Brushed DC Motor ၊ Brushless DC Motor ႏွင့္ Stepper Motor တို႔၏ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ (Ref: Adafruit)
၁။ Brushed DC Motor
Project အတြက္ ေစ်းသက္သာၿပီး
အသုံးၿပဳရလြယ္ကူေသာ ေမာ္တာ
Brushed DC motor မ်ား သည္ လူသုံးအမ်ားဆုံး
ေမာ္တာအမ်ိဳးအစား ၿဖစ္ပါသည္။ ၄င္း ေမာ္တာ
အမ်ိဳးအစားမ်ား ကို မ်ားေသာအားၿဖင့္
လက္ကိုင္ပန္ကာ ၊ ေဖာက္စက္ ၊ ဆဲလ္ဖုန္း ၏ buzzer
မ်ား ၊ စက္မွဳလုပ္ငန္း steel mills မ်ားတြင္
ေတြ႔ရွိႏိုင္ပါသည္။ ၄င္းေမာ္တာ မ်ား ကို ကစားစရာ
အရုပ္မ်ား အတြက္သာမက ေမာ္တာကား ႏွင့္ ရထား
မ်ား ကို လည္ပတ္ေမာင္းႏွင္းရန္ အတြက္လည္း အသုံးၿပဳပါသည္။
၎ေမာ္တာမ်ားသည္ ေၾကးကြင္း (segmented copper ring) ကို ပတ္ထားေသာ brush အား အသုံးၿပဳပါသည္။
ထိုသို႔အသုံးၿပဳမွသာလွ်င္ Armature coil မ်ား ကို ၿဖတ္သန္းသြားလာေနေသာ လွ်ပ္စစ္စီးေၾကာင္း ေၿပာင္းလဲသြား ၿပီး
ေမာ္တာ ကို လည္ပတ္ေစပါသည္။
DC motor တြင္ အရြယ္အစား အားၿဖင့္ စက္ပစၥည္းအေသးစားမ်ားအတြက္ ေသးငယ္ေသာ ေမာ္တာ မွ အစ
စက္ရုံသုံး အဆင့္ ထုထည္ၾကီးမားၿပီး ၿမင္းေကာင္ေရအားမ်ားေသာ ေမာ္တာ မ်ား အထိ ရွိပါသည္။

အသုံးၿပဳေသာ ေနရာမ်ား


အရုပ္ မ်ား



ဆဲလ္ဖုန္း buzzer မ်ား



ေဖာက္စက္ ႏွင့္ အၿခား cordless tools မ်ား



အာစီ ဆာဗို မ်ား



ဂီယာ ေမာ္တာမ်ား

အားသာခ်က္မ်ား


ေစ်းသက္သာၿခင္း



ပစၥည္း ေပါ့ပါးၿခင္း



ထိေရာက္စြာ အသုံးၿပဳႏိုင္ၿခင္း



ေကာင္းမြန္ၿပီး အရွိန္နည္းေသာ torque ၿဖစ္ၿခင္း

ကန္႔သတ္ခ်က္
Brushed DC Motor ၏ commutator brush မွ လူ ႔နားၿဖင့္ ၾကားႏိုင္ေသာ ဆူညံသံမ်ား ထြက္ပါသည္။ ထို႔အၿပင္
၎ေမာ္တာမ်ားမွ ထြက္လာေသာ အသံဗလံ (electrical noise) မ်ားသည္ အၿခား ဆားကစ္ ပတ္လမ္း ထဲသို႔
၀င္ေရာက္ၿပီး အေႏွာင့္အယွက္ ၿဖစ္ေစပါသည္။

၂။ Brushless DC Motor
Quiet and Efficient
BLDC ဟု အတိုေကာက္ေခၚဆို၍ရေသာ Brushless DC
Motor မ်ားသည္ Brushed Motor မ်ားထက္
စက္ပိုင္းဆိုင္ရာအားၿဖင့္ ပိုမိုလြယ္ကူရိုးရွင္းပါသည္။ ၎
ေမာ္တာမ်ားသည္ brushes ႏွင့္ သူ႔အေပါင္းအပါ sparks ႏွင့္
noise တို႔၏ ေနရာတြင္ အီလက္ထေရာနစ္ commutation
ကို အစားထိုးၿပီး လွ်ပ္စစ္စီးေၾကာင္း ကို တိတ္ဆိတ္စြာ
လွည္႔ေၿပာင္းေပးကာ motor ကို
ေမာင္းႏွင္းလည္ပတ္ေစပါသည္။ ထို
တိတ္ဆိတ္ၿငိမ္သက္ေနေသာ ေမာ္တာမ်ားကို ကြန္ပ်ဴတာ၏
ပန္ကာမ်ား ႏွင့္ disk drives မ်ားတြင္ သာမက ေလေပၚတြင္
ေမာင္းႏွင္းပ်ံသန္းေသာ Quadcopter မ်ား ၊ လွ်ပ္စစ္ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား ႏွင့္ တိက်မွန္ကန္မွဳႏွုန္းမ်ားေသာ
ဆာဗိုစက္ယႏ ၱရားမ်ား တြင္လည္း ရွာေဖြေတြ႔ရွိႏိုင္ပါသည္။

