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Sammanfattning 
 
Uppgiften är att föreslå olika metoder på ett kollisionskydd som företaget Arcoma kan 
använda sig av. Skyddet skall i första hand kunna detektera en människa men om möjligt 
även döda föremål. Skyddet skall kunna sitta på Arcomas olika röntgenstativ och bord. 
 
Ett utvärderingskort från Freescale undersöktes först. Kortet skapar ett elektromagnetiskt 
fält mellan valda utgångar och frågan är om man kan detektera ifall detta fält bryts av något 
föremål. 
 
Eftersom utvecklingskortet inte fungerade bra riktades blickarna mot andra tänkbara 
lösningar. Den lösning som verkade mest gångbar var att använda sig utav kapacitiva 
sensorer. Ett testkort som kan drivas av röntgenutrustningens 24V matning konstruerades. 
Kortet jämför två stycken spänningsnivåer där den ena kommer från en fast likspänning och 
den andra ursprungligen kommer från en pulsgenerator. Pulsgeneratorn ger ifrån sig en 
fyrkantspuls på cirka fem kHz, efter pulsgeneratorn sitter en kapacitans bestående av två 
stycken metalliska ytor. Beroende på avståndet mellan sensorplattorna ökar eller minskar 
kapacitansen, om ett föremål närmar sig förändrar kondensatorns dielektrikum och en 
spänningsförändring fås. Efter sensorn förstärker en operationsförstärkare den låga 
spänningen. Nästa steg är att jämföra den fasta likspänningen med spänningen från sensorn. 
När ett föremål närmar sig sensorn sjunker spänningen och nivån blir lägre än den fasta 
likspänningen. Då detta händer ändras komparatorkretsens utspänning från 0 – 12V eller 
tvärtom beroende på insignalernas koppling till komparatorn. En lysdiod fungerade som 
spänningsindikator.  
 
Efter en rad tester och demonstrationer verkade företaget mycket intresserade av att 
fortsätta arbeta med denna metod och kanske utveckla en ny produkt baserad på denna. 
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1 Inledning 
 

1.1 Bakgrund 
 
Högskoleingenjörutbildningen i Elektroteknik avslutas med ett examensarbete på 10 
högskolepoäng. Företaget Arcoma har gett oss i uppdrag att finna en metod för att kunna 
göra ett kollisionsskydd som ger utslag utan fysisk kontakt.  
 

1.2 Problemformulering 
 
Företaget Arcoma behöver ha någon form av kontaktlöst kollisionsskydd till sin 
röntgenutrustning. Skyddet skall inte utstråla något som är farligt för människan och inte 
påverka omkringliggande utrustning. Produkten skall vara förhållandevis billig eftersom 
den bl.a. skall introduceras på den asiatiska marknaden. Skyddet skall reagera på ungefär 
två decimeter avstånd från objektet. Det primära målet är att skydda patienten, går det även 
att detektera döda ting är det ett plus. Skyddets detekteringsområde skall omsluta hela 
apparaten och sensorerna skall inte påverka dess storlek nämnvärt. Arcoma ser helst en 
lösning i hårdvara.  
Metoden för projektet är valfritt dock med vissa begränsningar. 
 

1.3 Varför 
 
På grund av att Arcoma är styrda av myndighetskrav såsom ISO 13485, den europeiska 
CE-standarden och USA:s motsvarigheter till dessa ställs det höga krav på deras produkter. 
Eftersom det hela tiden kommer nya krav angående säkerhet för patienter och personal vill 
Arcoma hitta en billig lösning på ett kontaktlöst kollisionsskydd.   
 
Det här examensarbetet går i första hand ut på att diskutera runt olika lösningar till ett 
kollisionsskydd. I diskussionen skall det tas hänsyn till om lösningen är möjlig att 
implementera i Arcomas utrustning och se till fördelar respektive nackdelar med olika 
varianter. Ifall någon variant skulle visa sig vara fördelaktig skall om möjligt en prototyp 
utarbetas som tester kan utföras på för att se om det kan vara en möjlig framtida produkt. 
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1.4 Företaget 
 
Arcoma är ett medicintekniskt bolag som har funnits sedan 1990. I dagsläget har de cirka 
60 st anställda varav 30 inom produktionen, 20 på utveckling och 10 på den administrativa 
avdelningen. I USA finns även ett dotterbolag. Omsättningen ligger på omkring 140 
miljoner kronor per år.  
 
