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LÜHIKOKKUVÕTE 
 

Lõputöö eesmärk oli arendada velomobiili, parandades tema kurvisõidu stabiilsust, 

nähtavust ja kaalujaotust. Seletuskirja osas antakse ülevaade velomobiilidest ja nende 

ajaloost. Võrreldakse velomobiili traditsioonilise jalgrattaga. Tutvustatakse probleemi 

olemust. Tuuakse välja nõuded, millele velomobiil peab vastama. Tehnoloogilises osas 

tutvustatakse velomobiili disainlahenduse võimalikke variante ning pakutakse välja hetkel 

parim võimalik disainlahendus. Tutvustatakse sõiduki konstruktsiooni ning prototüübi 

ehitust. Uuritakse liikumist takistavate jõudude suurust nii gondliga kui ka gondlita 

velomobiili puhul. Virtuaalse tuuletunneli abil tehakse kindlaks sõiduki õhutakistustegur. 

Lõplike elementide meetodi abil leitakse raami läbipaine. Tulemused ja arutelu osas 

tuuakse välja tekkinud probleemid ning nende võimalikud lahendused. Samuti antakse 

hinnang otstarbekusele 

Kurvisõidu stabiilsuse suurendamiseks on arendatav velomobiil kallutatav. Kallutamine on 

piloodi poolt otseselt juhtraualt juhitav, et tagatud oleks stabiilsus ka aeglastel kiirustel. 

Nähtavust nii teiste liiklejate seisukohalt kui ka velomobiili juhi seisukohalt parandati, 

tehes velomobiili tavapärasest kõrgema. Juhi istumiskõrguseks maapinnast mõõdetuna 

tehti 0,55m. See tagab selle, et velomobiili juhi silmade kõrgus on samal tasemel sõiduauto 

juhtide silmade kõrgusega. Kuna velomobiil on kallutatav, siis rataste rööbe, ehk 

jooksulaius ei pea olema suur. Rataste rööpmeks valiti 0,6m. See on piisavalt lai selleks, et 

rataste vahele mahuksid juhi jalad ja samas ka piisavalt kitsas, et velomobiil mahuks läbi 

ukseavade ja muude kitsaste kohtade. Kaalujaotust parandati, paigutades juhi istuma 

rohkem vedava tagaratta juurde. Tavapärastel velomobiilidel istub juht esirataste juures ja 

vedaval rattal on mass liiga väike. Velomobiili pikkuseks kujunes ilma aerodünaamilise 

kesta ehk gondlita 1,8m.  

Liikumistakistus hõlmab endas põhiliselt õhutakistust ja veeretakistust. Velomobiili 

liikumistakistuseks 50 km/h gondlita sõites kujunes 45,7 N, ning gondliga 23,8 N. Vajalik 

võimsus 50 km/h sõitmiseks on gondlita 640W ja gondliga 333 W. 
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ABSTRACT 
 

Strandmann, R. Velomobile development. Tartu 2015, bachelor`s thesis. 51 pages, 34 

figures, 2 tables, format A4. In Estonian language. 

 

The purpose of this bachelor`s thesis was to develop a velomobile by improving it`s 

cornering stability, visibility and weight distribution. Main weaknesses of modern 

velomobiles is that they are low, so that car drivers may not notice them in the traffic. 

Velomobile also requires wide trail, so it wont fall over while cornering. Weight 

distribution is also an issue, becuse traditionally there is more weight on the front where 

the steering wheels are and less weight on the back, where the drive wheel is. This is bad 

for driving stability.  

 

Developed velomobile was made to lean into corners to improve cornering stability. 

Leaning action was made controllable by the handlebars. Same handlebars are also used to 

steer the vehicle. This makes the velomobile stable even on slow speeds. Thanks to the 

leaning capabilities the velomobile could be done high, without being afraid of falling 

over. This makes the velomobile more visible in traffic. Weight distribution was made 

better by positioning the rider near the back wheel, so that there is more weight on the 

driven wheel than on the steering front wheels. 

 

Keywords: Velomobile, bicycle, safety, leaning, aerodynamic, prototype. 
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TÄHISED JA LÜHENDID 
 

A -sõiduki ristlõikepindala (m²) 

c - veeretakistustegur 

Cd - õhutakistuse koefitsent  

F - õhu takistusjõud (N) 

Fr -inertsijõud (N) 

Fv - veeretakistusjõud (N) 

g - raskuskiirendus (m/s²) 

m -mass (kg) 

p - õhu tihedus (kg/m³) 

P2 - veeretakistuse ületamiseks vajalik võimsus (W) 

P - õhutakistuse ületamiseks vajalik võimsus (W) 

V - sõiduki kiirus (m/s) 
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SISSEJUHATUS 

 

Tänapäeval on maailmas suureks probleemiks keskkonnareostused. Suure osa õhusaastest 

tekitavad autod, millega igapäevaselt liigeldakse. Auto on paljudele vajalik liiklusvahend, 

et sõita põhiliselt töö ja kodu vahet. Ameerikas 2012. aastal läbi viidud uuring näitab, et 

tööle sõitis autoga üksi 76,3% inimestest [1]. Keskmine ühe otsa sõit kestis 25,5 minutit, 

millest enamus aega kulub enamasti seismisele liiklusummikute tõttu [2]. Kuna auto 

kütusekulu ei sõltu suurel määral sellest, kas autos on parajasti viis inimest või ainult üks, 

siis on tegemist ressursside raiskamisega. Ühe- ja kahekohalisi autosid peetakse 

ebapraktilisteks, kuna vahel on vaja transportida ka rohkem inimesi ja pagasit. See eeldaks 

kahe auto olemasolu. Liiklemiseks kasutatakse ka lihasjõul liikuvaid sõidukeid. Levinuim 

nendest on jalgratas. Jalgrattal on ka puudusi, mis takistavad mõnel inimesel seda 

kasutamast. Levinud probleemideks on kaela -ja seljavalud. Kaela- ja seljavalude 

peamiseks põhjuseks on ratturi asend. Vähemlevinud on jalgrattad, kus juht istub pooleldi 

lamavas positsioonis. Neid kutsutakse lamamisratasteks. Nende eelis tavalise jalgratta ees 

on sõidumugavus ja väiksem energiakulu väiksema tuuletakistuse tõttu. Puuduseks aga see, 

et need on liikluses vähem märgatavad, kuna tavaliselt istutakse madalal. Gondliga 

jalgrattaid kutsutakse velomobiilideks. Enamasti istutakse lamavas positsioonis. Tänu 

voolujoonelisele gondlile on velomobiilile mõjuv tuuletakistus väike ja samuti on juht 

ilmastiku eest kaitstud. Velomobiilid on mitmel pool maailmas hinnatud transpordivahend 

tänu madalatele energia – ja ülalpidamiskuludele. 

 

Lõputöö eesmärk on arendada (eskiisprojektida) igapäevaseks kasutamiseks sobiv 

kolmerattaline kallutatav velomobiil. Velomobiil peab vastama liilusseadusele, olema 

kompaktne, mugav ning ohutu. Uudse lahendusena tehakse sõiduki kallutamine vahetult 

piloodi poolt juhitavaks, see tagab sõidu stabiilsuse kõikidel kiirustel. Velomobiil peab 

vastama järgmistele tingimustele: 1) laius maksimaalselt kuni 0,8 meetrit; 2) pikkus 

maksimaalselt kuni 3,0 meetrit; 3) kõrgus maksimaalselt kuni 1,5 meetrit; 4) mass 

(gondlita) kuni 25 kg; 5) pööramisraadius kolm meetrit; 6) kandevõime vähemalt 100 kg; 

7) olema kurvides kallutatav; 8) olema tänavalegaalne. 
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Eesmärgi saavutamiseks on püstitatud järgnevad ülesanded: 

 käsitleda probleemi olemust; 

 anda ülevaade velomobiilidest; 

 pakkuda välja parim konstruktsiooni lahendus; 

 töötada välja kallutamis- ja juhtimissüsteemi; 

 töötada välja ajam; 

 leida liikumistakistus; 

 konstrueerida raamtoes; 

 ehitada valmis prototüüp; 

 teostada raami tugevuse kontroll; 

 anda hinnang otstarbekusele. 

Tänud juhendajale, kes oli suureks abiks töö kirjaliku osa vormistamisel. Tänud 

õppetöökoja õppemeistritele, kes olid abiks prototüübi ehitamisel. 
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1. SELETUSKIRJA OSA 
 

1.1. Velomobiili olemus ja ajalugu 
 

 

 Velomobiil ehk veloauto on lihasjõul liikuv sõiduk, milles Istutakse enamasti lamavas 

positsioonis ning mida ümbritseb gondel, mis teeb ta voolujooneliseks ja samuti kaitseb 

sõitjat ilmastiku eest [3]. 

 

Velomobiil võib olla ka abimootoriga varustatud. Tavaliselt on velomobiilid kolme- või 

neljarattalised. Kaherattalisi velomobiile kasutatakse spordivõistlustel, kuid igapäevaseks 

kasutamiseks on need ebamugavad ning ebapraktilised. Kuna velomobiili ümbritseb 

gondel, siis on raskendatud peatumisel püsti jäämine ja samuti on selline velomobiil 

tundlik külgtuulte suhtes ja seepärast tänava liiklusesse ohtlik. Velombiil on sisuliselt 

gondliga lamamisratas. Kolmerattaline tänapäevane velomobiil on näha joonisel 1.  

