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Sammanfattning 
Idag är de flesta kemiska industrier försedda med system för nivåregle-

ring. Dessa system syftar till att kontrollera vätskenivån i en behållare, 

trots störningar i form av smuts och skum. För denna process finns olika 

modeller av nivågivare på marknaden, men de flesta är antingen dyra 

eller kräver mycket rengöring och underhåll. Denna studie syftar till att 

undersöka om det är möjligt att mäta vätskenivån i en behållare som 

kan produceras till låg kostnad, och har en tillräcklig precision för att 

kunna användas som ett larm för att skydda doppvärmaren mot över-

hettning. Därför har ett konceptprov av kapacitiva nivågivare utförts 

där två varianter av kapacitiva nivågivare, etsad och tråd, har konstrue-

rats och verifierats. Etsade varianter innefattar ett kopparlaminat med 

konfiguration av två fingerelektroder som rullats i ett PVDF-rör. Tråd-

varianten består av en partvinnad teflontråd som dragits på ett PVDF-

rör. I både varianter varieras kapacitans med vattennivån beroende av 

avståndet mellan fingerelektroder i den etsade varianten och avståndet 

mellan teflontrådar i trådvarianten. Kapacitansen har beräknats för 

avståndet mellan fingerelektroder och mellan teflontrådar i form av en 

urladdningstid korrelerad med vattennivån. För denna process används 

en generatorkrets för fyrkantsvåg som byggts på en PCB. Resultatet av 

nivåmätning med båda varianter blev inte det önskade, men nivåmät-

ningsfelet ligger inom ett acceptabelt intervall. Intervallet ligger mellan 

[+0,80,-0,52] för den etsade varianten och mellan [+1,02,-1,10] för trådva-

rianten. Det visar att den etsade varianten ger ett mindre nivåmätnings-

fel än trådvarianten. Nivåmätningsfelet kan minimeras genom att välja 

en lämpligare krets.  

 

Nyckelord: Kapacitiva nivågivare, vätskenivå, kopparlaminat, PVDF, 

Teflon 
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Abstract 
Today, most chemical industries have systems for level control. These 

systems aim to control the fluid level in a tank, despite dirt and foam 

disturbances. For this process there are different models of level sensors 

on the market, but most are either expensive or require a lot of cleaning 

and maintenance. This study aims to investigate whether it is possible to 

measure the level of fluid in a tank which can be produced at low cost 

and has sufficient precision to be used as an alarm to protect the 

immersion heaters from overheating. Therefore, a conceptual level of 

capacitive level sensors has been performed in which two variants of 

capacitive level sensors, etch and wire have been designed and verified. 

Etched variants include a copper-laminate with two finger electrode 

configurations rolled in a PVDF tube. The wire variant consists of a 

twisted Teflon wire drawn on a PVDF pipe. In both variations, 

capacitance with the water level varies depending on the distance 

between finger electrodes in the etched variant and the distance between 

the Teflon wires in the wire variant. The capacitance has been calculated 

for the distance between finger electrodes and between Teflon threads in 

the form of a discharge time correlated with the water level. For this 

process, a square wave generator circuit is built on a PCB. The result of 

level measurement with both variants did not get the desired, but the 

level measurement error is within an acceptable range. The interval is 

between [+ 0.80, -0.52] for the etched variant and between [+ 1.02, -1.10] 

for the wire variant. It shows that the etched variant gives a smaller 

level measurement error than the wire variant. The level measurement 

error can be minimized by selecting a more appropriate circuit. 

 

 

 

Keywords: Capacitive level sensors, liquid level, copper laminate, 

PVDF, Teflon 
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Terminologi 

Förkortningar 

Termistor En resistor som är beroende av temperatur. 

Dielektrisk 

 

Permittivitet 

 

 

 

En elektrisk isolator som kan bli polariserad av 

ett elektiskt fält. 

En storhet som beskriver hur ett elektriskt fält 

påverkar och påverkas av ett elektriskt 

isolerande material. 
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1 Inledning  
Idag används reglersystem i många industrier för att övervaka variabler 

i olika tekniska system. Variablerna är ofta nivåer, tryck, temperaturer, 

positioner och koncentrationer. För nivåmätning finns det olika mo-

deller av nivågivare i marknaden och det beror på miljö, krav och 

förutsättningar. Nivåmätning kan användas exempelvis i en kemisk 

fabrik där de vill kontrollera nivån på ett kemikaliskt ämne i en behål-

lare. I princip ändrar en nivågivare den elektriska signalen när nivån 

ändras, och den elektriska signalen digitaliseras av mikrodatorer. För att 

systemet ska kunna mäta nivån i en behållare krävs en eller flera ingi-

vare som ger information om nivån i behållaren. I en kemisk processan-

läggning krävs att nivågivaren fungerar optimalt, vilket betyder att 

nivån måste hålla sig inom en gräns. Stora avvikelser kan ha stora 

konsekvenser och leda till en försämrad kvalitet, ökad energiförbruk-

ning eller kostsamma driftavbrott. [1] 

1.1 Bakgrund och problemmotivering  

1.1.1 Om Scandymet AB 

Scandymet AB grundades 1977 och ligger i Söderhamn. Företaget 

började med att leverera el förvärmare och värmeväxlare till industrier. 

