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Útdráttur 

Markmið verkefnisins er að meta hvort fýsilegt sé að nýta CNC búnað ásamt útfjólubláum 

geisla til að einfalda og flýta ferlinu við prentplötugerð. Hugmyndin er að lausnin myndi 

nýtast aðilum í þróunarvinnu eða framleiðslu á minni skömmtum af rafrásum. Í verkefninu 

var hönnuð og smíðuð frumgerð af CNC vél til að nýta í tilraunir. Tilraunir voru gerðar með 

notkun 150mW geisladíóðu á bylgjulengdinni 405nm. Niðurstöðurnar voru metnar með 

tilliti til nákvæmni og afkasta og þykir sýnt að lausnin geti virkað í þeim tilgangi sem lagt 

var upp með.  

 

 

 

 

Abstract 

The aim of this paper is to assess the feasibility of using a CNC machine in combination 

with an ultraviolet laser to both simplify and speed up the process of PCB making. The 

notion is that the result could be used by those developing prototypes and in small scale 

production of circuit boards. As part of the project a prototype CNC was designed and built 

to be used in experimenting with the concept. Experiments where done using a 405nm, 

150mW laser diode. The results were evaluated with regard to accuracy and speed and 

showed that the concept could be very practical.  
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1 Inngangur 

Í nútíma vestrænu samfélagi eru rafmagnstæki samofinn 

hluti af daglegu lífi fólks. Rafmagnstæki notast við 

rafeindaíhluti sem tengdir eru saman með prentplötu og 

mynda saman varanlega rafrás líkt og sést á Mynd 1. 

Prentplötur til rafrásagerðar samanstanda yfirleitt af 

plastplötu og þunnu koparlagi. Algengasta aðferðin við 

rafrása-prentun felur í sér að sá hluti koparsins sem á að 

mynda rásina er hulinn og því næst er platan sett í sýrubað 

sem leysir upp þann hluta koparsins sem ekki er hulinn. 

1.1 Bakgrunnur 

Hugmyndin að verkefninu kemur frá leiðbeinanda 

verkefnisins, Andra Þorlákssyni. Hugmyndin er, má segja, 

hálfgert afsprengi BSc. lokaverkefnis hans sem snérist um 

prentplötugerð með aðferð sem notast við svipaðan búnað og 

þann sem tengist þessu verkefni. 

Með þeim aðferðum sem nú tíðkast hjá einkaaðilum og minni fyrirtækjum er það ferli að 

útbúa prentplötu nokkurskonar list. Stöðugur og góður árangur fæst ekki nema viðkomandi 

aðili hafi ekki aðeins þekkingu, heldur líka þónokkra reynslu af ferlinu. 

1.2 Prentplötugerð 

1.2.1 Fagaðilar/fyrirtæki með sérhæfingu í prentplötugerð. 

Í fjöldaframleiðslu rása eru rásirnar prentaðar á filmur sem síðan eru lagðar ofan á 

prentplötur sem búið er að húða með ljósnæmu efni. Því næst er þetta sett undir útfjólublátt 

ljós sem virkjar þann hluta sem ekki er skyggður. Eftir ljósameðferðina er virkjaði hlutinn 

af ljósnæmu húðinni skolaður af með þar til gerðum framköllunarvökva. 

1.2.2 Einkaaðilar og smærri fyrirtæki í þróun rafrása 

Hjá smærri aðilum og áhugafólki er mikið notast við þá aðferð að prenta rásina á 

ljósmyndapappír og leggja hann öfugan niður á prentplötuna. Síðan er þessi samloka hituð 

með t.d. plöstunarvél eða straujárni og við það flyst blekið af pappírnum yfir á plötuna. Í 

kjölfarið er platan svo sett i sýru. 

Önnur og annarskonar aðferð til rásagerðar felst í því að nota tölvustýrðan (CNC) fræs sem 

fjarlægir hluta koparsins. Þessi aðferð skilar miklum hraða í vinnslu á smærri rásum, en 

hentar ekki sérlega vel til að búa til stórar og flóknar rásir eða til fjöldaframleiðslu. 

 
Mynd 1.  Dæmi um hefðbundna 

rafrás sem notar prentplötu til 

að tengja saman rafeindaíhluti, 

efri og neðri hlið 
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1.3 Markmið verkefnisins 

Með þessu verkefni er stefnt á að útfæra lausn sem einfaldar og hraðar ferlinu við gerð 

rafrásaplatna. Hraðvirkt ferli við gerð prentplatna er eftirsóknarvert hjá aðilum sem vinna 

við þróun rafrása. Lausnin á að felast í tæki sem getur tekið við prentplötu og stafrænni 

teikningu af þeirri rafrás sem á hana á að fara. Vélin á síðan að skila út rásaplötunni tilbúinni 

til að fara í framköllun og sýrubað. 

Þetta stendur til að leysa með því að nota prentplötur með ljósnæmri húð og tölvustýrða 

þriggja ása vél sem sér um að stýra brennipunkti útfjólublás geisla niður á vinnuflötinn. 

Áætlað er að búnaðurinn sem þarf til að leysa verkefnið sé tölvustýrður vélbúnaður, 

útfjólublár ljósgjafi og ljósnæmnihúðaðar prentplötur. Eftirfarandi undirkaflar skilgreina 

betur þann búnað sem nota á. 

Gerðar verða tilraunir með tilliti til nákvæmni og afkasta til að kanna fýsileika þess að nota 

slíkan búnað í þessum tilgangi. 

1.3.1 Prentplötur 

Hægt er að fá bæði jákvætt- og neikvætthúðaðar ljósnæmni prentplötur. Munurinn felst í því 

að jákvæða húðin verður auðuppleyst ef hún verður fyrir geislun en öfugt með neikvæðu 

húðina. 

Húðin breytir um eiginleika við það að verða fyrir útfjólublárri ljósgeislun. Breytingin ræðst 

af magni ígleyptrar ljósorku sem mælist í J (Joule) og hraðinn á breytingunni ræðst af styrk 

þess ljóss sem húðin verður fyrir sem mælist í J/s (Wöttum). 

Sá hluti filmunnar sem varð fyrir ljósinu verður auð- eða óuppleysanlegur eftir atvikum, í 

þar til gerðum framköllunarvökva. Filman sem ekki varð fyrir geislun helst á og nýtist til að 

hlífa þeim hluta koparsins þegar platan er sett í sýru. 

1.3.2 Úfjólublár geisli 

Val og beiting geislans er mesti óvissuþáttur verkefnisins. 

Til að geta teiknað rafrásirnar á plöturnar með útfjólubláu ljósi þarf að vera hægt að stjórna 

nákvæmlega stærð þess svæðis sem verður fyrir ljósgeislun sem og að stjórna styrk 

geislunar. 

Geisladíóður eru hentugur miðill ljósorku í þetta verkefni sökum þess hve smáar þær eru, 

sem og búnaðurinn sem þær þarfnast (Mynd 2, vinstri). Einnig eru geisladíóður auðfáanlegar 

í mismunandi bylgjulengdum og afköstum. 

Eina eða fleiri linsur þarf til að stýra formi og stærð brennipunkts geislans. Þverskurðarform 

geislans beint frá díóðu er sporöskjulaga og stækkar í hlutfalli við fjarlægð frá uppruna eins 

og sést á Mynd 2 (hægri). 
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Mynd 2. (Vinstri) Stærð geisla díóðu, svipaðri þeirri sem notuð er í þessu verkefni (myntin er notuð sem 

stærðar viðmið)1. (Hægri) Form og dreifing díóðu geisla (Фx og Фy er sú gráða sem geislinn dreifist um 

á hvorum ási fyrir sig)2 

1.3.3 Tölvustýrður vélbúnaður (CNC) 

Í þessu verkefni verður tölvustýrði vélbúnaðurinn, sem mun stýra geislanum til rásagerðar, 

byggður á CNC tækni.  

