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Tämän kandidaatin työn tarkoituksena on tuoda esille aerodynamiikan merkitystä pyöräilyssä ja kuinka paljon eri asiat vaikuttavat pyöräilijän kokemaan ilmanvastukseen. Lisäksi
työssä perehdytään aerodynamiikan määritysmenetelmiin ja niiden vahvuuksiin ja heikkouksiin. Työn alussa myös tutustutaan lyhyesti pyöräilyn aerodynamiikan historiaan. Työ
on tehty pohjautuen pyöräilyn aerodynamiikasta tehtyyn kirjallisuuteen, tieteellisiin artikkeleihin ja verkkoaineistoihin. Lisäksi työssä tehdään esimerkkilaskelma pyöräilijän aerodynamiikan merkityksen havainnollistamiseksi.

Pyöräilyn aerodynamiikkaan eniten vaikuttavia asioita ovat pyöräilijän ajoasento, ajovarusteet ja ympäristö, jossa ajetaan. Pyöräilyn aerodynamiikan yleisimpiä määritysmenetelmiä
ovat tuulitunnelikokeet, laskennallinen virtausdynamiikan mallinnukset ja kenttäkokeet.
Määritysmenetelmien välillä suurimmat erot syntyivät niiden käyttökustannuksista, tuloksien tarkkuudessa ja luotettavuudessa.
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JOHDANTO

Tämän työn tarkoituksena on tutustua aerodynamiikan merkitykseen pyöräilyssä ja yleisiin
menetelmiin pyöräilyn aerodynamiikan määrityksessä. Eli ottaa selvää mitkä asiat vaikuttavat eniten ilmanvastukseen perustuen tieteellisiin artikkeleihin ja kirjallisuuteen pyöräilyn
aerodynamiikasta. Tässä työssä on keskitytty enimmäkseen maantie, ratapyöräilyn ja aikaajopyöräilyn aerodynamiikan merkitykseen, sillä esimerkiksi maastopyöräilyssä aerodynamiikan merkitys ei ole niin suuri verrattuna muihin vastustaviin voimiin. Lisäksi työssä on
tarkoituksena tehdä lyhyt katsaus pyöräilyn aerodynamiikan historiaan ja tutustutaan kansainvälisen pyöräilyliiton (UCI) rajoituksiin ja sääntöihin pyöräilijän ja pyörän aerodynamiikalle.

Kappaleessa 2 on esitetty lyhyt pyöräilyn aerodynamiikan historian kuvaus, jossa päällimmäisenä tarkoituksena on tarkastella, kuinka pyöräilyn aerodynamiikan kehitys on vaikuttanut tunnin aika-ajon ennätystuloksiin ja millaisin tavoin ennätyksiin päästiin. Lisäksi kuvaillaan lyhyt historian kuvaus aerodynamiikan määritysmenetelmien historiassa pyöräilyssä.
Kappaleessa 3 on tarkoitus tutustua pyöräilyn virtaustilanteiden perusperiaatteisiin. Kappaleessa 3.1 tutustutaan lyhyesti kansainvälisen pyöräilyliiton UCI:n asettamiin sääntöihin ja
rajoituksiin pyöräilyn aerodynamiikalle. Kappaleessa 3.2 on tarkoituksena tutustua pyöräilijän ajoasennon ja ajovarusteiden vaikutuksiin pyöräilijän kokemaan ilmanvastukseen.
Kappaleessa 3.3 tarkoituksena on tutustua pyörän ja sen komponenttien merkitystä pyöräilijän kokemaan ilmanvastukseen. Kappaleessa 3.4 tarkoituksena on tutustua ajo ympäristön
vaikutukseen pyöräilijän kokemaan ilmanvastukseen. Kappaleessa 3.5 tarkoituksena on tutustua aerodynamiikan merkitykseen erilaisissa kisatilanteissa. Kappaleessa 4 on kokonaisuudessaan tarkoitus tutustua merkittävimpiin aerodynamiikan määritysmenetelmiin, joita
ovat tuulitunnelikokeet, laskennallinen virtausmallinnus ja kenttäkokeet ja mitkä ovat eri
menetelmien heikkoudet ja vahvuudet. Lisäksi kappaleessa 4.4 tarkoituksena on tutustua
matemaattisten mallien käyttöön, joilla voidaan esittää ja analysoida aerodynamiikan merkitykset helpommin.
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PYÖRÄILYN AERODYNAMIIKAN HISTORIA

Pyöräilyn aerodynamiikan tutkimuksella ja suunnittelulla ei ole vielä pitkää historiaa, mutta
sen vaikutus on pyöräilyssä jo tiedostettu 1800 luvun loppupuolella. (Hadland et al., 2014).
Mutta vasta 1970 luvun jälkeen aerodynamiikan parannusten suunnittelu alkoi yleistymään
pyöräilyssä. Merkittävänä käännekohtana voidaan pitää Eddy Merckx Meksikossa vuonna
1972 ajamaa tunnin aika-ajon ennätystä, sen jälkeen lähes jokainen parannus ennätykseen
on tehty aerodynamiikan parannuksilla. Tunnin aika-ajo idea on se, että ajetaan mahdollisimman pitkä matka tunnin aikana.

Kuvasta 1 nähdään, kuinka tunnin aika-ajon ennätys on kehittynyt vuodesta 1893 lähtien,
kuvasta on huomattavissa 70 luvun jälkeen alkanut aerodynamiikan suunnittelun yleistyminen, esimerkiksi yhä useampi ennätys on tehty korkealla merenpinnasta. Kuvasta 1 nähdään
myös, kuinka 90 luvun jälkeen ennätystulos lähti räjähdysmäiseen kasvuun, kun alettiin
käyttämään uudenlaisia aerodynaamisia ajoasentoja, hiilikuidusta valmistettuja aerodynaamisia runkoja, pienempiä eturenkaita ja muita aerodynamiikkaa parantavia keinoja. Kuvassa 2 on esimerkki Graeme Obreen käyttämästä itse rakentamasta pyörästä ja ajoasennosta, jolla hän onnistui rikkomaan tunnin aika-ajon ennätyksen muutamaan otteeseen 90
luvun aikana. Chris Boardman käytti ennätystä rikkoessaan ”superman” nimityksen saanutta
ajoasentoa, jossa pyöräilijä kurottaa kädet pitkälle eteenpäin niin kuin supermies, Chris
Boardmanin ajoasento ja käyttämä pyörä on esitetty kuvassa 3.

2000 luvun alussa UCI asetti rajoituksia pyöräilijän ja pyörän aerodynamiikalle, jotta voitaisiin taata pyörien turvallisuus ja pitää kiinni pyöräilyn perinteistä. 2000 luvun säännöissä
kiellettiin kaikkien aerodynaamisten varusteiden ja komponenttien käyttö, eli käytännössä
pyörät piti olla lähes samanlaiset kuin 1970 luvulla (Hadland et al. 2014). vuonna 2014 UCI
muutti sääntöjä löysemmäksi aerodynamiikan näkökulmasta, ja salli aika-ajossa ja ratapyöräilyssä käytetyt aerodynaamiset keinot. Heti pian tämän jälkeen tulokset paranivat nopeasti
(Crouch et al., 2017).
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Pyöräilyn aerodynamiikan määritys tuulitunneleissa aloitettiin 1950-luvun puolenvälin jälkeen, kun Kawamura ja Nonweiler tekivät kokeita pienoismalleilla ja sekä oikeilla pyöräilijöillä siitä, kuinka ajoasento ja ajovaatteet vaikuttavat pyöräilijän kokemaan ilmanvastukseen(Hadland et al. 2014). Laskennallisen virtausdynamiikan menetelmien käyttö pyöräilyn
aerodynamiikan määrityksessä on aloitettu ensimmäisiä kertoja 2000 luvun alkupuolella ja
yleistynyt vasta viime vuosien aikana ja sen suosio on vain kasvamassa laskentatehon halventuessa.