De växte snabbt då kunderna gav dem ett gott rykte för bra kvalitet och 

service på den nordiska marknaden. År 1993 började de producera 

doppvärmare och värmeväxlare av egen design enligt marknadens 

efterfrågan och behov. Material som används vid produktion är kvarts-

glas, stål, rostfritt stål, titan och zirkonium. Företaget har kunder inom 

plåtbeläggning, betning, fosfatering och anodisering. Idag exporterar 

företaget 85% av sin produktion till hela världen. [3] 

1.1.2  Bakgrund  

Scandymet tillverkar en elektrisk doppvärmare som används för att 

värma upp kemiska vätskor, allt från starka syror till basiska lösningar, 

exempelvis svavelsyra. Doppvärmaren har en aktiv och passiv del—den 

aktiva delen kan upphettas från 500 till 600 grader när värmaren körs 

för fullt. Värmaren skyddas av ett kvartsglasrör och den maximala 

temperaturen på kvartsglasets yta ligger på 120 grader. För att kontrol-

lera att nivån i behållaren inte blir för låg används en nivågivare som 

sitter på sidan av behållaren. Vätskan har en avkylande effekt på 
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värmaren och förhindrar att den överhettas. Scandymets kunder har 

använt sig av tekniken konduktiva givare i många år. Denna teknik har 

varit stabil men nu skall Scandymets kunder byta på grund av smuts 

och skum i behållaren som gör att nivågivaren kräver mycket rengöring 

och underhåll [2].   

1.1.3 Problemmotivering  

Eftersom företaget värmer sura och basiska lösningar, produceras smuts 

och skum i behållaren, vilket minskar funktionaliteten hos nivågivaren. 

Detta riskerar att nivån i behållaren blir för låg och att nivågivaren visar 

ett felaktigt nivåvärde. Nivågivaren ger information om nivå när den 

ändras, en information som är av vikt. Därför är mininivån för vätska 25 

% av behållaren. Om nivågivaren inte rengörs och underhålls ordentligt 

finns en risk att värmaren förstörs eller brinner upp. [2] För att lösa 

problemet krävs en nivågivare som behöver mindre rengöring och 

underhåll för att säkerställa att doppvärmaren inte blottläggs.    

1.2 Övergripande syfte    

Det övergripande syftet är att undersöka om det är möjligt att mäta 

vätskenivån i en behållare med hjälp av en nivågivare som kan produce-

ras till låg kostnad, och har en tillräcklig precision för att kunna använ-

das som ett larm för att skydda doppvärmaren mot överhettning.   

1.3 Avgränsningar  

Nivåmätning kan utföras med olika nivågivare och tekniker. Denna 

studie är begränsad till den nivågivare som har lång hållbarhet i sura 

och basiska lösningar. Utöver detta kommer studien fokusera på nivå-

givaren som kan konstrueras till låg kostnad.    

1.4 Konkreta och verifierbara mål  

Studiens mål är att föreslå en nivågivare baserad på följande tekniska 

kriterier: 

• Nivågivaren ska fungera i svåra miljöer när den innehåller sura och 

basiska lösningar och temperaturen är 25–110 grader. 

• Nivågivaren ska ge en godtagbar respons även när det finns smuts 

och skum i behållaren.  

• Nivågivaren ska kunna ge en precision på mindre än 1 cm. 
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• Nivågivaren ska hålla en låg prisnivå. 

 

Vidare syftar studien till att verifiera att nivågivaren tillhandahåller 

användbara kriterier.  
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2 Teori  

2.1 Givare klassificering  

För att en givare skall kunna mäta en stimulans, måste den vara i 

kontakt eller non-kontakt med föremålet. De som är i kontakt med 

föremålet kallas kontaktgivare och de som är inte i kontakt med föremå-

let kallas non-kontaktgivare. Alla givare kan kategoriseras som aktiv 

eller passiv. Passiva givare betyder att givaren inte behöver en spän-

ningskälla för att producera en elektrisk signal när den känner av en 

stimulus, exempelvis fotodiod. Aktiva givare betyder att givaren kräver 

en spänningskälla för att fungera, exempelvis termistor. Ibland kallas 

aktiva givare för parametrisk för att deras egenskaper ändras som 

respons på stimulans. Dessa ändringar kan omvandlas till elektriska 

signaler. Om givaren producerar en signal i förhållande till en absolut 

skala kallas den för absolut givare. Om givaren inte producerar en 

signal i förhållande till en absolut skala kallas den för relativ givare. [8, 

s. 7–8]             

