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(57) 1 Велосипедна передача, яка містить відрізок
ланцюга, охоплюючий відому зірочку з тріскачкою
на осі заднього колеса, і зв'язаний з педаллю за
допомогою тяги, яка відрізняється тим, що тяга
з'єднана безпосередньо з педаллю, з другого кінця

ланцюг з єднаний з пружиною, що закріплена
вільним кінцем до рами велосипеда, а педаль
встановлена з можливістю виконання нею
коливальних рухів, амплітуда яких обмежена
упорами, які розташовані на рамі
2 Велосипедна передача за п 1 , яка
відрізняється тим, що педаль установлена з
можливістю повороту навколо нерухомої осі
3 Велосипедна передача за п 1 , яка
відрізняється тим, що педаль встановлена з
можливістю зворотно-поступального переміщення
по направляючому елементу

Винахід належить до велосипедів, зокрема до
передач переважно для двоколісних велосипедів

Відома велосипедна передача, що містить
замкнутий ланцюг, що охоплює жорстко з'єднану з
педалями ведучу зірочку і відому зірочку на
задньому колесі, причому ведуча зірочка має
еліптичну форму ("Наука и жизнь" -№12 -1974)

Така передача прискорює перехід педалей
через вертикальне їхнє положення, однак не
усуває цілком незручність переходу через це
положення

Найбільш близької за технічною суттю до
запропонованої є обрана як прототип велосипедна
передача, що містить відрізок ланцюга, що
охоплює відому зірочку з тріскачкою на осі
заднього колеса і зв'язаний з педаллю за
допомогою тяги, кривошипа, взаємодіючого з
ексцентриком, що приводиться в обертання
жорстко закріпленої на ньому педаллю, причому
кінець ланцюга, що охоплює зірочку, закріплений
на ній ("Наука и жизнь" - №11 -1979)

Зворотний (холостий) хід відрізка ланцюга
здійснюється його тягою, що проштовхує ланцюг
Тягу охоплює направляючий елемент, що в
сполученні з кривошипом і ексцентриком
ускладнює конструкцію, а обертальний рух педалі
не усуває незручність її переходу через
вертикальне положення

В основу винаходу поставлена задача
удосконалення велосипедної передачі, в якої нові
конструкційні елементи і зв'язки забезпечують

заміну обертального руху педалей коливальним і
за рахунок цього досягається спрощення
конструкції з усуненням незручності, зумовленого
обертальним рухом педалей

Поставлена задача розв'язується тим, що в
велосипедній передачі, яка містить відрізок
ланцюга, охоплюючий відому зірочку з тріскачкою
на осі заднього колеса, і зв'язаний з педаллю за
допомогою тяги, тяга з'єднана безпосередньо із
педаллю з другого кінця ланцюг з'єднаний з
пружиною, що закріплена вільним кінцем до рами
велосипеда, а педаль встановлена з можливістю
виконання нею коливальних рухів, амплітуда яких
обмежена упорами, які розташовані на рамі

Педаль може бути встановлена з можливістю
повороту на обмежений кут навколо нерухомої осі,
чи зворотно-поступального переміщення по
направляючому елементу

Пропонована велосипедна передача
відрізняється від прототипу наявністю пружини,
з'єднаної з кінцем відрізка ланцюга і
безпосереднім з'єднанням педалі з тягою,
приєднаної до другого кінця відрізка ланцюга, а
також характером руху педалей

Сутність винаходу полягає втому, що пружина
забезпечує зворотний хід не тільки відрізка
ланцюга, але і педалі, зворотно-поступальний
(коливальний) рух якої усуває необхідність у
кривошипі й ексцентрику, а також виключає
Незручність вертикального положення для
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педалей, що обертаються, тобто досягається
рішення задачі

Прикладена схема пояснює принцип роботи
можливого варіанта пропонованої велосипедної
передачі

Педаль 1 установлена з можливістю повороту
навколо осі 2 на кут, обмежений упорами 3 і 4 і
зв'язана тягою 5 з відрізком ланцюга 6, що
охоплює зірочку 7 із тріскачкою на осі заднього
колеса Другий кінець відрізка ланцюга 6 з'єднаний
із пружиною 8 Тяга 5 перекинена через блок 9

Натискання на педаль 1 супроводжується її
поворотом навколо осі 2 у межах від упора 3 до
упора 4 При цьому тяга 5 тягне, відрізок ланцюга
6, що повертає зірочку 7 і, ВІДПОВІДНО, обертає
колесо велосипеда Одночасно розтягується
пружина 8 Повернення педалі 1 у вихідне
положення при відсутності натискання на неї
здійснюється пружиною 8 Тріскачка зірочки 7
виключає передачу руху відрізка ланцюга 6 колесу

при зворотному русі Блок 9 створює оптимальний
напрямок зусиллю, що протидіє повороту педалі 1
Цей напрямок може бути змінено переміщенням
місця з'єднання педалі 1 з тягою 5, а також зміною
положення блоку 9

Аналогічна передача, установлена з другої
сторони рами, призначена для другої ноги
Передачі незалежні друг від друга і можуть бути
приведені в дію як по черзі, так і одночасно

Коливальний рух педалі поворотом її навколо
осі не виключає варіанти конструкції, при якій
педаль переміщується зворотно-поступально по
відповідної направляючій

Пропонована передача призначена переважно
для двоколісних велосипедів з ручним гальмом
Вона усуває властивий передачам з педалями, що
обертаються, незручність переходу через
вертикальне положення педалей і спрощує
конструкцію велосипеда
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