 

 

Joonis 1. Velomobiil Go-One evo-R [4] 

 

Velomobiilide tootmise algusaastaks loetakse 1925. aastat, kui Charles Mochet alustas 

neljarattaliste veloautode tootmist. Charles Mochet oli enne esimest maailmasõda 

prantsuse autotootja, kes ehitas väikeseid ja kergeid sõiduautosid. Oma pojale ehitas ta 

neljarattalise pedaalidega käitatava auto, kuna tavaline jalgratas tundus liiga ohtlik, 

ümberkukkumisohu tõttu. Peagi selgus, et neljarattaline jalgratas oli teistest tavalistest 

ratastest palju kiirem, mistõttu hakati selle vastu huvi tundma. Charles Mochet otsustas 

loobuda autode ehitamisest ja hakkas hoopis neljarattalisi kahekohalisi jalgrattaid tootma 
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täiskasvanutele, mille ta nimetas veloautoks (velocar). Kuna need osutusid kiireteks, siis 

hakati neid kasutama saatesõidukitena jalgratta võistustel. Kuna veloauto oli võimeline 

sõitma kiiresti, siis tekkisid probleemid stabiilsusega, kuna auto võis kurvides ümber 

minna. See probleem ajendas Mochet ehitama kaherattalist veloautot, mida hakati kutsuma 

lamamisrattaks. Francis Faure oli esimene mees, kes pärast paari proovisõitu oli nõus 

vastselt leiutatud lamamisratast võistlusel kasutama. Vaatamata kaasvõistlejate pilgetele 

võitis Faure selle võistluse. Pärast seda tundsid lamamisratta vastu huvi ka teised 

võistlejad. Seitsmendal juulil 1933. aastal purustas Francis Faure peaaegu 20 aastat 

püsinud 1 tunni sõidu rekordi, läbides tunni ajaga 45,055 kilomeetrit. Pärast seda tekkis 

vaidlus inimeste vahel, ühed olid seda meelt, et lamamisratas on tulevikujalgratas ja teised 

arvasid, et tegemist ei ole üldse jalgrattaga. Vaidluste tulemusel keelas Rahvusvaheline 

Jalgratta Liit (UCI) 1934. aastal 1. aprillil lamamisrataste kasutamise võistlusspordis. See 

aeglustas selliste liikurite arengut, kuid huvi nende vastu täielikult ei kadunud. Eriti 

hinnatud olid inimjõul liikuvad sõidukid teise maailmasõja ajal, kui inimestel oli vähe 

ressursse. Siiski sel ajal velomobiile enam ei toodetud. Müüdi siiski jooniseid neljarattalise 

velomobiili Phantom ehitamiseks. Kuna Phantom ehitati terastorudest ja puust, siis osutus 

see üsna raskeks ja väga suurt populaarsust ei kogunud [5]. 70-ndatel toodeti Ameerika 

Ühendriikides plastkerega kahekohalist katuseta veloautot PPV. Selle peamiseks 

probleemiks oli see, et pagasi jaoks oli vähe ruumi ja ilmastiku eest samuti pealt avatud 

velomobiil täielikku kaitset ei pakkunud. Siiski toodetakse täiustatud versiooni PPV-st 

tänapäevalgi [6].  

 

1983. aastal hakati Taanis insener Carl-Georg Rasmusseni eestvedamisel tootma 

klaasfiibrist kerega kerget kolmerattalist velomobiili Leitra. Tootmise idee oli eelkõige 

ajendatud 1973. aasta naftakriisist. Steintrikes tootab Leitrat praegugi.  1991 aastal hakati 

Taanis tootma alumiiniumist kerega velomobiili Alleweder, mille müüki ei saatnud edu. 

Hiljem hakati firma Flewobike poolt  müüma inimestele nn kit versioone Allewederist, 

mille igaüks sai kodus ise kokku panna, need osutusid populaarsemaks [7]. Hetkel on 

olemas umbkaudu 50 aktiivselt velomobiile tootvat ettevõtet üle maailma. Lisaks 

paigaldatakse paljudele velomobiilidele ka abimootorid, mis suurendavad läbitavat 

teepikkust ja väsitavad sõitjat vähem. Lisaks toodetavatele sõidukitele leidub palju ka 

selliseid inimesi, kes ehitavad endale ise velomobiili. Levinumaks põhjuseks on hind, kuna 

kommertslikult saadaolevad velomobiilid on kallid, makstes alates 4000 eurost kuni 26000 

euroni [8]. 
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Velomobiilid ei ole laialt levinud ja autosid välja vahetanud, kuna nendega on ebamugav 

liigelda linnas autode vahel kui seal ei ole korralikke kergliiklusteid. Ajaloolisest aspektist 

vaadatuna ei ole need laialt levinud, kuna nafta oli odav ja polnud vaja mõelda 

loodussäästlikuma transpordi peale. Naftakriisi ajal on hakatud jällegi huvi tõusma 

lihasjõul liikuvate sõidukite vastu. Tulevikus võivad seda liiki sõidukid populaarsemaks 

saada, kuna tegemist on ühtede efektiivsemate maa peal liikuvate sõidukitega. 

 

1.2. Velomobiili ja tavalise jalgratta võrdlus 
 

Jalgrattaga sõites võib tuuletakistus moodustada kuni 90% kogutakistusest. Seepärast tuleb 

panna suurt rõhku tuuletakistuse vähendamisele. Püsival kiirusel 50 km/h sõitmiseks nõuab 

tänapäevane võistlusratas keskmiselt 420 W võimsust sõitja poolt, samas kui tänapäevane 

kaherattaline võistlusvelomobiil nõuab 50 km/h kulgemiseks vaid 75W. See  moodustab 

vaid 18 % võistlusjalgratta võimsusevajadusest. Tänapäevase võistlusjalgratta tippkiirus on 

kuni 72 km/h, samas kui velomobiil on võimeline sõitma kuni 130 km/h ja nõuab selleks 

vaid 380 W. Et võistlusjalgratas suudaks sõita kiirusega 130 km/h siis oleks tal vaja 

5800W võimsust [9]. Hästi treenitud rattur suudab lühiajaliselt välja anda vaid kuni 1000W 

võimsust [10] Velomobiil on võimeline kiiresti sõitma tänu oma väiksemale profiilile 

eestvaates ja väiksemale tuuletakistustegurile. Lihasjõul liikuvate sõidukite arvestuses on 

kiirusrekord 2013. aastast 133,78 km/h. See saavutati Velox 3 velomobiiliga [11]. 

 

Koormus seljale ja kätele on lamamisrattaga sõites väiksem. Lamavas asendis on inimese 

keha mass paremini ära jaotatud tänu seljatoele ja laiale istmele. Samuti ei ole sõitja selg 

küürus, mis aitab kaasa kopsude paremale täitumisele ja seeläbi ka kogu keha hapnikuga 

varustamisele. Samuti on koormus alaseljale väiksem, see hoiab ära ülepingest põhjustatud 

seljavalud. Kätele on koormus väiksem, kuna kogu keha raskus ei toetu nendele [12].  

Ülevaade ümbrusest on parem, kuna juht saab pead hoida püstises asendis vaatega otse 

ette. See vähendab samuti pingeid kaela piirkonnas, kuna sõitja pea on tavapärases asendis 

ja kaelalihased ei ole pinges [13]. 

 

Pidurdustee on väiksem, kuna enamasti on telgede vahe suurem ja raskuskese asub 

madalamal, seega saab pidurdamiseks rohkem jõudu rakendada. Tavajalgrattaga on 

võimalik üle esiratta kukkuda, kui liiga tugevasti pidurdada. Kokkupõrkel on ohtlike 

vigastuste võimalus väiksem, kuna istutakse madalamal ja kukkumine ei toimu nii kõrgelt. 
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Samuti on sõitjal jalad eespool peast, mis tähendab, et enamuse kokkupõrkeenergiast 

võtavad enda kanda jalad, mitte pea. Samuti kaitseb velomobiili kest sõitjat vigastuste eest. 

 

Kuna velomobiilid on praegu veel vähe levinud, siis ei ole neile ebastandardseid detaile 

saadaval igal pool ja igal ajal. Velomobiilid nõuavad tavaliselt pikemat ketti, kui vedav 

ratas või rattad on taga ja pedaalid on ees. Lamamisratta tooli ja sõitja kokkupuutepind on 

suur ja sõitja võib üle kuumeneda ebapiisava ventilatsiooni pärast. Samuti velomobiilide 

aerodünaamilise kesta tõttu ei liigu õhk ümber sõitja keha ja ei jahuta seda. 

 

Ülesmäge sõites ei saa kasutada maa külgetõmbejõudu. Tavalise rattaga saab ülesmäge 

sõites tõusta sadulast püsti ja keha raskusega suruda pedaalidele. Lamamisrattal saab tooli 

seljatuge kasutada toetusena, kuid see võib põlveliigestele liigset survet avaldada. 

Ülesmäge sõites on lamamisrattad ja velomobiilid aeglasemad, kui traditsioonilised 

jalgrattad. Madalamal istudes on velomobiil kaasliiklejatele vähem märgatav ja ka juhi 

enda vaateväli on piiratud objektide tõttu, mis on temast kõrgemad. Velomobiil nõuab 

tahavaatepeeglit, kuna taha vaatamiseks ei saa kogu keha pöörata, nagu tavalisel rattal. 

Velomobiilid ja lamamisrattad on tavaliselt raskemad, kui tavajalgrattad. Nõuavad 

hoiustamiseks rohkem ruumi, kuna on tavaliselt pikemad. Velomobiilid on kallimad, kuna 

nende ehitus on keerulisem, materjalid eksootilisemad ja turg on tagasihoidlik. [14]. 

Tabelis 1 on ära toodud põhilised erinevused tavajalgratta ja velomobiili vahel. 

