµετρο της στεφάνης που ταιριάζει. 

Το 700C έχει την ίδια διάµετρο µε το σπριντ που χρησιµοποιείται για σωληνωτά ελαστικά, 

γεγονός που καθιστά δυνατή την ανταλλαγή τροχών HP και σπριντ στο ίδιο ποδήλατο. Αυτό 

είναι βολικό για τους αγωνιζόµενους που εκπαιδεύονται στις HP. Το µέγεθος ελαστικών 27 

ιντσών δεν είναι το ίδιο µε το 700C. Ένα ελαστικό 27 ιντσών δεν µπορεί να τοποθετηθεί σε µια 

ζάντα για ένα ελαστικό 700C ούτε αντίστροφα και στις περισσότερες περιπτώσεις οι τροχοί των 

700C και 27 ιντσών δεν µπορούν να τοποθετηθούν στο ίδιο ποδήλατο.  
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Τα ελαστικά ποδηλάτων για βουνό εξακολουθούν να περιγράφονται σε ίντσες, ήτοι 26 x 1,5, 26 

x 1,75 και ούτω καθεξής. Τα µέτρα αυτά χρησιµοποιούνται επίσης για τα ελαστικά ποδηλάτων 

roadster και, πάλι, τα ελαστικά των 26 ιντσών δεν είναι τα ίδια µε τα ελαστικά ποδηλάτων 26 

ιντσών. 

Τα ποδήλατα βουνού και τα roadster χρησιµοποιούν γενικά τροχούς 26 ή 24 ιντσών, οι οποίοι 

είναι πιο ισχυροί λόγω της µικρότερης διαµέτρου τους και κατά κανόνα πιο ανθεκτικής 

κατασκευής. Τα αγωνιστικά ποδήλατα αλλά και τα περισσότερα ποδήλατα επιλέγουν τροχούς 

700C, οι οποίοι µε ελαφρώς µεγαλύτερη διάµετρο έχουν µικρότερη αντίσταση κύλισης. Αυτό 

είναι σηµαντικό σε έναν αγώνα ή σε µια µακρά περιοδεία. Πολλά υβριδικά ποδήλατα ή 

ποδήλατα πόλης επιλέγουν επίσης τροχούς 700C, οι οποίοι δίνουν στο ποδήλατο µια πιο µεγάλη 

ταχύτητα από τις ζάντες των 26 ιντσών. Σε ένα ποδήλατο οι τροχοί 700C είναι αρκετά ισχυροί 

αν οι τροχοί είναι καλής ποιότητας και το ποδήλατο οδηγείται καλά. 

Σε γενικές γραµµές, τα ευρεία ελαστικά έχουν µια πιο άνετη οδήγηση, καλύτερη πρόσφυση σε 

χαλαρές επιφάνειες, όπως σε χαλίκι και σε υγρές συνθήκες, και είναι πιο ανθεκτικά. Τα στενά 

ελαστικά έχουν σκληρότερη κίνηση, λιγότερη πρόσφυση και είναι πιο ευάλωτα σε τρύπες και 

µώλωπες - αλλά είναι ταχύτερα, τόσο για την αντίσταση κύλισης όσο και για το χειρισµό. Στη 

σειρά 700C, τα τυπικά πλάτη είναι: 35 mm για υβριδικά ποδήλατα και ποδήλατα για εκδροµές, 

32 χιλιοστά για βαριές περιηγήσεις και αστικές οδούς, 28 mm για τους αθλητικούς περιηγητές 

και τους εκπαιδευτές και 25 και 23 mm για ποδήλατα ταχύτητας. Τα ελαστικά των 19 και 20 

mm είναι στην κλάση σωληνώσεων και πρέπει να χρησιµοποιούνται µόνο από έµπειρους 

αναβάτες. 

 

3.3.23.3.23.3.23.3.2 Ακτινωτές ζάντεςΑκτινωτές ζάντεςΑκτινωτές ζάντεςΑκτινωτές ζάντες    

 

Υπάρχουν τρεις τύποι µεταλλικών ακτινών: γαλβανισµένες, χρωµίου ή νικελίου, και 

ανοξείδωτου χάλυβας. Οι γαλβανισµένες ακτίνες έχουν ένα θαµπό φινίρισµα αλλά είναι ισχυρές. 

Οι βαµµένες ακτίνες είναι λαµπερές και όµορφες, αλλά χρειάζονται στίλβωση για να αποφευχθεί 

η σκουριά και είναι ελαφρώς πιο αδύναµες από οι γαλβανισµένες. Ο ανοξείδωτος χάλυβας 

θεωρείται γενικά καλύτερος, αλλά είναι πιο απαιτητικός στην τεχνική κατασκευής τροχών. Οι 

ακτίνες πλάτους-εύρους είναι ευκολότερο να δουλέψουν και να δώσουν έναν άκαµπτο τροχό 

που µπορεί να συνεχίσει για κάποιο χρονικό διάστηµα ακόµη και αν σπάσει µια ακτίνα. Οι 

ακτίνες διπλής όψεως είναι πιο ελαστικές και εύκαµπτες, και αν είναι σωστά τεντωµένες, 

θεωρητικά θα δώσουν ένα ακόµα πιο ισχυρό τροχό. 

Τα touring, βουνού και βοηθητικά ποδήλατα είναι συνήθως εξοπλισµένα µε απλές ακτίνες 14-

gauge. Τα αθλητικά ποδήλατα τείνουν προς 14/15 διπλές ακτίνες και οι ελαφριοί τροχοί 

αγωνιστικών συχνά φτάνουν στις 15/16 και 15/17 διπλές.  