Pyörän valmistusmateriaaleilla ja valmistusmenetelmillä on ollut merkittävä vaikutus pyörien aerodynamiikan kehitykseen, varsinkin hiilikuidun käyttö pyörän runkomateriaalina on
mullistanut pyöräilyn aerodynamiikan kehityksen, sillä se on mahdollistanut keveiden ja aerodynaamisten runkorakenteiden valmistuksen pyöriin. UCI:n määrittämän pyörän painon
alarajan (6,8 kg) johtanut myös siihen, että kun painon alaraja on saavutettu niin on alettu
sen jälkeen enemmän panostamaan pyörän aerodynaamisiin ominaisuuksiin.
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Kuva 2 Graeme obree pyörä ja ajoasento (Thaf, 2008)

Kuva 3 Chris Boardmanin käyttämä ”Superman”- ajoasento (Cycling weekly, 2015)
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AERODYNAMIIKAN VAIKUTUS PYÖRÄILYSSÄ

Aerodynamiikalla on suuri merkitys pyöräilyssä, sillä tasamaalla pyöräiltäessä se on yksi
merkittävimmistä vastustavista voimista ja kun nopeus on suurempi kuin 40 km/h niin ilmanvastuksen osuus kaikista vastustavista voimista on yli 90 % (Kyle & Burke, 1984), eli
tämän perusteella kilpapyöräilyssä maantiellä aerodynamiikka on erityisen tärkeässä osassa
suorituskyvyn parantamista.

Ilmanvastus koostuu kahdesta pääkomponentista muotovastuksesta ja kitkavastuksesta. Pyöräilijän kokema ilmanvastus koostuu tylpän muodon vuoksi enimmäkseen muotovastuksesta, jonka aiheuttaa paine-ero pyöräilijän etu ja takapuolen välillä. Paine-ero johtuu siitä,
että pyöräilijän yli kulkevan ilman rajakerros irtoaa pyöräilijän pinnasta aiheuttaen pyörteilevän matalapaineisen vanan pyöräilijän taakse. Pyöräilijän pinta aiheuttaa pyöräilijän yli
kulkevaan ilmaan kitkavastuksen. Ilmanvastusvoima voidaan esittää yhtälön 1. avulla

𝐹𝐷 =

1 2
𝜌𝑉 𝐴𝐶𝐷
2

(1)

, Jossa 𝜌 on ilman tiheys, V pyöräilijän nopeus, 𝐶𝐷 ilmanvastuskerroin ja A on pyöräilijän
ja pyörän etupinta-ala virtauksen suunnasta. Ilmanvastuksen suuruuteen siis vaikuttaa ilmanvastuskerroin 𝐶𝐷 , joka yleensä ilmoitetaan Reynoldsin luvun funktiona, joka riippuu ympäristön olosuhteista, tutkittavan kappaleen muodosta ja sekä virtauksen nopeudesta. Reynoldsin luvun laskeminen on esitetty yhtälössä 2.

𝑅𝑒 =

𝜌𝑉𝐿𝐶
𝜇

(2)

Jossa 𝜇 on dynaaminen viskositeetti, karakteristisen pituuden 𝐿𝑐 määritelmä vaihtelee lähteestä riippuen mutta yleinen määritelmä on etupinta-alan neliöjuuri. (Crouch et al., 2017)
muita käytettyjä karakteristisen pituuden määritelmiä on pyöräilijän torson pituus ja pyörän
akseliväli.
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Pyöräilyssä ilmanvastus ilmoitetaan usein tehollisena etupinta-alana 𝐶𝐷 𝐴:n eli siinä on kerrottu vastuskerroin 𝐶𝐷 pyöräilijän etupinta-alalla 𝐴 , koska pyöräilijän etupinta-ala on vaikeaa määrittää tarkasti ja sen suuruus vaihtelee ajoasennon muuttuessa jatkuvasti. Joka voidaan ratkaista yhtälöstä 1 seuraavalla tavalla

𝐶𝐷 𝐴 =

𝐹𝐷
1 2
2 𝜌𝑉

Pyöräilijän tarvitsema teho ilmanvastuksen voittamiseen voidaan laskea yhtälöllä 3.

𝑃𝐴 = 𝐶𝐷 𝐴

1
𝜌 𝑉3
2

(3)

Eli siis ilmanvastusvoima kerrotaan pyöräilijän ajamalla nopeudella. Yhtälöstä huomataan,
että nopeus on potenssiin 3 eli suurissa nopeuksissa ilmanvastuksen merkitys kasvaa erittäin
nopeasti.
Kuvassa 4 on esitetty pyöräilijän yaw- kulma 𝜓 , joka on pyöräilijän nopeuden ja pyöräilijän
kokeman suhteellisen resultantti nopeuden välinen kulma ja kulma 𝛼 on pyöräilijän nopeuden ja tuulen nopeuden välinen kulma. Yaw-kulma riippuu siis pyöräilijän ja tuulen nopeudesta ja suunnasta. Eli siis pyöräilijän nopeuden kasvaessa yaw-kulma pienenee, maantiepyöräilyn kisanopeuksissa yaw- kulman arvo harvoin ylittää 16° (Barry, 2018). Yaw- kulma
voidaan laskea yhtälöllä 5. kun tiedetään resultantti virtauksen sivuttaissuuntainen komponentti ja pyöräilijän suuntaan oleva komponentti.(Martin et al., 1998)
𝑉𝑆
𝜓 = 𝑇𝐴𝑁 −1 ( )
𝑉𝑎

(4)

Jossa 𝑉𝑆 on tuulen kohtisuora komponentti pyöräilijän kulkusuuntaan nähden ja 𝑉𝑎 on pyöräilijän kokeman resultantti virtausnopeuden pyöräilysuunnan suuntainen komponentti.

13

Kuva 4 Havainnollistava kuva yaw-kulmasta ja resultanttikulman määritelmästä.

3.1 UCI:n säännöt aerodynamiikalle
UCI:n eli kansainvälisen pyöräilyliiton asettamat säännöt ja rajoitukset aerodynamiikalle
ovat tiukat ja niiden noudattaminen vaatii tarkkuutta suunnittelijoilta sekä pyöräilijöiltä.
UCI:n sääntöjen mukaan pyörä koostuu kahdesta samankokoisesta renkaasta ja joista eturengas on ohjaava ja takarengasta hallitaan polkimien ja voimansiirron avulla (1.3.007). Pyöräilijän oletettu normaaliajoasento on istuma asento, jossa ainoat sallitut tukipisteet ovat jalat
polkimilla, kädet ohjaustangolla ja on istuttava satulalla (1.3.008) eli ajoasennot, joissa istutaan runkoputkenpäällä tai nojataan tankoon kyynärpäillä, ovat kiellettyjä 1.4.2021 lähtien.

Pyörän mitat on määritetty UCI:n teknisissä säännöissä tarkasti. esimerkiksi kuinka pitkä ja
leveä pyörä saa olla, missä asennossa istuin ja ohjaustanko saa olla, rungon on koostuttava
kolmiorakenteesta ja putkien muodot ovat rajoitettu 3:1 säännöllä eli pituuden suhde halkaisijaan ei saa ylittää kolmea, joka on havainnollistettu kuvassa 5. Sekä runkoputkien keskilinjojen tulee olla suorat. Runkorakenteiden muodot eivät saa muotoilullaan suojata mitään
liikkuvaa osaa, kuten esimerkiksi takarengasta tai etuhammasrattaita.

Juomapullot pitää olla sijoitettuna rungon etukolmion sisäpuolella ja pullojen koko on rajoitettu. Pyöräilijän ajoasuun on myös omat säännöt eli pyöräilypaidassa pitää olla hihat, ajohanskojen pitää olla sormikkaat, sukat ei saa nousta yli nilkan ja polven puolivälin, ajovaatteiden pinnan karheus ei saa olla suurempi kuin 1 mm (UCI, 2021)
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Kuva 5 havainne piirros 3:1 säännöstä muodoille. (muokattu lähteestä (UCI, 2021))

3.2 Ajajan aerodynamiikka
Pyöräilijän ajoasennolla on suurin merkitys pyöräilyn aerodynamiikassa, sillä sen osuus
pyöräilijän kokemasta ilmanvastuksesta on 60–80 % ja sen vuoksi ajoasennon optimoiminen
on suuressa roolissa kilpapyöräilyssä ja asentoja testaillaan tuulitunneleissa ja muissa kokeissa. (Defraeye et al., 2010b) Eli oikean ja hyvän pyöräilyasennon löytäminen on merkittävin tapa parantaa aerodynaamista hyötysuhdetta pyöräilyssä. Nykypäivänä on tarjolla palveluita ajoasennon optimoimiseen pyöräliikkeissä ja jopa tuulitunneleissa. Pyöräliikkeissä
voi olla esimerkiksi tarjolla pyörän sovitus järjestelmiä, jonka avulla voidaan säätää pyöräilijän ajoasento optimaaliseksi. Myös ajajan vaatetuksella ja varusteilla kuten kypärällä, kengillä, sukilla ja ajopuvulla on merkittävä vaikutus aerodynamiikkaan.