အသုံးၿပဳေသာေနရာမ်ား


ဒရုန္း ႏွင့္ အၿခား ေလေပၚပ်ံသန္းေသာ Multicopters ယာဥ္မ်ား



ေရဒီယိုအသုံးခ် စက္တပ္ယာဥ္မ်ား



Disk drives မ်ား



ပန္ကာမ်ား



စက္ရုံသုံး ဆာဗိုမ်ား



Hybrid စနစ္ ယာဥ္မ်ား



အဆင့္ၿမင့္ ဂီယာေမာ္တာမ်ား

အားသာခ်က္မ်ား


အသံတိတ္ဆိတ္ၿခင္း



လြယ္ကူၿပီး ကြ်မ္းက်င္ထိေရာက္စြာ အသုံးၿပဳႏိုင္ၿခင္း

ကန္႔သတ္ခ်က္
ထိန္းခ်ဳပ္စနစ္ Controller လိုအပ္ၿခင္း - အခ်ိဳ ႔ေသာ Brushless Motor မ်ားသည္ ေမာင္းႏွင္းလည္ပတ္ႏိုင္ဖို႔ရန္
အတြက္ သီးသန္႔ ကြန္ထရိုလာ တစ္ခု လိုအပ္ပါသည္။

၃။ Stepper Motor
တိက်ၿပီးအႏုစိတ္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေသာ
အရွိန္ ႏွင့္ ေနရာယူႏိုင္မွဳ
Stepper Motor မ်ားသည္
တစ္နည္းအားၿဖင့္ Step တစ္ခုခ်င္းစီ
ေရြ ႔လ်ားေနေသာ DC Motor
မ်ားၿဖစ္ပါသည္။
တိက်ၿပီးအႏုစိတ္လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ေသာ
speed control ႏွင့္ repeatable
positioning တို႔ေၾကာင့္ Stepper Motor
မ်ား ကို အထူးတလည္ အသုံးၿပဳၾကပါသည္။ Stepper Motor မ်ားကို နာရီမ်ား မွအစ စက္ရုပ္ ႏွင့္ CNC
စက္ပစၥည္းမ်ား အထိ အသုံးၿပဳသည္ကို ေတြ႔ရွိႏိုင္ပါသည္။ Stepper Motor တြင္ မတူညီေသာ အရြယ္အစား ၊ ပုံစံ ႏွင့္
စက္ပိုင္းဆိုင္ရာသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား အမ်ိဳးမ်ိဳး ရွိပါသည္။

အသုံးၿပဳေသာေနရာမ်ား


3D Printer မ်ား



CNC စက္ပစၥည္းမ်ား



ဓာတ္ပုံ ႏွင့္ ဗီဒီယို ရိုက္ရာတြင္ အသုံးၿပဳေသာ ကင္မရာ rig မ်ား



စက္ရုပ္တီထြင္အသုံးခ်မွဳပညာရပ္မ်ား (Robotics)



ပရင္တာစက္မ်ား



တိက်မွဳပိုင္းကိုသြားေသာ ဂီယာေမာ္တာမ်ား

အားသာခ်က္မ်ား


တိက်ေကာင္းမြန္ေသာ repeatable positioning ပါ၀င္ၿခင္း



တိက်ေကာင္းမြန္ေသာ speed control ပါ၀င္ၿခင္း



စြမ္းေဆာင္ရည္ၿမင့္မားေသာ low-speed torque ၿဖစ္ၿခင္း



Torque ထိန္းခ်ဳပ္မွဳ အရည္အေသြးေကာင္းေသာေၾကာင့္ တည္ေနရာ position ကိုမွန္ကန္စြာရယူႏိုင္ၿခင္း

ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား


Low Efficiency ၿဖစ္ေနၿခင္း (Brushed DC Motor ႏွင့္ Brushless DC Motor တို႔မွာ High-efficient
ၿဖစ္ၿခင္း)



ထားရွိလိုေသာ reference position ကို ရယူဖို႔ရန္ အတြက္ Encoder သုိ႔မဟုတ္ Limit Switch
လုိအပ္လာႏိုင္ၿခင္း



Overload ၿဖစ္ပါက လည္ပတ္ေနေသာေမာ္တာ၏ step မ်ား မွားယြင္းလာႏိုင္ၿခင္း
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