• ∆ιατάξεις ακτινών 

Για την ανάρτηση του βάρους, µια ακτίνα πρέπει να πηγαίνει µόνο σε µια ευθεία γραµµή από το 

χείλος στη πλήµνη. Γνωστή ως ακτινική οµίχλη, αυτό το µοτίβο είναι άκαµπτο στις πλευρικές  

και προς τα πάνω και προς τα κάτω κατευθύνσεις, αλλά υπόκειται σε τάση από την επιτάχυνση ή 

τη δύναµη πέδησης. Για να αντιµετωπιστεί αυτή, οι ακτίνες οδηγούνται από τη πλήµνη υπό 
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γωνία και σε µοτίβα γνωστά ως δύο, τριών και τεσσάρων σταυρωµάτων, ανάλογα µε το πόσες 

φορές οι ακτίνες διασταυρώνονται. Το πιο συνηθισµένο σχέδιο είναι το τριών, το οποίο παρέχει 

την καλύτερη ισορροπία ανάµεσα στην αντίσταση και στην πλευρική ακαµψία. Η αντοχή είναι 

επίσης συνάρτηση του αριθµού των ακτίνων που χρησιµοποιούνται. Οι συνήθεις σειρές είναι: 

οδικά και ποδήλατα βουνού 28, 32, 36, Περιήγησης 36, 40, 48. 

 

 

Εικόνα 34. Σταυρωτή διάταξη 

 

Εικόνα 35. Ακτινική διάταξη 

 

• Ζάντες 

Οι ζάντες για τους παραδοσιακούς τροχούς είναι κατασκευασµένες από χάλυβα, κράµα 

αλουµινίου και σύνθετα υλικά. Το αλουµίνιο είναι η βασική επιλογή. Οι σύνθετες ζάντες είναι 

εξειδικευµένες και πολύ ακριβές. Τα τυπικότερα φρένα ποδηλάτου είναι τύπου δαγκάνας που 

λειτουργεί πιέζοντας δύο µπλοκ στις πλευρές του χείλους. Σε ξηρές συνθήκες αυτό λειτουργεί 

καλά µε ζάντες αλουµινίου και µε χαλύβδινα χείλη. Σε υγρές συνθήκες, οι ζάντες αλουµινίου 

έχουν λιγότερη δύναµη πέδησης, αλλά εξακολουθούν να λειτουργούν. Η ισχύς πέδησης των 

χαλύβδινων ζαντών, όταν είναι βρεγµένες, ωστόσο, µπορεί να φτάσει στο µηδέν.  

Αν και οι χαλύβδινες ζάντες συνιστούνταν κάποτε για την αντοχή και την ανθεκτικότητα, οι 

σύγχρονες ζάντες αλουµινίου, όπως τα ελαστικά, είναι διαθέσιµες σε ένα εύρος βαρών και 
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δυνάµεων, που ταιριάζουν για κάθε σκοπό. Ειδικά οι ζάντες ποδηλάτων για βόλτες είναι 

ανθεκτικές σε τροµερές κρουστικές φορτίσεις - όπως πρόσκρουση µε 40 µίλια / ώρα και πιο 

κάτω σε βραχώδη µονοπάτια. Οι χαλύβδινες ζάντες συνεχίζουν να χρησιµοποιούνται µόνο 

επειδή είναι φτηνές.  

 

Εικόνα 36. Τυπικά προφίλ ζαντών 

 

3.3.33.3.33.3.33.3.3 ΠλήμνηΠλήμνηΠλήμνηΠλήμνη    

 

Οι πλήµνες αλουµινίου είναι καθολικές σε αξιοπρεπή ελαφριά ποδήλατα. Συνδέονται µε το 

ποδήλατο µε συµβατικά παξιµάδια άξονα ή µέσω µοχλών ταχείας απελευθέρωσης (QJR). Οι 

πλήµνες γρήγορης απελευθέρωσης είναι στάνταρ για αγωνιστικά ποδήλατα και µια πρακτική 

ευκολία σε σχεδόν οποιοδήποτε ποδήλατο. 

Η πλήµνη στην εικόνα 37 είναι ένας σχεδιασµός υψηλής φλάντζας (H / F) που χρησιµοποιείται 

για αγωνιστικά ποδήλατα και ποδήλατα δρόµου. Η φλάντζα είναι το µέρος µε όλες τις οπές στις 

οποίες είναι συνδεδεµένες οι ακτίνες. Σύµφωνα µε τη θεωρία, η ακαµψία ενός τροχού είναι 

ανάλογη της τετραγωνικής διαµέτρου της φλάντζας. Ως εκ τούτου, τα ποδήλατα µετακίνησης 

και περιπάτου χρησιµοποιούν συχνά πλήµνη χαµηλής φλάντζας (L / F) για µια µαλακότερη, 

λιγότερο σκληρή διαδροµή, ενώ τα ποδήλατα επιδόσεων έχουν συνήθως πλήµνες υψηλής 

φλάντζας για µεγαλύτερη ανταπόκριση. Μια υψηλή φλάντζα µειώνει το φορτίο στις ακτίνες, 

αλλά αυξάνει τη γωνία µε την οποία οι ακτίνες εντάσσονται στο χείλος, εναλλάσσοντας το ένα 

πρόβληµα µε το άλλο. Οι διαδοχές απαιτούν πλήµνες υψηλής φλάντζας για να αφήνουν χώρο 

για επιπλέον ακτίνες.  
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Εικόνα 37. Πλήμνη υψηλής φλάτζας 

 

 

3.43.43.43.4    ΜΜΜΜΕΤΑΔΟΣΗΕΤΑΔΟΣΗΕΤΑΔΟΣΗΕΤΑΔΟΣΗ    

 

Η µετάδοση µετατρέπει την ισχύ στα πεντάλ σε κίνηση στον πίσω τροχό -. Υπάρχουν τρεις 

κύριοι τύποι: οδοντωτός τροχός µονής ταχύτητας, διανοµέας πολλαπλών ταχυτήτων και ντεραγιέ 

πολλαπλών ταχυτήτων. 

 

• Μονής ταχύτητας 

Η µετάδοση µιας ταχύτητας αποτελείται από τα βασικά: πεντάλ, µανιβέλα και αλυσοτροχό, 

αλυσίδα, πίσω γρανάζι και ελεύθερο τροχό. Είναι απλή, ισχυρή και αξιόπιστη λύση και είναι 

καλό για κίνηση σε επίπεδες επιφάνειες µε χαλαρό ρυθµό. Αλλά για αναρρίχηση λόφων και 

επιτάχυνση σε κυκλοφορία stop-and-go, ο µόνο ένας λόγος µετάδοσης  είναι περιοριστικός. 

Είναι κρίσιµο να βρεθεί η σωστή σχέση µετάδοσης που θα επιτρέπει την εύκολη επιτάχυνση 

αλλά και την µειωµένη κόπωση κατά την κίνηση. 