 

Tabel 1. Tavajalgratta ja velomobiili võrdlus 

Funktsioon Tavaline jalgratas Velomobiil 

Mugavus 

sõitja on sunnitud tihti asendit vahetama, 

kuna kitsas iste on ebamugav ning istme 

ja keha kokkupuutepind on väike, levinud 

kaebused on selja- ja kaelavalud 

keha raskus on ühtlasemalt ära jaotatud, 

koormus seljale ja kätele on väiksem, 

samuti ei ole kaelalihased pinges, õhk ei 

jahuta sõitjat hästi 

Energiakulu 

suur, tuuletakistuse ületamiseks kulub 

enamus energiat. 50 km/h sõitmiseks on 

tarvis 420W võimsust 

väike, tänu voolujoonelisele gondlile liigub 

õhk ümber sõiduki. 50 km/h sõitmiseks 

piisab 75W 

Manööverda

misvõime 
hea, sobib linnatänavale 

halvem, kuna on tavaliselt suuremate 

mõõtmetega 

Ohutus 

on ohutu, kuna juht istub kõrgel ja on 

teistele nähtav, valitseb siiski kukkumise 

oht 

on ohutu, kuna kest kaitseb sõitjat ja 

pidurdustee on lühem, madalal istudes ei 

ole  hästi märgatav ning nõuab 

tahavaatepeeglit 

Jõuülekanne ajam ja vedav ratas asetsevad lähestikku 
tavaliselt nõuab pikka ketti ja vaherulle keti 

suunamiseks, suurendades hõõrdekadusid 

Mass tavaliselt kerged,  kaaludes 3...20 kg raske, kaaludes keskmiselt 25...50 kg 
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1.3. Probleemi kirjeldus 
 

Tänapäeval on mitmeid velomobiile tootvaid firmasid, suurimad neist: Bluevelo, Akkurad, 

Go-One ja Alligt ligfietsen [15]. Kuna velomobiilid on kallid, siis leidub palju 

omavalmistatud sõidukeid, mis on ehitatud kommertslikult toodetud lamamisrattale, või 

omavalmistatud raamile. Olemasolevad velomobiilid on harilikult laia rööpmega, madalad 

ning kallid. Samuti on massikese esirataste lähedal ja tagaratas on vähe koormatud. 

Velomobiili arenduse tulemusel kõrvaldatakse need puudused. 

  

Arendatava velomobiili ohutuse huvides peab ta olema teistele liiklejatele hästi nähtav. 

Selle saavutamiseks projekteeritakse ta nii, et juht istub tavapärasest kõrgemal, kuna liiga 

madalal istudes võib ta liikluses märkamatuks jääda. Kõrgemal istudes on ratturil ka 

ümberolevast liiklusest parem ülevaade. Tavapärastel velomobiilidel peab iste olema 

madalal, et raskuskese oleks madal ja velomobiil ei läheks kurvides ümber. Madala asendi 

eeliseks on väiksem tuuletakistus, kuna õhk on hõredam, kuid igapäevaliikluses on tähtsam 

turvalisus.  

 

Ümbermineku vältimiseks on velomobiilidel ka rataste rööbe võimalikult lai. Arendatavat 

velomobiili on võimalik kurvides kallutada. See kaotab vajaduse ülemäära laia rööpme 

jaoks. Kallutamise süsteem tehakse selline, et juhil oleks kallutust võimalik vahetult 

juhtida ning velomobiil oleks stabiilne ka väikestel kiirustel. Tänapäeval on olemas ka 

kallutatavaid lamamisrattaid, kuid probleem on selles, et madalatel kiirustel on need 

ebastabiilsed ja koos gondliga on raskem tasakaalu hoida, kuna juhil ei ole nii palju 

liikumisvabadust. On tehtud ka lamamisrattaid, millel on kaks kangi, millest ühega 

juhitakse rattaid ja teisega juhitakse sõiduki kaldenurka. Selline süsteem on keeruline ja 

segadusse ajav, kuigi mõningase harjutamise järel on võimalik sellega sõita. Negatiivne on 

veel see, et vaid üks käsi tegeleb juhtimisega ja võib pikal sõidul ära väsida. Hästi toimib 

2002. aastal Alan Maureri poolt patenteeritud pööramise ja kallutamise süsteem, kus 

kallutamine toimub otseselt esirataste küljes oleva juhtrauaga ja pööramist reguleeritakse 

hoobade abil, mis on samuti juhtrauale kinnitatud (joonis 1.1). Kallutamisel hoobasid ette 

lükates saab valida, kui palju mõjutab ratta kaldenurk pööramist. Selline konstruktsioon on 

osutunud stabiilseks ja on võimalik sõita ka juhthoobadest kinni hoidmata. Miinuseks on 

vaid see, et pidurdamisel võib pidurdusjõud mõjutada tahtmatult pööramist [16].  
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Joonis 1.1. Alan Maureri kallutatav lamamisratas: 1- juhtrauad, 2-käändteljed [16]. 

 

Samuti on olemas selliseid velomobiile ja lamamisrattaid, kus kallutamise- ja pööramise 

mehhanism on vahetult ühenduses (joonis 1.2). Teatud rooli pöörde korral toimub ka 

võrdelise suurusega kallutus kurvi suunas. See süsteem ei sobi siiski kõikidele kiirustele, 

kuna aeglaselt sõites on tarvis vähem kurvisuunalist kallutust, kui kiirel sõidul. See 

tähendab seda, et kalde ja pööramisraadiuse suhe on õige vaid üheainsa kiiruse jaoks. 

Selleks, et ka ülejäänud kiirustel ratas ümber ei läheks on tarvis jällegi teha ta piisavalt laia 

rööpmega.  

 

Tavapäraselt kolmerattalistes velomobiilides peab juht istuma võimalikult esirataste 

lähedal, mis on vajalik samuti selleks, et vältida ümberminekut. Kuna juht istub esiratastele 

nii lähedal, siis selle all kannatavad sõiduomdused, kuna juhitavatel ratastel on liiga suur 

koormus ja vedaval rattal on koormus liiga väike. Kaalujaotus tänapäevastel 

kolmerattalistel velomobiilidel on umbkaudu 35% raskusest tagarattal ja 65% 

esiratastel [17].  Lõputöös tehakse selline velomobiil, kus kaalujaotus oleks võimalikult 

ideaalilähedane, ehk 50% massist ees ja 50% taga. See parandab sõidutnnetust ja 

juhitavust.  
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Joonis 1.2 Koos kallutamisega pöörav velombiil [18] 

 

1.4. Vastavusnõuded 
 

Velomobiil on liiklusseaduse kohaselt jalgratas ja peab vastama jalgratta kohta kehtestatud 

nõuetele. Jalgratas on vähemalt kaherattaline sõiduk, mis liigub sellega sõitva inimese või 

inimeste lihasjõul pedaalide või käsiväntade-hoobade abil. Jalgratas võib olla varustatud ka 

elektrimootoriga, mille maksimaalne püsi-nimivõimsus ei ületa 0,25 kilovatti. Nõuded 

jalgrattale on järgmised. Jalgrattal peab olema töökorras pidur, signaalkell, ees valge ja 

taga punane ning vähemalt ühe ratta mõlemal küljel kollane või valge helkur. Jalgrattal 

peab põlema pimeda ajal või halva nähtavuse korral sõites ees valge ja taga punane tuli. 

Kaherattalise jalgratta suurim lubatud laius on 0,8 meetrit ning kolme ja enama rataste 

arvuga jalgratta suurim lubatud laius on 1,25 meetrit. Jalgrattaga võib vedada üheteljelist 

kuni 50 kilogrammise täismassiga jalgrattahaagist. [19] 
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2. TEHNOLOOGILINE OSA 
 

 

2.1 Velomobiili disainlahendus 
 

Disainimise protsessis kasutati ajurünnaku meetodit. Vastavalt kehtestatud nõuetele 

selekteeriti erinevad lahendused välja, mille seast edasisel uurimisel valiti välja sobivaim 

variant [20]. 

Velomobiili disainimisel arvestati põhilisi parameetreid nagu suurus, mass, 

kasutusmugavus, omahind ning kasutatavad materjalid. Eesmärgiks seati, et velomobiil 

oleks kolme rattaga, kuna kaherattalised velomobiilid ei sobi igapäevasesse liiklusesse. 

Velomobiili laiuse kokkuhoidmise huvides võeti ülesandeks teha velomobiil kallutatavaks. 

Tähtis oli ka see, et kallutust oleks võimalik juhil vahetult reguleerida, et tagatud oleks 

stabiilsus ka väga väikestel kiirustel. 

 

2.1.1  Esiveoline variant 

 

Esiveolise velomobiili ja ka lamamisratta eeliseks on tema konstruktsiooni lihtsus. Kuna 

ees on nii pedaalid kui ka vedav ratas, siis kaob ära vajadus pika kettülekande jaoks. 

Samuti hoiab see lamamisratta massi väiksena. Kaalumisel oli kaks varianti , kas pöördtelg 

teha keskele (joonis 2.1) või taha. Keskelt– või taga pööramisega ratta eeliseks on samuti 

lihtsus, kuna juhtraua koos pöördteljega saab tuua sõitjale väga lähedale. Samuti ei esine 

sellisel juhul keti paindumist, kuna vändad ja vedav ratas on omavahel jäigalt ühendatud.  

Kuna üks eesmärkidest oli velomobiil kallutatavaks teha, siis ka siin on eeliseks see, et 

kaks tagumist ratast saab panna õõtshoobade abil liikuma üles ja alla. Samuti saab rataste 

rööpme teha kitsa, kuna rataste vahele ei ole vaja jätta ruumi sõitja jaoks.  
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Joonis 2.1  Esiveoline keskliigendiga velomobiil: 1- keskjooksu asukoht, 2-juhtraud, 3-

istme asukoht, 4-pöördtelg, 5-tagumised õõtshoovad 

 

Kuna esimene ratas on vedav, siis on tarvis esirattale suuremat massi kui tagumistele. 

Ülesmäge sõites nihkub aga raskuskese teepinna suhtes tahapoole, põhjustades haarde 

kadumise vedava ratta ja tee vahel ( joonis 2.2). Sama juhtub ka kiirendamisel.  

 

 

 

Joonis 2.2. Massikeskme mõjumise suund: a- tasasel maal sõites,  b-ülesmäge (α näitab 

tõusunurka)  

Kuna esimene ratas tegeleb nii vedamise kui ka pööramisega, siis stabiilsuse 
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seisukohast võivad need tegevused teineteist häirima hakata. Kuna enamasti on jõu 

ülekandmiseks juhilt rattani pedaalid, mida tuleb korda-mööda vändata, siis tekib 

võnkumine, mis paneb kogu ratta küljelt-küljele liikuma. Kui pedaalid asetsevad juhitava 

ratta küljes, siis kandub see võnkumine üle juhtrattale ja paneb selle liikuma sõitjale 

ebasobivates suundades. Lahenduseks sellele probleemile on see, et kett viiakse ketirataste 

või rullikute abil ratta pöördtelje kaudu esirattani. Ratta pööramisel paindub ka kett, mis 

tähendab keti kiiremat kulumist, samuti oleneb ratta pööramisraadius keti painduvusest. 