3.2.1 Ajovaatteet
Pyöräilyssä ajovaatteet ovat yleensä tiukkoja ja ihonmyötäisiä, sillä niiden ilmanvastus on
tiedetty olevan jo pitkään aerodynaamisempia kuin löysät ajovaatteet, vaikka tiukat lycrasta
valmistetut ajovaatteet tulivat kaupallisesti saataville vasta 1970 luvulla (Malizia, Blocken,
2020). Pons & Vaughan totesivat, että aerodynaaminen vastus laski 30 %, kun pyöräilijä
vaihtoi normaalin takin ja housut tiukasti istuviin vaatteisiin (Pons & Vaughan, 1989). Lindsey Underwoodin tutkimuksissa on todettu, että aerodynaamisella ajoasulla oli merkittävin
vaikutus kaikista väline muutoksista, joka vastaa keskimäärin 6,3 % pyöräilijän kokonaisuudessa kokemasta ilmanvastuksesta (Underwood, Lindsey, 2012).
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Ajoasujen aerodynamiikan suunnittelussa tärkeässä osassa on virtaustilan määrittäminen
ajoasun eri kohdissa, eli onko virtauksen rajakerros vielä kiinnittyneenä vai onko se jo irronnut. Niissä kohdissa, missä virtauksen rajakerros on vielä kiinnittynyt, olisi hyvä pyrkiä pienentämään kitkavastusta. Myös ajoasun saumoilla ja pinnakarkeuksilla oikeissa paikoissa
voidaan vähentää pyöräilijän kokemaa muotovastusta, koska ne voivat muuttaa virtauksen
turbulentiksi, jonka ansiosta virtaus pysyy pitemmän aikaa kiinnittyneenä pyöräilijään, jolloin muotovastus pienenee. Ajoasujen aerodynaamisuus siis määräytyy hyvin pitkälti pyöräilijän ruumiinrakenteesta. Eli tästä syystä ei voida tehdä yhtä kaikille yhtä aerodynaamista
ajoasua.

3.2.2 Kypärät
Pyöräilijän pään sijainti on virtaustilanteen kannalta tärkeässä kohdassa, jonka takia kypärän
vaikutus pyöräilijän kokemaan muotovastukseen on merkittävä, koska sen avulla voidaan
siirtää estää virtauksen rajakerrosta irtoamasta pyöräilijästä. Tietoisuuden kasvaessa kypärän
aerodynaamisesta merkityksestä on tuonut markkinoille erilaisia kypärä vaihtoehtoja eri tilanteisiin. Aika-ajo pyöräily käyttöön on kehitetty kypäriä, joiden suunnittelussa on keskitytty pääasiallisesti ilmanvastuksen pienentämiseen kypärän käyttömukavuuden kustannuksella. Aika-ajo kypärälle on tyypillistä pisaramainen muoto, jonka takaosa ylettyy lähelle
yläselkää ja eikä niissä ole paljoa tuuletusaukkoja. Kuvassa 7 on esitetty tyypillinen aika-ajo
kypärä. Nykyään markkinoille on tullut myös aerodynaamisia maantiekypäriä, jotka ovat
aerodynaamisilta ominaisuuksilta aika-ajo kypärää jonkin verran huonompia, mutta käyttömukavuudeltaan parempia, sillä niiden takaosa ei ulotu niin pitkälle ja niissä on enemmän
tuuletusaukkoja.

Blair ja Sidelko on todennut tutkimuksissaan aika-ajo kypärille, että hyvin toimivilla aikaajokypärillä saavutettiin jopa 10 % parannus aerodynamiikassa verrattuna huonommin toimiviin kypäriin (Blair & Sidelko, 2009). Underwoodin tutkimuksessa todettiin, että tuuletusaukottoman kypärän ja tuuletusaukkoisen kypärän välillä oli eroa 7,3 % tehollisen etupinta-alan suuruudessa (Underwood, L. et al., 2015). Päänasenolla ja kypärän asettelulla
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päässä on myös merkittävä vaikutus kypärän aerodynamiikkaan sillä, jos esimerkiksi aikaajo kypärän takaosa osoittaa liian ylös se kasvattaa etupinta-alaa, jolloin ilmanvastus kasvaa.
Kansainvälisen pyöräilyliiton sääntöjen mukaan kypärän tulee olla turvallinen ja kypärän
täytyy läpäistä standardoidut turvallisuusrajat. Kypärään ei saa tehdä itse mitään muokkauksia kuten esimerkiksi teipata ilma aukkoja tai tehdä siihen irrotettavia aerodynamiikkaa parantavia suojuksia. Myös mekaanisten ja sähköisten laitteiden asentaminen kypärään on kiellettyä. Irrotettavia aerodynaamisia suojuksia voidaan käyttää silloin kun ne on tullut suoraan
valmistajalta ja kuvassa 6 on esimerkki tällaisesta kypärästä ja aerodynaamisesta suojasta.
(UCI, 2021)

Kuva 6 Kuva kypärästä ja sen aerodynaamisesta suojuksesta.
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Kuva 7 tyypillinen aerodynaaminen aika-ajokypärä. (Glory cycles ,2013)

3.2.3 Kengät, Kengän suojukset ja sukat
Kenkien, kengänsuojien ja sukkien aerodynamiikasta on julkaistu vain vähän tietoa, joka
olisi yleisesti saatavilla. Kenkien aerodynamiikkaa on melko varmasti tutkittu niiden valmistajien toimesta. Kengänsuojien merkitystä on tutkittu muutamissa tieteellisissä artikkeleissa. Sukkien aerodynamiikastakaan ei löydy tieteellisiä julkaisuja mutta niiden valmistajilta löytyy omia tutkimuksia. Kengänsuojien ja aerodynaamisten sukkien hyödyt ovat luultavasti peräisin siitä, että niiden kitkavastus on pienempi kuin ihmisen ihon. Tämän takia
UCI on asettanut sukkien ja kengän suojien korkeudelle rajan noin nilkan ja polven välin
puoleenväliin. UCI on myös määrännyt, että kilpailukäytössä olevat kengät eivät saa nousta
yli nilkan ja niissä ei saa olla rakenteessa mitään epäoleellisia asioita, jotka parantavat aerodynamiikkaa. (UCI, 2021)

Julkaistujen tutkimusten perusteella kengänsuojien aerodynaamiset hyödyt ovat hyvin pienet
ja voivat jopa huonontaa aerodynamiikkaa sillä ne voivat jopa kasvattaa etupinta-alaa ja näin
ollen kasvattaa myös ilmanvastusta (Gibertini et al., 2010). Mutta pyöräilyssä voitto voi olla
kiinni sekunnin tuhannesosista, jolloin pienikin etu voi ratkaista voiton. Underwoodin mittauksissa todettiin, että kengän suojien tuoma etu on alle 2,5 % verrattuna siihen, että ajaisi
ilman kengänsuojuksia (Underwood, 2012). Jalkojen aerodynamiikan tutkiminen on niiden
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dynaamisen takia vaikeaa, sillä jalkojen muoto ja asento muuttuu eri polkemisen vaiheissa
merkittävästi. Tämän takia kokeissa joudutaan käyttämään merkittävän suuria yksinkertaistuksia, jonka seurauksena tuloksien arvoja pitää tarkastella kriittisesti.
3.2.4 Ajoasennot
Pyöräilijän ajoasennolla on suurin merkitys pyöräilijän kokemaan ilmanvastukseen. Tästä
syystä pyöräilijän ajoasentojen vaikutusta ilmanvastuksen suuruuteen on tutkittu paljon.
Maantiepyöräilyssä on neljä perusajoasentoa, eli yläasento, ala-asento suorilta käsin, alaasento kyyristyneenä ja aika-ajo asento. Kuvassa 8 on havainnollistava kuva mainituista ajoasennoista. Pyöräilijöiden ajoasentojen aerodynaamisuuden määrittämiseen käytetään monia erilaisia menetelmiä, josta yleisimmät ovat tuulitunnelikokeet, virtaussimulointi ja kenttäkokeet. Taulukkoon 1 on listattu eri tutkimuksissa näille asennoille määritettyjä tehollisen
etupinta-alan arvoja. Taulukosta nähdään, että ajoasennon aerodynamiikan arvot vaihtelevat
hyvin paljon eri kokeiden välillä, johtuen siitä, että ei ole standardoituja menetelmiä pyöräilijän aerodynamiikan määrittämiseen eli kokeet on tehty eri pyöräilijöille ja pyörille.