Produktutbudet består av olika huvudstativtyper men det tillverkas även produkter åt 
Siemens. Alla produkter tillverkas helt från grunden och de jobbar även med uppdrag från 
andra företag. Via Siemens är Arcoma representerade över hela världen medan huvuddelen  
av deras försäljning sker i norra Europa.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

1.5 Frågor  
För att veta vad arbetet skulle innehålla utgicks det från ett antal frågeställningar: 
 
Vilka egenskaper efterfrågas? 
Hur fungerar produkten i praktiken?   
Går produkten att använda fysiskt (får det plats, fungerar det, användarvänlighet osv.)? 
Detekteras olika material med olika resultat?  
Vilka problem uppstår när detektering skall ske på t.ex. en människa som innehåller mycket 
vatten? 

Figur 1. Höj och sänkbart röntgenbord från 
Arcoma 

Figur 2. Ett av Arcomas röntgenstativ. 
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2 Krav på produkten 
 
Det första kravet är att kollisionsskyddet skall kunna detektera människor på avstånd, helst 
på ett avstånd av några decimeter. I andra hand bör även döda föremål kunna detekteras 
såsom röntgenbordet, en stol eller dylikt. En svårighet kan vara ifall en person har på sig en 
tjock tröja eller kanske en jacka, problemet kan uppstå om skyddet bara detekterar kroppen 
för då finns det risk för att röntgenutrustningen stöter mot klädesplagget. 
 
En annan viktig aspekt är självklart storleken för skyddet. Det bör kunna placeras i eller på 
röntgenutrustningen utan att det skall göra utrustningen större än i nuvarande form. 
Den eventuella slutgiltiga produkten skall självklart ligga inom de normer som finns 
rörande ESD och EMC- störningar.   
 
Eftersom Arcoma vill kunna använda kollisionsskydd även på de produkter där priserna 
skall pressas är kostnaden en viktig aspekt för produkten.  
 
Ytterligare några saker som bör testas är hur en tänkbar lösning klarar av ESD-störningar, 
värmeförändringar, luftfuktighet och hur funktionen ändras beroende på vilket material 
sensorerna består av t.ex. aluminium, koppar eller plåt.     
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3 Metod 

3.1 Utvecklingskortet 
 
Till att börja med erhölls ett utvecklingskort från Freescale utav Jan Martens, handledare på 
Arcoma. För att kunna förstå hur Freescalekortet skulle kunna användas testades först dess 
funktion. Funktionen som undersöktes först var ett elektromagnetisktfält som skulle skapas 
mellan utgångarna på ett testkort. Efter installation av medföljande programvara testades 
funktionerna. Problemet med detta kort verkade vara att beröring krävdes för att få en 
förändring i fältet.  
 
Frekvensen för detta kort låg på 240 kHz och efter handledning av Jonas Lundbäck, 
doktorand vid Växjö Universitet, fastslogs det att en frekvens i storleksordning på 10 GHz 
behövdes. Detta för att skapa ett mer kraftfullt fält som kan täcka en större yta, då kan 
eventuellt en loob åstadkommas som kan brytas av ett föremål utan att beröring krävs.  
 
När den prototyp som Jonas hade tillverkat undersöktes fastslogs att denna metod inte var 
realistiskt. Ett problem var att denna anordning krävde en så pass stor antenn att det inte 
finns tillräckligt med plats för den på röntgenhuvudet då det skulle behövas minst en på 
varje sida av huvudet. Även denna prototyp hade svårigheter att både detektera föremål på 
längre avstånd och att detektera föremål av olika material. Detektering av en träbit var svår 
att genomföra på ett avstånd av cirka 10 cm. Även Jan höll med om att så höga frekvenser 
inte kan vara hälsosamt för patienterna. Jan trodde inte heller att en sådan produkt skulle 
godkännas.   
 
 

 
Figur 3. Bild på utvecklingskortet från Freescale. Sensorplattan är extra utrustning.  
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3.2 Ultraljud 
 
Då Freescalekortet inte uppfyllde de krav som ställdes behövdes det tänkas i andra banor. 
Efter diskussion runt andra lösningar verkade en lösning innehållande ultraljudssensorer 
vara lämplig. Det är en lösning som fungerar bra på t.ex. backvarnare för bilar. Eftersom 
detekteringen på bilen kan känna av allt från en husvägg till ett litet grässtrå påbörjades en 
informationssökning om dess konstruktion och hur det fungerade.  
 