Computer Numerically Controlled (e. CNC) vísar í þá aðferð sem notuð er til að stýra 

hreyfingum tiltekinnar vélar. CNC vél tekur við stafrænum upplýsingum frá tölvu sem segja 

til um hvernig vélin á að hreyfa þau verkfæri sem á hana eru fest. 

CNC vél notar hnitakerfi, útreikninga og vinnsluupplýsingar til að ákveða hvað á að hreyfast 

og hvernig. Algengast er að vélarnar séu með hreyfigetu um þrjá ása sem eru yfirleitt 

skilgreindir sem X, Y og Z. X og Y standa oftast fyrir lárétta planið og Z fyrir hreyfingu eftir 

lóðréttum ás. 

Sökum þess á hve margan hátt er hægt að útfæra þessa tækni er hún notuð mjög víða. Dæmi 

um notkun á tækninni er í sjálfvirkum fræsivélum, geislaskurðarvélum og þrívíddar 

prenturum (Mynd 3) [1]. 

 

 
 

Mynd 3. Frá vinstri til hægri: CNC fræs3, CNC geisla-skurðarvél4 og CNC Þrívíddar prentari5 

                                                 

1 Mynd fengin af (https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d9/Diode_laser.jpg) 
2 Mynd fengin af (http://ldselection.com/tutorial/wp-content/uploads/3.7.1.png) 
3 Mynd fengi af (http://g02.a.alicdn.com/kf/HTB1UXCgIXXXXXXTXpXXq6xXFXXXc/desktop-1-5kw-

woodworking-font-b-cnc-b-font-font-b-router-b-font-font-b.jpg) 
4 Mynd fengin af (http://cncengravingmachine.net/wp-content/uploads/2012/01/laser-cutting-tools.jpg) 
5 Mynd fengin af (https://3dprint.com/wp-content/uploads/2015/05/Fan-Blade.jpg) 
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Stýritölva 

Til að stýra CNC vélinni er notast við hefðbundnar vinnutölvur. Algengast er að þessi tölva 

sé af þeirri tegund sem oftast er kölluð PC-tölva og þá með Windows eða Linux stýrikerfi. 

Hugbúnaður 

CNC vél er stýrt með sérhæfðum stýrihugbúnaði sem tekur við og vinnur úr upplýsingum 

frá forvinnu og/eða hönnunar, CAD (Computer-aided design), hugbúnaði. 
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2 Þarfagreining 

Til að geta hannað og valið íhluti sem hæfa lausninni þarf að vera skýrt hvaða eiginleikum 

búnaðurinn þarf að búa yfir. 

Eftirfarandi atriði teljast ráðandi í endanlegri útfærslu lausnarinnar sem þessi skýrsla fjallar 

um, og tekur hönnunarferlið á frumgerðinni mið af þeim: 

 Auðveld í notkun: Ferlið frá því að rás hefur verið hönnuð og teiknuð í hentugum 

hugbúnaði, þar til prentplatan er tilbúin í framköllun, þarf að vera einfalt og 

auðlært. 

 Stærð tækis: Tækið þarf að vera nógu stórt til að geta unnið með algengustu stærðir 

prentplatna (160x100mm). Á sama tíma þarf tækið að vera hæfilega lítið til að 

passa á skrifborðið hjá væntanlegum notanda. Hugmynd af stærðarviðmiði væri 

venjulegur prentari eða skanni. 

 Vinnslu-hraði: Til að vera samkeppnishæft við þá aðferð að fræsa út rásir með 

samskonar (CNC) búnaði þarf vinnsluhraði vélarinnar að vera ákveðið mikill. 

Viðmið í því er, sem dæmi, að  vinnslutími tækisins plús sá tími sem tekur að 

framkalla og sýra plötuna ætti að vera sá sami eða skemmri en tekur að fræsa 

samskonar rás. Þessi samanburður er líklega ekki línulegur eftir stærð/flækjustigi 

rása 

 Nákvæmni: Þarf að vera með að minnsta kosti nákvæmni uppá 0,10mm til að geta 

nýst í rásagerð sem inniheldur sem dæmi samrásir  í stærðarflokki „Small Outline 

Integrated Circuit“ (SOIC). Deilibil (e. pitch) á leiðurum í slíkum íhlutum er 

yfirleitt 1,27mm og breidd leiðara á bilinu 0,31-0,51mm 

 Kostnaður: Kostnaður tækis þarf að vera þannig að raunhæft sé að einstaklingar og 

/eða smærri fyrirtæki hafi efni á því. 

Til að gera frumgerð sem hægt er að nota í tilraunir svo hægt sé að sýna fram á fýsileika 

lausnarinnar þarf þann búnað sem tekinn er fyrir í undirköflum hér að neðan. Fram koma 

þeir eiginleikar sem æskilegt er að búnaðurinn búi yfir. 

2.1 Útfjólublár geisli (UV) 

Búnaður til að framkalla útfjólubláan geisla með stillanlegan brennipunkt. Til að ná að 

virkja/fjarlægja ljósnæmu húðina á plötunum þarf geislinn að gefa frá sér ljós á bylgjulengd 

sem er á útfjólubláa sviðinu (10-400nm) eða mjög nálægt því (allt upp að 470nm) [2]. Hluti 

af þessu lengdarsviði fellur inn á sjáanlega sviðið sem er 380-740nm [3]. 

Þvermál á brennipunkti geislans þarf að geta verið jafnt eða minna en þrengsta bil milli 

leiðara í þeim rásum sem gera á. Möguleg stærð brennipunkts geisla er í beinu hlutfalli við 

bylgulengd hans og fókuslengd linsunnar sem notuð er og reiknast með eftirfarandi formúlu: 
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𝑫 =
𝟒𝝀𝒇𝑴𝟐

𝝅𝑫𝟎
  [4] Jafna 1. Mögulegt lágmarks þvermál brennipunkts 

Útskýring 

D Þvermál brennipunkts 

λ Bylgjulengd geisla 

f Fókus lengd 

M2 Gæðastuðull geislans 

D0 Þvermál geisla við díóðu (á 1/e2 punktinum) 

  

Samkvæmt þessari jöfnu er möguleg brennipuntsstærð geisla með bylgjulengd á þessu bili 

meira en nógu lítil til að uppfylla þau stærðar viðmið sem sett hafa verið fram. Linsur og 

speglar sem notaðar eru verða því ráðandi þáttur í stærð og formi brennipunktsins. 

Eftir því sem afl geislans er meira þeim mun styttri er sá tími sem þarf til að fjarlægja húðina. 

Til að vera ekki takmarkandi þáttur í vinnslu hraða ætti vali á geislabúnaði að vera háttað 

þannig að afl geislans sé að minnsta kosti nógu mikið til að geta fullnýtt færsluhraða 

stýribúnaðar. 

Geisladíóður af þessu tagi þurfa mjög stöðuga straumlind og eru viðkvæmar fyrir of hárri 

bakspennu og straumsveiflum. Vegna þessa þarf að nota sérstaklega hannaðar straum-

stýrirásir fyrir þær. Athuga þarf að vegna þess hve lága bakspennu þær þola eru þær mjög 

viðkvæmar fyrir stöðurafmagni. 