Erityisesti alamäkiä ajettaessa aerodynamiikan merkitys korostuu, kun pyöräilijän nopeus
voi nousta jopa yli 100 km/h nopeuteen. Tästä syystä pyöräilijöillä on useita erilaisia ajoasentoja alamäkien ajoon, yleistä näille ajoasennoille on se, että niissä pyritään pienentämään etupinta-alaa. Blocken on tutkimuksessaan vertaillut 15 erilaista alamäki ajoasentoa ja
vertaillut niiden aerodynamiikkaa käyttäen tuulitunnelia ja laskennallista virtaussimulointia
(Blocken, van Druenen, Toparlar & Andrianne, 2018) Tutkimuksessa olleista ajoasennoista
nykyisillä säännöillä on moni kielletty, perustuen UCI:n sääntöön (1.3.008).

Sprinttien ajoasennon optimoiminen aerodynamiikan näkökulmasta voi olla myös kannattavaa, koska sprinteissä pyöräilijöiden nopeus voi nousta jopa yli 70 km/h. Mutta sprintti asentojen optimoiminen aerodynamiikan näkökulmasta voi olla hankalaa sillä asennosta on pystyttävä polkemaan myös kovalla teholla. Blocken on vertaillut matalaa ja korkeaa sprintin
ajoasentoa tutkimuksessaan virtaussimuloinnin ja tuulitunnelin avulla. Tutkimuksessa todettiin, että matala asento pienensi pyöräilijän etupinta-alaa 19 % ja tehollisen etupinta-alan
(CdA) arvo laski 24 % (Blocken et al., 2019)
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Kuva 8 tyypilliset pyöräilyn ajoasennot

Taulukko 1 Vertailua CdA:n tuloksista eri asennoille eri tuulitunneli kokeissa. (Muokattu lähteistä (Defraeye
et al., 2010a) (Crouch et al., 2017))
Lähde
Kyle & Burke
(1984)
Dal Monte et al.
(1987)
Kyle (1991)
Zdravkovic et al
(1996)

Martin et al (1998)
gibertini et al (2008)
Defraeye et al
(2010)

Barry et al (2014)

Ajoasento
ala-asento
aika-ajo
aika-ajo
yläasento
ala-asento
aika-ajo
aika-ajo
ala-asento
yläasento
ala-asento
aika-ajo
yläasento

Nopeus
[m/s]
9-15,5
15
13,3
8,2

13,4
13,9
10-20

12,5

ala-asento

𝐶𝐷 𝐴 [m2 ]

staattinen/dynaaminen

Blockage suhde

0,32

staattinen

8%

0,246-0,254
0,221

staattinen
staattinen

1%
8%

0,26-0,38
0,23-0,34
0,17-0,23
0,269
0,275

staattinen

14 %

dynaaminen
dynaaminen

8%
3%

staattinen

6%

dynaaminen

9%

0,27
0,243
0,211
0,343

0,332-0,295

3.3 Pyörän aerodynamiikka
Itse pyörän ilmanvastuksen osuus on 20–40 % koko pyöräilijän kokemasta ilmanvastuksesta. Yksittäisen pyörän komponentin vaikutuksen erottaminen pyöräilijän kokemasta ilmanvastuksesta on vaikeaa ja näin ollen on tilanteita pyöräilyvälineiden aerodynaamiset
edut ovat pienentyneet tai ovat kokonaan muuttuneet hyödyttömiksi, kun pyöräilijä on otettu
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kokonaisuuteen mukaan aerodynaamisessa tarkastelussa. (Crouch et al., 2017) Tässä kappaleessa tarkastelemme pyörän tärkeimpien osien eli rungon, vanteiden ja ohjaustangon vaikutusta pyörän aerodynamiikkaan.

3.3.1 Runko
Runkojen aerodynamiikan kehitys ja tutkimus on tehty enimmäkseen pyöränvalmistajien
toimesta ja niitä tutkimuksia ei ole tyypillisesti julkaistu tai ne ovat hankala löytää. Rungon
vaikutus aerodynamiikkaan riippuu eniten siitä millaisessa ajoasennossa, sillä pystytään ajamaan. Runkojen aerodynamiikkaan on vaikuttanut suuresti uusien materiaalien ja valmistustekniikoiden käyttö, esimerkiksi hiilikuitu on mahdollistanut keveiden ja aerodynaamisten
runkorakenteiden valmistuksen. Myös muut tekniset ratkaisut ovat mahdollistaneet aerodynamiikan kehityksen, esimerkkinä näistä voidaan sanoa rungon sisäiset viennit vaijereille,
sähköiset vaihteet ja jarrujen integroiminen runkoon.

UCI:n säännöt rajoittavat tarkasti millainen runko saa olla ja jokainen kilpailussa käytettävä
pyörä pitäisi olla UCI hyväksytty. UCI on asettanut rungolle sen, että sen runko pitää koostua
kolmiorakenteesta, runkoputkien muotojen halkaisijan ja pituuden suhde saa olla maksimissaan 3:1 ja maksimipituus saa olla 8 cm. Vuoden 2021 säännöissä runkoputkien minimi halkaisijan suuruus pudotettiin 1 cm entisestä 2,5 cm. Myös satulaputken sijaintiin koskevia
sääntöjä muutettiin (UCI, 2021).

Usein runkoon liittyvät sääntömuutokset ovat olleet merkittävässä osassa runkojen aerodynamiikan kehitystä. Runkoja koskevien sääntöjen takia aerodynamiikan parantaminen on
haastavaa ja suuria parannuksia ei helposti löydy. Lisäksi runkojen aerodynamiikan parantamista vaikeuttaa myös muiden ominaisuuksien tärkeys kuten esimerkiksi ajomukavuus,
keveys, hallittavuus ja voimansiirron tehokkuus, näiden ominaisuuksien välillä on usein tehtävä kompromisseja runkoja suunniteltaessa.

3.3.2 Renkaat ja vanteet
Pyörän komponenteista renkailla ja vanteilla on suuri vaikutus pyöräilijän kokemaan ilmanvastukseen ja sekä muihin vastustaviin voimiin kuten esimerkiksi renkaiden vierintävastus.
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on tutkittu, että vanteiden osuus ilmanvastuksesta on noin 10–15 % (Greenwell, 1995). Takavanteen ilmanvastus on noin 40 % pienempi kuin etuvanteen, koska takavanne on suojassa
muiden pyörän osien aiheuttamassa vanassa (Kyle, 1990). Lisäksi aerodynamiikalla on merkittävä vaikutus pyörän ajo-ominaisuuksiin tuulisissa olosuhteissa, kun tuulen sivuttaissuuntainen komponentti voi aiheuttaa epästabiiliutta pyörään. Vanteiden aerodynamiikasta löytyy hyvin tutkimustietoa ja aerodynamiikka on keskeisessä osassa maantiepyörän vanteiden
suunnittelua ja markkinointia.

Vanteiden aerodynamiikkaa on tutkittu enimmäkseen tuulitunneleilla ja laskennallisella virtaussimuloinnilla. vanteiden aerodynamiikan testaamisessa on erityisesti otettava huomioon
virtauksen tulokulma kiekkoon nähden, joka riippuu tuuliolosuhteista ja nopeudesta. Vanteiden aerodynamiikan tuloksiin vaikuttaa myös merkittävästi se, miten mittaus on tehty. Eli
onko vanne esimerkiksi testattu erillään pyörästä vai pyörän kanssa ja onko vanne pyörimisliikkeessä vai paikallaan. Näiden tutkimusmenetelmien eroja on käsitelty tutkimuksissa ja
niissä on yleisesti tultu tulokseen, että paikallaan olevalle vanteelle tehdyt tutkimukset antavat pienempiä tuloksia ilmanvastukselle kuin pyörivälle vanteelle tehdyssä. Myös sillä on
tutkittu olevan pieni ero tuloksiin, onko vanteen aerodynamiikka mitattu erillään pyörästä
vai pyörän kanssa. (Malizia, Druenen & Blocken, 2021)

Pyöriin valmistetaan paljon erityyppisiä vanteita, joissa vaihtelee pinnojen lukumäärä, pinnojen muodot, vanne profiilin muoto, syvyys ja leveys. Pyörän vanteiden aerodynamiikan
suorituskyvyn parantamisella on pitkä historia ja aikojen saatossa on valmistettu lukuisia
erityyppisiä vanteita. Vanne profiilin syventämisellä pyritään siihen, että virtauksen rajakerroksin irtoaminen siirtyisi myöhemmäksi aiheuttaen muotovastuksen pienentymisen. Myös
levymäisiä vanteita käytetään aerodynamiikan parantamiseksi, mutta niiden heikkous on se,
että ne ovat epävakaita tuulessa. On arvioitu, että levykiekkojen avulla voidaan pienentää
pyöräilijän kokonaisuudessaan kokemaa ilmanvastusta noin 4–5 % (Kyle, Weaver, 2004) .
Lisäksi joissakin levymäisissä, 3- ja 4- puolaisissa ja syväprofiilisissa vanteissa voidaan havaita työntövoimaa tietyissä virtauksen yaw-kulmissa (Malizia, Blocken, 2020). kuvassa 9
on esitetty edellä mainitut aerodynaamisista vanteet.
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a.

b.

c.