Teorin för en backvarnare är ultraljud som skickas ut, studsar mot ett föremål och sedan tas 
emot av en sensor. Denna sensor känner av avståndet till de föremål som är bakom bilen. 
Det positiva med denna lösning är att utrustningen är billig och finns på flera inköpsställen.  
 
När förslaget togs upp med Jan så förkastade han idén direkt. Deras produkter var i 
dagsläget utrustade med ultraljudsdetektorer men detta kollisionsskydd var inte tillräckligt 
pålitligt.  
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3.3 Kapacitiva sensorer 
 
Efter att förslaget med ultraljud lades ner kom Mattias Guldstrand på Arcoma med ett tips. 
Han hade varit på en mässa i Wien där ett franskt företag demonstrerade en lösning 
innehållande kapacitiva sensorer. Problemet med denna lösning var att den var alldeles för 
raffinerad för det här syftet. Arcoma vill hitta ett enklare och billigare alternativ med denna 
teknik. 
 
Arbetet här började med en informationssökning efter redan färdigutvecklade lösningar. 
Men de lösningar som hittades kunde inte detektera föremål på det avstånd som behövdes. 
Metoden verkade ändå vara värd att kontrollera närmare eftersom komponenterna som 
behövdes för att testa metoden är enkla och billiga. 
 
 

3.3.1 Teori 

 
       Figur 4. Bild över kapacitiv sensor. 

 
 
Teorin bakom sensorn är att om inget föremål är i närheten av sensorn består kondensatorns 
dielektrikum av luft. Om ett föremål närmar sig ändras också dielektrikumet mellan 
plattorna och kapacitansen ökar. 
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             Figur 5. Kopplingsschema över första uppkopplingen.. 

 
 
När ett föremål närmar sig kondensatorn och kapacitansen ökar leder detta till att 
spänningen över Zi ökar och strömmen i(t) ökar. Zi representerar pulsgeneratorns inre 
resistans. Då mätningen sker i en punkt efter detektorn med hjälp av ett oscilloskop märks 
det en spänningsminskning. 
 

3.3.2 Utformning 
 
De frågeställningar som först uppstod var ifall det överhuvudtaget var möjligt att konstruera 
en enkel prototyp som det gick att testa hur olika faktorer spelade in. De frågor som i första 
hand behövde besvaras var hur frekvens, plattornas geometri och deras avstånd gentemot 
varandra påverkade detekteringen av föremål. 
   
Den första prototypen som testades var en enkel uppkoppling bestående av en kondensator 
bestående av två metallplattor med en diameter på två decimeter. Övriga enheter som 
användes var en pulsgenerator och ett oscilloskop. Se figur 6. 
 
 

 
          Figur 6. Bild över den första testuppkopplingen. 
. 
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När ett föremål närmade sig detektorn märktes det en liten spänningsförändring. Med tanke 
på att denna uppkoppling var väldigt enkel var ändå spänningsförändringen enkel att 
urskilja. Detta resultat gav en god fingervisning om att denna metod kunde visa sig 
framgångsrik. Ett bra tecken på att denna metod kunde fungera var att diametern på 
plattorna, plattornas läge gentemot varandra och plattornas tjocklek inte verkade ha någon 
större betydelse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nästa steg var att börja fundera på något enkelt sätt att kunna åskådliggöra den lilla 
spänningsförändring som uppstod. Göran Ewing, lärare på Växjö Universitet, kom med ett 
förslag att ladda upp två olika stora kondensatorer och sedan jämföra de två signalerna man 
fick med hjälp av en operationsförstärkare. Tanken var att när man fick ett spänningsfall 
skulle den ena kondensatorn laddas ur snabbare och då fick man antingen noll eller 12 Volt 
från komparatorkretsen beroende på hur man anslöt signalerna. Kretsen skulle trimmas in 
så att den snabba kondensatorns ”laddning” låg på en högre nivå än den långsamma. När ett 
föremål närmade sig detektorn sjönk den lilla kondensatorns ”laddning” fort och 
komparatorkretsens utsignal ändrades. Sen kunde man visa detta via en diod. Vid 
simulering i Pspice verkade detta fungera helt perfekt, frågan kvarstod dock om det skulle 
göra det i praktiken eftersom Pspice använder sig av optimala kretsar. 
 