Á Íslandi gilda strangar reglur um eign og notkun á „öflugum“ geislabúnaði. Leyfi þarf frá 

Geislavörnum ríkisins til að flytja inn geisladíóður af því tagi sem hér um ræðir, en þær falla 

í flokk 3 þar sem afl þeirra er 5mW eða meira [5]. 

2.2 Prentplötur 

Prentplötur með ljósnæmri húð. Til að hægt sé að „prenta“ rásmyndir á prentplötu með 

útfjólubláum geisla þurfa hliðar plötunnar að hafa verið húðaðar með ljósnæmu efni. Hægt 

er að fá plötur tilbúnar með húðun, en einnig er hægt að fá ljósnæma efnið í fljótandi formi 

sem þá er hægt að bera á koparhúð hefðbundinnar prentplötu. 

2.3 Tölvustýrður búnaður (CNC) 

Tölvustýrður vélbúnaður til að stýra hreyfingu útfjólubláa geislans, að því marki sem þarf til 

að geta náð áður settu markmiði um nákvæmni. Vélin þarf að hafa færslusvið á verkfærum 

sem nær um algengustu stærð af prentplötum sem er 100x160mm. Hún þarf einnig að geta 

fært geislann (verkfærið) til og frá yfirborði vinnuflatar (plötunnar) til að breyta stærð 

brennipunkts. Þetta þýðir að vélin þarf að hafa hreyfigetu um að minnsta kosti þrjá ása. 
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3 Hönnun 

Farið verður á eftirfarandi hátt í gegnum hönnun lausnarinnar: 

Fyrst er farið yfir búnað til ljósgeislunar; bylgjulengd, styrkur og stýrirás. 

Síðan er tekin fyrir vélbúnaðarhönnun á tölvustýrðum búnaði sem notaður er til að beina 

geislanum niður á vinnuflötinn samkvæmt fyrirfram hönnuðu mynstri 

Næst er tekin fyrir tenging vélbúnaðar við tölvustýringu, rafbúnaður, stýringar og 

nauðsynlegur hugbúnaður. 

Síðast er smíði lausnarinnar skoðuð og efnislisti rakinn. Sérkenni útfærslunnar skoðuð. 

3.1 Ljósgeislun 

Ljósnæmnihúð þeirra platna sem notast var við er u.þ.b. 5µm að þykkt og virkjast  hraðast 

við ljósgeislun á bylgjulengdarbilinu 350-400nm samkvæmt upplýsingum frá framleiðanda 

[6].  

Til að fá nálgun á þann ljósgeislunartíma sem væri hentugur og þar af leiðandi þann 

færsluhraða sem CNC vélin þyrfti að ráða við, var stuðst við upplýsingar sem fengust á 

heimasíðu MicroChemicals (http://www.microchemicals.com/), fyrirtæki sem meðal annars 

framleiðir ljósnæm efni sem notuð eru í prentplötugerð. 

 
Mynd 4. 20mW/cm2 ljósgeislunar áhrif á AZ 4562 ljósnæma húðun6 

                                                 

6 Mynd fengin af (http://www.microchemicals.com/technical_information/exposure_photoresist.pdf) 
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Á Mynd 4 er graf sem fengið er á heimasíðu MicroChemicals og sýnir það áhrif 20mW/cm2 

ljósgeislunar á jákvætt-ljósnæma efnið AZ 4562 í 6,2µm þykktu lagi [5]. Samkvæmt þessu 

grafi má ætla að 20 mW/cm2 í 24 sekúndur sé sú ljósgeislun sem þarf til að fá sem bestan 

framköllunar tíma á húðinni, eða u.þ.b. 2,9µm/mínútu. 

=> 
20𝑚𝑊

𝑐𝑚2 =
0,2𝑚𝑊

𝑚𝑚2  

Í eftirfarandi útreikningum er miðað við 150mW ljósgjafa með þvermál brennipunkts sem 

er helmingi minna en ákveðin lágmarksfærslu upplausn vélarinnar eða 0,05mm. 

Flatarmál brennipunktsins er þá 

(
0,05

2
)2 ∗ 𝜋 =  0,001963𝑚𝑚2 

=> 
150𝑚𝑊

0,001963𝑚𝑚2 =
76413,7𝑚𝑊

𝑚𝑚2  

=> (
0,2𝑚𝑊

76413,7𝑚𝑊
) ∗ 24 𝑠𝑒𝑘ú𝑛𝑑𝑢𝑟 = 0,000063 𝑠𝑒𝑘ú𝑛𝑑𝑢𝑟 

sem það tekur að ná ákjósanlegri ljósgeislun á því svæði sem brennipunkturinn nær yfir. 

Ef við gefum okkur að brennipunturinn sé fullkominn hringur (líklegra er þó að hann sé 

sporöskjulaga en þá er hægt að miða við styttra þvermálið). 

 
Mynd 5. Brennipunktur, 

jafnljósgeislunar svæði á færslu 

 

Við færslu er ferningslaga svæði innan í hringnum sem hefur sama hornamál(L) og 

hringurinn hefur þvermál sem fær nánast jafna ljósgeislun (Mynd 5). Þannig að allt það 

svæði sem er innan ferningsins fær jafnlangan ljósgeislunartíma og það tekur að færa 

geislann um vegalend sem jafngildir hliðarstærð ferningsins(a). 

Ofnagreind fullyrðing á bara við ef geislinn er á stöðugri hreyfingu eftir beinni línu, en 

verður látin duga sem viðmið til að finna nálgun á æskilegan hámarks færsluhraða geisla. 

Hliðarstærð ferningsins fæst með: 

a  =  𝐿 ∗ √
1

2
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=> 0,05𝑚𝑚 ∗ √
1

2
= 0,035355mm 

Æskilegur hámarks-færsluhraði fæst því með 

-> 
0,035355𝑚𝑚

0,000063 𝑠𝑒𝑘ú𝑛𝑑𝑢𝑟
= 561.19 𝑚𝑚

𝑠⁄  =  33671,4 mm
mínútu⁄  

Í útreikningunum hér að ofan er verið að miðað við 150mW ljósgeislun og samkvæmt 

niðurstöðum sem fengust úr þeir er 150mW ljósgeislun meira en nóg til að framkvæma þær 

tilraunir sem til stendur að gera. 

3.2 Vélbúnaður 

Þörf á hreyfinákvæmni vélarinnar felst í bili milli tengipinna á íhlutum sem á að vera hægt 

að nota, og lágmarksbreidd leiðara í rásinni. Til viðmiðs var 144 pinna PIC32MZ örtölva frá 

Microchip. Á þeim íhlut er deilibil (e. pitch) á tengipinnum 0,5mm og breidd pinna 0,3mm 

þar af leiðandi er 0,2mm á bil á milli pinna. Til að hægt sé að gera rás með góðu móti fyrir 

þennan íhlut, má færslu-upplausn ekki vera stærri en 0,1mm til að hlutföllin gangi upp. 

Eins og kom fram í kafla 3.1 er ekki líklegt að ljósgeislun verði takmarkandi þáttur í 

færsluhraða. Þess vegna er æskilegt að miða hönnun á vélbúnaði að því að ná sem mestum 

færsluhraða án þess þó að ganga á nákvæmnina. 

Þar sem hönnun CNC vélarinnar var ekki áhersluatriðið í þessu verkefni, var ekki farið í 

mikla rannsóknarvinnu í sambandi við vélbúnaðinn heldur stuðst við auðsótta þekkingu og 

reynslu frá þeim iðnaði. Einnig var kostnaður og aðgengi á íhlutum ráðandi þáttur í vali 

þeirra. 