 

• Hub Gears 

Τα Hubgears είναι εσωτερικά. Ο µηχανισµός «φωλιάζει» µε ασφάλεια στο εσωτερικό του 

κελύφους της πίσω πλήµνης. Ο σχεδιασµός είναι σχεδόν 100 ετών, χρησιµοποιείται σε ποδήλατα 

χρησιµότητας σε όλο τον κόσµο και είναι σηµαντικά δοκιµασµένος. Το κλασικό βασικό µοντέλο 

έχει 3 ταχύτητες, µε επαρκές εύρος για κοινή χρήση σε µέτριο έδαφος. Τα µοντέλα µε 4 και 5 

ταχύτητες έχουν πιο ακριβείς σχέσεις µετάδοσης και ελαφρώς µεγαλύτερη εµβέλεια. Το 

Shimano Nexus, µε 7 ταχύτητες, είναι µια ιδιαίτερα ωραία µονάδα, µε καλές σχέσεις στις 

χαµηλότερες ταχύτητες. 
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Εικόνα 38. Το Shimano nexus 

Τα γρανάζια Hub είναι εύχρηστα, αξιόπιστα, µακράς διαρκείας και καθαρά. Τα περισσότερα 

ελέγχονται από µια εξωτερική σκανδάλη αλλαγής ταχυτήτων που µπορεί να λειτουργήσει για να 

επιλεχθεί οποιαδήποτε ταχύτητα οποτεδήποτε, ανεξάρτητα από το εάν το ποδήλατο κινείται ή 

όχι. (Η σχετικά σπάνια ηµι-αυτόµατη πλήµνη 2 ταχυτήτων λειτουργεί µε πεντάλ: όταν το πετάλι 

σταµατάει, η µονάδα µετακινείται προς τα επάνω ή προς τα κάτω.) Τα γρανάζια Hub 

χρειάζονται µόνο µία µόνο αλυσίδα, µεγαλύτερη και ισχυρότερη από τον τύπο που 

χρησιµοποιείται για τα γρανάζια ταχυτήτων, που καλύπτεται µε προστατευτικό ή ακόµη και 

όντας πλήρως κλεισµένη για να προστατευτεί από τη βρωµιά. 

Τα διαστήµατα ή τα άλµατα µεταξύ των σχέσεων µετάδοσης σε βασικές πλήµνες 3 ταχυτήτων 

είναι µεγάλα, πράγµα που καθιστά δύσκολη τη διατήρηση σταθερού, αποτελεσµατικού ρυθµού 

στα πετάλια. Το πρόβληµα αυτό µειώνεται σηµαντικά µε το 7 σχέσεων Shimano Nexus και 

εξαφανίζεται εξ ολοκλήρου µε το Rohloff 14 ταχυτήτων Speedhub 500, το οποίο παρέχει 

αναλογίες µε χρησιµότερους λόγους σε διάταξη 27 ταχυτήτων. 

 

• Ντεραγιέ αλλαγής ταχυτήτων 

Τα γρανάζια ταχυτήτων βρίσκονται στον αέρα, εκτίθενται σε υγρά, βρωµιά και χτυπήµατα. Οι 

µηχανισµοί αλλαγής ταχυτήτων σε καλή κατάσταση µπορούν να είναι έως και 99% 

αποτελεσµατικοί στην παροχή ισχύος στον πίσω τροχό, σε οποιαδήποτε αναλογία. Αυτός είναι ο 

λόγος που αποτελούν την παγκόσµια επιλογή για ποδήλατα επιδόσεων. 

Ο αριθµός και το εύρος των σχέσεων µετάδοσης σε ένα σύστηµα αλλαγής ταχυτήτων εξαρτάται 

από τον αριθµό και το µέγεθος των αλυσοτροχών στο στρόφαλο  και τον αριθµό και το µέγεθος 

των οδοντωτών τροχών ή των γραναζιών στην ελεύθερη τροχαλία (στον πίσω τροχό).  

Γενικά, τα ποδήλατα δρόµου\αγωνιστικά έχουν δύο αλυσοτροχούς µπροστά και 8 έως 9 

γρανάζια στο πίσω µέρος. Ποδήλατα για γενική χρήση, περιήγηση και ορεινή ποδηλασία έχουν 

συνήθως 3 αλυσοτροχούς στο µπροστινό µέρος και 6 έως 9 γρανάζια στο πίσω µέρος. Η 

διάδοση των σχέσεων µετάδοσης είναι κανονικά αρκετά οµαλή, αλλά είναι δυνατές πολλές 

παραλλαγές.  
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Εικόνα 39. Τρεις τυπικές σχέσεις μετάδοσης (κατά σειρά υψηλή, μέση, χαμηλή) 

 

• Μηχανισµοί αλλαγής ταχυτήτων 

Ένας µηχανισµός αλλαγής ταχυτήτων (ή "mech",) µετακινεί την αλυσίδα µεταξύ οδοντωτών 

τροχών (πίσω) ή µεταξύ αλυσοτροχών (µπροστά). Ο πίσω µοχλός διατηρεί επίσης την αλυσίδα 

τεντωµένη µε το περιτύλιγµα µέσα από έναν ελατηριωτό βραχίονα. Με µικρότερη ταχύτητα 

απαιτείται λιγότερη αλυσίδα για να γεφυρωθεί η διαφορά µεταξύ των µεγαλύτερων και των 

µικρότερων αλυσοτροχών και των οδοντωτών τροχών, οπότε οι µηχανισµοί τείνουν να είναι 

συµπαγείς και ελαφριοί, µε βραχίονα για την περιτύλιξη της αλυσίδας και για γρήγορη 

λειτουργία. Με ταχύτητες ευρείας αντιστοίχισης, οι διαφορές των αλυσοτροχών και των 

οδοντωτών τροχών είναι µεγαλύτερες και υπάρχει περισσότερη αλυσίδα για να συγκεντρωθούν. 

Οι µηχανισµοί ποδηλάτων βουνών έχουν µακρύτερα µπράτσα είναι συνήθως µηχανικά πιο 

περίτεχνοι ενώ δεν µετατοπίζονται όσο γρήγορα κινούνται οι αντίστοιχοι του αγωνιστικού. 