Vätskemätning kan utföras på två sätt: kontinuerlig mätning och 

punktmätning. Punktmätningsnivågivaren upptäcker vätskeändringar 

och mäter nivån vid olika punkter i en behållare. En kontinuerlig 

mätningsnivågivare är en noggrann givare som mäter mellan två 

intervall. Det finns två sätt för en nivågivare att mäta vätskenivån: med 

hjälp av vätskeytan eller densiteten. [7]  

2.2 Kapacitiva nivågivare 

2.2.1 Parallella kondensatorer  

En kondensator består av två parallella plattor och ett avstånd mellan 

plattorna. Plattor innehåller positiva och negativa laddningar som 

flyttar sig från den positiva sidan till negativa sidan. [8, s. 78–83] Se figur 

1. 
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Figur 1: En parallella-plattor kondensator. [8, s. 78–83] 

Kapacitansen för en kondensator i vakuum kan beskrivas med följande 

ekvation: 

 

Kapacitansen för en kondensator som är fylld med ett dielektriskt 

material kan beskrivas med följande ekvation: 

 

Där, 

C är kapacitans (F),  

  är permittivitet i vakuum vilket är 8.85 x 10-12 F/M,  

A är varje plattas area (m2), 

d är avståndet mellan plattorna (m) and 

 är relativ dielektrisk konstant av vätskan. 

 

Figur 2 visar en kapacitiv nivågivare där kondensatorer med längden L 

och höjden a är parallellkopplade med varandra. Fingerelektroder 

innehåller positiva och negativa laddningar. Fingerelektroder kan 

fungera som en kapacitiv nivågivare när avståndet a fylls med dielekt-

risk konstant  vilket leder till att den totala kapacitansen ökar.  



Vätskenivåmätning för nivåreglering till 

doppvärmare- I sura och basiska lösningar 

Morteza Mohammadi 

Teori 

2018-06-27 

 

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström. 

6 

 
Figur 2: Kapacitiva nivågivare. [4] 

Den totala kapacitansen C tot för fingerelektroder kan beskrivas med 

följande ekvation: 

 
 

Där,  

C tot är den totala kapacitansen och  

C N är den n:te kapacitansen. 

 

2.2.2 Cylindrisk kondensator 

En cylindrisk kondensator består av två cylindrar med radier a och b 

och längden L. [8, s. 78–83] 

 

Figur 3: Cylindriska kondensator. [8, s. 7–8] 

Kapacitansen för en cylindrisk kondensator i vakuum kan beskrivas 

med följande ekvation: 
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Det finns ett antal faktorer som påverkar på kondensatorns kapacitans. 

Förändring av dessa faktorer används i industrier för att mäta vätske-

nivå i en behållare. Kapacitiva nivågivare ändrar den elektriska signalen 

när avståndet mellan plattorna eller dielektrisk konstant ändras. Figur 4 

visar en kapacitiv nivågivare där plattorna har belagts med ett tunt 

isoleringslager för att förhindra kortslutning. [8, s. 78–83]  

 

Figur 4: Kapacitiv nivågivare. [8, s. 78–83] 

När nivågivaren doppas i behållaren fylls avståndet mellan plattorna 

med väska. När nivån stiger fyller vätskan avståndet mellan plattorna 

ytterligare. Den resulterar i att den dielektrisk konstanten mellan 

plattorna ändras, som i sin tur ändrar givarens kapacitans enlig Ekvat-

ion 3. Den totala kapacitansen kan beskrivas med följande ekvation: 

 
Där, 

C h är givarens kapacitans (F), 

 är permittivitet i vakuum vilket är 8.85 x 10-12 (F/M),  

a är den inre radien av givarens elektrod (m2), 

b är den yttre radien av givarens elektrod (m2) 

H är höjden av givarens elektrod (m) och 

 är relativ dielektrisk konstant av vätskan. 

 

Om vätskenivån är densamma eller mindre än nivå h 0, kommer kapaci-

tansen vara konstant för att inte finns någon vätska mellan givarens 

elektroder [8, s. 78–83]. Den minimala kapacitansen kan beskrivas med 

följande ekvation:    
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2.3 Hallnivågivare 

Effekten är baserad på ett samarbete mellan elektroner och ett externt 

magnetfält, känd som Faradys lag. När en elektron rör sig genom ett 

magnetiskt fält påverkas det av en sidledskraft. [8, s. 353–357] 

  

 

 

Där, 

F är sidokraften när en elektron rör sig genom ett magnetfält (N), 

q är elektronens laddning (C), 

v är elektronens hastighet (m/s) och  

B är magnetfältet (T).  

 

Idag används hallgivare för att känna av ett föremåls magnetiska fält, 

position och förflyttning. Figur 5 visar en uppställning av nivåmätning 

med hallnivågivare. En permanent magnet är inbyggd i ett flöte med ett 

hål i mitten. Flötet kan röra sig upp och ner på en stolpe i behållaren. 

Flötets position motsvarar vätskenivån. En hallgivare är monterad på 

toppen av behållaren som är tillverkad av ett icke-magnetiskt material. 