3.2.1 Brautir og sleðar 

Til að CNC vél geti þjónað því hlutverki sínu að færa verkfæri eftir tilætluðum línulegum 

ásum þarf hún að hafa einhverskonar brautir og sleða. 

Algengar útfærslur á brautum og sleðum sem notaðar eru í CNC vélum eru teinar og 

legublokkir, öxlar og hulsulegur og V-legur og brautir (Mynd 6). 
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Mynd 6. Algengar útfærslum á brautum og sleðum, frá vinstri til hægri: Teinar og legublokkir7, öxlar 

og hulsulegur8 og V-legur og brautir9 

Hröð og nákvæm færsla, lágt verð og lítil þyngd eru aðal áhersluþættir í vali á brautum og 

sleðum. Allir þessi þættir sameinast í V-legum lausnum sem varð til þess að þær urðu fyrir 

valinu. 

3.2.2 Drifbúnaður 

Drifbúnaður í CNC vélinni er sá búnaður sem tengir saman mótorana og sleðana og miðlar 

snúning mótorana yfir í færslu. 

Megin útfærslur af drifbúnaði eru eftirfarandi (Mynd 7): 

 Skrúfudrif (e. Ball Screws) 

 Tannbraut og pinnjón (e. Rack and Pinion) 

 Tímareim og trissur (e. Timebelt and pulley) 

                                                 

7 Mynd fengin af (http://img.frbiz.com/nimg/e3/cc/a4ec1641eb09dc5dfd1563f645d9-0x0-

0/hgh_hgw_series_linear_strong_style_color_b82220_guide_strong_rail_and_block_hgw25ca_hgw20ca_hg

w15ca_hgw30ca.jpg) 
8 Mynd fengin af (http://2.bp.blogspot.com/-lq0aE-

mI1xs/TeQMHLBL_ZI/AAAAAAAAAXw/WRAkfeCwgZU/s1600/DSC_0845-1024.jpg) 
9 Mynd fengin af (http://www.modernlinear.com/wp-content/uploads/2014/05/vector-quad-02.jpg) 
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Mynd 7. Megin útfærslur af drifbúnaði, frá vinstri til hægri: Tvær tegundir af skrúfudrifum10, 

tannbraut og pinnjón11 og timareim og trissur12 

Í Tafla 1 er útlistað helstu kostum og göllum hverra tegundar drifbúnaðar. 

Tafla 1. Kostir og gallar; drifbúnaður [8] 

 Kostir Gallar 

Skrúfudrif 
Lítið bakslag. Lítið viðnám. 

Góður færsluhraði 

Kostnaðarsöm lausn. 

Ef færslu svið er langt getur 

myndast sláttur í skrúfteini. 

Tannbraut og pinnjón 
Góður færsluhraði. Auðvelt í 

viðhaldi. 

Hraðinn fæst á kostnað 

kraftfærslu stöðugleika. 

Tímareim og trissur 

Góður færsluhraði. Lítið 

viðhald. Nákvæmni í færslu 

Frekar ódýrt lausn. 

Hraðinn fæst á kostnað 

kraftfærslu stöðugleika. 

Ef færslu svið er langt getur 

myndast sláttur í reim. 

 

Ef færsla á hvern snúning (e. lead) í skrúfudrifi er t.d. 25mm, til að ná æskilegum hámarks 

færsluhraða sem reiknaður var út í kafla 3.1 með þeirri útfærslu þarf drifið að snúast á u.þ.b 

1346,9 snúninga/mínútu. 

Með pinnjón eða trissu sem er 16mm í þvermál fæst færsla uppá 50,27mm á hvern snúning. 

Til að ná útreiknaða hámarks færsluhraða með því þarf snúningshraði á pinnjóni eða 

trissunni að  vera 669.871snúningar/mínútu. 

Eiginleikar til mikils færsluhraða, nákvæmni (Tafla 1) og lægri snúninghraða þörf benda til 

að trissur og reimar séu líklegastar til að geta skila eftirsóttum hraða og nákvæmni. 

3.2.3 Mótorar og mótorstýringar 

Val á mótorum til að knýja færsluna á vélinni stendur á milli tveggja tegunda mótora. 

Skrefamótor eða Servo mótor. Áhersla var lögð á eftirtalin atriði í valinu:  

                                                 

10 Mynd fengin af (http://www.thomsonlinear.com/ds_images/image_press_pics/glide-screw-760px.jpg) 
11 Mynd fengin af (https://s-media-cache-

ak0.pinimg.com/736x/80/3e/d1/803ed14099cfc571bbbf5818c1253051.jpg) 
12 Mynd fengin af (http://i.ebayimg.com/images/i/251501515600-0-1/s-l1000.jpg) 
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 Aðgengi  

 Verð 

 Einfaldleiki (í notkun) 

 Kraftur/(Stærð og þyngd) 

 Nákvæmni í staðsetningu (geta til endurtekninga) 

 Snúningshraði 

Skrefa mótor (e. Stepper motor): 

Skrefa mótor er  snertilaus jafnstraumsmótor (e. DC)  sem fær nafn sitt frá því hvernig hann 

virkar, þ.e.a.s. snúningur hans gerist í skrefum. Bygging mótorsins felur í sér fastan fjölda 

skrefa í hverjum hring. Til eru nokkrar útfærslur af þessari mótortækni en sú sem er oftast 

notuð í CNC vélum er tveggja fasa (fjögurra víra) 200 skrefa mótorar. Til að fá mótorinn til 

að snúast þarf að setja straum um fasana í lotubundinni röð, sem yfirleitt er stjórnað með 

straumstýringum. Skrefa-mótorar eru ekki með innbyggða endurgjöf og eru þeir oftast 

notaðir þannig. Þetta þýðir í raun að hægt er að segja stýringunni hversu mikið mótorinn á 

að snúast en ekki er fylgst með því hvort hann gerir það í raun og veru [9]. 

Servo mótor: 

Servo mótor er í grunninn venjulegur riðstraums- (e. AC) eða DC mótor sem snýst þegar sett 

er spenna yfir tengin á þeim. Það sem kallað er Servo mótor er í raun samsettur pakki af 

mótor, stýringu með staðsetningar búnaði (e.encoder), og gýrun. Stjórn servo mótors á sér 

stað í endurgjafar formi sem þýðir að stýringin keyrir mótorinn alveg þangað til hann hefur 

í raun snúist eins mikið og honum var „sagt“ að gera [9]. 

Í Tafla 2 eru þeir áherslueiginleikar sem komu fram í upphafi kaflans bornir saman á milli 

mótortegundanna. 

Í samanburðinum eru eftirtalin skilyrði uppfyllt: 

 Báðir mótorar eru jafn krafmiklir 

 Servo mótor er með encoder 

 Skrefa mótor er ekki með encoder 

 Stýring sem notuð er fyrir hvora tegund býr yfir sömu eiginleikum 

 Servo mótorarnir eru DC bursta mótorar 

Tafla 2. Samanburður: Skrefa mótor og Servo mótor [10] 

 Servo mótor Skrefa mótor 

Aðgengi 

Aðgengi að hentugum servo 

mótorum er mun  verra en 

skrefa mótorum. 

Eru auðfáanlegir í flestum 

stærðum og gerðum. 

Verð 
Hærri kostnaður fyrir sama 

kraft. 

Lægri kostnaður fyrir sama 

kraft. 

Einfaldleiki í 

uppsetningu/notkun 

Servo mótorar þarfnast 

stillinga á PID breytum í 

stýrirás til að virka rétt. 