Οι µηχανισµοί έρχονται σε βασικές, καλές, καλύτερες και βέλτιστες ποιότητες. Οι διαφορές 

αφορούν το βάρος, το εύρος ή την χωρητικότητα, τη µηχανική πολυπλοκότητα, την ταχύτητα 

µετατόπισης, τη δύναµη και την αξιοπιστία. Η ιαπωνική εταιρεία Shimano κυριαρχεί στο πεδίο 

των εξαρτηµάτων για τα ποδήλατα παραγωγής, µε ένα ευρύ φάσµα εξοπλισµού από τον 

οικονοµικό προϋπολογισµό έως την κορυφαία υψηλής απόδοσης. 

Ο µηχανισµός σχεδιάστηκε στην πρώτη επιτυχηµένη του µορφή το 1933 από τον Tullio 

Campagnolo, ένα όνοµα που από τότε ταυτίζεται µε την κοµψότητα, την αποδοτικότητα και την 

αξιοπιστία στα εξαρτήµατα του κύκλου. Οι µηχανισµοί σειράς Campagnolo Record θεωρούνται 

από πολλούς ως οι καλύτεροι που έγιναν ποτέ, και για γενιές ποδηλατών, ένα ποδήλατο 

εξοπλισµένο µε όλα τα Campy ήταν σε µια κατηγορία ξεκάθαρη και µακριά από τα υπόλοιπα. 

Σηµατοδοτώντας την ανταπόκριση στην ταχέως αναπτυσσόµενη νέα αγορά των ορεινών 

ποδηλάτων επιχειρήσεις όπως η Shimano και η Sun Tour ήρθαν στο προσκήνιο. Τώρα η 

Campagnolo έχει αναβιώσει, επιστρέφοντας πίσω µε νέο εξοπλισµό που πολλοί, θεωρούν ως το 

απόλυτο για το ελαφρύ βάρος, την οµορφιά και τη λάµψη, και µάλιστα - την απόδοση. 
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Εικόνα 40. Μηχανισμός αλλαγής με μακρύ μπράτσο και με κοντό μπράτσο (αριστερά προς δεξιά) 

 

• Έλεγχος αλλαγής ταχύτητας 

Ο µηχανισµός αλλαγής ταχυτήτων βρίσκεται κάτω από την τάνυση του ελατηρίου και ο έλεγχος 

αλλαγής ταχυτήτων είναι το µέσο για τη µετακίνησή του µεταξύ οδοντωτών τροχών και στη 

συνέχεια στη θέση του. Το χειριστήριο αλλαγής ταχυτήτων πρέπει να λειτουργεί µε ακρίβεια ή 

αλλιώς η αλυσίδα µπορεί να µην είναι ευθυγραµµισµένη και να κινείται περίπου χονδροειδώς ή 

να αναπηδά απροσδόκητα από µία σχέση µετάδοσης στην άλλη. 

Καθώς τα ποδήλατα έγιναν δηµοφιλή για γενική χρήση όπως και για αγώνες, και τα ποδήλατα 

βουνού τέθηκαν σε χρήση, οι µοχλοί αλλαγής κινήθηκαν µέχρι το στέλεχος, έξω από τα άκρα 

και πάνω στο τιµόνι. Ειδικά τα ποδήλατα βουνού εξελίχθηκαν µε τον έλεγχο επί του τιµονιού, 

ώστε να µπορούν να γίνουν αλλαγές ταχυτήτων χωρίς να αφήνονται τα χειριστήρια και οι µοχλοί 

φρένων. 

Στη συνέχεια ήρθε µια αποφασιστική εξέλιξη που η Shimano µε την σειρά SIS ήταν η πρώτη 

που χρησιµοποίησε επιτυχώς σε µεγάλη κλίµακα: τα γρανάζια, όπου ο ρυθµιστής στροφών έχει 

προεπιλεγµένες στάσεις για κάθε σχέση µετάδοσης. Υπήρξαν προβλήµατα για µερικά χρόνια, 

αλλά τα συστήµατα από τη Shimano και άλλους κατασκευαστές έγιναν το νέο πρότυπο στην 

απόδοση. Τα χειριστήρια µετατόπισης έχουν γίνει ακόµη πιο εξελιγµένα µηχανικά, µε ελατήριο 

και µοχλούς σκανδάλης που µπορούν να προκαλέσουν απότοµες, άψογες αλλαγές και 

εργονοµικό σχεδιασµό, έτσι ώστε η χρήση τους να είναι διαισθητική. 
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Εικόνα 41. Επιλογέας ταχυτήτων στο τιμόνι 

3.4.13.4.13.4.13.4.1    ΣτρόφαλοιΣτρόφαλοιΣτρόφαλοιΣτρόφαλοι    

 

Οι στρόφαλοι και οι αλυσοτροχοί είναι κατασκευασµένοι από κράµα αλουµινίου ή χάλυβα. Πιο 

εξωτικά µέταλλα χρησιµοποιούνται µερικές φορές για φανταχτερά και εξαιρετικά ελαφριά 

ποδήλατα. Τα σχέδια ποικίλουν ως προς τη µέθοδο που χρησιµοποιείται για τη στερέωση των 

στροφαλοφόρων στον άξονα του κάτω βραχίονα. Το Ashtabula είναι ένας µονοκόµµατος 

στρόφαλος, αλυσοτροχός και ατσάλινο στήριγµα στο κάτω µέρος, που χρησιµοποιείται για σε 

ποδήλατα περιήγησης και παιδικά ποδήλατα. 

Οι Cottered cranks είναι στερεωµένοι στον άξονα του κάτω βραχίονα µε σφήνα και είναι 

συνηθισµένοι σε φθηνά ποδήλατα roadster. Οι σπειροειδείς στρόφαλοι αλουµινίου 

χρησιµοποιούν µπουλόνια για να στερεώσουν τους στροφάλους στον άξονα του κάτω βραχίονα 

και ο σχεδιασµός χρησιµοποιείται από τα βασικά ποδήλατα µέχρι τα superbikes. 

 

Εικόνα 42. Οι τρείς τύποι στρόφαλου 

Οι στρόφαλοι Cotterless ποικίλλουν σηµαντικά στον τύπο και την ποιότητα. Τα χαµηλά άκρα 

της κλίµακας είναι µονοκόµµατοι στροφαλοφόροι µε σταθερό αλυσοτροχό. Όταν η αλυσίδα 

φθαρεί, ολόκληρη η µονάδα πρέπει να αντικατασταθεί. 