För att testa denna koppling i praktiken användes den förra uppkopplingen plus en 
kopplingsplatta där komparatorkopplingen var uppsatt. Redan vid första försöket uppstod 
det problem, kondensatorernas nivåer var svåra att trimma in så att de låg tillräckligt nära 
varandra. Problemet med intrimningen var att kondensatorernas nivåer var för instabila. För 
att kunna detektera föremål på ett tillfredställande avstånd krävs det att nivåerna ligger på 
ett mindre avstånd än vad det var möjligt att trimma in. 

Figur 7. En första uppkoppling där en kapacitiv sensor utnyttjas. 
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Istället för att jämföra två kondensatorspänningar användes en likspänning istället för den 
ena kondensatorn. Tanken var att det skulle vara enklare att jämföra en kondensators 
spänning mot en fast likspänning. Resultatet av detta var att intrimningen blev mycket 
lättare och det gick att få en detektering på mycket längre avstånd. Nu var den enda 
begränsningen med vilken noggrannhet det gick att ändra referensspänningen. Den 
spänningsgenerator som användes vid denna uppkoppling har en millivolts noggrannhet.  
 
Dessa labbresultat visade att metoden i sig verkade vara en tänkbar lösning för att få ett väl 
fungerande kollisionsskydd. För att gå vidare påbörjades ett arbete med att ta fram en 
enklare prototyp. 
 
 

 
Figur 8. Detektorschema. Spänningen över kondensator C1(mätpunkt 2) jämförs med referensspänningen 
(mätpunkt 1). Då detektorspänningen är lägre än referensspänningen tänds lysdioden..  
 
 
För att kunna urskilja den lilla spänning som blir efter detektorn förstärks spänningen med 
en förstärkarkoppling. Hur mycket kopplingen förstärker bestäms av kvoten mellan R2 och 
R1. I detta fall förstärktes spänningen med 1000 gånger. Komparatorkretsen jämför sedan 
referensspänningen med detektorspänningen, när ett föremål närmar sig ökar kapacitansen i 
sensorn och detektorspänningen minskar. När nivån är lägre än referensspänningen ger 
komparatorkretsen en utsignal på cirka 12 volt. Då tänds lysdioden. På hur långt avstånd 
det går att detektera föremål bestäms av hur nära detektorspänningen det går att lägga 
referensspänningen. För att kunna ändra referensspänningen används en vridpotentiometer. 
I de första testerna ändrades referensspänningen på ett likspänningsaggregat.  
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När inget föremål är i närheten åskådliggörs i figur 9. Här är utspänningen från 
komparatorn låg eftersom detektorspänningen är högre än referensspänningen 
(likspänningen). 
 
 

 
      Figur 9. Oscilloskopsbild när inget föremål är i närheten. 
 
 
När någonting närmar sig detektorn sjunker detektorspänningen och när nivån bryter 
referensspänningsnivån får man en hög utspänning enligt figur 10.  
 
 

 
    Figur 10. Oscilloskopsbild när ett föremål detekteras. 



 

11 
 

3.3.3 Prototyp 
 
För att testa om metoden med kapacitiva sensorer skulle kunna bli verklighet behövdes det 
någonting som det gick att genomföra olika försök på. För att lättast kunna transportera en 
koppling och sedan testa den i olika miljöer påbörjades arbetet med att framställa ett 
mönsterkort. 
 
De komponenter som används vid utformningen finns inte tillgängliga på företaget 
Arcomas produkter. Tack vara det behövdes det komponenter som ersatte dessa funktioner 
på prototypen. Eftersom Arcoma använder en matning på 24 volt i deras produkter valdes 
komponenter som var anpassade för detta. De delar som behövde bytas ut var 
pulsgeneratorn och likspänningsaggregatet.  
 
I figur 11 ses att en spänningsregulator transformerar ner matningsspänningen till 12 volt 
som prototypen drivs av. Shuntregulatorn transformerar ner spänningen ytterligare och 
utgör referensspänningen. Potentiometern gör att referensspänningen är varierbar. 
Pulsgeneratorn ger fyrkantiga pulser. 
 