Mjög einfaldir í uppsetningu. 

Þarf einfaldlega bara að 

tengja mótorana við 

stýrirásina. 
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Snúningskraftur í 

hlutfalli við stærð og 

þyngd 

Skila mjög miklum krafti í 

hlutfalli við stærð og þyngd. 

Eru ekki eins öflugir í þessu 

hlutfalli. 

Nákvæmni í 

staðsetningu 

(endurtekningar) 

Hægt er að ná mikilli 

nákvæmni með réttri 

uppsetningu og góðum 

encoder. 

Vegna útfærslu mótorsins ná 

skrefamótorar mikilli 

nákvæmni í endutekningum. 

Snúningshraði 

Ná mjög háum snúningshraða 

án þess að fara mikið 

niðurfyrir 90% snúningkrafts 

( >7000 RPM). 

Snúningskraftur lækkar hratt 

með auknum snúningshraða, 

jafnvel niður í <20% við 

1500 RPM. 

Samantekt á fjölda 

yfirburða atriða 
3/6 4/6 

 

Samkvæmt samanburði í Tafla 2 henta skrefamótorar betur. Mun algengara er að 

skrefamótorar séu notaðir í CNC vélar sem leiðir til þess að að mikill hluti þeirrar þekkingar 

og reynslu sem snertir smíði og notkun CNC véla er byggð á því. Ákveðið var að hanna 

vélina með skrefamótora í huga. 

Til að geta fundið hentuga mótora þarf að vita þyngd og mótstöðu ásanna sem þeir eiga að 

færa.  Gróf nálgun á þessar upplýsingar var fengin úr Autodesk Inventor ,sem er 

þrívíddarhönnunarforrit sem notað var við að hanna og teikna vélina. Í Tafla 3 sjást þeir 

massar sem forritið gaf upp á ásunum. 

Ákjósanlegur hágmarksfærsluhraði miðað við útreikning í kafla 3.1 er 561.19 𝑚𝑚
𝑠⁄ .  

Hröðun uppá 5500 𝑚𝑚
𝑠2⁄  leiðir til þess að það tekur u.þ.b. 100ms að ná fullum hraða frá 

kyrrstöðu, eða öfugt. Tafla 3 sýnir snúningskraft sem þarf til að færa ásana með þessari 

hröðun. 

Tafla 3. Útreikningur á ákjósanlegum snúningkrafti mótora 

 Massi [kg] 

Hröðun 

[m/s2] 

Newton 

[N] 

Radíus 

trissu [m] 

Nauðsynlegur 

snúningskraftur 

[Nm] 

Z-ás 0,292 5,5 1,606 0,008 0,012848 

Y-ás 0,848 5,5 4,664 0,008 0,037312 

X-ás 1,576 5,5 8,668 0,008 0,069344 

 

Þar sem til voru mjög hentugar skrefamótors stýringar var ekki farið í neina athugun á þeim 

búnaði.  

3.3 Samtvinning véla- og tölvustýringa 

Notast er við venjulega vinnutölvu með sérstökum hugbúnaði til að vinna úr og breyta 

rafrásateikningunum í vélræna hreyfingu sem getur nýst til að „teikna“ rásina á prentplötu. 

Tölvan er tengd um prentara port (e. Parallel port) í CNC stýrirás sem miðlar upplýsingum 

á milli CNC búnaðarins og tölvunnar. Í CNC stýrirásina eru tengdar skrefmótor stýringar, 
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neyðarstoppsrofi, endastoppsrofar og verkfæri eða stýrirás fyrir verkfæri. Í þessu verkefni er 

verkfærinu (geislanum) stýrt í gegnum sérhæfða straumstýrirás. 

Hentug CNC stýring var til og þar sem skrefmótora stýringarnar voru líka til þurfti bara að 

kaupa mótorana, geisladíóðuna ásamt hýsingu, kælingu og straumstýrirás. 

Mynd 8 sýnir yfirlit yfir tengingarnar með reitarmynd. Upplýsingar um stýringarnar og 

geisladíóðuna er að finna í: 

 CNC stýring í viðauka G  

 Skrefmótor stýring í viðauka F 

 Geisla díóðuna í viðauka C 

 Geisla straumstýringuna í viðauka I 

Þeir aflgjafar sem þurfti voru líka til. Var notast við aflgjafa með tveimur rásum sem voru 

raðtengdar til að ná yfir 30 volta spennu (60 volt) fyrir mótorana. Annar aflgjafi var notaður 

fyrir CNC stýringuna og geislastýringuna. Fast 12 volta úrtak fyrir stýringuna og stillalegur 

útgangur fyrir geislastraumstýringuna.  

 

 

Mynd 8. Reitarmynd af tengingu stýringa og íhluta 
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3.4 Smíði, útfærsla og efnislisti 

Hönnunin miðaði að því að vélin hefði vinnslusvið um 210x300mm í láréttu plani og 30mm 

færslugetu eftir lóðréttum ás. Einnig var gert ráð fyrir því að vélin gæti velt plötunni við til 

að geta unnið  á báðum hliðum plötunnar. 

Smíðateikningar er að finna í viðauka H. 

Tafla 4. Íhlutalisti í CNC vél 

Geisla díóður (Ljósgeislunartvistar) 

Íhlutur Lýsing/Sérkenni Magn Athugasemdir 

- 405nm, 150mW, 5,6mm, TO-18 Sökkull 2  

- 405nm, 500mW, 5,6mm, TO-18 Sökkull 1  

- 445nm, 1000mW, 5,6mm, TO-18 Sökkull 1  

Stýrirás fyrir geisla díóður 
3,3-12 volta inngangs spenna, 5 amper 

hágmarks útgangs straumur 
1  

Drifbúnaður 

Íhlutur Lýsing/Sérkenni Magn Athugasemdir 

Mótor, NEMA 11 
1,8° per skref, 0,95A per fasa, inductance 

0,8mH kyrrstöðurvægi 0,043Nm 
1 Z-ás 

Mótor, NEMA 17 
1,8° per skref, 0,4A per fasa, inductance 

37mH, kyrrstöðuvægi 0,26Nm 
2 Y-ás 

Mótor, 17PM-J264U, NEMA 
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1,8° per skref, 0,6A per fasa, inductance 

6,7mH, kyrrstöðuvægi 0,085Nm 
1 X-ás 

Mótor, NEMA 17 
1,8° per skref, 1,4A per fasa, inductance 

3,1mH, kyrrstöðuvægi 0,25Nm 
1 A-ás 

Ball screw & nutt 

(Snígilöxull og ró) 

12mm þvermál, stigning 4mm, 260mm 

lengd 
1  

Trissa T2,5 20 tennur, 2,5mm stigning 7  

Trissa T2,5 40 tennur, 2,5mm stigning 1  

Reim T2,5 6mm breidd 3 metrar  

Reim T2,5 6mm breidd, lokuð 160mm 1  

Kúlulegur 22 * 8 *7 (Ytra * innra * þykkt) 4  

Kúlulegur 8x22*7mm 18 Fyrir færslusleða 

V-hjól 
Delrin dual v-hjól(23.89*10.23mm) og 

2stk. kúlulegur 625-2rs(5*16*5mm) 
9 sett Fyrir færslusleða 

Stýringar og rafmangs íhlutir 

Íhlutur Lýsing/Sérkenni Magn Athugasemdir 

PC-tölva 
Stýrikerfi Windows XP, MACH3 

hugbúnaður 
1  

CNC stýring 5 ása, parallel tengd 1  

GECKO G203V 

skrefamótora stýring 

18-80Vdc inn spenna, <= 7 amper út 

straumur 
5  

Endastopps rofar  4  

Smíða efni 

Íhlutur Lýsing/Sérkenni Magn Athugasemdir 

Ál 

Flatál 50x10mm  
1,5 

metrar 
 

Ferkantur 20x20mm  
0,8 

metrar 
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Plata 3mm  
0,1 

fermeter 
 

Plata 12mm 500*400mm 
0,2 

fermetrar 
 

Öxull 10mm  
0,2 

metrar 
 

Stál 

Öxull 12mm  
0,2 

metrar 
 

Annað 

Íhlutur Lýsing/Sérkenni Magn Athugasemdir 

Skrúfur og rær    

Gúmmí og lím    

Prentplötur 160*100mm, jákvætt ljósnæm húðaðar 20  
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4 Tilraunir 
Í þessum kafla er fjallað um hvaða tilraunir voru gerðar og með hvaða hætti þær fóru fram. 