När vätskenivån når hallgivaren producerar givaren en elektrisk signal 

som skickas till kontrollenheten. Givarens utsignal går från på till av—

det kallas för släppspunkt och kan användas för att avgöra det kritiska 

avståndet eller den minimala punkten i behållaren. [8, s. 353–357] 

 

Figur 5: Vätskenivåmätning med hallgivare. [8, s. 353–357] 
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2.4 Radarnivågivare 

En elektromagnetisk våg består av ett elektriskt fält och ett magnetiskt 

fält som oscillerar i rät vinkel mot varandra. Elektromagnetiska vågor 

har olika våglängder som kan klassificeras i olika grupper, exempelvis 

radiovågor, mikrovågor, infrarött ljus, synligt ljus, ultraviolett ljus osv. 

[8, s. 524]. En radarnivågivare skickar strålning i form av elektromagne-

tiska radiofrekvensvågor till vätskeytan från en antenn som sitter på 

toppen av behållaren. Signalen reflekterar från vätskeytan till antennen 

och vätskenivån kan räknas fram genom att beräkna den tiden som 

signalen går till vätskeytan och reflekterar tillbaka till detektorn. En del 

av signalen kan försvinna och detta beror på den dielektriska konstan-

ten hos vätskan. [9] [10]   

 
Där,  

d är vätskenivån (m),  

f är signalens frekvens(Hz),  

T är tidsintervall(s) och 

F är frekvensintervall(s). [7]  

 

Om vätskedensiteten är låg då kommer mikrovågorna att passera 

vätskan utan att reflekteras vilket betyder att givarens funktionalitet 

försämras med låg vätskedensitet. Mikrovågor kan styras genom att 

använda en styv sond eller ett flexibelt kabelantennsystem från toppen 

till botten av behållaren. Guidad våg radar är 20 gånger effektivare än 

genomluftradar för att den ger en mer fokuserad energibana. [9] [10] Se 

Figur 6.   

 

Figur 6: Guidad radarnivågivare. [10] 
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2.5 Lasernivågivare 

I princip använder en lasernivågivare ljushastigheten för att hitta 

vätskeytan. Laserns diod producerar elektromagnetiska vågor med kort 

våglängd som är mindre än 2 μm. Figur 7 visar en lasernivågivare som 

är monterad på toppen av behållaren. Laserns diod skickar ut korta 

mikrovågor till vätskeytan som reflekteras tillbaka till mottagaren. 

Vätskenivån kan räknas fram genom att beräkna den tid det tar för 

signalen att gå till vätskeytan och återspeglas tillbaka till mottagaren. [9] 

 

Figur 7: En lasernivågivare. [9] 

Vätskenivån kan beskrivas med följande ekvation: 

 
 

 

Där,  

L är vätskenivån(m), 

h är den faktiska behållarens höjd (m),  

d är avståndet mellan givaren och vätskeytan (m),  

hv är den behållarens höjd (m) och 

 är relativ permittivitet hos vätskan (F/m). [7] 
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2.6 Prismanivågivare 

Ljus som inte går runt ett hörn kan kanaliseras med hjälp av vågledare. 

För att vågledarna ska fungera i det synliga och nära infraröda 

spektrumet tillverkas de av glas och polymerfiber, och för att upptäcka 

vätskenivån används en optisk givare med en prisma. Givaren kan 

använda skillnaden i brytningsindex mellan luft och vätska. När givaren 

består av en lysdiod och fotodetektor fungerar ljuset i nära infraröd 

spektralområdet. När givaren befinner sig utanför vätskeytan skickas 

det mesta av lysdiodens ljus till mottagaren på grund av en total inre 

reflektion i prismat. Om ljusstrålningen närmar sig prismans reflekt-

ionsyta med en mindre vinkel än den totala inre reflektionsvinkeln 

försvinner de i omgivningen. När vätskenivån höjs i behållaren kommer 

prismat att sänkas ned i vätska. Vinkeln kommer att ändras för den 

totala inre reflektionen eftersom vätskebrytningsindex är högre än luft. 

Under detta tillstånd kommer inte ljusstrålningen att reflekteras, istället 

passerar den ut i vätskan. Detta leder till att ljusintensiteten minskas hos 

fotodetektorn. [8, s. 364–365] Se Figur 8.  

 

Figur 8: Prismatiska nivågivare. [8, s. 364–365]  
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3 Metod  
I detta kapitel presenteras de metoder som använts för att samla in 

information.  

3.1.1 Litteraturstudie 

En litteraturstudie definierar och skapar ett teoretiskt ramverk för en 

undersökning genom att underbygga resultatet, vilket är litteraturstudi-

ens syfte i det här fallet. Den har baserats på artiklar, facklitteratur och 

webbaserade källor. För att undersökningen ska ge ett tillförlitligt 

resultat har informationen samlats in från flera databaser och ämnesspe-

cifika inom sensorteknik. För en tillförlitlig referensram har informat-

ionen granskats systematiskt, grundligt och kritiskt. 