 

 
Figur 11. Komponenter som utgör prototypen. 



 

12 
 

För att tillverka mönsterkortet gicks följande tre steg igenom: 
 
Schemaritning: Här valdes alla komponenter så att varje komponent fick rätt benavstånd i 
layouten. Alla komponenter ”packas” här så att de finns med i i nästa steg.   
 
Layout: Bland det första som gjordes var att välja en lämplig storlek på mönsterkortet och 
sedan placerades alla komponenter ut. Sen ritades ledningsbanorna ut. Den största delen av 
arbetet här utgörs av placeringen utav komponenterna. Eftersom detta kort enbart skulle 
fungera som testkort togs det bara hänsyn till funktionen medan utseendet prioriterades bort. 
 

Figur 12. 3D bild på layouten.
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Etsning och bestyckning: Här sågades kortet till rätt storlek innan det belystes för att 
sedan tvättas och etsas. När alla komponenter hade anlänt från Elfa bestyckades kortet.  
 
Efter att kortet var färdigt för testning märktes det fort att vissa misstag hade begåtts under 
tillverkningen. Bland annat saknades två ledningsbanor som gjorde att OP-förstärkarna inte 
fick någon ström. När dessa fel var åtgärdade och kretskortet verkade fungera 
tillfredsställande började arbetet med testning av kortet. 
 
 

.  

 
Figur 13. Bild över testkortet. De svarta kablarna är till potentiometern och sensorn, övriga till jord. 
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3.3.4 Tester  
 
På plats hos företaget Arcoma utfördes tester för att undersöka vilka möjligheter som fanns 
med detta testkort. Bland annat undersöktes det vilka olika material som gav utslag när de 
närmade sig sensorerna, i testet ingick det att låta de olika föremålen närma sig från olika 
håll. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Koppar och aluminium som sensorer gav ett bättre resultat i jämförelse med vanlig plåt. En 
egenhet som var väldigt positiv var att längden, arean eller tjockleken på sensorerna inte 
hade någon större inverkan. Detta anades redan vid de första laborationerna. När vi provade 
med kopparsensorer nyttjade vi vanlig koppartejp och resultatet var lika bra som när vi 
hade tjockare aluminiumstänger. Hade man långa sensorer fick man samma resultat längs 
med hela metallytan. 
 
En viktig iakttagelse var att avståndet mellan sensorerna påverkar känsligheten avsevärt. 
Att ha sensorerna nära varandra var en klar nackdel, likaså att ha dem långt ifrån.  
  
Andra tester som genomfördes var materialpåverkan. Här märkte vi att t.ex. papper och tyg 
inte gav något avbrott. En bra egenskap var att man kunde ha sensorerna bakom en 
plastkåpa och ändå detektera en person eller objekt på samma avstånd.  

  
 

  MATERIAL 
TEST 

    

  15cm 12.5cm 10cm Inget utslag 
vatten X       
papper       X 
plast       X 
aluminium   X     
stål     X   
bomull       X 

Tabell 1. Resultat över på vilket avstånd olika materiel kan detekteras med testkortet. 
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4 Diskussion och Resultat 
 
Till att börja med hade Jan Martens på Arcoma införskaffat in ett utvecklingskort. Eftersom 
deras utvecklingsavdelning hade haft hög belastning under en längre tid hade inte 
möjligheterna för ett kontaktlöst kollisionsskydd utretts. Där tog examensarbetet vid.  
 
Examensarbetet bestod i att diskutera runt olika lösningar som skulle kunna fungera till 
Arcomas röntgenutrustning. Om en lösning skulle visa sig enkel att simulera eller kanske 
rentav möjlig att testa praktiskt, skulle det ses som ett stort plus. Uppgiften i sig var väldigt 
lätt beskriven med många möjligheter. 
 
Efter att iden med Freescalekortet redan efter en dags testande visade sig vara förkastlig, 
påbörjades arbetet med att leta efter en bättre lösning. Efter lite diskussion föreslogs en 
lösning bestående av ultraljudssensorer. Eftersom det fungerar bra på t.ex. bilar verkade 
iden vara god. När iden framfördes till Jan visade det sig att detta var en lösning som redan 
utnyttjades men den fungerade inte tillfredsställande.  
 