1. Tilraun á fókuslengd geisla 

2. Tilraun með afkastagetu (við hvaða færsluhraða byrja villur að verða óásættanlegar?) 

3. Tilraun á nákvæmni m.t.t. getu til endurtekninga 

4. Tilraun á nákvæmni geisla (hver er besta útkoman miðað við ásættanleg villumörk) 

5. Athugun á stærð og lögun brennipunkts 

Allar tilraunir í þessum kafla voru gerðar með 150mw, 405nm geisla-díóðu. Frekari 

upplýsingar um díóðuna eru í viðauka C. 

4.1 Fókuslengd geisla (linsu) 

Tilraun var gerð til 

athugunar á því í hvaða 

fjarlægð frá yfirborði 

geislinn hefði minnstan 

brennipunkt. Það var gert 

með því að láta eina brún 

prentplötu uppá 20mm 

hækkun og gagnstæða 

brún á vinnuborðið 

þannig myndaði platan 

hallandi yfirborð miðað 

við vinnuborðið. Síðan 

var geislinn keyrður í 

nokkur skipti yfir 

hallandi plötunni. 

Útkoman sést á Mynd 9. 

Á plötunni sést að línurnar breikka í báðar áttir frá þverskurðarlínunni sem teiknuð hefur 

verið á myndina. Fjarlægð geisladíóðu frá vinnufleti var valin samkvæmt þessu. 

4.2 Afkastageta 

Mynstrið (Mynd 10) sem valið var til að gera afkasta tilraunirnar er af rafrás sem hönnuð 

var sem tengiplata fyrir örtölvuna PIC18F26K22 frá Microchip. Sökkullinn fyrir örtölvuna 

er SOIC; nánari upplýsingar um sökkulinn sést í viðauka A. Stærð rásarinar er u.þ.b. 

35x45mm. 

 

Mynd 9. Brennipunkts línur 
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Mynd 10. (Vinstri) mynstur sem notað var í afkastagetu tilraun, (hægri) sama 

mynstur en með útlinum af íhlutum 

Gerðar voru tvisvar sinnum átta endurtekningar af mynstrinu á tvær plötur (160x100mm). 

Öllum stillingum var haldið þeim sömu fyrir hverja endurtekningu, að undanskildum 

færsluhraða geislans, stillingarnar má sjá í Tafla 5.  

Tafla 5. Stillingar fyrir afkastagetu tilraunir 

Þáttur Stilling 

Fjarlægð linsu ops frá vinnufleti 40mm 

Geisladíóða 405nm, 150mW - SLD3234VF 

Stilltur ljósstyrkur geisla 109,5mW (reiknað m.v 60mA mældan 

straum) 

 

Endurtekningarnar á fyrri plötuna voru gerðar með minnsta hraðanum 300
𝑚𝑚

𝑚í𝑛𝑢𝑡𝑢
 (neðst 

vinstramegin á myndunum) og síðan með færsluhraða aukningu um 100
𝑚𝑚

𝑚í𝑛𝑢𝑡𝑢
 allt upp í 

1000
mm

mínútu
.  Mynd 11 sýnir yfirlit yfir útkomuna eftir sýrubað. 
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Mynd 11. Útkoma afkastagetu tilrauna eftir sýru, 300-1000 mm/min 

 

Endurtekningarnar á seinni plötuna voru gerðar með minnsta hraðanum 1250
𝑚𝑚

𝑚í𝑛𝑢𝑡𝑢
 (neðst 

vinstramegin á myndunum) og síðan með færsluhraða aukningu um 250
𝑚𝑚

𝑚í𝑛𝑢𝑡𝑢
 allt upp í 

3000
mm

mínútu
. Mynd 12 sýnir yfirlit yfir útkomuna eftir sýrubað. 

 
Mynd 12. Útkoma afkastagetu tilrauna eftir sýru, 1250-3000 mm/min 

 

4.3 Nákvæmni á getu til endurtekninga 

Til að mæla nákvæmni á getu til endurtekninga var notast við sama mynstrið/rásina og notað 

var í athugun á afkastagetu (Mynd 10). 160x100mm prentplata var klippt niður í átta stykki 

af stærðinni 50x40mm. Mynstrið var „teiknað“ á hvern plötubút á fætur öðrum og á milli 

platna fór vélin alltaf í kyrrstöðu á sama stað. Í öllum tilfellum var platan sem unnið var með 

staðsett á sama stað á vinnuborðinu. Allar stillingar voru þær sömu í öllum endurgerðum, 

þær má sjá í Tafla 6. 
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Tafla 6. Stillingar fyrir nákvæmni í endurtakanleika 

Þáttur Stilling 

Fjarlægð linsuops frá vinnufleti 40mm 

Geisladíóða 405nm, 150mW - SLD3234VF 

Stilltur ljósstyrkur geisla 83,85mW (reiknað m.v 41mA mældan 

straum) 

Færsluhraði geisla 700mm/mínútu 

Staðsetning milli endurtekninga (X,Y) 50,50 (frá heimarofum) 

 

Mynd 13 sýnir yfirlit yfir útkomuna á endurtekningunni, fyrir og eftir sýrubað. 

  
Mynd 13. Yfirlit yfir útkomu tilrauna með nákvæmni endurtekninga. Fyrir- (vinstri) og eftir (hægri) 

sýrubað 

4.4 Nákvæmni geisla 

Þessi tilraun var gerð til að finna út við hvaða styrk stillingu og færsluhraða mesta 

nákvæmnin fæst út úr geislanum. 

Í þessari tilraun var notast við mynstur/rafrás (Mynd 14) sem er hönnuð (af Andra 

Þorlákssyni) til að vera tengiborð fyrir TB6612FNG h-brú frá Toshiba. Sökkullinn er í 

stærðar flokknum SSOP24 og má sjá nánari upplýsingar um hann í viðauka B, deilibil á 

þessum sökkli er 0,65mm og bil milli pinna 0,22mm. Stærð mynstursins er u.þ.b. 25x28mm. 

  
Mynd 14. (Vinstri) Mynstur sem notað var í tilraun á nákvæmni geisla, (hægri) 

sama mynstur en með útlínum íhluta 
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Mynstrið var endurtekið fimmtán sinnum á sömu prentplötuna (160x100mm) með 

mismunandi samsetningum á styrk ljósgeislunar og færsluhraða. Stillingum sem haldið var 

óbreyttum í öllum endurtekningunum sjást í Tafla 7. Stillingar og pörun styrks og 

færsluhraða á plötunni má sjá í Tafla 8 ásamt yfirliti af útkomunni. 