Kasutatakse ka nurkülekannet ketiratastega. Mõlemal juhul mõjutab siiski pedaalidele 

avaldatav surve pööramist, kuna tegu ei ole sümmeetrilise süsteemiga ja jõu ülekanne 

toimub vaid ühelt poolt. Sellele vaatamata kasutatakse esivedu paljudes inimjõul liikuvates 

võistlussõidukites ja igapäeva liikurites. Selle peamiseks põhjuseks on nende väiksem 

materjalikulu ja ka keti lühike teekond vedava rattani.  

Keskel asetseva pööramistelje tõttu on sellisele tüübile keeruline velomobiilile omast 

aerodünaamilist kesta paigaldada. Võimalik on teha kaks osa eraldi, üks taha ja teine ette, 

kuid keskmine osa jääb siis lahtiseks. Võimalik oleks ka veniv riie paigaldada, mis 

pööramise ajal deformeerub ja otse sõites on tavapärases olekus. Taga asetseva 

pööramisteljega on võimalik paigaldada üksainus kabiin, mis oleks kinnitatud esimese osa 

külge. Tagumine pöörav ja kallutav osa jääks kesta alt välja.  

Kuna pööramine on viidud keskele, siis tavapärasele sõidukile omast sõidudünaamikat 

sellel ei ole. Järeljooksu puudumise tõttu selliselt konstrueeritud lamamisratta stabiilsus 

kiiruse suurenedes väheneb. Positiivne järeljooks (joonis 2.3) suurendab sõiduki stabiilsust, 

kuna hõõrdejõud tekitavad ratta pööramisel vastupanumomendi, mis tahab ratast otseks 

tagasi pöörata [21]. See on ka peamine põhjus, miks on mootorrattaga ja jalgrattaga 

võimalik sõita juhtrauast kinni hoidmata. Keskelt pöörataval velomobiilil on järeljooksu 

mõju asendunud sellega, et pöörates tõuseb käändtelg koos juhiga kõrgemale, põhjustades 

selle, et maa külgetõmbejõud tahab ratast otseks pöörata nii kohapeal seistes, kui ka sõites 

[22] Siiski kiiruste kasvades kaotab ta stabiilsust tee ebakonaruste, samuti tõusude ja 

languste tõttu, kuna siis mõjub rattale tõusudest ja langustest põhjustatud massi nihkumine. 

Siiski on sellist tüüpi kaherattalise lamamisrattaga sõidetud isegi kuni 70 km/h. Kolmanda 

ratta lisamine suurendab stabiilsust, kuid üldiselt võib sõiduk siiski jääda närviliseks 

suurtel kiirustel. 
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Joonis 2.3. Positiivne järeljooks tavalisel jalgrattal: a- käändtelje pikikalle, b- järeljooks  

 

Tagapööramisega sõidukit on paljud üritanud teha tema lihtsama konstruktsiooni, kitsama 

pööramisraadiuse ja väiksema materjalikulu pärast. Vähestel on see ka õnnestunud. Veel 

vähem on õnnestunud teha kaherattalisi taga-pööramisega sõidukeid, millega on võimalik 

stabiilselt sõita. Kolme ja enama rattaga on tehtud ka autosid ja muid sõiduvahendeid. Kui 

on lahendatud taga pööramisega esinev ebastabiilsus, jääb siiski probleemiks see, et 

manööverdamisel ei liigu mitte esiots takistusest mööda, vaid tagaots liigub takistuse 

suunas. See teeb keeruliseks ootamatutest takistustest mööda põikamise ja tagajärjeks on 

tavaliselt kokkupõrge. Samuti ei tunneta inimene oma tasakaalu meelte abil sõiduki asendit 

alati õigesti, kuna tsentrifugaaljõud mõjub kurvi sisenemisel sisekurvi suunas, vastupidiselt 

tavapärasele esirataste pööramisele, kus tsentrifugaaljõud mõjub väliskurvi poole. 

Lihtsustatult võib seda ette kujutada mootorpaadi liikumisega vees. 

 

On olemas kallutatavaid tagaratta pööramisega kolmerattalisi sõidukeid, millel on 

pööramine otseselt seotud sõiduki kaldenurgaga. Kui rataste rööbe teha piisavalt lai, siis ei 

teki neil ümbermineku ohtu.  

 

Tänapäeval kasutatakse tagarataste pööramist hea manööverdamisvõime tõttu tõstukitel, 

aga ka mitmetel ideeautodel sellel põhjusel, et siis on võimalik auto esiosa kompaktsemaks 
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teha, kuna ei ole tarvis ruumi esirataste pööramise jaoks. Samuti ka manööverdamisvõime 

pärast, mida kitsastel linnatänavatel ja parkimisel vaja läheb. See võimaldab teha kitsaid 

kallutatavaid sõidukeid, nagu näiteks Toyota i-ROAD. pööramise stabiilsuse jaoks 

kasutatakse paljusid arvuti poolt juhitavaid elektroonilisi seadmeid, mis teevad sellise 

lahenduse stabiilseks, kuid keerukaks ja kalliks. Kasutatakse ka nelja ja enama ratta 

pööramist maastikuautodel, veoautodel ja ka sõiduautodel. 

 

2.1.2. Tagaveoline variant 

 

Tagaveolise velomobiili puhul on valida samuti mitme erineva disainlahenduse vahel. 

Võimalik on paigutada kaks ratast ette ja üks taha või ka vastupidi. Kui kaks ratast taha 

panna, siis peavad tagumised rattad tegelema nii vedamise kui kallutamisega ja esiratta 

hooleks jääb vaid pööramine. Jalgratta rataste kerge ehituse tõttu sobivad need eelkõige 

radiaalsuunaliste jõududega toime tulemiseks, seega rattad tuli koos kerega kalduma 

panna. Vaja on diferentsiaali, et mõlemad tagumised rattad vedavaks teha. Võimalik on ka 

ainult üks ratas vedavaks teha ilma, et sõiduomadused oluliselt halveneksid tavapärastes 

tingimustes. Siiski kasutatakse sellist varianti vähe, kuna kallutamise funktsioon lisab 

keerukust ja seeläbi ka maksumust. Ees üks ja taga kaks ratast on ebastabiilsem ka 

kurvides kus inertsijõud (Fr) mõjub sõiduki ette nurka, põhjustades liiga suure kiiruse 

korral sõiduki ümbermineku (joonis 2.4) [23].  Kallutatavatel kolmerattalistel on võimalik 

seda efekti vältida. Kuna kaks ratast on taga ja üks ees, siis aerodünaamika seisukohalt on 

see kahjulik, kuna sõiduki tagaosa on sel juhul laiem eesmisest. Aerodünaamilise 

efektiivsuse seisukohalt peab sõiduk olema nii-öelda vihmapiisa kujuga, ehk siis eest laiem 

ja sujuvalt kitsenema taha poole. Heaks näiteks on linnud ja kalad, kes on kohastunud 

ületamaks vastavalt õhu ja vee takistusjõude [24]. 
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Joonis 2.4. Sõidukile mõjuv inertsijõud kurvisõidus 

 

Taga üks ratas ja ees kaks on levinum variant inimjõul liikuvate sõidukite osas ja ka muude 

kolmerattaliste sõidukite puhul tema parema aero- ja sõidudünaamika pärast. Tagaratta 

ülesanne on vedada ja eesmiste ülesanne pöörata ja ka kallutada. Jõuülekanne väntadest 

tagarattani on lihtne, kuna vedama peab ainult ühte ratast. Samuti saab velomobiili teha 

vihmapiisa kujuga, ehk tagant kitseneva. Esirattad paiknevad kas juhi jalgade juures või 

kaugemal eespool. Jalgade kõrval asetsevad esirattad hoiavad kokku velomobiili 

kabariitmõõtmeid, samas kui kaugemal eespool asetsevad rattad ei jää juhile kurvides jalgu 

ja võimaldavad velomobiili laiuse väiksena hoida. Kaugemal asetsevad rattad tähendavad 

jällegi seda, et juhtsüsteemid ja kallutamissüsteemid tuleb viia kaugele ette rataste juurde, 

see tähendab suuremat materjalikulu ja suuremat massi. Sõitja jalgade kõrval asetsevad 

rattad hoiavad kokku massi, kuid teevad velomobiili laiemaks, kuna ratastel on vaja ruumi, 

et pöörata. On ka võimalik teha esirattad väikesed või panna juht kõrgele istuma nii, et ta 

jääks nii sirgelt sõites, kui ka kallutades kõrgemale esiratastest. Väikesed esirattad 

suurendavad jällegi hõõrdetakistust. Kõrgel asuv juht on paremini nähtav. Samas laiemalt 

asetsevad rattad lisavad stabiilsust.  
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2.1.3. Valitud disainlahendus 

 

Valiku tegemisel lähtuti iga variandi positiivsetest ja negatiivsetest omadustest. Koostati 

morfoloogiline tabel ja vastavalt ülesande tingimustele valiti sobivaim variant. 

Morfoloogilise tabeli abil on võimalik laiendada disainiprobleemide lahenduste otsimise 

piirkonda ja aitab kiiremini jõuda lõpliku lahenduseni. Tabel 2 näitab võimalikke variante 

velomobiili disainimisel [20]. 

 

Tabel 2. Velomobiili disaini morfoloogiline tabel  

Funktsioon Variandid 

Jõuülekanne kett hoovad rihm kardaan 

Ajami liik lihasjõul 
hübriid (inimene 

ja mootor) 
- - 

Rataste arv ja 

asetus 

kaherattaline, 

üks ees ja teine 

taga. 

kolmerattaline, 

üks ees ja kaks 

taga 

kolmerattaline 

kaks ees ja üks 

taga 

neljarattaline, 

kaks ees ja kaks 

taga 

Vedav ja juhtiv 

ratas 

esiratas vedav ja 

juhtiv 

esiratas vedav ja 

tagaratas juhtiv 

tagaratas vedav 

ja esiratas juhtiv 

tagaratas vedav 

ja juhtiv 

Kallutamine kallutamatu 

vaba kallutus 

(otseselt 

juhtimatu) 

kallutus seotud 

pööramisega 

kallutamine 

otseselt juhitav 

sõltumata 

sõiduki 

pöördenurgast 

Raami materjal alumiiniumsulam teras komposiit muu 

Istme materjal plastikiste võrkiste puidust iste metallist iste 

Istumisasend kõhuli selili püsti - 

 

 

Võttes arvesse eelnevat otsustati, et velomobiil tuleb tagaveoline kolmerattaline ühe 

vedava tagarattaga ja kahe juhtiva esirattaga. Välja tuli mõelda jõuülekanne, 

juhtimismehhanism ja kallutusmehhanism.  