Οι στρόφαλοι µε αποσπώµενους αλυσοτροχούς χωρίζονται σε δύο τύπους, µε διπλό µακρύ 

βραχίονα και τριπλό κοντό βραχίονα. Τα ποδήλατα οδικών αγώνων χρειάζονται υψηλές σχέσεις 
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µετάδοσης, και για να εξοικονοµούν βάρος, τυπικά χρησιµοποιούν µόνο δύο αλυσοτροχούς, 

αρκετά κοντά ο ένας στον άλλο. Τα γενικά, τουριστικά και ορεινά ποδήλατα χρειάζονται 

ευρύτερη διάδοση των σχέσεων µετάδοσης και συνήθως έχουν τρεις αλυσοτροχούς, αρκετά 

οµοιόµορφα χωρισµένους σε µέγεθος και τοποθετηµένους σε βραχίονες. 

 

Εικόνα 43. Οι δύο τύποι αλυσοτροχών 

 

3.4.23.4.23.4.23.4.2 ΑλυσίδεςΑλυσίδεςΑλυσίδεςΑλυσίδες    

 

Οι αλυσίδες αρχικά ήταν φθηνές και απλές. Τώρα έρχονται σε διάφορα χρώµατα και σχέδια, 

κατασκευάζονται µε χάλυβες καλύτερης ποιότητας και είναι ισχυρότερες, ελαφρύτερες και 

γρηγορότερες. Υπάρχουν δύο κύριοι τύποι: κανονικού πλάτος για τυποποιηµένους ελεύθερους 

τροχούς και στενού πλάτους για συµπαγείς ελεύθερους τροχούς. Το στενό πλάτος θα 

λειτουργήσει σε ένα τυπικό ελεύθερο τροχό, αλλά όχι το αντίστροφο. Υπάρχει επίσης µια ειδική 

στενή αλυσίδα για ελεύθερους τροχούς 9 ταχυτήτων. 

Οι αλυσίδες σχεδιάζονται συχνά για να χρησιµοποιηθούν ως µέρος ενός πλήρους συστήµατος 

µετάδοσης από έναν µόνο κατασκευαστή. Η ανάµιξη διαφορετικών εµπορικών σηµάτων 

αλυσίδων και ελεύθερων τροχών µερικές φορές έχει ως αποτέλεσµα την ανάρµοστη απόδοση, 

ιδιαίτερα µε συστήµατα µε ντεραγιέ. Οι µεταδόσεις Hydridrive της Shimano απαιτούν αλυσίδα 

υπερφόρτωσης. 

 

3.4.33.4.33.4.33.4.3    Ελεύθεροι τροχοίΕλεύθεροι τροχοίΕλεύθεροι τροχοίΕλεύθεροι τροχοί    

 

Ο ελεύθερος τροχός συνδέεται στην πίσω πλήµνη και συγκρατεί τους οδοντωτούς τροχούς. 

Αυτοί µπορεί να είναι µεταξύ 5 και 9 σε αριθµό. Κατά γενικό κανόνα, τα ποδήλατα έχουν 6 ή 7 

γρανάζια, τα ποδήλατα τουρνουά και τα ορεινά ποδήλατα έχουν 7 ή 8 και τα ποδήλατα οδικών 

αγώνων 8 ή 9.  

Με ένα τριπλό δακτύλιο αλυσίδας, ένας ελεύθερος τροχός 8 οδοντωτών τροχών θα παράγει 

θεωρητικά 24 διαφορετικές αναλογίες ή ταχύτητες και έναν ελεύθερο τροχό 9 γραναζιών. 

Ωστόσο, τα συστήµατα αλλαγής ταχυτήτων έχουν πάντοτε κάποιες αναποτελεσµατικές 

αναλογίες, διότι για να διατηρηθεί η αλυσίδα εύλογα ευθυγραµµισµένη µεταξύ των 

αλυσοτροχών και των οδοντωτών τροχών, δεν µπορεί να εκτελεστεί σε ακραίες θέσεις 

διασταύρωσης, όπως από το µεγάλο µπροστινό δακτύλιο µέχρι το µικρό οπίσθιο οδόντωµα. 
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Ένας άλλος αριθµός λόγων χάνονται µέσω της επανάληψης. Για παράδειγµα, ένας µεγάλος 

δακτύλιος µε έναν οδοντωτών τροχών µεσαίου µεγέθους µπορεί να παράγει την ίδια αναλογία µε 

τον µεσαίο δακτύλιο σε µικρότερο άκρο. Εποµένως, µια διάταξη 27 ταχυτήτων µπορεί να 

παράγει µόνο 14 χρήσιµους λόγους. Ωστόσο, υπάρχουν περισσότερες επιλογές για να 

διασφαλιστεί ότι οι 14 σχέσεις µετάδοσης είναι σχεδιασµένες έτσι ώστε τα διαστήµατα ή τα 

άλµατα µεταξύ τους να είναι οµοιόµορφα και οι µετατοπίσεις να είναι γρήγορες και ακριβείς. 

 

3.4.43.4.43.4.43.4.4    ΠεΠεΠεΠενννντάλτάλτάλτάλ    

 

Τα πεντάλ είναι σηµαντικά καθώς είναι το σηµείο µεταφοράς ενέργειας από το πόδι του 

αναβάτη προς το µηχανισµό της µετάδοσης κίνησης στον πίσω τροχό. Παρόλα αυτά το βασικό 

κριτήριο επιλογής είναι η άνεση και η ασφάλεια (απώλεια επαφής του ποδιού µε το πετάλι). 

Υπάρχουν τέσσερις βασικές εκδοχές που παρέχονται σήµερα, όπως δείχνει η εικ. 44. 