3.1.2 Intervju  

En intervju görs för att skapa mer förståelse och uppfattningar kring 

ämnet. Intervjuer kan delas upp i två grupper: öppen och strukturerad. 

En öppen intervju betyder att intervjuaren ställer en öppen fråga och 

respondenten är fri att utveckla sina tankar kring ämnet, exempelvis ett 

samtal. En strukturerad intervju betyder att intervjuaren har formulerat 

frågor och respondenten svarar på t.ex. enkäter [5]. För en övergripande 

förståelse kring nivågivaren och miljön har en öppen intervju med 

driftpersonalen på Scandymet genomförts. 

3.1.3 Experiment 

Ett experiment är en undersökningsmetod som syftar till att studera 

relationen mellan orsak och verkan. I detta experiment ändras en 

oberoende variabel varefter en mätning genomförs som visar åverkan 

av ändringen på en annan beroende variabel. Genom denna mätning 

kan orsakssambandet hittas, vilket kan betyda att en faktor leder till en 

annan. [6] Här kommer orsak och verkan studeras och hur de påverkar 

på varandra i verkligheten. I detta experiment är orsaken vätskenivå 

och verkan är kapacitans. 

3.2 Experimentuppställning  

För att undersöka en nivågivares prestanda är ett experiment där 

nivågivaren doppas i en testmiljö det bästa sättet. Tillverkaren har 
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information om nivågivarens prestanda tillgängligt online, men det 

finns inte tillräckligt med information om under vilka omständigheter 

och antaganden nivågivaren har testats. Därför skall den utvalda 

nivågivaren kontrolleras genom ett experiment. Figur 9 visar ett blocks-

chema för experimentet där vätskenivån kommer ändras när behållaren 

fylls med en känd vätska, exempelvis svavelsyra. Nivåänderingen 

kommer upptäckas av givaren som sedan skickar en signal till en 

mikrodator genom en krets. Mikrodatorn beräknar vätskeändringar i 

form av frekvens och sedan kan nivån visas på en datorskärm.  

Vätskenivå Ändring Nivågivare Krets Mikrodator Dator
 

Figur 9: Blockschema för experimentet. 

3.3 Val av nivågivare   

För att sortera bort vissa nivågivare används ämnesspecifik litteratur 

inom sensorteknik. Och slutligen har en nivågivare valts som tål både 

sura och basiska lösningar samt höga temperaturer, och som är okom-

plicerad för driftpersonalen att använda och ger en godtagbar respons 

även om att det finns smuts och skum i behållaren.  

Kapacitiva nivågivare är säkra och tåliga, och de ger pålitliga mätvärden 

trots mycket störningar, höga temperaturer och höga viskositet i behål-

laren. Den här typen av givare är inte komplexa och kräver inte mycket 

kalibrering [8, s. 78–83].    

Innan vätskenivån mäts med hallgivare bör några faktorer analyseras 

och mätas. Fältstyrkan hos magneten ska undersökas och kalkyleras 

vilket ofta är komplex och svårt. Fältstyrkan påverkas av flötets 

position, vilket betyder att fältstyrkan minskar när flötet går ner. Detta 

leder till att fältstyrkan minskar när nivån minskar. Fältstyrkan är inte 

linjär med avståndet och det beror på magnetens form, den magnetiska 

kretsen och miljön som magneten passerar. [8, s. 353–357]  

Radarnivågivaren kan täcka stora ytor och arbeta i svåra miljöer utan att 

radarns våghastighet påverkas av höga temperaturer, störningar, 

dimma, fukt osv. I vakuum kan givaren fungera bra och kräver inte 

mycket kalibrering. Givaren har förmåga att mäta nivån genom smuts 

och skum i behållaren. [9] [10] 
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Lasergivaren är effektiv för mängder av fasta substanser, vätskor med 

hög densitet, smuts och skum. En fördel med användningen av laserni-

vågivare är att den inte har någon strålspridning, vilket betyder att 

signalen kan styras igenom ett litet utrymme. Lasernivågivaren ger 

exakta mätvärden även i ånga och skum utan falska ekon och kan mäta 

avstånd upp till 460 m. [9] 

En fördel med prismanivågivare är att installationen är ganska enkel, 

livslängden relativt lång och den ger pålitliga mätvärden under hela 

livslängden. Givaren påverkas inte av ånga, vilken minskar risken för 

falska larm. [8, s. 364–365] 

Jämförelsen av de olika nivågivarna visar att kapacitiva nivågivare är 

lämpligast för denna undersökning. Därför har kapacitiva nivågivare 

valts för att mäta vätskenivån i en behållare. Kapacitiva nivågivare har 

även ett linjärt samband mellan vätskenivå och kapacitans. Det är 

ganska viktigt att sambandet är linjärt, vilket leder till en enklare lösning 

av problemet. Figur 10 är en graf som visar kapacitans-vätskenivå för en 

kapacitiv nivågivare där kapacitansen är en funktion av vätskenivå. 

Grafen visar att kapacitansen C är proportionell mot vätskenivån h 

vilket betyder att kapacitansen C ökar när vätskenivån h ökar.      