Då ultraljudssensorer visade sig vara en icke helt fungerande lösning fick vi förslaget om 
att titta på kapacitiva sensorer. På en mässa i Wien hade det förevisats en lösning med 
avstånds detektering innehållande kapacitiva sensorer. Då denna lösning var både alltför 
kostnadskrävande och för avancerad för Arcomas behov påbörjades en sökning efter mer 
information om den här sortens sensorer. Efter ett par dagars sökande stod det klart att det 
inte gick att finna några sensorer som skulle klara av att täcka den distans som behövdes. 
De lösningar som fanns klarade bara av att detektera föremål på några millimeters avstånd. 
 
Eftersom teorin föreföll ganska enkel började tankegångarna om att tillverka ett eget 
testkort som använde sig av denna teori. Efter några enkla uppkopplingar och tester med 
hjälp av ett oscilloskop, ett likspänningsaggregat och en pulsgenerator. När det redan då 
visade sig fungera med stor tillfredställelse stod det klart att detta var något att satsa en 
beskedlig tid på. Tack vare kunnande i hur man framställer hålmonterade kretskort var det 
inga större problem, det enda som krånglade lite var att det saknades en anslutningspunkt i 
kretsschemat. När testkortet väl var färdigt påbörjades testningen av hur olika material 
påverkade sensorerna, hur värme och EMC-pulser förändrade kretskortets egenskaper. När 
alla tester var fullbordade och Arcoma tyckte att iden var värd att vidareutvecklas, fanns det 
tid till att slutföra examensarbetet med att skriva en slutlig rapport. 
 
De svårigheter som uppstod under arbetets gång var att komma på hur kretskortet skulle 
konstrueras, vilka komponenter som kunde fungera t.ex. temperaturmässigt och slutligen 
hur rapporten och redovisningen skulle utformas. Tack vare en hel del hjälp från Göran 
Ewing, fysikavdelningen för lån av utrustning och andra på Växjö Universitet löste det hela 
sig ändå riktigt bra.     
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5 Källförteckning  
 
Komponent från Bitechnologies, Potentiometer. Bilaga 6.3 
http://www.bitechnologies.com/pdfs/7280.pdf 
 
Komponent från Texas Instrument, Timerkrets. Bilaga 6.4 
http://rocky.digikey.com/WebLib/Texas%20Instruments/Web%20data/ne555,sa555,se555,
se555c%20Series.pdf 
 
Komponent från SGS Thomson Microelectronics, Spänningsregulator. Bilaga 6.5 
http://www.ortodoxism.ro/datasheets/SGSThomsonMicroelectronics/mXuxxyr.pdf 
 
Komponent från ST Micro Electronics, Shuntregulator. Bilaga 6.6 
http://www.ortodoxism.ro/datasheets/stmicroelectronics/5558.pdf 
 
Komponent från ST Micro Electronics, Operationsförstärkare. Bilaga 6.7 
http://www.ortodoxism.ro/datasheets/stmicroelectronics/2163.pdf 
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6 Bilagor 

6.1 Kretsschema i Cadprogrammet Edwin XP 
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6.2 Komponentlista 

Typ Värde Pris i kr 
Potentiometer 7286 119,00 

Timer krets NE555P 4,19 
Spänningsregulator LM 317 T 8,85 

Shuntregulator TS 431 13,30 
Operationsförstärkare LM358N 5,71 

Diod 1n4148 1,85 
Kondensator 100n 5,14 
Kondensator 100n 5,14 
Kondensator 2.2u 7,52 
Kondensator 2.2u 7,52 
Kondensator 22n 1,72 

Motstånd 820ohm 2,37 
Motstånd 270ohm 2,37 
Motstånd 2.2k 2,37 
Motstånd 2.2k 2,37 
Motstånd 470ohm 2,37 
Motstånd 1k 2,37 
Motstånd 4.7meg 2,37 
Motstånd 1k 2,37 
Motstånd 4.7meg 2,37 
Motstånd 1k 2,37 
Motstånd 1k 2,37 
Motstånd 560k 2,37 
Motstånd 1k 2,37 
Motstånd 680ohm 2,37 
Motstånd 3.9k 2,37 
Motstånd 2.2k 2,37 
Summa 218,12 
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6.3 Potentiometer 
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6.4 Timerkrets 
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6.5 Spänningsregulator 
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6.6 Shuntregulator 
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6.7 Operationsförstärkare 
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