Kuva 9 a. on esitetty syvällä vanneprofiililla oleva vanne (Glory Cycles, 2013a), b. on esimerkki 4- puolaisesta
vanteesta (Glory Cycles, 2013b) ja c. on esimerkki levymäisestä vanteesta (Glory Cycles, 2019).

3.3.3 Ohjaustanko
Ohjaustangon merkitys pyöräilijän kokemaan ilmanvastukseen on suuri, koska ohjaustanko
määrittää pyöräilijän käyttämän ajoasennon. Ohjaustankojen aerodynamiikkaa on pyritty parantamaan monenlaisilla erilaisilla ohjaustangoilla pyöräilyn historian aikana, mutta perinteisen muotoinen kuvassa 11 oleva ohjaustangon muoto on säilynyt pitkään. Ohjaustangoissa voi olla aika-ajopyöräilyä varten lisätangot, joiden avulla päästään aerodynaamisempaan ajoasentoon. Kuvassa 10 on esitetty esimerkki kuva aika-ajopyörän ohjaustangosta.
Myös ohjaustangon putkien muodolla pyritään vaikuttamaan ohjaustangon ilmanvastukseen.
Nykyään myös ammattilaispyöräilijöille tehdään 3D tulostamalla titaanista ohjaustankoja
aika-ajo pyöriin mahdollistamaan optimaalisen ajoasennon ja aerodynaamisen muotoilun,
jotka voisivat muuten olla lähes mahdottomia valmistaa muilla menetelmillä.

Ohjaustangon muutoksilla pyritään tyypillisesti joko parantamaan ohjaustangon aerodynamiikka tai parantamaan pyöräilijän ajoasentoa aerodynaamisemmaksi ja mukavammaksi ilman että se vaikuttaa pyöräilijän tuottamaan tehoon. Lisäksi lähivuosina on tullut yleiseksi
tavaksi integroida ohjain kannatin ja ohjaistanko yhdeksi kokonaisuudeksi aerodynamiikan
parantamiseksi. Kuvasta 11 nähdään, kuinka ohjaustangon sisäiset vaijerit on mahdollistanut, sen että pyörän edestä ei näy yhtään vaijeria.
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Kuva 10 Aika-ajo pyörän ohjaustanko. (Glory Cycles, 2019c)

Kuva 11 kuvassa on moderni aerodynaaminen ohjaustanko, jossa vaijereille on sisäiset reitit (Glory cycles
,2019b)

3.4 Ympäristön ja ilmaston vaikutus aerodynamiikkaan
Ympäristön vaikutus pyöräilijän kokemaan aerodynamiikkaan on huomattava, sillä lämpötilalla ja ilmanpaineella on merkitystä ilman tiheyteen ja viskositeettiin. Eli kun lämpötila
nousee niin, silloin ilman tiheys laskee ja viskositeetti kasvaa. Ilmanpaineen muutokset vaikuttavat myös huomattavasti ilmantiheyteen ja näin ollen pyöräilijän kokemaan ilmanvastukseen. Eli kun ilmantiheyden arvo pienenee esimerkiksi noustessa korkeammalle merenpinnasta niin pyöräilijän ilmanvastus pienenee. Tästä syystä useat tunnin aika-ajon ennätykset on tehty korkealla merenpinnasta. Mutta korkeuden vaikutus hapenottokykyyn on

24

huomioitava, sillä se rajoittaa kuinka korkealle voidaan mennä ajamaan. On arvioitu, että
noin 2600 metrin korkeus on maksimi, jossa pyöräilijän nopeus parantuu tunnin aika-ajossa
(Basset et al. 1999).

Maastonmuodot vaikuttavat myös tuuliolosuhteiseen ja siihen kuinka suuri on ilmanvastuksen osuus kaikista vastustavista voimista, sillä ylämäkeen polkiessa pyöräilijän painovoiman
merkitys kasvaa mäkeä ajettaessa. Viime aikoina myös aika-ajo pyöräily kilpailussa pyöräilijät ovat vaihtaneet kesken kisaa pyörää joko kevyemmäksi tai sitten aerodynaamiseksi kesken kilpailun, sillä ylämäkeen ajaminen painavammalla aerodynaamisella pyörällä on hitaampaa.

Kraemer on tutkinut sivutuulen vaikutusta pyöräilyssä ja on todennut, että kun tuulen yawkulma ylittää arvon 30° niin Kuvan 12 muodostelma tulee pyöräilijöille kannattavaksi, sillä
muodostelma vähentää pyöräilijän kokemaan ilmanvastuksen voimaa sivuttaissuunnassa
sekä kulkusuunnassa. 4 pyöräilijän porrastetussa muodostelmassa 50° tuulen yaw-kulmassa
muodostelmassa suojassa oleva pyöräilijä kokee 30 % siitä ilmanvastuksesta, jonka kokisi
muodostelman ulkopuolella yksin ajaessa (Kraemer et al., 2021)

Kuva 12 Sivutuulessa pyöräilijöiden käyttämä porrastettu ajomuodostelma.
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3.5 Kisatilanteiden aerodynamiikka
Maantiepyöräilyn kisatilanteiden nopeuksissa aerodynamiikan merkitys on suuri ja se otetaankin huomioon lähes kaikissa asioissa, kuten käytetyissä pyörissä, ajovarusteissa, ajoasennoissa ja taktiikoissa. Maantiepyöräily kilpailuissa on useita tilanteita, joissa aerodynamiikalla on merkitystä kuten esimerkiksi muiden pyöräilijöiden ja ajoneuvojen vaikutus
pyöräilijän kokemaan ilmanvastukseen.

Muiden pyöräilijöiden vaikutus pyöräilijän kokemaan ilmanvastukseen on suuri ja helposti
huomattava. Muiden pyöräilijöiden perässä imussa ajamista on tutkittu paljon ja monissa
tutkimuksissa on arvioitu, yksittäisen pyöräilijän takana ajavan pyöräilijän kokema ilmanvastus on noin 30–50 % pienempi kuin yksin ajaessa (Lukes et al., 2005).Aika-ajo pyöräilyssä toisen pyöräilijän imussa ajaminen on tämän takia kiellettyä. Edellä ajavan moottoripyörän tai auton vaikutus on vielä tätä suurempi, jolloin sillä voi olla merkitystä kilpailu
tuloksiin (Blocken et al., 2020)

Blocken on tutkinut kollegoidensa kanssa, kuinka suuri hyöty on ajaa ryhmän eri kohdissa
ja tutkimuksessa on tultu tulokseen, että 121 pyöräilijän ryhmästä ryhmän takaosan kuljettajista noin 48–57 kokee 10–5 % ilmanvastuksesta, jonka kokisi yksin ajaessa (Blocken et
al., 2018).Eli tästä voidaan päätellä helposti se, että mitä enemmän pyöräilijöitä ryhmässä
on, niin sitä vähemmän ilmanvastusta pyöräilijä kokee.

Blocken on tutkinut myös pyöräilijän takana imussa ajavan pyöräilijän vaikutusta edellä ajavan pyöräilijän ilmanvastukseen ja on tullut tulokseen, että takana ajava pyöräilijä voi vaikuttaa jopa vähentää noin 3 % edellä ajavan pyöräilijän ilmanvastusta. (Blocken et al, 2013a)
Tämän ilmiön seurauksena myös yli 6 pyöräilijän jonossa toiseksi viimeinen pyöräilijä on
parhaimmassa asemassa aerodynamiikan näkökulmasta (Blocken et al., 2013b).

