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Böyle Çal›ﬂ›r...
Kullan›c›lar› için bisiklet, ço¤unlukla hayranl›k verici bir araçt›r. Onlara vazgeçilmez
deneyimler sunar. Kimi zaman bir tepeden aﬂa¤›ya kendini b›rakarak yüzüne çarpan
rüzgar› hissetmek, kimi zaman da zincir sesinin dinginli¤iyle do¤ada bilinmeyen
yerlere uzanmak, bisikletin sürücüsüne vaadettiklerinin yaln›zca bir bölümüdür.
Tarihte bisiklet olarak adland›r›labilecek ilk ayg›t, 1817
y›l›nda Alman Karl Von Drais taraf›ndan geliﬂtirildi. Draisen ad› verilen bu bisiklet, kaykaylara benzer ﬂekilde,
ayakla itilerek hareket ettiriliyordu.

a

b

c

a. 1817 Daisen
Bisikleti
b.1870 YüksekTeker Bisiklet
c. 1885 Güvenlik
Bisikleti

1830’lu y›llardan itibaren pedall› bisikletler sahneye ç›kt›. Bu bisikletlerde pedallar, günümüzün çocuk bisikletlerinde oldu¤u gibi ön tekerle¤in üzerinde
bulunuyordu ve bu yüzden de ön tekerlek çap›, üzerine binen sürücüyü
korkutacak kadar büyüktü. Normal bir
insan›n dakikada 50-60 kez pedal çevirebildi¤ini düﬂünürsek, bu bisikletlerin,
kabul edilebilir bir h›zda sürülebilmeleri için, minimum 2 m çap›nda tekerlere gereksinim vard›.
Çözüm fazla gecikmedi. Bir vites sistemi sayesinde pedallar ortaya taﬂ›narak
sürücünün daha dengeli bir konumda
oturabilmesi sa¤land›. Zincir ve diﬂliler
(vites sistemi) sayesinde de pedala verilen hareket, kay›ps›z olarak arka tekerleklere taﬂ›nm›ﬂ oldu. 1885’de John
Kemp Starley taraf›ndan geliﬂtirilen ve
“Güvenlik Bisikleti” olarak adland›r›lan
bu tasar›m, günümüzdeki modellere
oldukça benziyordu.

Vites Sistemi
Modern bisikletlerde bulunan vites sistemi, bisikleti farkl› koﬂullarda kullanmam›z için kolayl›k sa¤l›yor. Vites koluyla de¤iﬂtirdi¤imiz vites oran› sayesinde fazla kuvvet
harcamadan tepeleri aﬂabiliyor, gerekti¤i durumda da
bisikleti h›zland›rabiliyoruz.

B‹L‹M ve TEKN‹K 106 May›s 2008

(b)
(a)
Vites Oran›
Ön çark çap›
n›n, arka çark
çap›na
oran›na vites
oran› deniyor.
Arka tekerde ve aynako
l üzerinde fa
rkl› çaplarda
çarklar bulunu
diﬂli
yor. Vites kolu
sayesinde zin
çarklardan ist
ciri bu
edi¤imize ge
çirebiliyoruz ve
tes oran›n› de
böylece vi¤iﬂtirebiliyoruz
. Bu oran, örne
pedallar› bir ke
¤in, 2 de (a)
z çevirdi¤imizd
e arka teker iki
yor. Tabii bunu
kez dönünla orant›l› ol
ar
ak
birim zamanda
d›¤›m›z kuvvet
uygulade o kadar ar
t›yor. Tersi du
arka çark ön
rumda, yani
çark›n iki kat›
ça
p›ndaysa (b),
defa döndürm
arka tekeri bir
ek için pedal›
iki kere çevirm
yor. Böylece
emiz gerekibirim zamanda
yavaﬂlad›¤›m›z
ha az kuvvet
oranda daharc›yoruz.

Arada Durmak Laz›m!
Günümüzde fren sistemlerinde kullan›lan iki yayg›n
düzende bulunuyor. Bunlardan daha eski olan V-freni,
tekerlek üzerindeki jant› iki taraftan s›k›ﬂt›rarak sürtünmeyle yavaﬂlamay› ve ﬂansl›ysak da durabilmemizi sa¤l›yor.
Disk frenlerde ise hidrolik s›v› kullan›larak fren papuçlar›
s›k›l›yor. Fren kolunu s›kt›¤›m›zda, küçük bir piston s›v›y›
s›k›ﬂt›r›yor. Pabuçlar› s›k›ﬂt›ran piston, bu pistona göre daha büyük oldu¤u için teker üzerine uygulanan kuvvet art›yor. Disk frenler, V-frenlere göre daha k›sa sürede durmay› sa¤lamakla birlikte kullan›m fark› yüzünden hâlâ baz› sürücüler V-frenleri tercih ediyorlar.





boyle





4/28/08



4:17 PM





Page 2













Ayn› Anda Bir
Milyar Çinli Pedal
Çevirirse!
Çin’de bir milyar›n üzerinde bisiklet kullan›c›s› bulunuyor. Bu, ABD nüfusunun
üç kat›ndan daha fazla.
Çin’deki kadar olmasa da Avrupa’da da bisiklet kullan›m›
oldukça yayg›n. Ço¤u Avrupa ülkesinde, aﬂa¤›daki
gibi, bisikletlere ayr›lm›ﬂ
yollar bulunuyor.