Tafla 7. Fastar stillingar í tilraunum með nákvæmni geisla 

Þáttur Stilling 

Fjarlægð linsuops frá vinnufleti 40mm 

Geisladíóða 405nm, 150mW - SLD3234VF 

 

Tafla 8. Stillingar og yfirlit útkomu úr tilraunum með nákvæmni geisla 
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4.5 Stærð og lögun brennipunkts 

Til að skoða stærð og lögun brennipunkts var geislanum „skotið“ fimm sinnum í fimm 

röðum eða alls tuttugu og fimm skipti. Bilið milli „punkta“ var haft 5mm og tók þetta yfir 

20x20mm stórt svæði. Þetta var gert þrisvar sinnum; á ljósnæmnihúðaða prentplötu, plast 

glæru og gulan pappír. Tíminn sem kveikt var á geislanum var 50ms á prentplötuna en 500ms 

á glæruna og pappírinn. Árangurinn var skoðaður og kvarðaður í smásjá með mælikvarða 

með 0,01mm upplausn.
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5 Niðurstöður 
Hérna koma fram þær niðurstöður úr þeim tilraunum sem útlistaðar eru í kafla 4. Einnig er 

farið yfir niðurstöður verkefnisins í heild. 

5.1 Afkastageta við prentun rafrása 

Við samanburð á þeim mynstrum sem prentuð voru var sjáanlegt að  ferlin sem geislinn fór 

eftir héldust, að því er virðist, eins á hraðanum 300-1500 mm/mínútu. Á mynstrunum sem 

gerð voru með færsluhraðanum 1750-3000 mm/mínútu stigmagnast villan eftir því sem 

hraðinn eykst. Í Tafla 9 sjást stækkaðar myndir, ásamt athugasemdum, af tveimur svæðum 

á mynstrunum sem gerð voru með færsluhröðunum 300, 1500, 1750 og 3000 (í þeirri röð). 

Á Mynd 15 er sýnt hvar á mynstrinu stækkunin var gerð. 

 

Mynd 15. Stækkuð myndsvæði úr 

afkastagetu tilraun 
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Tafla 9. Niðurstöður úr afkastagetu tilraunum 
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S
v
æ

ð
i 

A
 

    

 

Línur heilar og 

hreinar. Svo breiðar 
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5.2 Nákvæmni í endurtakanleika 

Til að bera saman mynstrin sem prentuð voru voru þau skoðuð með smásjá (sjá viðauka E) 

og myndir, með mælikvarða 0,1mm (sjá viðauka D), teknar á tveimur mismunandi stöðum í 

mynstrinu (Mynd 16). Við skoðun á myndunum kom í ljós smávægilegur breytileiki milli 

endurtekninga. Á myndunum er sjáanlegi breytileikinn í óregluleika í jöðrum á og hreinleika 

línana. Með mælikvarðanum sem notaður var á myndunum voru stærðarleg frávik ekki 

mælanleg milli sýnishorna. Samanburðarmyndirnar voru teknar af endurtekningu númer 1,4 

og 8. 
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Mynd 16. Stækkuðu myndsvæðin úr tilraun 

með nákvæmni endurtekninga 

 

Tafla 10. Kvarðaðar samanburðar myndir úr tilraun með nákvæmni endurtekninga 

 Endurtekning #1 Endurtekning #4 Endurtekning #8 
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5.3 Nákvæmni geisla 

Stækkaðar myndir voru teknar af sama svæðinu (Mynd 17) í öllum mynstrunum og þær 

bornar saman. Í öllum tilfellum þar sem afl geisla var stillt í 116- og 150mW urðu raufarnar 

utan með leiðurunum mjög breiðar og runnu víða saman í eitt. Það lagaðist þó og þær 

mjókkuðu eftir því sem færsluhraðinn jókst. Þar sem geislinn var stilltur í 84mW urðu 

raufarnar nokkuð grannar og grenntust eftir því sem færsluhraðinn jókst. Í öllum tilfellum 

þar sem færsluhraðinn var 1400mm/mínutu og 1700 mm/mínutu var farið að bera á kjögun 

í skálínum. 

Myndir af þeim niðurstöðum sem fengust úr tilraun með nákvæmni geisla koma fram í Tafla 

11. 

 
Mynd 17. Stækkaða myndsvæðið úr tilraun 

með nákvæmni geisla 
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Tafla 11. Niðurstöður úr tilraun með nákvæmni geisla 
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5.4 Stærð og lögun brennipunkts 

Blettirnir sem mældir voru á pappírnum og glærunni voru nálægt 0,07*0,10mm að stærð. Á 

prentplötunni mældust blettirnir nálægt 0,2*0,6mm. 

Tafla 12. Niðurstöður úr tilraun með stærð og lögun brennipunkts: Kvarðaðar myndir  af brennipunkti 

á þrjár tegundir efna 
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5.5 Verkefnið í heild 

Sýnt hefur verið að sá CNC búnaður sem hannaður var og smíðaður fyrir verkefnið gegndi 

sínu hlutverki við að beina geislanum niður á vinnuflötinn með þeim hætti sem lagt var upp 

með. Afkastageta tækis með góðum árangri mældist um 1250-1500mm/mínútu. Hægt er að 

keyra vélina á meiri hraða en bjögun í línum eykst hratt upp frá 1500mm/mínutu.Vinnslusvið 

vélarinnar er 200*300mm. Hægt er að nota lóðréttan ás (z-ás) vélarinnar til að fínstilla 

brennipunkt geislans. 

Stillanlegt afl ljósbúnaðarins (díóðunar), sem var á bilinu 83-150mW, reyndist vera yfirdrifið 

nóg fyrir þann færsluhraða sem hann var prófaður á. Geislinn sem kom í gegnum linsuna 

reyndist vera sporöskjulaga (allt að því ílangur) sem varð til þess að línur eftir x og y ás voru 

ekki með sömu breidd. 
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6 Umræður og endurmat 

Þær niðurstöður sem komu út úr tilraunum verkefnisins og úr verkefninu í heild lofa mjög 

góðu um möguleg gæði þessarar lausnar. Það virðist fátt því til fyrirstöðu að þetta geti þróast 

út í markaðsvöru ef hugmyndinni er fylgt eftir. 

Mögulegar ástæður bjögunarinnar sem fór að bera á í jöðrum línanna þegar færsluhraðinn 

var um eða yfir 1000mm/mínútu eru nokkrar. Fyrst er það sporöskjulaga brennipunktinn sem 

kom svo vel fram í afrakstri flestra tilraunanna. En ílangur brennipunktur einn og sér er ekki 

nægur til að framkalla þennan „galla“ Form brennipunktsins og mögulega stór/gróf skref 

skrefamótora gætu i sameiningu ýkt áhrifin hvort af öðru. 

Líklegt er að mikill hagur væri af því að leiðrétta form brennipunktsins með betri linsum og 

geta þá jafnvel fengið enn fínni línur. 

Líklegri ástæða fyrir þessari bjögun er þó samt sú sama og veldur rúnuðum hornum og 

sveigðum línum þegar færsluhraðinn er yfir 2500mm/mínútu. Mótorar beggja láréttu ásanna 

eru mjög líklega ekki með nógu mikinn snúningskraft til að ráða við þennan meiri 

færsluhraða. Það sem hægt væri að gera í því er að létta ásana eða stækka mótorana; að gera 

hvorttveggja skilar liklega mjög góðum árangri. 

Allar líkur eru á því að vægi ílanga brennipunktsins skipti minna máli eftir því sem hlutfall 

færsluhraða á móti ljósgeislunarkrafti fer stækkandi. 