 

Figur 10: Kapacitet som funktion av vätskenivå. [8, s. 78–83] 
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Kapacitiva nivågivare har enkel design som kan konstrueras med ett 

fåtal komponenter. För att konstrueras en sådan nivågivare krävs ett 

PVDF-rör och ett flexibelt kopparlaminat. PVDF-röret har samma 

egenskaper som teflon: det tål sura och basiska lösningar och höga 

temperaturer [12]. Kapacitiva nivågivare är billigare än övriga 

nivågivare. 

3.4 Modell av kapacitiva nivågivare  

För att veta det optimala avståndet mellan nivågivarens elektroder och 

kapacitans har två varianter av kapacitiva nivågivare, den etsade 

varianten och trådvarianten, simulerats i Comsol.  

3.4.1 Etsad variant 

Den enklaste formen av kapacitiv nivågivare består av två parallella 

plattor, varje platta har area A, med avstånd d mellan plattorna. Av-

ståndet mellan plattorna är fyllt med dielektriskt material med konstan-

ten ε. Laddningar -Q och +Q antas vara på ytan av den positiva sidan 

respektive på ytan av den negativa sidan. När plattor laddas, produce-

ras ett elektriskt fält från den positiva sidan till den negativa sidan [13]. 

Det elektriska fältet mellan plattorna kan beskrivas med följande 

ekvation:   

 
Potentialskillnaden Vab mellan fingerelektroder kan beskrivas med 

följande ekvation: 

 
Därför kan kapacitansen beskrivas med Ekvation 2. [8, s. 364–365]  

För att bestämma den optimala höjden h för fingerelektroder och 

avståndet d mellan dem har tre modeller simulerats. Modellerna har 

konstruerats av olika lager med samma längd och bredd. Det första 

lagret är ett flexibelt kopparlaminat av koppar och kapton. Lagret har en 

längd på 160 mm, en bredd på 70 mm och en tjocklek på 85 μm (35 μm 

koppar + 50 μm kapton). Det andra lagret är ett skyddande lager som 

skall tåla sura och basiska lösningar. Därför består detta lager av ett 

PVDF-rör med en tjocklek på 2,1 mm. Det tredje lagret är vatten som har 

en tjocklek på 5 cm. För att kunna se den totala kapacitansen Ctot har 5 V 
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potentialskillnad applicerats på den ena sidan av modellen, medan den 

andra sidan har kopplats till jord.  

Figur 11–13 visar den elektriska fältdistributionen för modellerna. Den 

röda färgen visar potentialskillnaden Vab som är 5 V och den blåa färgen 

visar jorden. 

 

Figur 3: Elektrisk fältdistribution för modellen av en kapacitiv nivågivare med 2 

mm höjd och 2 mm avstånd mellan fingerelektroder. 
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Figur 12: Elektriskt fältdistribution för modellen av en kapacitiv nivågivare med 3 

mm höjd och 6 mm avstånd mellan fingerelektroder.  

 

 

 

Figur 13: Elektriskt fältdistribution för modellen av en kapacitiv nivågivare med 6 

mm höjd och 2 mm avstånd mellan fingerelektroder. 
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Simulationen kan ge den totala energin U på kapacitiva nivågivare som 

kan användas för att beskriva kapacitansen. Den totala energin U kan 

beskrivas med följande ekvation: 

 

Denna ekvation kan skrivas om för att bryta ut kapacitansen: 

 

Den totala kapacitansen C tot påverkas av dielektriska konstanten εr—

ovanstående lager har olika dielektriska konstanter εr. Se Tabell 1.   

Tabell 1: Dielektrisk konstant för olika material. 

Material Dielektrisk konstant (F/m) 

Luft ≈ 1 

Vatten 80.3 

Koppar ≈ 1 

Kapton 3.5 

PVDF 8.4 

 

Den totala kapacitansen C tot har ändrats när fingerelektrodens höjd h 

och avståndet d ändrats. Figur 14–16 visar den totala kapacitansen C tot 

för de olika modellerna av kapacitiva nivågivare.  
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Figur 14: Den totala kapacitansen C tot för modellen av en kapacitiv nivågivare med 2 

mm höjd och 2 mm avstånd mellan fingerelektroder. 

 

 

Figur 15: Den totala kapacitansen C tot för modellen av en kapacitiv nivågivare med 3 

mm höjd och 6 mm avstånd mellan fingerelektroder. 
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Figur 16: Den totala kapacitansen C tot för modellen av en kapacitiv nivågivare med 

6 mm höjd och 2 mm avstånd mellan fingerelektroder. 

3.4.2 Trådvariant 

Denna typ av kapacitiv nivågivare består av två parallella teflontrådar 

som sitter på den yttre ytan av PVDF-röret. Teflontrådarna har en längd 

på 160 mm och en radie på 0,5 mm. När givaren doppas i vätskan 

kommer parallella kondensatorer skapas mellan teflontrådarna. Se 

Figur 17.   