 

Εικόνα 44. Τύποι πεντάλ 

 

 

3.53.53.53.5 ΠΠΠΠΕΔΗΣΗΕΔΗΣΗΕΔΗΣΗΕΔΗΣΗ    

 

Τα σχέδια των φρένων ποδηλάτων διαφέρουν ως προς την ισορροπία µεταξύ ισχύος πέδησης, 

βάρους, µηχανικής ακρίβειας και κόστους. Είναι ένα δυναµικό κοµµάτι της απόδοσης του 

ποδηλάτου και είναι σηµαντικό να γνωρίζουµε πώς τα διάφορα φρένα αναµιγνύονται και 

ταιριάζουν µε διαφορετικά είδη ποδηλάτων. Για παράδειγµα, τα συµπαγή φρένα πλευρικής 

έλξης είναι κατάλληλα για ποδήλατα δρόµου, επειδή έχουν όλη τη δύναµη σταµατήµατος που τα 

ελαφριά ποδήλατα µε λεία ελαστικά µπορούν να χειριστούν µε ασφάλεια. Υπάρχουν τρία 

βασικά είδη φρένων: πλήµνης / τύµπανου, δίσκος και δαγκάνα. 

 

• Φρένα πλήµνης / τύµπανου 

Τα φρένα διανοµέα (ή τύµπανα) υποδιαιρούνται σε δύο γενικές κατηγορίες: πεντάλ και 

χειροκίνητα. Η έκδοση που λειτουργεί µε πεντάλ είναι γνωστή ως φρένο κατόπτρων και 

βρίσκεται σε ποδήλατα cruiser, και σε κλασικά αµερικανικά ποδήλατα. Ένα φρένο κατόπτρων 

έχει περιορισµένη ισχύ και χωρητικότητα. Υπό συνθήκες που απαιτούν ένα γρήγορο σταµάτηµα, 
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τείνει να κλειδώνει τον πίσω τροχό, προκαλώντας ολίσθηση παρά επιβράδυνση. Έχει κακές 

ιδιότητες διασποράς της θερµότητας και µπορεί να καεί σε µεγάλη κατηφόρα. Τα φρένα αυτά 

είναι ικανά για χρήση σε επίπεδες χώρες όπως η Ολλανδία. ∆εν επηρεάζονται από τις συνήθεις 

υγρές συνθήκες.  

Τα φρένα δουλεύουν µε το πάτηµα δύο φερµουί πάνω στο εσωτερικό κέλυφος που είναι µέρος 

της πλήµνης του τροχού. Τα ποιοτικά χειροκίνητα φρένα µπορούν να είναι ισχυρά, ευαίσθητα, 

αλλά οµαλά σε απόδοση και αποτελεσµατικά ακόµη και σε υγρές συνθήκες, χωρίς να 

ολοκληρωθεί η βύθιση. Είναι αρκετά απλά στην χρήση. Είναι καλύτερα για τους µικρότερους 

αντί για τους µεγαλύτερους τροχούς  και είναι µια κοινή επιλογή για τους µικρούς τροχούς 

υψηλής απόδοσης. Εντούτοις, αξίζει να σηµειωθεί ότι αυτά τα φρένα είναι συνήθως 

κατασκευασµένα κατά παραγγελία ή τοποθετηµένα σε εκτεταµένα τροποποιηµένα εµπορικά 

µοντέλα παραγωγής. ∆υστυχώς, η κατασκευή φρένων υψηλής ποιότητας προϋποθέτει 

κατάλληλη διαδικασία παραγωγής και κατά συνέπεια κόστος. Μέχρι στιγµής, τα φρένα που 

παράγονται από κατασκευαστές, όπως οι Sturmey-Archer και Sachs, είναι µόνο βασικά 

σχεδιασµένα και φτηνά σε ποιότητα, και οι επιδόσεις είναι άνισες - µερικές φορές επικίνδυνες. 

 

Εικόνα 45. Άποψη φρένου πλήμνης\τυμπάνου 

• ∆ισκόφρενα 

Είναι το πιο ισχυρό φρένο και, το πιο σηµαντικό, λειτουργεί µε απαράµιλλη απαλότητα και 

ακρίβεια, για µέγιστο έλεγχο του ποδηλάτου. Αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιµο για ποδήλατα 

βουνού και ενώ τα δισκόφρενα για πρώτη φορά χρησιµοποιήθηκαν για ποδήλατα αγώνων 

υψηλών προδιαγραφών για σπορ και καταβάσεις, είναι πλέον διαθέσιµα σε ποδηλάτες µεσαίας 

εµβέλειας και γενικής χρήσης. 

∆εν υπάρχει αµφιβολία ότι σε όλα, εκτός από το βάρος, είναι τα καλύτερα: εξαιρετικά σε 

απόδοση, αξιόπιστα και απλά στη συντήρηση Τα δισκόφρενα είναι ο τύπος που χρησιµοποιείται 

στα περισσότερα αυτοκίνητα και µοτοσικλέτες. Από την άποψη της απόδοσης και του βάρους 
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είναι υπερβολές για ποδήλατα οδικών αγώνων, αλλά ικανοποιητικά σε αγώνες κατάβασης που 

χρειάζονται τα καλύτερα φρένα που είναι διαθέσιµα. 

Τα δισκόφρενα απαιτούν συγκεκριµένο τύπο τοποθέτησης στο πλαίσιο, και φυσικά ένα ειδικό 

διανοµέα. Είναι δυνατό, χρησιµοποιώντας κιτ µετατροπής, να τοποθετηθούν δισκόφρενα σε 

ποδήλατα που έχουν σχεδιαστεί για µονάδες δαγκάνας 

Τα δισκόφρενα µπορούν να λειτουργούν µε καλώδιο ή υδραυλικά. 

 

Εικόνα 46. Τυπικό δισκόφρενο 

• Φρένα δαγκάνας 

Τα φρένα µε δαγκάνες είναι το πιο συνηθισµένο είδος και λειτουργούν πιέζοντας ένα ζευγάρι 

µπλοκ (τακάκια) σε κάθε πλευρά του χείλους του τροχού. Τα φρένα αυτά προσφέρουν µια καλή 

ισορροπία µεταξύ βάρους, διακοπής ισχύος και κόστους. Έρχονται σε µια ποικιλία µοντέλων και 

ανάλογα µε την ποιότητα ενός συγκεκριµένου φρένου και τον τύπο του ποδηλάτου, η απόδοση 

σε ξηρές συνθήκες ποικίλλει από καλή σε πολύ καλή έως εξαιρετική. Σε υγρές ή λασπώδεις 

συνθήκες, η ικανότητα πέδησης µπορεί να µειωθεί - µερικές φορές σηµαντικά. Τα φρένα του 

τύπου αυτού είναι απλά από την άποψη της παραγωγής και οι µονάδες καλής ποιότητας 

µπορούν να κατασκευαστούν µε λογικό κόστος. Είναι σχετικά απλά στην επισκευή, αν και η 

προσαρµογή των µπλοκ µπορεί µερικές φορές να είναι δύσκολη. Υπάρχουν τρεις σηµαντικοί 

τύποι σχεδίασης – πλάγιας έλξη, προβόλου και φρένο V. 

