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PowerOval® 
Science, uitgebreide versie                   
 

PowerOval® - Science based Premium Non-Circular Chainrings 
 

1. Het "pedaling process". 

 

De kracht-momenten die via de spieren in de gewrichten opgewekt worden, dienen enerzijds 

om de kracht op het pedaal (niet-kinetische aandrijvingskracht) te genereren, maar anderzijds 

moeten die momenten ook de massa's van de onderste ledematen  versnellen of vertragen 

(dynamische of kinetische kracht/moment). 

Anders gezegd, het totale aandrijfmoment in elk van de gewrichten van de onderste 

ledematen kan worden opgesplitst in een kinetisch krachtmoment (enkel te wijten aan de 

beweging van de ledematen) en een niet-kinetisch krachtmoment (enkel te wijten aan de 

uitgeoefende pedaalkracht). 
                                                                   

M totaal = M niet-kinetisch + M kinetisch             vergelijking (1) 
 

Deze kracht-momenten vergelijking geldt voor enkel-, knie- en heupgewricht. 

 

De kinetische krachten/momenten leveren geen "uitwendig"  krukvermogen. Ze leveren 

dus geen bijdragen tot de voortbeweging, maar dienen enkel om de benen te bewegen. Die 

kinetische kracht/moment componente wordt veroorzaakt door ("overwint" de) effecten van 

de zwaartekracht die op de bewegende benen werken en door "traagheids-effecten" 

(versnellen en vertragen van de benen) tijdens het pedaleren.. 

 

2. De kinetische krachten/momenten. 

 

Het niet-kinetisch krachtmoment is enkel een gevolg van de uitgeoefende pedaalkrachten en 

is niet afhankelijk van de massa's noch van de "versnellingen" der ledematen.  

 

De kinetische krachten/momenten daarentegen zijn functie van de massa's, de 

traagheidsmomenten, de hoekversnellingen en de lineaire versnellingen (van de 

zwaartepunten) van de voet, been en dij en ook van de zwaartekracht werkend op voet, been 

en dij. 

 

Die kinetische krachten/momenten die werken op de gewrichten bij een bepaalde 

trapfrequentie, kunnen dus worden gewijzigd door een verandering van de 

hoekversnellingen en de lineaire versnellingen van de onderste ledematen. De niet-kinetische 

momenten blijven hierbij onveranderd. 

 

3. Niet-circulaire kettingwielen. 

 

Bij het fietsen aan een constante snelheid met een niet-rond kettingwiel beschrijft het 

drukpunt van de voet een cirkelvormige beweging maar de crank hoeksnelheid verandert 

gedurende de omwenteling. Dit betekent dat er hoek versnellingen zijn en lineaire 

versnellingen. 

Die hoekversnellingen, maar ook de lineaire versnellingen van de onderste ledematen, 

kunnen gewijzigd worden door aanpassing van de ovaliteit, de vorm en de oriëntering van 

de crank tov de grote as van het kettingwiel en door de trapfrequentie. 
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4. Wijziging van de kinetische krachten/momenten in de gewrichten. 

 

Door wijziging van de geometrie (ovaliteit, vorm en positie van de crank) en de 

omwentelingssnelheid van de ovaal treden andere hoek-  en lineaire versnellingen op in de 

ledematen en dus ook gewijzigde kinetische krachten/momenten in de gewrichten. 

 

5. Optimalisatie 

 

Door simulaties met verschillende ovaliteiten, vormen en crank posities tov de grote as van 

het kettingwiel kan een optimaal niet-circulair kettingwiel gevonden worden. 

 

Een optimaal niet-circulair kettingwiel is het ovaal kettingwiel dat het kinetisch kracht-

moment in de gewrichten minimaliseert. Zie ook de vergelijking (1). 

Als het totaal aandrijfmoment gelijk blijft kunnen de spieren, die dus hetzelfde totaal 

aandrijfmoment genereren, ook met dezelfde inspanning, méér niet-kinetisch moment 

afleveren (omdat ze inderdaad minder kinetisch moment moeten genereren) en dus meer 

pedaalkracht en finaal dus meer pedaalvermogen. 

 

Dat optimaal niet-circulair kettingwiel (criteria voor de optimalisatie) 

-minimaliseert de piek-belasting (kinetisch gewrichtsmoment en -gewrichtsvermogen) in de 

strekspieren van de gewrichten vergeleken met een rond kettingwiel 

-en maximaliseert daarbij nog een kinetisch crankvermogenwinst vergeleken met een rond 

kettingwiel. 

bij een gegeven trapfrequentie. 

 

Zowel de afname van de piek-belasting in de strekspieren van de gewrichten knie en heup als 

de crankvermogenwinst nemen meer dan proportioneel toe met stijgende trapfrequenties.  

  

Bij het fietsen worden overwegend de strekspieren ingezet en dragen zij het meest bij tot het 

leveren van het crank vermogen. Elke vermindering van belasting van de strekspieren is 

voordelig uit oogpunt van spiervermoeidheid en laat dus de fietser toe om een gegeven 

crank vermogen langer aan te houden. 

 

6. PowerOval® niet-circulair kettingwiel. 

 

De PowerOval® is het resultaat van de optimalisatie studie. 

Dit optimaal niet-circulair kettingwiel is het best presterende niet-circulaire kettingwiel 

geselecteerd uit meerdere (36) gesimuleerde en onderzochte geometrieën en crank oriëntaties. 

Zie ook "Prestaties".  

 

De PowerOval® heeft volgende "optimale" kenmerken: 

een ovaliteit van 30%, vier vormsegmenten (rond, overgang naar vlak, vlak en spiraal van 

Archimedes voor overgang vlak naar rond) en de crank gepositioneerd op 68°, in wijzerzin 

gemeten vanaf de grote diameter van de ovaal, voor de gewone racefiets (zitbuishoek 

ongeveer 73°). 

Deze optimale crank oriëntering is echter ook functie van de zitbuishoek en van de zithouding 

van de renner. Daarom voorziet PowerOval® twee bijkomende montage mogelijkheden nl. 

op 76° (TT fiets) en op 84°. Dit geeft een bijkomende correctie mogelijkheid bij sterk 

vooruitgeschoven zithouding op de fiets (grotere "virtuele" zitbuishoek). 



 

 

3 

3 

Om praktische redenen (zie "Product Beschrijving) werd de ovaliteit beperkt tot 25%. Dit 

geeft geen merkbaar verlies van prestaties.  
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