 

Velomobiili kompaktsus on üks põhilisi parameetreid, mida arvestati. Liiklusseaduse 

kohaselt on kolmerattalise jalgratta lubatud maksimaalne laius 1,25 meetrit 
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ja kaherattalisel 0,8 meetrit. Eesmärgiks võeti, et velomobiil ei oleks üle 0,8 meetri lai. 

Rataste rööbe ehk  samal teljel asetsevate rataste keskpunktide omavaheline kaugus valiti 

0,6 meetrit. Kitsamat sellest ei ole otstarbekas teha, kuna kaks ratast on velomobiilil ees, 

kus ka jalad asuvad, siis kitsam rööbe tähendaks seda, et juhi jalad jäävad rataste 

pööramisel liiga palju ette. Velomobiili pikkuse määras sõitja asend ja osaliselt ka rataste 

paigutus. Kuna üks vedav ratas on taga, siis see lisab velomobiilile pikkust. Velomobiili 

pikkus ilma kestata on 1,8 meetrit.   

 

Velomobiili kõrgus valiti selliselt, et sõitja silmade kõrgus oleks samal tasandil autojuhi 

silmade kõrgusega. Siis on velomobiili juht paremini märgatav ja näeb ka ise paremini 

ümbritsevat. Valitud disaini puhul on velomobiili juhi silmade kõrgus 1,3 meetrit ja seda 

saab reguleerida seljatoe kõrguse muutmisega ja  rataste asendi muutmisega. Sõitja 

istumiskõrgus maapinna suhtes on 0,55 meetrit. 

 

Velomobiili mass peab olema võimalikult väike. Velomobiili kere materjaliks valiti 

alumiiniumsulam  6063-T6, kuna see on kaubanduses kättesaadav ja kerge materjal. 

Alumiiniumsulamist tehti samuti tagumine õõtshark ja ka istme seljatugi. Eesmised  

õõtshoovad ja teised vastutusrikkad detailid tehti terasest.  

 

Velomobiil peab olema stabiilne ja kergelt juhitav nii aeglastel kui ka suurtel kiirustel. 

Stabiilsus peab säilima ka kurvisõidul. Selle saavutamiseks peab sõiduki geomeetria olema 

õigesti tehtud. 

 

2.2. Konstruktsioon 
 

Velomobiili prototüübi maksumus pidi olema võimalikult madal. Eelarveks planeeriti 

paarsada eurot. Selle asemel, et osta ja tellida uued detailid, otsustati taaskasutada vanu. 

Kuna velomobiil kasutab enamuses tavajalgrattaga samasid detaile, nagu näiteks ketirattad, 

käiguvahetajad, pidurid, jne, siis otsustati osta jalgrattad, mida velomobiili tarbeks 

kasutada. Autoril oli olemas alumiiniumsulamist raamiga jalgratas, mida sai samuti 

kasutada velomobiili raami jaoks. Juurde osteti 2 kasutatud BMX tüüpi trikiratast nende 

vastupidavama konstruktsiooni pärast.  
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2.2.1  Raam 

 

Velomobiili raami põhiliseks materjaliks valiti alumiiniumsulam, kuna lõputöö autoril olid 

olemas alumiiniumsulamist nelikanttorud mõõtudega 20x15x1,5 mm, siis otsustati need 

kasutusele võtta. Juurde osteti ka 20x20x2 mm alumiiniumsulamist nelikanttorud. Kuna 

kasutatav materjal on suhteliselt õhuke, siis tuli konstruktsioon hoolikalt läbi mõelda, et ei 

tekiks raami läbipaindeid tööolukorras. Terast kasutati juhtimis- ja kallutamismehhanismi 

teostamisel, kuna need peavad taluma suuremat koormust.  

 

Raam koosneb põhiliselt  kolmest üksusest: raamtoes, tagumine õõtshoob ja eesmine 

kallutamis- ja juhtimisüksus. Raamtoese külge kinnitub tagumine õõtshoob, seljatugi ja 

eesmine terasest kallutus – ja juhtimissüsteemi osa. Kuna velomobiil on mõeldud 

igapäevaseks kasutamiseks, siis otsustati mugavuse suurendamiseks ja raamile mõjuvate 

löökkoormuste vähendamiseks teha vedrustus. Prototüübil otsustati kasutada 

kummipuhvreid, mis leevendavad oluliselt teelt tulevat vibratsiooni. Samuti parandab see 

raami eluiga.  

 

Raamtoes on näidatud joonisel 2.5. Velomobiil tehti arvestusega, et seda oleks võimalik 

muuta kaherattaliseks lamamisrattaks, seepärast tehti kogu kallutamise- ja pööramise 

mehhanism ära võetav. Raamtoesele kinnituvad kõik detailid poltliidete vahendusel. 

Jooniselt nähtav roolikann ei ole velomobiili juures kasutusel vaid on ette nähtud 

lamamisratta jaoks. 

 

Tagumine õõtshark tehti alumiiniumsulamist kerega jalgratta tagumisest osast (joonis 2.6). 

Seda muudeti kompaktsemaks ja lisati pöördetelg ning kummipuhver. Alles jäeti 

keskjooksu osa velomobiili keskmiste ketirataste jaoks. Samuti jäeti alles V- piduri 

kinnitus tagapiduri jaoks. Alles jäeti ka ketipinguti ja tagaratta kinnituskohad.  
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Joonis 2.5.  Velomobiili raamtoes: 1-keskjooksu kinnitus, 2- kallutussüsteemi kinnitus, 3-

tagahoova kinnitus, 4,5-seljatoe kinnitus, 6-roolikann 

 

 

Joonis 2.6. Tagumine õõtshark: 1- hoova pöördetelg, 2-keskjooks, 3-tagaratta 

kinnitusaasad, 4-piduri kinnitus, 5-kummipuhver 

 

Sellise raami kujunduse korral istub juht 55 cm kõrgusel maapinnast ja sõitja silmad jäävad 

keskmiselt 130 cm kõrgusele. Võrdluseks võib tuua näiteks auto Audi A4 mille katuse 

kõrgus  on veidi üle 140 cm. 

 

Seljatugi kinnitub raamtoese külge ning selle kaldenurka on võimalik reguleerida (joonis 

2.7). Seljatoe külge tehti ka pakiraami kinnitus, see tähendab, et seljatugi peab olema 

piisavalt tugev, et toetada nii sõitja selga kui ka pagasit. 
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Joonis 2.7. Velomobiili seljatugi: 1- astmelise reguleerimise avad, 2- seljatoe kinnitus 

raamile, 3- pakiraami kinnituse avad. 

 

 

2.2.2. Kallutamise mehhanism 

 

Tingimus kallutusmehhanismile on, et kallutust oleks võimalik vahetult juhtida. Süsteem 

pidi samuti olema võimalikult lihtne ja võimalikult väheste liikuvate osadega.  

Esialgne mõte oli panna esirattad eraldi õõtshoobade peale, mis liiguvad üles ja alla. 

Reaktiivvarrastega on nad kinnitatud kiige külge (joonis 2.8). Kiik on kinnitatud õõtshoova 

külge, mis kinnitub raamtoese külge  (joonis 2.9). Niimoodi tehes muutub küll järeljooksu 

pikkus ratastel, kuid kuna üks õõtshoob liigub üles sama palju kui teine liigub alla, siis 

need jõud peaksid teineteist tasakaalustama. Sellist lahendust on võimalik kasutada 

mittepööratavate rataste juures. Süsteem on lihtne, väheste liikuvate osadega ja seega ka 

töökindel.  
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Joonis 2.8. kallutamise mehhanism altvaatest: 1- kiik, 2- reaktiivvardad, 3- õõtshoovad 

 

a 

 

B 

Joonis 2.9. Kallutamise mehhanismi külgvaade: a-rattad on kõrvuti ja velomobiil seisab 

sirgelt, b- rattad on kallutamise asendis, 1- õõtshoovad, 2-pöördetelg, 3- kaldevardad, 4- 

õõtshoob, 5-kummipuhvri asukoht, 6- pöördetelg (kinnitus raamtoese külge) 

 

2.2.3. Juhtimismehhanism 

  
Juhtimismehhanismi juures kasutati Ackermanni printsiipi. See tähendab, et kurvis 

sisemine ratas peab pöörama rohkem kui välimine. Lihtsaim viis seda saavutada on joonise 

järgi. Kui rattad on täielikult välja pööratud, siis rataste käänmikutappide teljepikendused 

peavad lõikuma tagasillast tõmmatud teljepikendusel (joonis 2.10) [21]. Joonisel välimise 

ratta nurk α on väiksem, kui kurvisisese ratta nurk β. 

 

 

Joonis 2.10. Rataste pöördenurkade vahe 

Ackermanni põhimõtet on võimalik teostada roolitrapetsiga. Roolitrapets tekib, kui  
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käändtelgede keskpunktidest tõmmata sirgjooned tagatelje keskpunktini (joonis 2.11). 

Nende joonte peale peavad jääma rööpvarda kinnituspunktid. Probleemid tekivad sellest, et 

käändteljed ei ole maapinna suhtes tavaliselt vertikaalsed ja seega täiesti täpset ackermanni 

juhtimisgeomeetriat niiviisi saavutada ei ole võimalik.  