Ekki urðu margar af þeim rásum sem gerðar voru í tilraununum nothæfar. Hluti af ástæðunni 

fyrir því er líklega ófullnægjandi meðferð á sýrubaðinu. Oftast nær hreinsaðist stór hluti af  

koparnum innan „eðlilegs“ tímaramma, en eftir sat hluti af koparnum hingað og þangað um 

plötuna. Ástæðuna fyrir þessu má hugsanlega rekja til eftirfarandi: Sýran var í nánast öllum 

tilfellum við stofuhita. Eðlilegra væri að hafa hitastigið á sýrunni nær 40°C. Einnig væri 

betra sýran væri á hreyfingu við yfirborð plötunar.  

Annað atriði sem „skemmdi“ margar af annars nothæfum rásum var nokkuð sem ekki var 

talað um í tilraunaniðurstöðum (þar sem það hafði í raun engin áhrif á þær). Allstaðar þar 

sem vélin byrjaði nýtt ferli, sem byrjar á að kveikja á geislanum, myndaðist stór „pollur“ þar 

sem sporöskjulaga form brennipunktsins kom mjög vel fram. Ástæðan fyrir þessum pollum 

er hugbúnaðarlegs eðlis og felst í bið eftir að kveikt hefur verið á geislanum og áður en vélin 

byrja færsluna. Ekki gafst tími til að finna útúr því. 

Ef leyst væri úr ofangreindum atriðum ætti að vera hægt að nýta það sem verkefni skilur eftir 

sig til að gera það sem lagt var upp með. 
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Viðauki A: 
SOIC, sökkul stærð 

 

Mynd 18. Fengið af heimasíðu framleiðanda: 

(http://ww1.microchip.com/downloads/en/PackagingSpec/00049AW.pdf) 
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Viðauki B: 
SSOP24, sökkul stærð 
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Viðauki C: 
150mW, 405nm geisla díóða 
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Viðauki C: 
150mW, 405nm geisla díóða 

 



37 

Viðauki D: 
Smásjár kvarði 

Corss Dot 0.01MM Microscope Stage Micrometer Calibration Slide w/ 4-Scales 

 

Mynd 19. Yfirlit yfir skalana á smásjár kvarðanum. Mynd fengi af 

(http://www.ebay.com/itm/181621771949?_trksid=p2060353.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AM

EBIDX%3AIT) 
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Viðauki E 
- USB smásjá 

300X HD USB Digital Microscope Endoscope Magnifier 0.3MP 4LED Tripod Black 

BL 

 

 

Mynd 20. USB smásjá. Mynd fengin af 

(http://www.ebay.com/itm/291500640333?_trksid=p2060353.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AM

EBIDX%3AIT) 
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Viðauki F: 
Mótorstýring, GECKO drive 
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Viðauki F: 
Mótorstýring, GECKO drive 
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Viðauki F: 
Mótorstýring, GECKO drive 
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Viðauki F: 
Mótorstýring, GECKO drive 
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Viðauki F: 
Mótorstýring, GECKO drive 
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Viðauki F: 
Mótorstýring, GECKO drive 
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Viðauki G: 
CNC stýring, valið úrtak úr handbók 
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Viðauki G: 
CNC stýring, valið úrtak úr handbók 
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Viðauki G: 
CNC stýring, valið úrtak úr handbók 
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Viðauki G: 
CNC stýring, valið úrtak úr handbók 
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Viðauki H: 
CNC vél, smíðateikningar 

 

Mynd 21. Vinnuteikning: Yfirlitsmynd 
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Viðauki H: 
CNC vél, smíðateikningar 

 

Mynd 22. Vinnuteikning: Botnplata og uppistöður 
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Viðauki H: 
CNC vél, smíðateikningar 

 

Mynd 23. Vinnuteikning: Braut fyrir lengri lárétta ásinn 
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Viðauki H: 
CNC vél, smíðateikningar 

 

Mynd 24. Vinnuteikning: Braut fyrir styttri lárétta ásinn 
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Viðauki H: 
CNC vél, smíðateikningar 

 

Mynd 25. Vinnuteikning: Braut fyrir lóðrétta ásinn ½ 
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Viðauki H: 
CNC vél, smíðateikningar 

 

Mynd 26. Vinnuteikning: Braut fyrir lóðrétta ásinn 2/2 
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Viðauki H: 
CNC vél, smíðateikningar 

 

Mynd 27. Vinnuteikning: Snúningsásinn 
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Viðauki I: 
Geisla díóðu straum stýring 

 

Mynd 28. Straum stýring fyrir geisla díóðu13 

New version of classic laser diode driver: 

Added LED diode showing that driver is connected. 

Added softstart to protect againts switch-on effects 

Added labels on the board - more intuitive and easier to set 

Smaller size - only 15mm x 30mm and capable of driving 5A! 

Added large surface of copper which cools the sense resistor. 

Basic driver for powering laser diodes with the option to adjust maximum output current in 

the range of 0-5 A, and to modulate the current flowing through the diode with frequency 

up to 100kHz. 

Since it is lite version of the driver it does not have protection against polarity change. Be 

sure you connect it acordingly to the labels on the PCB. 

By selecting an appropriate PSU the driver in question, it is possible to power literally 

every laser diode available on the market up to 5W - 405 nm, 445 nm, 520 nm, 638 nm, 

650 nm, 808 nm, 980 nm. 

The examples of diodses are: 1 W 445 nm, 3,5 W 445 nm, 700 mW 635 nm, 200 mW 808 

nm, 1 W 808 nm, 5 W 808 nm, 1W 520nm. 

Recommendations and requirements 

The supply voltage should be always higher than or equal to 3,3V. The minimum supply 

voltage for other situations is given by the formula: 

Vin = 0,2* I + Vd 

Vin is input voltage 

Vd is diode working voltage 

I - desired maximum current 

  

                                                 

13 Mynd fengin af (http://optlasers.com/en/lite-drivers/66-0-5a-lite-lpldd.html) 
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Viðauki I: 
Geisla díóðu straum stýring 

Modulation input can be used as TTL input with its logic levels of 0V and 5V or as an 

analog input. Analog modulation means that by using 2,5 V on ANG input you get 50% 

output power, analogically by using 4 V you get 80% output power, etc. 

We recommend the use of power cables with cross-section of at least 0.35 mm2. 

Depending on used laser diode and PSU, you should monitor and assure proper cooling for 

the MOSFET transistor. The MOSFET/MOSFETS must be isolated from the 

heatsink/plate with silicon pad as well as plastic sleeve. Short circuit between MOSFET 

and heatsink/plate can damage the driver and can be dangerous for the Laser Diode. 

Protection 

Modulation input of the driver is protected by 5V1 Zener diode. Nevertheless, one should 

not use modulation voltage higher than 5V. Shottky diode is being used for ESD 

protection. 

The output of the driver is protected by shottky diode which doesn't allow the reverse 

voltage to appear. 

Features: 

Dimensions (LxW mm) 35 x 20 

Current set by default (mA) 2000 

Modulation frequency (kHz) 0 - 100 

Modulation voltage range (V) 0 - 5 

Modulation type Analog 

Reverse polarity protection No 

ESD protection Schottky diode 

Softstart (ms) Without 

Maximum diode current (A) 5 

Input Voltage (V) 3,3 - 12 

Over 5V modulation input protection YES (5V1 Zener diode) 

Transistor type N-MOSFET 

 

Allar upplýsingar í þessum viðauka eru fengnar af heimasíðu framleiðanda 

(http://optlasers.com/en/lite-drivers/66-0-5a-lite-lpldd.html) 