Blocken on myös tutkinut kisatilanteissa olevien muiden ajoneuvojen vaikutusta pyöräilijän
kokemaan ilmanvastukseen, esimerkiksi kuinka paljon vaikutusta on kuvausmoottoripyörillä ja autoilla, jotka kulkevat pyöräilijöiden edessä tai takana. Esimerkiksi takana 10 m
päässä ajavalla huoltoautolla on etu pyöräilijälle 50 km:n aika-ajossa noin 4 sekuntia, sillä
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auto suuren kokonsa puolesta aiheuttaa sen etupuolelle ylipaineitta, josta on sitten hyötyä
edellä ajavalle pyöräilijälle (Blocken & Toparlar, 2015).
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4

AERODYNAMIIKAN SUUNNITTELU

Tässä kappaleessa esitetään menetelmiä aerodynamiikan määrittämiseen, suunnitteluun ja
vaikutusten mittaamiseen. Esitetään tyypilliset mittausmenetelmät ja niiden toimintaperiaatteiden perusteet ja mitkä ovat niiden vahvuudet ja heikkoudet verrattuna toisiinsa.

Kappaleessa 4.1 tutustutaan tuulitunneleiden heikkouksiin ja vahvuuksiin verrattuna muihin
menetelmiin, sen toimintaperiaatteeseen. Kappaleessa 4.2 tutustutaan laskennallisen virtausdynamiikan mallinnukseen pyöräilyssä ja sen vahvuuksiin ja heikkouksiin verrattuna muihin
menetelmiin. Kappaleessa 4.3 tutustutaan kenttäkokeisiin, joilla voidaan pyöräilyn aerodynamiikkaa määrittää. Kappaleessa 4.4 tutustutaan aerodynamiikan tuloksien analysointiin
matemaattisilla malleilla ja lasketaan lyhyt esimerkkilasku aerodynamiikan merkityksestä.

4.1 Tuulitunnelikokeet
Tuulitunnelit ovat olleet keskeisessä roolissa pyöräilyn aerodynamiikan kehityksessä ja tietämyksen lisäämisessä. Tuulitunneli on koelaitteisto, jossa voidaan määrittää tutkittavalle
kappaleelle sen ilmanvastus ja kuinka ilmavirtaus käyttäytyy sen ympärillä. Kuvassa 13 on
esitetty suljetulla kierrolla oleva tuulitunneli. Tuulitunneli koostuu tyypillisesti virtauskanavasta, testikammiosta, voima-anturista ja turbulenssin suodattimista.

Tuulitunneleita on monen tyyppisiä ja pyöräilyn aerodynamiikan tutkimisessa yleensä käytetään matalan nopeuden tuulitunneleita. Tuulitunneleita on rakenteeltaan ja kierroltaan erilaisia. Tuulitunnelit voidaan rakenteen perusteella jakaa avoimen- ja suljetun kierron tuulitunneleiksi tai testikammion mukaan suljetuksi tai avoimiksi. Tuulitunnelit voidaan jakaa
myös virtausnopeuden ja käyttötarkoituksen perusteella.

Pyöräilyssä yleensä mittaukset pyritään tekemään täysikokoisena, mutta usein joudutaan kokeet tekemään pienoismalleilla, jolloin todellisen tilan tulokset saadaan Reynoldsin luvun
similariteetin perusteella. Eli esimerkiksi kun koe tehdään mittakaavassa 1:4 on pienoismallin Reynoldsin luku oltava yhtä suuri kuin täysikokoisen. Pienoismallikokeisiin johtaa usein
se, että testikammion seinämät aiheuttavat virtaukseen muutosta (eng. Blockage ratio). Eli
testikappaleen etupinta-alan suhde testikammion poikkipinta-alan suhde pitäisi hyvien käytänteiden mukaan olla alle 5 % ja jos blockage- suhde on yli 16 % on käytettävä
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korjauskertoimia (Chanetz et al., 2020). Avoimen testikammion tuulitunnelissa blockagesuhteen merkitys on vähäisempi kuin suljetussa, mutta sen korjauskertoimien määrittäminen
on haastavampaa. (Crouch et al., 2017) . tuulitunnelin testikammion pitää olla myös riittävän
pitkä, hyvän käytännön mukaan ainakin kaksi kertaa mallin pituuden verran (Chanetz et al.,
2020)

Tuulitunnelitestauksen vahvuudet ovat sen kyky mitata dynaamisia malleja ja monimutkaisia geometrioita, kuten polkevaa pyöräilijää helpommin kuin virtaussimuloinnissa. Tuulitunnelilla pystytään tuottamaan helposti toistettavissa olevat tuuliolosuhteet. Tuulitunnelissa
voidaan myös visualisoida virtauksen käyttäytymistä savujen, paineeseen reagoivilla maalien tai PIV (Particle Image Velocimetry) käyttäen. PIV on menetelmä, jossa pieniä partikkeleja lisätään virtaukseen, joiden liike saadaan näkyviin laserin ja kameran avulla. Kameran
kuvien avulla pystytään sitten määrittämään kuinka hiukkaset ovat liikkuneet kuvien välillä
ja siitä voidaan ohjelman perusteella visualisoida virtauksen käyttäytyminen.

Tuulitunnelitestauksen heikkouksia pyöräilyn aerodynamiikan mittauksesta ovat pyöräilijän
ajoasennon pitäminen samana koko mittauksen ajan, tuulitunnelien käyttö ja valmistuskustannukset ovat suuret, tuulitunnelikokeiden tekeminen voi olla hidasta ja virtauksen mittaamiseen käytettävä välineistö voi vaikuttaa saatuihin tuloksiin. Pyöräilijän ajoasennon pitämiseen samana on kehitetty järjestelmiä, joiden avulla voidaan seurata ajoasennonmuutoksia. Myös tuulitunnelissa oleva virtaus ei kuvaa hyvin todellista virtausta, koska tyypillisesti
ulkona on vaihtelua tuulen nopeudessa ja suunnassa, sekä tuulitunnelissa olevan turbulenssin
taso on yleensä matalampi kuin todellisuuden virtauksissa ulkona. (Defraeye et al., 2010)
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Kuva 13 tyypillinen suljetulla kierrolla oleva pienen nopeuden tuulitunneli avoimella testikammiolla (Tomia,
2006)

4.2 Laskennallinen virtausdynamiikka
Laskennallisen virtausdynamiikan käyttö on yleistynyt pyöräilyn aerodynamiikan tutkimus
ja suunnitteluprosesseissa 2000-luvun alusta lähtien. Tietokoneiden laskentatehon nopea
kasvu on tehnyt laskennallisen virtausdynamiikan menetelmistä kilpailukykyisen menetelmän tuulitunneleille virtausten määrityksessä pyöräilyssä.

Laskennallisen virtausdynamiikan menetelmien vahvuudet ovat, että se on suhteellisen halpa
ja nopea verrattuna laadukkaisiin kokeellisiin menetelmiin. Mutta nämä vahvuudet ovat saaneet vasta argumentteja, koska virtausmallinnusten tuloksien todentamiseen tarvitaan kokeita, jotka tekevät sitten laskennallisesta menetelmästä hitaan ja kalliin. Laskennallisen virtausdynamiikan vahvuus on myös se, että sillä voidaan tehdä mittaukset täysikokoisilla malleilla ilman, että tulee ongelmia similariteetin kanssa. Lisäksi vahvuudeksi voidaan laskea
myös sen kyky esittää tulokset visuaalisesti ja ymmärrettävästi koko virtaustilasta

Laskennallisen virtausdynamiikan pääheikkoudet ovat sen tuloksien tarkkuus ja paikkansapitävyys, jonka takia tulokset ovat todennettava ja varmistettava esimerkiksi kokeilla tuulitunnelissa. Koska tuloksien arvoon vaikuttaa herkästi käyttäjän tekemät valinnat malleille ja
yksinkertaistuksille. Eli laskennallisen virtausdynamiikan sovellusten käyttäjältä vaaditaan
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myös huomattavan paljon ymmärrystä virtausilmiöistä ja eri mallien heikkouksista ja vahvuuksista. Laskennallisen virtausdynamiikan heikkoutena pyöräilyssä on myös monimutkainen geometria, jonka laskentahilan määrittäminen voi olla hankalaa. Sekä pyöräilijän liike
aiheuttaa ongelmia virtausmallinnusten tekoon. Yleinen käytetty tapa luoda geometria pyöräilijälle on käyttää laserskannaustekniikoita. Pyörän ja pyöräilijän 3d-mallia usein joudutaan yksinkertaistamaan laskentahilan laatimista varten, sillä pienten yksityiskohtien kuvaaminen on työlästä ja vaikutus on vähäistä tulokseen.

