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Η ΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΔΗΛΑΤΟΥ…. 

 

 

 

 

                    

 

 

 

Μου έκανε τη  ζωή 

«ποδήλατο» μέχρι να το 

καταλάβω !!! 
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Οι παράγοντες που εξηγούν την κίνηση του ποδηλάτου είναι πολλοί και αρκετά 

πολύπλοκοι. Είναι μάλιστα δύσκολα παρατηρήσιμοι για κάποιον που ξέρει ποδήλατο. 

Και βέβαια η φυσική θεωρία είναι αρκετά σύνθετη.  Θα προσπαθήσω εδώ να δώσω 

μόνο μερικά στοιχεία (πολύ συνοπτικά).  1. Όταν κάνετε ποδήλατο παρατηρήστε τι 

πρέπει να κάνετε όταν το ποδήλατό σας πάει να πέσει. Γυρίζετε λίγο το τιμόνι 

προς το μέρος της απειλούμενης πτώσης. Αυτό ακριβώς εξηγεί (από τη σκοπιά της 

δυναμικής της κυκλικής κίνησης) την ευστάθεια. Γιατί τότε το ποδήλατο πάει να 

εκτελέσει κυκλική τροχιά με 2 διαφορετικές ακτίνες.  2. Γιατί όμως το ποδήλατο δεν 

πέφτει ακόμη κι όταν δεν κρατάμε το τιμόνι; Αυτό οφείλεται στην κατασκευή του 

ποδηλάτου. Αν προσέξετε θα δείτε ότι σε ΟΛΑ τα ποδήλατα αν προεκτείνετε τον 

άξονα του τιμονιού μέχρι το έδαφος το σημείο που τέμνει η νοητή 

προέκταση το έδαφος είναι λίγο πιο μπροστά από το σημείο επαφής της ρόδας 

με το έδαφος. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα το τιμόνι να γυρίζει μόνο του προς το μέρος 

της κλίσης και της ενδεχόμενης πτώσης αποτρέποντάς την. Μπορείτε 

να το διαπιστώσετε αυτό αν, έχοντας κατακόρυφο το ποδήλατο σε μια επιφάνεια με 

μικρή τριβή και κρατώντας το από το σκελετό, του δώσετε μικρή κλίση προς μια 

κατεύθυνση. Θα δείτε ότι το τιμόνι θα γυρίσει αμέσως προς το ίδιο μέρος.  3. 

Είναι το λεγόμενο γυροσκοπικό φαινόμενο. Δηλαδή (χονδρικά) η τάση διατήρησης 

της διεύθυνσης του άξονα περιστροφής. Αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε 

με το εξής απλό πείραμα. Σηκώστε το ποδήλατο έτσι ώστε οι ρόδες του να μην 

περιστρέφονται και να μην ακουμπούν στο έδαφος και δώστε του μια κλίση. 

Τότε το τιμόνι δεν θα περιστραφεί. Αν τώρα κάνετε το ίδιο ενώ η μπροστινή ρόδα 

περιστρέφεται θα παρατηρήσετε απότομη περιστροφή του τιμονιού. (Το φαινόμενο 

αυτό παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στις μοτοσυκλέτες).  Οι αιτίες αυτές δεν υπάρχουν 

ή δεν λειτουργούν όταν το ποδήλατο είναι ακίνητο.  

Αυτό με το ποδήλατο, όντως δεν έχει καθόλου απλή λύση, και δεν νομίζω ότι 

σχετίζεται η ισορροπία μόνο με τις κινήσεις. Σας παραθέτω ακόμα πιο απλό 

πρόβλημα που ίσως είναι πιο εύκολο κι ανεξάρτητο από τις κινήσεις μας. Το 

ποδήλατο γιατί δεν ισορροπεί απο μόνο του στις δύο ρόδες, και χρειάζεται σταντ? 

(Έστω και σε κλειστό χώρο, χωρίς να επηρεάζεται απο κλίση εδάφους και αέρα). 

Όμως αν ανέβεις και πηδήξεις εν κινήσει προς τα πίσω, αυτό μπορεί και συνεχίζει 

χωρίς να πέσει (για λίγο χρόνο). Πάνω απ όλα έχει να κάνει με την γεωμετρία του 

ποδηλάτου, και συγκεκριμένα με το κέντρο βάρους του. Τα ελαστικά, να λάβετε 

υπόψη σας έχουν πάντα διαφορετική φθορά, κοντά στα σημεία επαφής με τον δρόμο. 

Επίσης το βάρος του ποδηλάτου δεν είναι συμμετρικά κατανεμημένο, ας μην ξεχνάμε 

και την αλυσίδα με τον δίσκο που είναι πάντα προς την μία μεριά. Αν λάβουμε υπόψη 

και αναβάτη, πρέπει να σημειώσουμε ότι προφανώς και το σώμα μας δεν έχει 

ομοιόμορφε κατανεμημένο βάρος. Αν κόψουμε κάποιον στην μέση (από το κεφάλι 

προς τα κάτω, όχι όπως οι ταχυδακτυλουργοί) ξέρουμε ότι στην μία μεριά υπάρχει το 

συκώτι, που ζυγίζει αρκετά. Οι κινήσεις που κάνουμε σε ακίνητο ποδήλατο 

διορθώνουν η μία την άλλη ώστε να ισορροπήσουμε, προσπαθώντας να βρούμε το 

κέντρο βάρος του συστήματος αναβάτη - ποδήλατο. Στην κίνηση υπάρχουν επιπλέον 

δυνάμεις (π.χ φυγόκεντρος στην στροφή), και είναι ευκολότερη εκ των πραγμάτων η 
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ισορροπία. Σε ακινησία πρέπει να ελέγξεις το βάρος σου πράγμα σχεδόν ακατόρθωτο 

(για πολλή ώρα), διότι η παραμικρή κίνηση, ακόμα και ο κτύπος της καρδιάς μπορεί 

να σε εκτρέψει από την ισορροπία. 

 

 