Düﬂmek ya da Düﬂmemek!
Sürücü, bisikletin hangi tarafa do¤ru düﬂtü¤ünü hissedip, gidonunu o yöne do¤ru çevirerek bisikletin dengesini sa¤l›yor. Bu ﬂekilde çizdi¤i kavisli yolla birlikte kazan›lan merkezkaç kuvveti bisikleti düﬂmekten kurtar›yor. Peki bisikletin neden dengeli bir araç oldu¤unu
aç›klamak için bu aç›klama tek baﬂ›na yeterli mi?









Asl›nda jiroskobik etkiyi kendiniz de kolayca gözlemleyebilirsiniz. Bisikletiniz yeniyse, olas›l›kla ön tekerinizi bir
mandal yard›m›yla açarak sökebilirsiniz. Tekerle¤i iki elinizle havaya kald›r›n ve h›zl›ca çevirin. Tekeri, dönerken
sa¤a sola yat›rmaya çal›ﬂ›n. Elinize bir kuvvet uyguland›¤›n› farkedeceksiniz. ‹ﬂte bu kuvvet, jiroskobik etki
sonucunda oluﬂur.
Cambridge Üniversitesi’nden David E. H. Jones jiroskobik kuvvetlerin dengeye etkisini denemek üzere bisikletin ön tekerle¤ine ikinci bir tekerlek monte etti. Bu ilave tekeri normal tekerin tersi yönde çevirerek bisikleti
sürmeye çal›ﬂt›. Böylece jiroskobik etkiyi yok etmiﬂ oluyordu. Bu düzenleme, Jones’un bisikleti baﬂar›l› bir ﬂekilde sürebilmesini engellemedi.
Jiroskobik etki elbette dengeye yard›mc› oluyor; ama
üzerinde bisiklet sürücüsüyle bir bisikleti dengede tutacak kadar büyük de¤il. Ayr›ca jiroskobik etkinin daha az







Y›ld›z Tak›m›

oldu¤u düﬂük h›zlarda bile bisiklet kolayl›kla dengede
kalabiliyor.
Bisikletlerin ön tekerle¤ini tutan (ayn› zamanda yönlendirme eksenini belirleyen) çatal, tekere belli aç›yla uzan›yor. Bu aç› sonucunda bisikletin yere de¤di¤i nokta
(dönme ekseninin izdüﬂümü), çatal ekseninden uzanan hayali çizginin gerisinde kal›yor. Aradaki bu mesafeye “Çekme Mesafesi” deniyor. Dr. Jones’un sürülemez bisikleti yaratma çabalar› boyunca denedi¤i tüm
modeller, bir model d›ﬂ›nda baﬂar›s›z olmuﬂtu. Di¤er
modellerden farkl› olarak bu modelde çatala eklenen
bir parçayla çekme mesafesi eksi de¤ere düﬂürülmüﬂtü.
Bunun sonucunda bisiklet sürülmesi imkans›za yak›n
bir araç halini alm›ﬂt›.
Standart
Bisiklet
Ön teker

Çatal

Çekme mesafesi

Sürücüsüz bir bisikletin, belli bir kuvvetle ileriye do¤ru itildi¤inde devrilmeden bir süre gitti¤i ve daha
sonra da büyük bir daire çizerek düﬂtü¤ü gözlemlenmiﬂ. Bisikletin bir sürücüsü olmad›¤›na göre, yukar›daki ifade dengeyi aç›klamak için geçerli olamaz.
Burada, “jiroskobik etki” olarak adland›r›lan kuvvet
devreye giriyor.



Ön teker

Çatal
eklenti
ile geri
çekilmiﬂ

Negatif ekme mesafesi

Bisikletin ön tekeri, bu aç›dan ofis koltuklar›n›n tekerlerine benzetilebilir. Koltuk tekerinin kendi etraf›nda dönmesini sa¤layan eksen, tekerin dönme ekseninin gerisinde oldu¤undan koltuk nereye çekilirse, teker de o
yöne dönüyor. Bisiklette de benzer bir durum söz konusu. Bisikletin ön tekeri bir bak›ma bisikleti sürüklüyor.
Çekme mesafesi sayesinde bisiklet sa¤a yatt›¤›nda ön
teker de sa¤a yat›yor ve bu da dengeyi art›r›yor. Bana
inanmad›ysan›z bisikletinizi geriye do¤ru itmeyi deneyin. Bisikletin çabucak devrildi¤ini göreceksiniz. Çekme
mesafesi tek baﬂ›na bisikletin dengesini sa¤layan ölçütler içinde en önemlisi kabul ediliyor.
Kafan›z kar›ﬂt›ysa, fazla üzülmeyin. Bisiklet fizi¤i hâlâ biliminsanlar›n›n ilgisini çeken bir konu ve bu konuda araﬂt›rmalar devam ediyor. Ayr›ca bisiklet sürebilmek için bu
bilgileri bilmeniz de gerekmiyor. Yola ç›kmadan bisikletinizi kontrol etmeyi ve kask takmay› unutmaman›z yeterli.
Korkut Demirbaﬂ
Referanslar:
http://www.phys.lsu.edu/faculty/gonzalez/Teaching/Phys7221/vol59no9p51_56.pdf
http://ruina.tam.cornell.edu/research/topics/bicycle_mechanics/bicycle_stability.mov
http://www.velonews.com/media/Block40.pdf
http://www2.eng.cam.ac.uk/~hemh/gyrobike.htm
http://www.sheldonbrown.com/brandt/gyro.html
http://scienceline.org/2007/11/05/ask-ashford-balancingbikes/
http://en.wikipedia.org/wiki/Bicycle
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