  

Joonis 2.11. Käändmike keskpunktidest tõmmatud sirgjooned tagatelje keskpunktini: 1-

käändmik, 2-rööpvarras, 3- tagatelg 

 

Selleks, et kallutamise ajal rataste kokkujooks ei muutuks tuli rööpvarras paigutada 

võimalikult õõtshoobade pöördtelje lähedale. 

Lihtsuse mõttes otsustati juhtrauad kinnitada vahetult rataste käändtelgede külge, nii saab 

juhtida nii kallutamist kui ka pööramist. Halb külg selle juures on see, et pööramisel 

liiguvad juhtrauad paremale ja vasakule. Kui gondel velomobiilile ümber ehitada, siis 

selline lahendus ei sobi, kuna siis peab gondlis olema piisavalt vaba ruumi, et juhtrauad 

mahuksid liikuma. 

Käändtelgedele anti külgkalle, et käänuraadius oleks null (joonis 2.12). Käänuraadius on 

null kui käändtelgedelt tõmmatud sirgjoonelised pikendused puutuvad maapinda rehvi ja 

maapinna kokkupuute punktis. Kui käänuraadius on null siis rattale mõjuvad jõud teda ei 

pööra [21].  
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Joonis 2.12. Käänuraadius null: 1-käändteljed 

 

Selline lahendus ei osutunud siiski edukaks, kuna kallutamine ja pööramine segasid 

teineteist. Kallutades liiguvad rattad teineteisest eemale ja rataste rööpme laius muutub 

(jooniselt 2.13). Rööpme laienemine tingis selle, et velomobiil ei olnud kurvides stabiilne 

ja teda oli raske juhtida. 

 

a 

 

b 

Joonis 2.13. Velomobiili rööpme laienemine kallutamisel. a- velomobiil püstiasendis, b-

velomobiil kaldu. 1- rööpme laius 640 mm, 2- rööpme laius 720 mm 
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2.2.4. Jõuülekanne 

 

 

Pöördemomendi ülekanne pedaalidelt vedava rattani on võimalik mitmel viisil. Kõige 

tavalisem on kettülekanne, kuid kasutatakse ka rihma, kardaani, hoobasid, nööri ja on ka 

ilma ülekandeta versioone, kus pedaalid on otse ratta küljes ja käigud asuvad ratta rummu 

sees. Prototüübi kulude kokkuhoiuks ja lihtsuse mõttes otsustati kasutada tavalist jalgratta 

ketti. Kuna pedaalid asuvad sõiduki eesotsas ja vedav ratas on taga, siis keti vajalikuks 

pikkuseks mõõdeti 340 cm. Kuna nii pikad jalgratta ketid kaubanduses levinud ei ole, siis 

otsustati kasutada kolme tavalist jalgratta ketti, mida on võimalik omavahel ühendada. Pika 

keti tõttu on tavaline probleem, et kett hakkab õõtsuma tee ebatasasuste või kurvide tõttu ja 

tuleb ketiratastelt maha, või käib vastu ratta raami. See juhtub, kuna tavalised ketipingutid 

ei ole mõeldud nii pika keti pingul hoidmiseks. Selle probleemi lahendamiseks on mitu 

võimalust. Näiteks kasutatakse pikki PVC või teflon kattega torusid läbi mille kett jookseb. 

See toetab keti raskust, suunab seda ja ühtlasi kaitseb ketti. Samuti kaitseb see sõitjat keti 

vastu määrdumast. Teine võimalus on kasutada mitut kettülekannet nii, et esimene kett 

liigub eesmiselt ketirattalt keskmisele ketirattale ja sealt edasi läheb teine kett tagarattani. 

Ülekanne otsustati teha kahele poole velomobiili nii, et eesmine kettülekanne asub vasakul 

pool velomobiili ja kannab jõu üle keskmisele ketirattale. Sealt läheb teine kett paremalt 

poolt tagumisele vedavale rattale (joonis 2.14).  

 

 

Joonis 2.14. Kettülekanne ajamilt vedava rattani: a- kettülekanne eesmiselt vedavalt 

ketirattalt (1) keskmisele veetavale ketirattale (2), b- kettülekanne keskmiselt vedavalt 

ketirattalt (1) tagumise veetava ketirattani (2) 
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Selline otsus tehti selleks, et velomobiilil oleks rohkem käike. See annab velomobiilile 

vasakul pool 3 käiku ja paremal pool 21 käiku. Kokku on erinevaid käigukombinatsioone 

velomobiilil 63. See tähendab, et sellise velomobiiliga on mugav sõita nii ülesmäge aeglase 

käiguga, kui ka maanteel kiire käiguga.  

Kuna jalgratastel on tavaks saanud, et kett asub paremal pool, siis on selle järgi disainitud 

ka kõik muu. Väntadel on keermestatud parempoolse pedaali kinnitus vaskpoolse 

keermega ja vasakpoolne pedaali kinnitus parempoolse keermega, mis on vajalik selleks, et 

vältida poltliite lahtitulekut tööolukorras. Lõputöös kasutati tavalisi jalgratta väntasid, kuid 

kuna eesmine kettülekanne on viidud vasakule poole, siis tuli ka vändad vastupidiselt 

kinnitada. Kuna keermed on nüüd vastupidi, siis tuleb pedaalide tahtmatu lahtikeeramise  

takistamiseks paigaldada stopperkruvi. 

Nii vasakul kui paremal pool oli vaja ketipinguteid, kuna käikude vahetumisel muutub keti 

ülekande pikkus. Mõlemale poole paigaldati jalgratta tagumine käiguvahetaja, mis ühtlasi 

ka pingutab ketti. Velomobiili eesmine keskjooks kinnitati alumiiniumraami külge 

poltidega nii, et tema kaugust on võimalik astmeliselt reguleerida ja seega sobib sõiduk 

erineva pikkusega sõitjatele. 

 

2.3. Ümberehitus 
 

Kuna esialgne prototüüp ei täitnud kõiki seatud nõudeid, siis otsustati pööramise- ja 

kallutamise mehhanismid ümber teha. Kuna raam oli olemas, siis tuli pööramise- ja 

kallutamise mehhanism selle järgi teha. See seadis disaini osas piirangud, kuid samas aitas 

probleemi ka kiiremini lahendada, kuna läbi tuli analüüsida vaid lahendused, mis sobivad 

olemasoleva raamtoese külge. 

Kallutamise süsteem tehti üheksa lüliline, varasema viie lüli asemel. Kogu süsteem läks ka 

keerukamaks ja raskemaks. Jällegi oli küsimus, kas teha vedrustus või mitte. Kuna 

vedrustuse lisamine süteemi oluliselt raskemaks ega keerulisemaks ei teinud, siis otsustati 

see siiski lisada. Kasutati jällegi kummipukse.  

Kummagi esiratta jaoks oli vaja kahte õõtshooba, et hoida järeljooks muutumatuna. 

Käänuraadius valiti negatiivne, mis tähendab, et pöördteljest tõmmatud pikendused 

puutuvad maapinda rehvi puutelaigust väljaspool. Soovitatud on käänuraadius null, kuna 
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siis ei mõjuta rattale mõjuvad jõud pööramist. Positiivse käänuraadiuse korral mõjutavad 

rattale mõjuvad jõud pööraist kõige rohkem. Negatiivse käänuraadius valiti, kuna siis on 

võimalik rataste rööbet vajadusel laiendada, ilma, et käänuraadius läheks positiivseks ja 

halvendaks niimoodi sõiduomadusi [21] 

Õõtshoobade pikkused valiti nii, et rataste rööbe ei muutuks kallutamisel. Ülemised 

õõtshoovad on alumistest 30 mm lühemad ja kinnituvad kere külge 10 mm kitsamalt. 

Ülemiste õõtshoobade pikkuseks valiti 190 mm, alumistel 230 mm. Velomobiili lülide 

paigutamise lihtsustatud skeemi on näha joonisel 2.15. 

  

 

Joonis 2.15. Velomobiili kallutusmehhanism eestvaatest: 1- raamtoes koos velomobiili 

ligikaudse kontuuriga, 2- juhtraud, 3- esirattad, 4-kummipuksid, 5-kallutamise kiik, 6-

õõtshoovad, 7- käänmikud. 

 

Suurim probleem eelmise disainiga oli rataste rööpme laienemine, mis mõjutas velomobiili 

käitumist kurvis. Uue disaini puhul väheneb rataste jooksulaius ehk rööbe vaid veidi üle 
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1 mm, mis velomobiili kallutamisel ebastabiilseks ei tee, kuna rehvide elastsuse tõttu see ei 

mõjuta velomobiili käitumist (joonis 2.16).  

 

 

Joonis 2.16. Kallutamise lihtsustatud skeem eestvaatest: a- velomobiil püstiasendis,         

b- velomobiil kaldu 

 

Juhtimismehhansim tuli teha ümber, kuna nüüd liiguvad käändteljed üles ja alla kumbki 

kahe õõtshoova peal, siis tuli kasutada kahte rööpvarrast, mis on kinnitatud roolikolmnurga 

külge. See on vajalik selleks, et kallutamine pööramist ei mõjutaks. Juhtraud asub 

juhitavatest ratastest kaugel, seega tuli roolivarda abil ühendada roolikolmnurk juhtrauaga. 

Joonisel 2.17 on näha roolisüsteem küljelt vaadatuna. Rooli kolmnurk α paigutati 60 

kraadise nurga alla maa suhtes, kuna siis mõjutab sõiduki kallutus pööramist kõige vähem. 

Selleks, et mõju üldse ei oleks tuleb kasutada lisaliigendeid, mis teeb konstruktsiooni 

veelgi keerukamaks ning kallimaks.  



33 

  

 

Joonis 2.17. pööramismehhanism küljelt: 1-rooli kolmnurk, 2- rööpvarraste kinnitus, 3- 

õõtshoobade kinnitused, 4-roolivarras, 5- rool, α- roolikolmnurga asend maa suhtes 

 

Ackermanni printsiip saavutatakse rooli kolmnurga abil, mis pöörab kurvisisest ratast 

rohkem, kui välimist. Roolikolmnurk ja kogu pööramissüsteem alt vaadatuna on näha 

joonisel 2.18. 