 

Εικόνα 47. Φρένο δαγκάνας τύπου πλάγιας έλξης 
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Εικόνα 48. Φρένο δαγκάνας τύπου κεντρικής έλξης 

 

Εικόνα 49. Φρένο δαγκάνας τύπου προβόλου 

 

Εικόνα 50. Φρένο δαγκάνας τύπου V 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4444
ΟΟΟΟ
    ΣΧΕΔΙΑΣΧΕΔΙΑΣΧΕΔΙΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣΣΜΟΣΣΜΟΣΣΜΟΣ    ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΜΕΡΩΝ ΠΟΔΗΛΑΤΟΥΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΜΕΡΩΝ ΠΟΔΗΛΑΤΟΥΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΜΕΡΩΝ ΠΟΔΗΛΑΤΟΥΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΜΕΡΩΝ ΠΟΔΗΛΑΤΟΥ    

 

 

 

Στο κεφάλαιο αυτό θα παρουσιαστούν τα επιµέρους µέρη του ποδηλάτου δρόµου που εξετάζεται 

στην παρούσα εργασία, καθώς και φωτορεαλιστικές απεικονίσεις αυτών. Τα τρισδιάστατα 

σχέδια των τµηµάτων του ποδηλάτου έγιναν µε την χρήση του λογισµικού Auto CAD 

Mechanicalτης εταιρίας Autodesk, ενώ οι φωτορεαλιστικές απεικονίσεις τους προέκυψαν από 

σχετική επεξεργασία µε το λογισµικό Keyshotτης εταιρίας Luxiom ApS.  

 

 

4444.1.1.1.1    ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΡΗ ΠΟΔΗΛΑΤΟΥΒΑΣΙΚΑ ΜΕΡΗ ΠΟΔΗΛΑΤΟΥΒΑΣΙΚΑ ΜΕΡΗ ΠΟΔΗΛΑΤΟΥΒΑΣΙΚΑ ΜΕΡΗ ΠΟΔΗΛΑΤΟΥ----    ΒΑΣΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΒΑΣΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΒΑΣΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΒΑΣΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ     

 

Το ποδήλατο που θα σχεδιαστεί στην παρούσα εργασία θα είναι ένα ποδήλατο δρόµου ικανό να 

φέρει µε άνεση ποδηλάτη µε ύψος έως και 190cm και µε 94 cm µήκος ποδιού (εικ 51).  

 

Εικόνα 51. Μέγιστες διαστάσεις αναβάτη 

Με βάση αντίστοιχους πίνακες υπολογισµού, προκύπτει για το πλαίσιο του ποδηλάτου η µέγιστη 

διάσταση του σωλήνα του καθίσµατος ίση µε 64 cm (εικ. 52) . 
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Εικόνα 52. Μέγιστη διάσταση σωλήνα καθίσματος, βάση του θεωρούμενου μέγιστου ύψους αναβάτη. 

Οι τροχοί του ποδηλάτου, εφόσον πρόκειται για ποδήλατο δρόµου θεωρούνται ίσοι µε 

700mm(το τυπικό µέγεθος για την περίσταση). Επίσης, βάσει των παραπάνω υπολογίζεται και 

το µέγιστο µήκος του βραχίονα του πεταλιού, ίσο µε 175mm(εικ.53) . 

 

Εικόνα 53. Μέγιστο μήκος βραχίονα πεταλιού για θεωρούμενο μέγιστο ύψος αναβάτη. 

Οι υπόλοιπες διαστάσεις του ποδηλάτου θα προκύψουν από τις παραπάνω στην φάση του 

σχεδιασµού. 
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• Σύστηµα διεύθυνσης 

 

 

Εικόνα 54. Γεωμετρικές παράμετροι συστήματος διεύθυνσης ποδηλάτου 

 

Το Fork Rake β επίσης γνωστό ως Offset, περιγράφει τη µετατόπιση της πλήµνης από τον άξονα 

του συστήµατος διεύθυνσης. ∆εν πρέπει να συγχέεται µε την καµπυλότητα των λεπίδων στο 

πιρούνι. Ευθεία πιρούνια µπορεί να έχουν άφθονο offset. Το offset καθορίζει το ίχνος όταν 

εξετάζεται ταυτόχρονα µε την γωνία κεφαλής (και τη διάµετρο του τροχού). Το ίχνος είναι το 

µήκος στο οποίο πατά το ελαστικό πίσω από τον άξονα του τροχού. Το offset για ποδήλατα 

δρόµου συνήθως κυµαίνεται από 40 έως 55 mm, που παράγει ίχνος 50-63 mm. Ένα ίχνος 57 mm 

της διαδροµής θεωρείται από πολλούς ως ένας ιδανικός συνδυασµός σταθερότητας και 

ευελιξίας. Θεωρώντας τις τιµές λοιπόν 57mm ίχνος και offset45mm, από αντίστοιχα 

διαγράµµατα µπορούµε να καθορίσουµε την γωνία του σωλήνα κεφαλής (εικ.39). 
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Εικόνα 55. Διάγραμμα καθορισμού γωνίας κεφαλής από τις τιμές ίχνους και rake(offset) καθώς και από την προσδοκώμενη 

αντίδραση σε χειρισμό κατά ISO (%). 

