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Objekt je považovaný za aerodynamický, ak jeho 
tvar znižuje odpor vzduchu, ktorý sa pohybuje 
okolo neho v porovnaní s podobnými objektom a 
podobným účelom. V kontexte, ak môžete vytvo-
riť bicykel, ktorý je rovnako ľahký a pevný ako 
konkurenčný, ale vyžaduje si o 15 wattov menší 
výkon, aby  sa pohyboval rovnakou rýchlosťou v 
dôsledku vyššej aerodynamickej účinnosti, vytvo-
rili ste aerodynamickú výhodu a Felt to robí.

Radi myslíme na aerodynamickú účinnosť ako na 
rýchlostný bonus pre koncového užívateľa. A to je 
niečo, do čoho sme investovali veľa času, zdrojov, 
energie, teda do vývoja a zdokonaľovania.

Predtým ako sa pozrieme na všetky ohľady, musíme skonštatovať, že Felt urobil poriadny skok  vpred v oblasti cestných aero rámov a bicyklov pre časovky a toto je 
najlepšia cesta ako ešte lepšie pochopiť samotný koncept. Cieľom všetkých štúdií aerodynamiky je zníženie odporu vzduchu.

Ak chcete pochopiť, čo presne je odpor, dobrým príkladom môže byť bejzbalová loptička hodená do bazénu. Ako náhle lopta narazí do vody jej rýchlosť sa dramaticky 
spomalí. A to preto, že voda v bazéne je nútená pohybovať sa okolo lopty, čím sa vytvára odpor na loptu. Vzduch sa správa tak isto, keď je nútený pohybovať sa 
predmetmi (napr. kolesá). I keď to nie je so vzduchom až také dramatické, ako s loptičkou vo vode z nášho príkladu, je potrebné si uvedomiť, že v cyklistických pretekoch 
sú to často stotiny sekundy, ktoré rozhodujú o víťazstve a tým je význam klesajúceho aerodynamického odporu zrejmý.



Samozrejme bicykle, ktoré vytvárajú menší odpor pretože majú vylepšenú 
aerodynamiku sú účinnejšie a rýchlejšie. To znamená, že cyklista musí 
vynaložiť menej energie pri rovnakom výsledku. Inak povedané, budete mať 
viac paliva v nádrži na konci dlhého dňa v sedle, pripravený ukončiť preteky 
víťazným šprintom, zatiaľ čo iní už melú z posledného. 
To je dôvod, prečo inžinieri z Feltu trávia nespočetné hodiny experimen-
tovaním nielen s tvarom rámových trubiek používaných pri výrobe bicykla, ale 
i skúmaním, ako tieto tvary efektívne vplývajú na pohyb vzduchu okolo rámu. 
Rovnaká pozornosť je vždy venovaná i aerodynamickému vplyvu rôznych 
komponentov, ako sú kolesá, brzdy, vidlice a sedlovky, pretože na konci sú iba 
reálne podmienky a nie vákuum.

Testovanie vo veternom tuneli odhalí a potvrdí 
to,čo bolo zistené pomocou analýzy CFD. 

CFD analýza poskytne presný
prehľad toho,čo môžeme očakávať 
počas testovania vo veternom tuneli. 

Testovanie sekcie rámu
Spodná rámová rúra a test
aerodynamickej efektivity

Varianty aero profilov

Rovnaká schéma je aplikovaná i 
pri experimentovaní s rôznymi 
uhlami vychýlenia prúdenia vzdu-
chu - smer vetra. Pre tých, ktorí 
nie sú v tejto oblasti doma, uhol 
ktorý zviera vietor a idúci jazdec je 
známy ako uhol vychýlenia vetra. 
Tak napríklad, ak existuje priamy 
protivietor uhol vychýlenia je nulo-
vý, ale ak vietor fúka z jednej stra-
ny, alebo druhej, toto číslo začína 
rásť. Vzhľadom k tomu, že uhol 
vychýlenia je len zriedkakedy nulo-
vý,  je navrhovanie bicykla v týchto 
podmienkach nepraktickým rieše-
ním. Preto sú Feltom navrhované 
aerodynamické bicykle navrhnuté 
tak, aby boli účinné v rozmedzí 
vychýlenia  5-15 stupňov, čo je 
oveľa praktickejšie a bližšie reál-
nym podmienkam.
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Niektorí dizajnéri navrhujú bicykle tak, aby 
dosahovali v aerodynamickom tuneli tie najlep-
šie hodnoty v niektorých uhloch vychýlenia a 
tieto hodnoty sú potom použité v oblasti marke-
tingu. Toto, ale nie je spôsob používaný Feltom. 
Nezverejňujeme čísla dosiahnuté v aerodynamic-
kom tuneli, pretože to nie je skutočný svet. Iste, 
že je to skvelý nástroj pre porovnanie prototypov 
v rámci danej kategórie, ale v skutočnosti to 
nepreukazuje, či stroj bude dosahovať rýchlejšie 
závodné časy, pretože testovanie v aerodynamic-
kom tuneli je tak subjektívne.

Namiesto toho, aby sme nasledovali tento krátkozraký prístup k aerodynami-
ke, kde čísla dosiahnuté v  aerodynamickom tuneli sú nadradené nadovšetko, 
Felt používa viac premyslený, viac  stupňový aerodynamický návrhový proces, 
ktorý kombinuje virtuálne a skutočné testovanie s testovaním v aerodynamic-
kom tuneli. Iste, zaberie to viac času, ale nie je dôvod pochybovať nad koneč-
ným výsledkom. Každý, kto si už raz vyskúšal náš 1A, DA časovkársky bicykel, 
alebo  cestný model AR, tak to už chápe.