Cn C3 C2 C1

+

-

V

 

Figur 17: Kapacitiv nivågivare 

Den totala kapacitansen C tot kan bestämmas med Ekvation 9. För att 

bestämma den totala kapacitansen C tot har 5 V potentialskillnad appli-

cerats på den ena tråden, medan den andra tråden kopplas till jord.  

Figur 18 visar elektrisk fältdistribution för en modell av en kapacitiv 

nivågivare. Den röda färgen visar potentialskillnaden V ab, som är 5 V—

den blåa färgen visar jorden. 
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Figur 18: Elektrisk fältdistribution för en kapacitiv nivågivare med 160 mm höjd. 

Simulationen kan ge den totala energin U för en kapacitiv nivågivare, 

och kapacitansen kan beräknas med Ekvation 13. Figur 19 visar den 

totala kapacitansen C tot för en modell av en kapacitiv nivågivare. 

 

Figur 19: Den totala kapacitansen C tot för en kapacitiv nivågivare med 160 mm höjd. 
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4 Konstruktion  

4.1 Kapacitiva nivågivare  

4.1.1 Etsad variant 

För att konstrueras en tunn och flexible nivågivare används pyralux 

som är en komposit av kapton polyamidfilm med kopparfolie på ena 

sidan. Kopparlaminatet brukar användas vid tillverkning av kretsar och 

bandkablar. [14]  

Efter att modeller av kapacitiva nivågivare har simulerats i Comsol, har 

modellerna skurits med laser och etsats med etsvätskor. Se Figur 20. 

 

Figur 20: Modellen till vänster är kopparlaminat med 2 mm höga fingerelektroder 

med ett avstånd på 2 mm. Modellen i mitten är kopparlaminat med 3 mm höga 

fingerelektroder med ett avstånd på 6 mm. Modellen till höger är kopparlaminat 

med 6 mm höga fingerelektroder med 2 mm avstånd.   

Valda modeller har rullats ihop och sedan förts in i PVDF-röret för att 

skydda kopparlaminatet mot sura och basiska lösningar. Se Figur 21. 
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Figur 21: En modell av en kapacitiv nivågivare (etsad variant)  

4.1.2 Trådvariant 

I simulationen har teflontrådarna placerats parallellt, men i experimen-

tet har trådarna tvinnats för att minimera störningar. Eftersom teflon-

trådarna sitter fast i PVDF-röret har hål gjorts i röret. Teflontrådarna går 

till botten av PVDF-röret och tillbaka upp. Se Figur 22. 

 

Figur 22: En modell av en kapacitiv nivågivare (trådvariant). 
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4.2 Signalomvandling   

En 555 timer är kopplad till kapacitiv nivågivare för att fungera i 

astabila läget som en relaxationsoscillator. [11] 

555 

SensornC

R1

R2

3 V

 

Figur 23: 555 timern är kopplad som en relaxationsoscillator. [11] 

När kretsen slås på är den kapacitiva nivågivaren urladdad och trig-

gerns spänning är 0 V. Detta resulterar i en maximal positiv utsignal och 

den kapacitiva nivågivaren börjar laddas genom R1 och R2. När kon-

densatorspänningen är lika med 2/3 VCC, växlar 555 timern till ett 

maximalt negativt läge. Den kapacitiva nivågivaren börjar urladdas 

genom R2 från den positiva spänningsdelaren +Vf till den negativa 

spänningsdelaren -Vf. När den kapacitiva nivågivaren når 1/3 VCC, 

växlar 555 timern tillbaka till ett maximalt positivt läge. Dessa växlingar 

kommer att upprepas och ger fyrkantsvågor som resultat. Dessa vågor 

är beroende av värdena R1 och R2 [11]. Se Figur 24.   

 

Figur 24: Fyrkantsvågor från 555 timern. [11] 
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Outputfrekvensen från kretsen, Figur 23, kan beskrivas med följande 

ekvation: 

 
 

I detta experiment antas resistorer R1 och R2 vara 1 MΩ och 24 KΩ. 

Höga frekvenser är svårt att hantera, därför har dessa värden valts för 

en hanterbar frekvens.  

4.3 Mikrokontroll 

I detta experiment har Adafruit Feather M0 används som mikrokontroll 

för att beräkna frekvensen från kapacitiva nivågivare och vätskenivån i 

behållaren. Eftersom utsignalen från krets är fyrkantsvågor har ett 

medelvärde tagits på 100 pulser för ett stabilare värde på frekvensen. 

Därefter har den kapacitiva nivågivaren kalibrerats för att beräkna 

vätskenivån i behållaren. För att säkerställa att doppvärmaren inte 

blottläggs har en punkt satts som miniminivå: 25% av nivågivarens 

längd. I Figur 25 visas ett blockschema med koden som finns i bilaga A.   

 

Attachinterrupt

Beräkna: 
Frekvensen
Vätskenivån

Vätskenivå < 0

Behållaren är Tom.

Vätskenivå < 0.25*sensors längd  

Nivån är låg. Nivån är hög.