 

 

Joonis 2.18. Juhtimismehhanism alt vaadatuna. 1- käänmikud, 2- rooli kolmnurk, 3- 

rööpvardad, 4- roolivarras, 5- rool 

 

Rööpvardad asetsevad õõtshoobade vahel täpselt nende keskel, et vältida  kallutamisel 

rataste kokku või lahkujooksu.  Pööramismehhanism eestvaatest on näha joonisel 2.19.  
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Joonis 2.19. pööramismehhanism eestvaatest:1-käänmikud, 2- rööpvardad, 3- 

roolikolmnurk 

 

Käändmiku kinnitamiseks õõtshoobade külge kasutati kuulliigendeid. Kuulliigendite 

pöördenurk  on harilikel kaubanduses saadaolevatel liigenditel 13⁰ kummalegi poole. Kuna 

velomobiil on kallutatav ja maksimaalne kallutuse nurk oleneb otseselt kuuliigendite 

pöördenurgast, siis otsustati kuulliigendite pöördenurka suurendada, lisades neile puksid 

(joonis 2.20). See võimaldab sõiduki kallutamise võimet suurendada. Liigendi 

pöördenurgaks saadi ligikaudu 35⁰. 

 

 

Joonis 2.20. Kuulliigend lisatud puksidega: a- liigend otseasendis, b- liigend maksimaalse 

pöörde asendis 
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2.4. Liikumistakistuse arvutused 
 

 

Nagu eespool juttu oli kulub suurim osa ratturi energiast õhutakistuse ületamise peale. 

Seega kõige tähtsam on vähendada õhutakistust. Parim viis seda vähendada on 

aerodünaamilise gondli abil, mis suunab õhu velomobiilist mööda. Õhu takistust saab 

arvutada valemiga 3.1.1.1. Õhuakistuse tegur ilma kestata leiti programmi Autodesk Flow 

Design abil. Selleks saadi ilma gondlita velomobiili puhul 0,68. Sõiduki ristlõikepindala on 

ligikaudu 0,50m² koos sõitjaga. Gondli lisamisel langes õhutakistuse tegur 0,27 peale ja 

sõiduki ristlõikepindala suurenes 0,63 m²-ni. Õhu tihedus mere tasandil on 1,225 kg/m³. 

Sõiduki kiiruseks valiti 14 m/s, mis on ümber teisendatuna umbes 50 km/h. 

 𝐹 = 𝐶𝑑 · 𝐴 · 𝑝 · (
𝑣2

2
)       (3.1.1.1) 

 

Kus: F- õhu takistusjõud (N) 

       Cd-õhutakistuse tegur 

       A- sõiduki ristlõikepindala (m²) 

       p- õhu tihdus (kg/m³) 

       v- sõiduki kiirus (m/s) 

 

Arvutuse tulemusena leidsime, et õhutakistuse väärtus 50 km/h sõites on 40,8 N gondlita 

sõidu puhul ja 18,9 N koos gondliga. 

Võimsuse, mis kulub õhutakistuse ületamiseks saame leida valemist 3.1.1.2 [25]. 

 

𝑃1 = 𝐹 · 𝑣          (3.1.1.2) 

Kus P1- õhutakistuse ületamiseks vajalik võimsus (W) 

       F- õhu takistusjõud (N) 

       v- sõiduki kiirus (m/s) 

 

Arvutuse tulemusena leidsime, et õhutakistuse ületamiseks kiirusel 50 km/h läheb vaja 

571,4 W võimsust gondlita sõidul ja 264,7 W gondliga. 

Veeretakistust on võimalik leida valemi 3.1.1.3 abil. Velomobiili veeretakistusteguriks 

võeti 0,005. Ratta massiks koos sõitjaga arvestati 100 kg. Raskuskiirenduse ligikaudne 

väärtus maapinnal  on 9,81m/s² [26]. 
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 𝐹𝑣 = 𝑐 · (𝑚 · 𝑔)                       (3.1.1.3) 

Kus  Fv- Veeretakistusjõud (N) 

       c- veeretakistustegur 

       m-mass (kg) 

       g- raskuskiirendus (m/s²) 

Veeretakistuseks leiti 4,9 N. Selle ületamiseks vajalik võimsus leitakse valemiga 3.1.1.4. 

𝑃2 = 𝐹𝑣 · 𝑣     (3.1.1.4) 

Kus P2- veeretakistuse ületamiseks vajalik võimsus (W) 

      Fv- veeretakistusjõud (N) 

     v- sõiduki liikumiskiirus (m/s) 

 

Veeretakistuse ületamiseks vajaliku võimsuse liikumiskiirusel 50 km/h leidsime 68,7 W. 

Kogu liikumise takistuse leiame, kui liidame veeretakistuse ja õhutakistuse omavahel 

kokku. Vastuseks saame 45,7 N gondlita sõidu korral, ning 23,8 N gondliga sõidul. 

Vajaliku koguvõimsuse 50 km/h sõitmiseks leiame, liites hõõrdejõudude ja 

tuuletakistusjõu ületamiseks vajalikud võimsused kokku. Vastuseks saame 640W ilma 

gondlita ja 333 W gondliga.  

Tulemustest selgus, et gondli lisamisel langeb tuuletakistuse osakaal üle poole võrra 

kiirusel 50 km/h sõites. Veeretakistus jääb samaks. Takistusjõudusid saab vähendada 

gondli täiuslikuma disainiga ning hõõrdejõudude vähendamisega. Samuti kergemate 

materjalide kasutamisega. 

 

 

2.5. Tuuletunnel 
 

Tuuletunnelit kasutatakse aerodünaamiliseks testimiseks, milles uuritakse õhu liikumist 

ümber tahke keha. Algselt kasutati tuuletunneleid lennumasinate testimiseks, kuid hiljem 

ka maa peal liikuvate sõidukite ja ehitiste jaoks. Tuuletunnel koosneb ventilaatorist, mis 

paneb õhu liikuma ja tunnelist, kus õhk liigub. Uuritava objekti külge paigaldatakse 

tundlikud sensorid, mis mõõdavad tuule poolt tekitatud survet ja ka muid aerodünaamilisi 

jõudusid. Uuritav objekt seisab paigal ja õhk liigub ümber tema. Tuuletunnelist saadud 

andmete täpsuse suurendamiseks kasutatakse maa peal liikuvate sõidukite testimiseks ka 

liikuva põrandaga tuuletunneleid. Kuna reaalselt tuuletunnelis testimine on kallis, siis 

 

 



37 

  

kasutatakse ka arvutihüdrodünaamikat ehk CFD-d (Computational Fluid Dynamics), mis 

annab ette umbmäärase tuuletakistuse. Mida võimsam arvuti ja parem programm, seda 

täpsemad tulevad tulemused. Samuti peavad algandmed olema täpsed [27, 28].  

Lõputöös kasutati virtuaalset tuuletunnelit programmis Aotodesk Flow Design. Programmi 

abil oli võimalik määrata sõiduki õhutakistusteguri ja takistusjõu. See andis võimaluse ka 

võrrelda velomobiili gondliga ja ilma gondlita. Gondliga velomobiili virtuaalses 

tuuletunnelis on näha jooniselt 2.21. Õhutakistustegur tuli keskmiselt 0,27. Tulemus on 

hea, võrreldes tavalise jalgrattaga, mille õhutakistusteguri väärtus on keskmiselt 1,0. 

 

 

Joonis 2.21. Velomobiil tuuletunnelis. Kollased jooned tähistavad õhu liikumist kiirusel 14 

m/s, punased jooned on sellest kiiremad ja sinised jooned on aeglasemad 

 

Ilma gondlita testi jaoks joonestati virtuaalinimene velomobiilile (joonis 2.22).  

 

Joonis 2.22. Virtuaalinimene velomobiilil  
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Inimese mõõtmed võeti võimalikult täpselt töö autori keha mõõtmete järgi. Joonis jäeti 

nurgeliseks, kuna reaalselt on inimestel kiiver peas ja riided seljas, mis suurendavad 

tuuletakistust märgatavalt. Antud joonisele neid ei lisatud. Tuuletunnelis teostatud katset 

on näha jooniselt 2.23. Õhutakistusteguri keskmiseks väärtuseks kujunes 0,68. 

 

 

Joonis 2.23. Velomobiil tuuletunnelis gondlita. Kollased jooned tähistavad õhu liikumise 

kiirust 14 m/s, sinised jooned on sellest aeglasemad 

 

 

2.6.   Lõplike elementide meetod 
 

Lõplike elementide meetod (FEM) on arvutusmehhaanika meetod füüsikaülesannete 

lahendamiseks. See meetod võimaldab leida keerukate kujundite läbipainet ja pinget. 

Samuti saab selle meetodiga uurida vedelike liikumist. Vaadeldav piirkond jagatakse 

osapiirkondadeks, mis lahendatakse kõik diferentsiaalvõrrandite abil iseseisvalt, misjärel 

saadakse kogu piirkonna lahendus, kombineerides neid elemente omavahel. See annab 

ligikaudse tulemuse, kuid on oluliselt kiirem kui kogu piirkonna korraga lahendamine [29]. 

 

Lõplike elementide meetodi abil tehti kindlaks erinevate raamiosade läbipaine. Tähtsaim 

osa oli raamtoes, mille külge kinnituvad teised detailid. Joonisel 3.1 on näha raamtoese 

läbipaine 1000 N jõu korral, mis mõjub velomobiilile, kui juht istub oma kohal. 

Ümberteisendatuna on see umbes 100 kg. See ei arvesta sõitmisel tekkivaid dünaamilisi 

jõudusid. Antud disaini korral on tekkiv läbipaine maksimaalselt 0,8 mm. 
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Joonis 3.1. Raami läbipaine 

 

Joonisel 3.2 on näha tagakiik, mis deformeerub maksimaalselt 0,8 mm kui talle mõjub 

1000N jõud.  