CFD je ako mať aerodynamický tunel v počítači. Doslova vám to vypočíta 
konečné údaje, ako prúdi vzduch cez rám a okolo komponentov. Takmer 
každá situácia môže byť do detailov analyzovaná a môžu byť preskúmané 
účinky pôsobenia na bicykel v rôznych uhloch vychýlenia a rýchlosti vetra.
 

Aj s touto top technológiou, je to stále časovo náročný proces. 
Každý test trvá približne 6-7 hodín, aby ste si to vedeli spočítať. Našťastie 
softvér umožňuje spustenie viacerých testovacích procesov súčasne a 
môže bežať bez vonkajšieho zásahu i niekoľko dni. 

Vo Felte aerodynamický proces navrhovania začína vo virtuálnom svete 
pomocou najmodernejšieho počítačového softvéru známeho ako CFD, alebo 
Computational Fluid Dynamics (Počítačová dynamika kvapaliny/plynov) . 
Tento softvér je bežne používaný pri konštrukcii pretekárskych autách F1, 
mnoho miliónových jácht a v leteckom priemysle. CFD umožňuje inžinierom z 
Feltu analyzovať zložité prúdenie vzduchu, ktorý vytvára nežiadúce turbulen-
cie, ktoré spomaľujú jazdu na bicykli. Za pomoci CFD, Felt inžinieri môžu 
predpovedať, ako sa rôzne tvary a vzory rámov  budú správať v reálnom svete.

Avšak výstupy stoja za toto náročné úsilie. Pomocou CFD, Felt inžinieri 
môžu skúmať všetko od účinkov rôznych prevedení tvaru rámových trubiek 
i to čo sa stane, keď zmeníte medzeru medzi zadným kolesom a sedlovou 
rúrou.

Sme schopní vykonať celý rad testov a zistiť, ktoré riešenie funguje najlep-
šie. Vlastné poznatky a CFD grafy nám umožňujú pozrieť sa na tlak, rýchlosť 
a turbulencie a potom porovnať tieto čísla s inými zmenami v dizajne. Na 
rozdiel od aerodynamického tunelu, kde všetko čo dostanete je len jedno 
číslo - sila. V mnohých ohľadoch, tento softvér umožňuje získať viac než 
tunel.

Samozrejme, Felt neodsúdil aerodynamický tunel. Na rozdiel od mnohých 
iných výrobcov, je to pre nás veľmi dôležité koliesko v celom aerodynamic-
kom procese návrhu bicykla. Mnoho výrobcov netestuje v tuneli, kým nie je 
bicykel hotový. V tomto okamihu sa však tunel stáva len marketingovým 
nástrojom a nie je súčasťou vývojového procesu.



Felt má úplne iný prístup. Doslova po stovkách hodín analýzy v CFD, Felt 
skonštruuje v mierke 1:1 model prototypu s plne integrovanými 
komponentmi a až potom zamieri do aerodynamického tunela, aby si overil 
aerodynamické princípy vyladené v CFD a skúmal účinky jednotlivých 
zložiek na celkový výkon bicykla.

Toto je kľúčové. Miesto toho, aby boli naše bicykle v aerodynamickom tuneli 
testované, Felt aero bicykle sú priamo v ňom vyvíjané. Prinášame prototypy 
do aerodynamického tunela, aby sme na nich vykonali potrebné zmeny a 
keď sa vrátime, vylepšime ich dizajn ešte predtým ako vyrobíme formy pre 
karbónové rámy. A v tomto je podstatný rozdiel, umiestniť hotový bicykel do 
aerodynamického tunela a nechať prúdiť vzduch, aby ste mohli povedať, že 
ste tam boli, oproti viacnásobnému testovaniu zmien, pred tým ako 
dokončite dizajn bicykla.

Keď sú formy dokončené a prototypy postavené, sú zaslané našim kľúčovým 
testovacím jazdcom. Táto skupina zahŕňa nami sponzorovaných športovcov, 
ako napríklad Mirinda Carfrae dvojnásobný víťazka Ironman na Hawai a tiež 
dvojnásobná olympijská víťazka Sarah Hammer, či olympijská víťazka 
časovky Kristin Armstrong, ale rovnako aj Felt skúsení kmeňoví zamestnan-
ci. Všetci v tejto skupine dostanú šancu prezentovať svoj názor. Každý 
podnetný postreh je začlenený spätne do konečného produktu.

Takto vyladené bicykle, vrátane Felt presláveného časovkárskeho bicykla 
DA i na Tour de France osvedčeného cestného bicykla AR  a v neposlednej 
rade i dráhového bicykla TK, boli pilotované mnohými olympionikmi na OH 
2012. Všetky tri modely sú považované za najlepšie vo svojej triede aerody-
namických bicyklov a všetky tri poskytujú „extra rýchlosť", ktorá oddeľuje 
priemerné aero bicykle od skutočne dobrých aero bicyklov.

A toto je výsledok nášho posledného snaženia aktuálne najaerodynamic-
kejší bicykel na svete, model IA FRD určený pre triatlon, aktuálne ovenčený 
dvoma titulmi majstra sveta na prestížnych pretekoch Ironman na Hawai.

Jemné úpravy tvaru priamo v aerodynamickom tunely  