Virtaussimulointi perustuu Navier-stokesin yhtälöiden numeeriseen ratkaisuun, jotka perustuvat massan, liikemäärän ja energian säilymiseen. Ratkaisuun käytetään erilaisia menetelmiä joista, pyöräilyn virtaussimuloinneissa yleisimmin käytetään Reynolds-keskiarvoitettuja Navier-Stokes yhtälöitä (RANS), jotka ratkaistaan yleensä käyttäen turbulenssimallia,
joista on tutkittu parhaiten toimivan SST k-𝜔 malli muita usein käytettyjä turbulenssimalleja
pyöräilyn virtausmallinnuksissa on k-𝜀 mallit. Myös suurten pyörteiden menetelmällä (LES,
Large eddy simulation) on määritetty pyöräilyn aerodynamiikkaa ja se on todettu tarkemmaksi kuin RANS turbulenssimallit, mutta sen käyttöön tarvitaan huomattavan paljon suurempaa laskentatehoa.

Virtausmallinnusten tarkkuus poikkesi tuulitunnelissa mitatuista CdA:n arvoista RANS
käyttämällä 11 % ja LES käyttämällä 7 % Defraeye tekemissä tutkimuksissa pyöräilijän ajoasennolle (Defraeye et al., 2010). Virtausmallinnusten tarkkuutta voisi parantaa lisäämällä
laskentakoppien lukumäärää. Pyöräilyn aerodynamiikan CFD mallinnuksissa on käytetty
laskentakoppeja väliltä 10 − 90 ∙ 106 riippuen mallin laajuudesta ja halutusta tarkkuudesta.
Mutta laskentakoppien lukumäärän lisääminen lisäisi tarvittavan laskentatehon määrää.

4.3 Kenttäkokeet
Tuulitunneli kokeiden ja virtausmallinnuksien lisäksi pyöräilyn aerodynamiikan määrittämiseen käytetään kentällä tehtäviä kokeita. Kenttäkokeilla pyritään tyypillisesti varmistamaan,
että ovatko tuulitunnelin ja laskennallisen virtausdynamiikan perusteella tehdyt aerodynaamiset optimoinnit olleet onnistuneita todellisuuden olosuhteissa. Kenttäkokeet ovat oleellinen osa pyöräilyn aerodynamiikan suunnittelua vaikkakin sen tarkkuus ja toistettavuus eivät
ole tuulitunnelikokeiden ja virtausmallinnusten tasolla. Koska sääolosuhteiden muutosta ei
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voida luonnollisestikaan hallitta kokeiden aikana ja tämä on kenttäkokeiden suurin ongelmaverrattuna muihin menetelmiin.

Kenttäkokeiden suurin vahvuus on, se että kokeet tehdään todellisessa ympäristössä. Toinen
suuri vahvuus muihin menetelmiin ovat sen kustannukset, jotka ovat huomattavan paljon
pienemmät kuin tuulitunneleissa ja laskennallisessa virtausdynamiikassa. Reaaliaikaisesti
toimivien mittalaitteiden valtavirtaistuminen mahdollistanut kenttäkokeiden teon helpommin kuin koskaan aiemmin.

Kenttäkokeilla aerodynamiikan määrittäminen voidaan tehdä monin eri tavoin, mutta
yleensä kokeessa seurataan kuin paljon tehontarve, hapen kulutus, nopeus tai käytetty aika
muuttuu eri mittaustilanteiden välillä. Muita tyypillisiä kenttäkokeita on niin kutsutut ’’coast
down’’ testit, joissa kiihdytetään ensiksi vauhti haluttuun nopeuteen ja sen jälkeen annetaan
pyörän rullata ja vauhdin hidastumista mitataan ja sen perusteella määritetään pyöräilyn matemaattisien mallien avulla kuinka suuri, on ilmanvastuksen osuus verrattuna vierintävastukseen. Pyöräilijän aerodynaamisuutta voidaan myös selvittää rullaamalla kaltevuudeltaan
tunnettua alamäkeä alas, jossa saavutetaan rajanopeus eli aerodynaaminen vastusvoima on
yhtä suuri kuin vierintävastus, tällöin pystytään rajanopeuksien suuruksien avulla arvioimaan pyöräilijän aerodynamiikkaa.

Uusia menetelmiä on tullut esimerkiksi erilaisten mittalaitteiden kiinnittämisestä pyörään,
jotka osaavat sitten kertoa arvion pyöräilijän tehollisesta etupinta-alasta CdA:sta. Myös äskettäin kehitetty Ring of fire (ROF) menetelmä käyttää hyväkseen suuren skaalan stereo
PIV:tä, jonka avulla voidaan visualisoida ja määrittä ilmanvastuskerroin pyöräilijälle, joka
ajaa pienillä helium saippua kuplilla täytetyn teltan läpi, jossa niiden liikettä seurataan kameroilla. Pienten helium saippuakuplien liikkeestä voidaan sitten laskea ja visualisoida halutut tiedot (Spoelstra et al., 2020)

4.4 Tulosten analysointi
Tuulitunnelitestauksena saadaan yleensä arvot voimina, ilmanvastuskertoimena tai 𝐶𝐷 𝐴:n
arvoksi muutettuna, näiden arvojen tulkitseminen ja ymmärtäminen voi olla hankalaa ilman,
että niitä analysoidaan pyöräilyn matemaattisilla malleilla kuten esimerkiksi Martinin
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kehittelemällä mallilla, joka on esitetty yhtälössä 5 (Martin et al., 1998). Myös monia muita
matemaattisia malleja on kehitelty esimerkiksi ratapyöräilyn tarpeisiin.
Matemaattisten mallien avulla voidaan tällöin myös muuntaa vastuskertoimet ja 𝐶𝐷 𝐴:n arvo
ymmärrettävään muotoon tietyllä nopeudella tai teholla, jolloin voidaan laskea, kuinka paljon esimerkiksi säästyy aikaa joltain tietyltä matkalta. Matemaattiset mallit ovat siten yleisessä käytössä kilpapyöräilyssä taktiikoiden suunnittelussa esimerkiksi, milloin aika-ajopyöräilyssä on järkevää suorittaa pyörän vaihto.

Martinin pyöräilijän tehomalli ottaa huomioon ilmanvastuksen, vierintävastuksen, laakereiden kitkavastukset, potentiaali energian muutokset, kineettisen energian muutokset ja voimansiirron hyötysuhteen. Mallissa ilmanvastukseen huomioidaan myös renkaiden pyörimisestä johtuva ilmanvastus.

𝑃𝑡𝑜𝑡 =

(𝑃𝐴𝑇 + 𝑃𝑅𝑅 + 𝑃𝑊𝐵 + 𝑃𝑃𝐸 + 𝑃𝐾𝐸 )
𝜂𝑚

𝑃𝐴𝑇

Ilmanvastus

𝑃𝑅𝑅

vierintävastus

𝑃𝑊𝐵

vanteiden laakereiden kitkavastus

𝑃𝑃𝐸

potentiaalienergian muutos

𝑃𝐾𝐸

kineettisen energian muutos

𝜂𝑚

voimansiirron hyötysuhde
𝑃𝐴𝑇 = 𝑃𝐴 + 𝑃𝑊𝑅

(5)

(6)

Jossa 𝑃𝐴 eteenpäin liikkumisesta aiheutuva ilmanvastus, joka on laskettu yhtälöllä 3. ja 𝑃𝑊𝑅
on pyörimisestä aiheuta ilmanvastuksen osuus. 𝑃𝐴𝑇 voidaan laskea yhtälöllä
𝑃𝑊𝑅 =

1
𝜌𝐹 𝑉 2 𝑉
2 𝑊 𝑎 𝑏

(7)

Jossa 𝑉𝑎 on ilman nopeus komponentti pyöräilysuunnasta ja 𝐹𝑤 on pyörimisvastuksen ala.
Jolloin ilmanvastus on esitetty kokonaisuudessaan yhtälöllä
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1
𝑃𝐴𝑇 = 𝜌𝑉𝑎2 𝑉𝑏 (𝐶𝐷 𝐴 + 𝐹𝑤 )
2

(8)