Στην εικόνα 39, ο ρόµβος αντικατοπτρίζει την τελική επιλογή για την γωνία του σωλήνα 

κεφαλής, ήτοι 73
ο
. Θεωρήθηκε προσδοκώµενη αντίδραση σε χειρισµό 100%. 
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4444.2.2.2.2    ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΑ ΣΧΕΔΙΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΑ ΣΧΕΔΙΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΑ ΣΧΕΔΙΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΠΟΔΗΛΑΤΟΥ Α ΠΟΔΗΛΑΤΟΥ Α ΠΟΔΗΛΑΤΟΥ Α ΠΟΔΗΛΑΤΟΥ     

 

4444.2.1.2.1.2.1.2.1    ΠλαίσιοΠλαίσιοΠλαίσιοΠλαίσιο    

 

Εικόνα 56. Φωτορεαλιστική απεικόνιση του πλαισίου του ποδηλάτου της εργασίας 
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Εικόνα 57. Φωτορεαλιστική απεικόνιση λεπτομέρειας του πλαισίου του ποδηλάτου της εργασίας, όπου απεικονίζονται οι 

οδηγοί όπου διέρχεται το σύρμα της ντίζας για το πίσω φρένο 

 

Εικόνα 58. Φωτορεαλιστική απεικόνιση λεπτομέρειας του πλαισίου του ποδηλάτου της εργασίας, όπου απεικονίζονται οι 

αναμονές για το πίσω φρένο 
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Εικόνα 59. Φωτορεαλιστική απεικόνιση λεπτομέρειας του πλαισίου του ποδηλάτου της εργασίας, όπου απεικονίζονται οι 

αναμονές για το πίσω τροχό 
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4444.2..2..2..2.2222    ΤροχοίΤροχοίΤροχοίΤροχοί    

 

Εικόνα 60. Φωτορεαλιστική απεικόνιση τροχού 

 

Εικόνα 61. Φωτορεαλιστική απεικόνιση λεπτομέρειας τροχού (ακτίνες – άξονας) 
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Εικόνα 62. Φωτορεαλιστική απεικόνιση λεπτομέρειας τροχού (σύνδεση ακτινών στον άξονα) 
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Εικόνα 63. Φωτορεαλιστική απεικόνιση ελαστικού. 
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Εικόνα 64. Φωτορεαλιστική απεικόνιση λεπτομέρειας πίσω τροχού (σύνδεση ακτινών στον άξονα) 
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4444.2.3.2.3.2.3.2.3    Τιμόνι Τιμόνι Τιμόνι Τιμόνι ––––    σύστημα πέδησηςσύστημα πέδησηςσύστημα πέδησηςσύστημα πέδησης    

 

Εικόνα 65. Φωτορεαλιστική απεικόνιση τιμονιού και συστήματος πέδησης 

 

Εικόνα 66. Φωτορεαλιστική απεικόνιση τιμονιού 
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4444.2.4.2.4.2.4.2.4    Κάθισμα επιβάτηΚάθισμα επιβάτηΚάθισμα επιβάτηΚάθισμα επιβάτη    

 

 

 

Εικόνα 67. Φωτορεαλιστική απεικόνιση καθίσματος επιβάτη 
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4444.2.5.2.5.2.5.2.5    Σύστημα μετάδοσηςΣύστημα μετάδοσηςΣύστημα μετάδοσηςΣύστημα μετάδοσης    

 

 

Εικόνα 68. Φωτορεαλιστική απεικόνιση συστήματος μετάδοσης 

 

Εικόνα 69. Φωτορεαλιστική απεικόνιση συστήματος μετάδοσης 
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4444.2.6.2.6.2.6.2.6    ΠιρούνιΠιρούνιΠιρούνιΠιρούνι    

 

 

Εικόνα 70. Φωτορεαλιστική απεικόνιση πιρουνιού 
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4444.2.7.2.7.2.7.2.7    Συνολικό ποδήλατοΣυνολικό ποδήλατοΣυνολικό ποδήλατοΣυνολικό ποδήλατο    

 

 

Εικόνα 71. Φωτορεαλιστική απεικόνιση ποδηλάτου εργασίας 
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Εικόνα 72. Φωτορεαλιστική απεικόνιση ποδηλάτου εργασίας 
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ΣΣΣΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ    
 

Η σηµασία του ποδηλάτου σήµερα είναι αρκετά µεγάλη ώστε οι περισσότερες µεγάλες πόλεις να 

εξετάζουν και να χωροθετούν ποδηλατοδρόµους στο βασικό τους οδικό δίκτυο, καθώς και 

αντίστοιχες διαδροµές εντός των χώρων πρασίνου τους. Το ποδήλατο, σήµερα, εκτός από 

αγαπητό µέσο µεταφοράς (χαµηλού κόστους αγοράς και συντήρησης, φιλικού προς το 

περιβάλλον), αποτελεί και µέσο αναψυχής και εκγύµνασης. Με δεδοµένη την σχετικά νέα, αλλά 

πολύ σηµαντική τάση, για άθληση κερδίζει ολοένα και περισσότερους ένθερµους οπαδούς 

καθώς συνδυάζει τόσο την µεταφορά όσο και την ψυχαγωγία αλλά και την άσκηση. 

Ως εκ τούτου η µελέτη ενός ποδηλάτου είναι σηµαντική. Ο σχεδιαστής είναι απαραίτητο να 

γνωρίζει τους διαφορετικούς τύπους ποδηλάτου που υπάρχουν, όπως αυτοί ορίζονται βάσει της 

χρηστικότητας και των ιδιαίτερων διαµορφώσεων των µηχανικών τους µερών, ώστε να είναι 

δυνατό να σχεδιάσει ένα µηχανισµό που να καλύπτει τις ανάγκες του χρήστη. Επίσης, δεδοµένης 

της σηµαντικής εξέλιξης των επί µέρους µερών αυτού, είναι σκόπιµη η καταγραφή και 

περιγραφή των διαφόρων υλικών και µηχανισµών που χρησιµοποιούνται για την κατασκευή και 

τοποθετούνται σε ένα ποδήλατο υποστηρίζοντας την λειτουργία αυτού.  

Είτε πρόκειται για ένα κατά παραγγελία ποδήλατο, είτε για ένα ποδήλατο µαζικής παραγωγής, η 

συνέπεια του σχεδιαστή στις βασικές αρχές σχεδιασµού του ποδηλάτου, όπως περιγράφονται 

στην εργασία, είναι καθοριστική, ώστε ο τελικός µηχανισµός να είναι ασφαλής, εύχρηστος και 

να ικανοποιεί τις απαιτήσεις και προδιαγραφές του. 
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
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