 

 

Joonis 3.2. Õõtshargi läbipaine  

 

Lõplike elementide meetodiga kontrolliti ka muid tähtsaid detaile, nagu näiteks 

kaldemehhanismi. Joonisel 3.3 on näha kallet reguleeriva kiige läbipainet 1000 N jõu 

korral. Tulemustest selgus, et detail paindub läbi maksimaalselt 0,04 mm.  
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Joonis 3.3.  Kiige läbipaine  

 

Katsetati ka alumise õõtshoova läbipainet 1000N jõu korral (joonis 3.4). Läbipaindeks leiti 

ligikaudu 2 mm, mis jääb siiski lubatu piiridesse, kuna nii suurt jõudu üheleainsale 

õõtshoovale reaalsuses ei mõju. 

 

Joonis 3.4. Alumise õõtshoova läbipaine 
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3. TULEMUSED JA ARUTELU 
 

Lõputöö tulemusena modelleeriti ja ehitati valmis kallutatav velomobiili prototüüp.  

 Kallutamise süsteem tehti küll piloodi poolt vahetult kontrollitavaks, kuid osutus 

ebamugavaks, kuna kallutamise ajal liikus käepide sõitjale lähedale ja sellises asendis oli 

sõidukit ebamugav pöörata. Kiiruse kasvades siiski selgus, et sõiduk on stabiilne. Aeglase 

sõidu stabiilsus vajab parandamist. Selle lahendamiseks tuleb juhtimismehhanismi 

parendada. Samuti kuna kasutati kuulliigendeid, siis velomobiili juhtimis- ja 

kallutamismehhanismide liikuvus sõltub nende liikuvusest ja tuli leida kompromiss 

kallutusnurga ja pööramisraadiuse vahel.  

Velomobiili konstruktsiooni on võimalik lihtsustada, näiteks on võimalik vedrustus ära 

kaotada ning sõidudünaamikas järeleandmisi tehes kaalu kokku hoida. Sõidudünaamika all 

on mõeldud eelkõige käänuraadiust ning rööpme muutumist. Kui käänuraadius teha 

positiivseks ja ja rattad kinnitada neljalülilisse parallelogrammi, siis tuleb konstruktsioon 

märgatavalt lihtsam ning kergem. Niiviisi aga muutub rööbe kallutamisel (joonis 3.5) 

Rööbe ei muutu, kui veljed teha seest õõnsaks nii, et käänuraadius on null. See eeldab 

rataste ümberehitamist.  

 

Joonis 3.5. Lihtsustatud kallutusmehhanism eestvaatest: 1-rattad, 2-kere, 3- ülemine ja 

alumine õõtshoob, 4- käänmikud 

Prototüübiga on võimalik koha peal jalgu maha panemata püsti seista ja ka väga aeglastel 
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kiirustel sõita, mida traditsioonilise kallutatava lamamisrattaga on keeruline teha. Aeglastel 

kiirustel esineva ebastabiilsuse peamisteks põhjustajateks on rooliloks, mis esineb 

kuullaagrite ebatiheda kinnituse tõttu. Juhtimist ja kallutamist mõjutab tugevasti ka 

kuulliigendite liikuvuse piiratus. Neid vigu on võimalik parandada ja niiviisi velomobiili 

sõiduomadusi parandada. Lõplikke järeldusi pole võimalik teha, kuna töö autor ei ole 

sõitnud kallutatava lamamisrattaga. 

Prototüübi iste peab olema sõitjat külgedelt toetav, kuna käepide on koos kallutamisega 

liikuv ja ei paku juhile toetust istmes püsimiseks. Võimalik on ka turvavöö paigaldus, kuid 

see eeldab samuti turvakaare ja muude ohutust tagavate detailide paigaldamist. 

Velomobiili virtuaalkeskkonnas on võimalik näha joonisel 4.1. Jooniselt on puudu 

vähetähtsad detailid, mida ei olnud tarvis joonestada.  

 

Joonis 4.1. Velomobiil virtuaalkeskkonnas 

 

Velomobiili prototüüp ilma istme ja muude proovisõiduks väheoluliste detailideta on näha 

joonisel 4.2.  
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Joonis 4.2. Velomobiili prototüüp 

 

Kallutamismehhanism teeb sõiduki konstruktsiooni keeruliseks ja lisab massi. Samuti on 

rohkem hooldatavaid liigendeid, mis tuleb kulumise korral välja vahetada. Samas 

vedrustusega kallutamise mehhanism tavalisest vedrustusega mehhanismist palju ei erine, 

lisandub vaid üks liigend kallutamise kiige kujul ja pööramise mehhanism läheb 

keerukamaks. Positiivseks muutuseks on jällegi see, et kallutatava sõidukiga on võimalik 

kurve kiiremini läbida, mis annab neile näiteks võistlustel eelise. Kolmerattaliste 

lamamisrataste ja velomobiilide ühe eelisena on nimetatud, et seda saavad juhtida ka 

inimesed, kellel puudub tasakaalutunnetus, või on see nõrk. Kallutatava sõiduki puhul on 

siiski vaja  sõidukit tasakaalus hoida, seega saab seda juhtida isik, kes on võimeline sõitma 

ka tavalise jalgrattaga. 

Velomobiilile kõrguse lisamine teeb ta küll liikluses paremini nähtavaks, kuid lisab 

õhutakistusest tulenevat liikumistakistust. Seda saab ära hoida sõiduki ristlõikepinna 

vähendamise teel, ja kergemate ning tugevamate materjalide kasutamise korral. Ilma 
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gondlita kolmerattaline lamamisratas on tavaliselt aeglasem, kui tippspordi jalgratas, kuid 

samas on ta oluliselt mugavam. Kallutatav velomobiili sobib nii võistlussõidukiks, kui ka 

igapäeva liikuriks. Katsed, kuidas velomobiil käitub raske kandami korral on tegemata. 

Samuti on kallutamise pidur tegemata, mis hoiab veomobiili püstiasendis madalatel 

kiirustel, siis kui kallutamist ei ole vaja.  

Velomobiili isomeetriline vaade koos osade nimetustega on näha lisas A. Virtuaal-

keskkonnas modelleeritud gondel on näha joonisel 4.3. Gondli disain kujunes välja raami 

iseärasuste ja sõitjale vajaliku ruumi koostöös. Vähetähtis ei olnud ka üldine 

väljanägemine ja voolujoonelisus. Koos gondliga on velomobiil kiirem kui tänapäevased 

võistlus jalgrattad.  

 

 

Joonis 4.3. Velomobiil gondliga virtuaalkeskkonnas 

  



45 

  

 

KOKKUVÕTE 
 

Lõputöö tulemusena arendati (eskiisprojekteeriti) kolmerattaline kallutatav velomobiil. 

Anti ülevaade velomobiilidest ning nende ajaloost. Käsitleti tänapäevastel velomobiilidel 

esinevaid probleeme. Peamised puudused on madal siluett, lai rööbe ning halb kaalujaotus. 

Pakuti välja hetkel parim konstruktsiooni lahendus, milleks on kolmerattaline ühe tagumise 

vedava ratta ja kahe eesmise keerava ja kallutava rattaga velombiil, milles juht istub 

lamavas asendis. Töötati välja kallutamis- ja juhtimismehhanism, mis võimaldab sõiduki 

kallutamist juhil vahetult kontrollida. See teeb velomobiili stabiilseks ka väikestel kiirustel. 

Leiti velomobiili liikumistakistus nii gondliga kui gondlita sõidul kiirusega 50 km/h. Tuli 

välja, et voolujoonelise gondliga on sõiduki liikumistakistus ligi poole võrra väiksem, kui 

ilma gondlita. Gondliga sõidu korral kulub 50 km/h sõitmiseks 333 W ja ilma gondlita 640 

W. Konstrueeriti raamtoes, mille külge kinnituvad ülejäänud üksused. Lõplike elementide 

meetodi abil teostati raami tugevuse kontroll ning leiti läbipaine. Ehitati valmis prototüüp 

mis vastab ülesandeks antud tingimustele. Velomobiili laius on 0,75 m,  pikkus 1,8 m, 

kõrgus 1,3 m ilma gondlita. Velomobiili pööramisraadius jääb alla 3 m. Velomobiili raami 

mass ilma gondli ja lisaseadmeteta tuli ligikaudu 25 kg. Kandevõime on üle 100 kg. 

Velomobiili on võimalik kurvides kallutada ja juhtraua asendiga on võimalik kallutamist 

juhtida. Kallutatavat velomobiili on otstarbekalt kasutatav nii igapäeva sõidukina kui ka 

võistlussõidukina.  
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VELOMOBILE DEVELOPMENT 

Summary 
 

Velomobiles are highly valued transportation vehicles in many parts of the world, becuse it 

is faster than bicycle and cheaper to maintain than a car. However there are some 

drawbacks with modern velomobiles. Biggest drawback is that they are usually low, so that 

car drivers will not notice them in the traffic. Modern velomobiles require wide track, so 

that it will not roll over while cornering. Also the Weight distribution on conventional 

velomobiles is so that front steering wheels are more loaded than the rear driving wheel. 

That causes traction issues and instability while cornering or braking. 

The aim of this study is to eliminate these problems. Also to give overview of human 

powered vehicles and its history. Advantages and disadvantages are pointed out. 

Velomobile moving resistance is being calculated. Frame constuction and prototype 

building is being described. 

Developed velomobile is tilting in corners. To improve leaning vehicle stability on low 

speeds, it is directly controllable by handlebars which are also used to steer the vehicle. 

Steering and tilting mechanisms are independent from each other, so it handles like normal 

leaning tricycle on higher speeds while providing extra stability on low speeds. Developed 

velomobile is higher than conventionally, because than it is more visible in traffic. 

Velomobile can be high without need for wide track because it is leaning into corners. 

Weight distribution was made better by positioning the rider near the back wheel, so that 

vehicle mass is more evenly distributed between wheels. 

Moving resistance was found out by combining rolling rsistance and air drag.  Power to 

overcome these resitance forces was calculated at constant speed of 50 kp/h. Velomobile 

required 333W to ride 50 kp/h, while recumbent tricycle without fairing required 640 W.  

Frame strength analysis were made using finite element analysis.  

Best design for tilting velomobile was found. Concept vehicle was built and various tests 

were carried out to evaluate velomobile stability and ride comfort. Velomobile handled 

well, but steering and tilting mechanism still needs improvement to make it evan better. 
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