Jossa 𝑉𝑎 on ilman nopeus komponentti pyöräilysuunnasta ja 𝐹𝑤 on pyörimisvastuksen ala.
Vierintävastuksen tehontarve lasketaan
𝑃𝑅𝑅 = 𝑉𝑏 𝐶𝑅𝑅 𝑚𝑡𝑜𝑡 𝑔 ∙ COS(𝛼)

(9)

Jossa 𝐶𝑅𝑅 on vierintäkitkakerroin, 𝑚𝑡𝑜𝑡 pyöräilijän ja pyörän yhteismassa, 𝑔 gravitaatiovakio (9,81 m/s2 ) , 𝛼 on kaltevuus ja 𝑉𝑏 on pyöräilijän nopeus.
𝑃𝑊𝐵 = 𝑉𝑏 (91 + 8,7𝑉𝑏 ) ∙ 10−3

(10)

Potentiaali energiamuutoksen tehontarve voidaan laskea
𝑃𝑃𝐸 = 𝑉𝑏 𝑚𝑡𝑜𝑡 𝑔 ∙ SIN(𝛼)

(11)

Kineettisen energian muutokseen tarvittava teho

𝑃𝐾𝐸

1
𝐼
2
2
(𝑚
+
𝑡𝑜𝑡
2 ) (𝑉𝑏,2 − 𝑉𝑏,1 )
2
𝑟
=
𝑡1 − 𝑡2

(12)

Jossa 𝐼 on vanteen hitausmomentti, 𝑟 on vanteen säde ja 𝑡 on aika ja alaindeksit 1 ja 2 tarkoittaa alku ja lopputilaa.

4.4.1 Laskuesimerkki matemaattista mallia käyttäen
Tässä osiossa havainnollistetaan, kuinka paljon merkitystä on tehollisen etupinta-alan (CdA)
muutoksella 1 %, 5 % ja 10 %:lla 40 km matkalla, kun ajetaan tasaisella 200 W teholla
tuulettomassa ja tasaisessa maastossa. Alkuarvoiksi on CdA:lle on valittu 0,300 m2 , joka
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vastaa kirjallisuuden perusteella noin ala-asentoa maantiepyörällä. Vierintäkitkakertoimen
arvo valittu 0,0028, joka vastaa noin continental GP 5000 maantiepyöräilykumien arvoa
(Aerocoach, 2018). Pyörimisvastuksen ala ja voimansiirron hyötysuhde on valittu samaksi
kuin mitä se oli Martin et al. laskuissa (Martin et al., 1998) . Laskenta suoritettiin Excelillä
käyttäen yhtälöitä 5–12 ja yhtälöstä 5 ratkaistiin nopeus. Nopeuden perusteella sitten laskettiin aika kuinka paljon CdA:n muutos vaikutti matkaan käytettyyn aikaan.

pyöräilijän teho

200

[W]

pyöräilijän massa

70

[kg]

pyörän massa

7

[kg]

kokonaismassa

77

[kg]

putoamiskiihtyvyys

9,81

[m/s2 ]

tien kaltevuus

0

[%]

ilman tiheys

1,20

[kg/m3 ]

vierintäkitkakerroin

0,0028 [-]

voimansiirron hyötysuhde

97

pyörimisvastuksen ala

0,0044 [m2 ]

[%]

Taulukosta 2 nähdään kuinka paljon 1 %, 5 % ja 10 % muutos tehollisen etupinta-alan suuruudessa vaikuttaa pyöräilijän käyttämään aikaan 40 km matkalla. Laskujen perusteella saaduista tuloksista voidaan päätellä, että pienilläkin ilmanvastuksen pienentämiskeinoilla on
merkitystä pyöräilyssä, mutta tuloksista on huomioitava se, että laskentatulokset on laskettu
tilanteelle optimiolosuhteissa, jossa ei ole tuulta eikä korkeuden ja nopeuden muutoksia.
Laskujen perusteella huomataan, että jo noin 35 km/h nopeudella ilmanvastuksen osuus on
suurin kaikista vastustavista voimista tasaisella maalla. Laskentatulosten realistisuutta voitaisiin parantaa esimerkiksi käyttämällä jonkun valitun reitin korkeustietoja ja ottaen huomioon siellä olevat tyypilliset tuuliolosuhteet.
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Taulukko 2 Tulokset CdA:n muutoksen vaikutuksista.
CdA:n muutos
𝐶𝐷 𝐴
𝑃𝐴𝑇
𝑃𝑅𝑅
𝑃𝑊𝐵
𝑃𝑃𝐸
𝑃𝐾𝐸
𝑃𝑀
𝑃𝑡𝑜𝑡
𝑉𝑏 [km/h]
𝑉𝑏 [m/s]
käytetty aika [h:m:s]
aikaero [s]

-10 %
0,270
171,0
21,4
1,8
0,0
0,0
5,8
200,0
36,4
10,1
1.05.55
-132,96

-5 %
0,285
171,4
21,0
1,8
0,0
0,0
5,8
200,0
35,8
9,9
1.07.03
-65,34

-1 %
0,297
171,7
20,8
1,7
0,0
0,0
5,8
200,0
35,3
9,8
1.07.55
-12,89

0,300
171,8
20,7
1,7
0,0
0,0
5,8
200,0
35,2
9,8
1.08.08

+1 %
0,303
171,8
20,6
1,7
0,0
0,0
5,8
200,0
35,1
9,8
1.08.21
+12,81

+5 %
0,315
172,1
20,4
1,7
0,0
0,0
5,8
200,0
34,7
9,6
1.09.12
+63,23

+10 %
0,330
172,4
20,1
1,6
0,0
0,0
5,8
200,0
34,2
9,5
1.10.13
+124,52
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YHTEENVETO
Tässä työssä käsiteltiin pyöräilyn aerodynamiikan merkitystä ja sen määrittämiseen käytettyjä menetelmiä. Tässä työssä on pääasiallisesti keskitytty tarkastelemaan aerodynamiikkaa
kilpapyöräilyn näkökulmasta. Pyöräilyssä aerodynamiikan merkitys on tunnettu jo pitkään,
ja sillä on ollut merkittävää vaikutusta pyöräilyn kehitykselle. Pyörien ja pyöräilijän aerodynamiikkaa parantavat innovaatiot ovat olleet mukana usein, kun on tehty uusia ennätyksiä
tunnin aika-ajoon sekä kun ne ovat tuoneet myös voittoja muissa kisoissa.

Merkittävimmät parannukset pyöräilijän ja pyörän aerodynamiikalle saavutetaan ajoasennon
muutoksella, pyöräilijän vaatetusten muutoksilla, pyörän geometrian muutoksilla, ja pyörän
vanteilla. Myös sääntömuutoksilla on ollut merkittävässä asemassa pyöräilyn aerodynamiikan kehityksessä.

Pyöräilyn aerodynamiikan merkitystä on tutkittu käyttäen tuulitunneleita jo 1950 luvun loppupuolelta lähtien, laskennallisen virtausdynamiikan menetelmiä on käytetty 2000 luvun alkupuolelta lähtien ja sen käyttö on yleistymässä nopeasti tietokoneiden kehittyessä tehokkaammiksi. Myös kenttäkokeet ovat olleet merkittävässä osassa pyöräilyn aerodynamiikan
määrittämisessä. Kenttäkokeiden tarkkuus ja suosio on parantumassa uusien parempien mittausmenetelmien avulla. Matemaattisilla mallien avulla ilmanvastuksen muutosten vaikutukset voidaan tuoda helpommin ymmärrettävään muotoon.

Tuulitunnelin merkittävin vahvuus on se, että sillä voidaan tehdä mittauksia helposti ja nopeasti täysikokoiselle ja polkevalle pyöräilijälle ja heikkous on tuulitunnelien käyttöön liittyvät suuret kustannukset. Laskennallisen virtausdynamiikan merkittävin vahvuus on se, että
sillä voidaan tehdä monipuolisesti erilaisia kokeita ja sen avulla voidaan tutkia kokonaisuudessa virtauksen käyttäytymistä pyöräilijän ympärillä ja heikkous on, että sen tarkkuus voi
kärsiä käytettyjen yksinkertaistuksien takia ja sen käyttöön tarvitaan merkittävää osaamista
ja ymmärrystä virtausilmiöistä. Kenttäkokeiden vahvuus on se, että se kuvaa parhaiten pyöräilyn virtaustilannetta todellisessa ympäristössä, mutta sen heikkoudet ovat huono toistettavuus, sääolosuhteiden vaihtelut ja mittausten vaikea suorittaminen.
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