
Asiaa sähköpyörien voimansiirrosta DC moottoreilla. Mukana askelmoottori. Issues of the transmission of electric bicycles with DC motors. Stepper motor included.

TYYPPI EDUT HAITAT Tyypillinen sovellus Ohjain

Harjaton DC moottori Pitkä käyttöikä. Vähäinen huolto. Korkea hyötysuhde Korkea alkukustannus. Edellyttää ohjaimen Kiintolevyt. CD/DVD -soitin. Sähköajoneuvot Monivaiheinen DC

Harjallinen DC moottori Alhaiset alkukustannukset. Yksinkertainen nopeuden säätö Huoltoa vaativa (harjat) Rajoitettu käyttöikä Juoksumatot. Auton startit. Lelut Suora (PWM)

Askelmoottori DC Tarkka paikannus. Korkea pitomomentti Hidas nopeus, vaatii kontrollerin Sijoittaminen, tulostimet, levykeasemat Monivaiheinen DC

Seuraavista voimansiirto- ja moottorityypeistä on nykyään sähköpyörillä useita esimerkkejä: EI KAIKISTA, EIKÄ KAIKILLA valmistajilla

Hihnakäyttöinen voimansiirto, erityisesti suunniteltu moottori, on asennettu keskiöön ja vetää takapyörää hihnalla. Edut: Käytännössä kulumaton rakenne hihnassa, ensiövedon huollontarve
mitätön, äänetön. Haitat: Moottori asennettava polkupyörän poljinkeskiöön, kallis, huollontarpeiltaan suurempi moottorirakenne kuin esim. levy tai napamoottorissa, kallis rakenne rungossa
koska pitää olla katkaistavissa.

Keskimoottori moottori toimii ensiö ketjun kanssa. Voimansiirto ketjulla jota käytetään poljettaessa. Vaihteiston materiaali vaihtelee valmistajan mukaan. Edut: momentinsäätö helppoa. 
Haitat: Syö ketjuja, rattaita, vaihteistoa, kallis, herkkä rikkoutumaan koska moottorin sisällä elektroniikkaa + rikkoutuvia metalliosia, leventää keskiötä ja polkimia..

Keskimoottori irrallaan keskiöstä  on yleinen tapa on asentaa moottori polkupyörän runkoon lähelle takaosan napaa, usein toisella puolella vaihteistoa. Moottorissa on oma pieni ketju, joka 
käyttää planeettapyörää takapyörässä, tai muu ratkaisu. Tämä erikoisketju on erillinen ensisijaisesta polkupyöräketjusta. Ei käytössä polkupyörän polkimien kanssa. Vaihteisto 
jälkimarkkinoiden moottorin muunnossarja.  Edut: Itsetehtynä ehkä edullisempi kuin edellinen, ei ole ketjujen, vaihteiston murskaaja. Haitat: momentinsäätö vaikea järjestää.

Pyörään asennettava levymoottori pannukakku- tai lautasmoottori, jota kutsutaan joskus jopa frisbeemoottoriksi, asennettuna yhteen tai molempiin pyöriin. Moottorit voidaan sijoittaa 
molemmille pyörille, mikä kaksinkertaistaa tehon. Edut: Tehokas, tehoon verrattuna edullinen. Haitat: moottorit lisäävät pyörien painoa ja keskipakovoimaa, huomioi ohjattavuus.

Napamoottori on moottori, joka korvaa pyörän taka / etu tai molemmat navat. Joskus voi olla levymoottori tai 2kpl niitä. Kummassakin tapauksessa moottori on 1 tai 2 ssa pyörän navassa. 
Edut: kevyt, tiivis, äänetön, tehokas,  edullisempi kuin keskimoottori. Ketjujen, rattaiden ja vaihteiston elinikä on suuri. Haitat: momentinsäätö vaikeampi järjestää kuin keskimoottorissa. 
Nykyään mahdollista ja myynnissä.

Kitkapohjainen sähkökäyttö asentaa moottorin hyvin lähelle pyörää. Usein takaosassa. Akseli ulottuu moottoriin, pyörivä akseli painaa kumia. Moottori ei ole vuorovaikutuksessa ketjun 
kanssa. Useita vaihteita tuetaan harvoin. Edut: Itsetehtynä edullinen, ei ketjujen, rattaiden tai vaihteiston murskaaja. Haitat: momentinsäätöä ei voi järjestää, huono hyötysuhde ja siitä 
johtuen suuri akunkulutus , ei talvikäyttöinen, kuluttaa päällyskumia, epäluotettava esim. hiekkaisella alustalla ajettaessa.

Vaihteistomallinen akselikäyttö sähkökäyttö on kuin kardaanikäyttöisessä moottoripyörässä. Ketju ei voimansiirron osa. Moottori ja polkimet syöttävät virtaa tiivistettyyn ja suojattuun 
akseliin, kartiohammaspyörät edessä ja takana. Useita vaihteita tuetaan. Edut: Ei ketjujen, rattaiden tai vaihteiston murskaaja, erittäin luotettava kaikilla alustoilla ajettaessa, hyötysuhde aika 
hyvä. Haitat: momentinsäätö voi olla vaikea järjestää, itsetehtynä vaikea, kallis tehdä, itsetehtynä voi olla äänekäs, hyötysuhde huonompi kuin Napa tai Keskimoottorissa.
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