NejJa

Ja Nej

 

Figur 25: Blockschema för vätskenivåmätning.   
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5 Resultat 
Detta kapitel som redovisar och analyserar resultat har delats in i två 

avsnitt. I avsnitt 5.1 redovisas resultatet av kapacitansmätningen från 

Comsol och testningen av både de etsade varianterna och trådvarianten. 

I avsnitt 5.2 redovisas resultat av vätskenivåmätning för etsad variant 

och trådvariant.  

5.1 Kapacitansmätning från simulering och mätning 

För att kunna avgöra vilken som är den bästa etsade varianten för 

vätskenivåmätning har modeller simulerats i Comsol för att ta reda på 

kapacitansen för de olika modellerna i en perfekt miljö. Modellerna har 

därefter testats i verkligheten för att ta reda på vad kapacitansen är för 

de olika modellerna och hur modellerna beter sig. Vid mätningen av 

kapacitans i en realistisk miljö har RLC-meter använts. Även trådvarian-

ten har simulerats i Comsol och testats en realistisk miljö. Se Tabell 2 

Tabell 2: Kapacitans från simulering och testning av för etsad variant och 

trådvariant. 

Typ Test  Modell Kapacitans (pF) 

från simulering 

Kapacitans (pF) 

från mätning 

Etsad 

variant 

  Tom Full Tom Full 

 1      

  A 61 67 126 142 

  B 17 30 32 68 

  C 29 36 67 116 

 2      

  A 61 67 125,4 142 

  B 17 30 32 68 

  C 29 36 67 115 

Trådvariant       
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 1      

  D 0,306 3,5 40 66 

 2      

  D 0,306 3,5 40 66 

 

I tabellen för den etsade varianten, representerar modell A modellen 

med 2 mm höga plattor och 2 mm avstånd. Modell B representerar 

modellen med 2 mm höga plattor och 6 mm avstånd. Modell C repre-

senterar modellen med 3 mm höga plattor och 6 mm avstånd. Modell D 

är trådvarianten, där modellen har en 160 mm lång teflontråd med en 

radie på 1 mm.  

Tabell 2 visar kapacitansen från simuleringen och testningen av etsad 

variant och trådvariant. För att undersöka att modellerna är repeterbara 

har två tester gjorts där värdet på kapacitans har antecknats när behålla-

ren var tom och full. I detta fall är repeterbarhet en viktig egenskap hos 

modeller som representerar att modeller ger samma kapacitans vid 

samma nivå. Tabellen visar att modellerna ger samma kapacitans vid 

samma nivå vilket innebär att modellerna är repeterbara. För vätskeni-

våmätning med den etsade varianten, har den modellen valts som har 

mest skillnad i kapacitans när behållaren var full respektive tom. Modell 

C har visat mest skillnad i kapacitans vilket är 49 pF. För vätskenivå-

mätning med trådvarianten visade modellen på en kapacitansskillnad 

på 26 pF när behållaren var full respektive tom.  

5.2 Vätskenivåmätning     

För att mäta frekvensen f vid olika nivåer har båda varianter av kapaci-

tiv nivågivare doppats i en bägare som innehåller 13 cm vatten. Detta 

intervall har delats in i 14 olika nivåer som höjs med 1 cm. När de 

kapacitiva nivågivarena fylls med vatten har frekvensen sjunkit med 

relativt linjärt förhållande. Se Tabell 3 
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Tabell 3: Frekvensen för den etsade varianten (modell C) och trådvarianten när de 

doppats i 14 olika nivåer av vatten. 

Vätskenivå (cm) Frekvens (KHz) för etsad variant 

(modell C) 

Frekvens (KHz) för trådvariant 

0 12,718 19,267 

1 12,131 18,017 

2 11,759 17,142 

3 11,406 16,317 

4 11,115 15,531 

5 10,855 14,792 

6 10,552 14,252 

7 10,366 13,560 

8 10,088 13,174 

9 9,823 12,638 

10 9,591 12,280 

11 9,352 11,821 

12 9,106 11,436 

13 9,019 10,983 

 

Den etsade varianten och trådvarianten har olika frekvens vilket innebär 

att de ska ha olika beteende vid kalibrering. Graf 1 och 2 visar vätskeni-

vån som funktion av frekvensen.  
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Graf 1: Vätskenivå som funktion av frekvens för den etsade varianten. 

 

Graf 2: Vätskenivå som funktion av frekvens för trådvarianten. 



Vätskenivåmätning för nivåreglering till 

doppvärmare- I sura och basiska lösningar 

Morteza Mohammadi 

Resultat 

2018-06-27 

 

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström. 

30 

Värt att notera här är att sambandet mellan vätskenivå och frekvens hos 

den etsade varianten skiljer sig markant från trådvarianten vid 13 cm 

vatten. Detta kan påverka avvikelsen vid mätning av vätskenivå. För att 

undersöka noggrannheten hos de kapacitiva nivågivarna, etsad variant 

och trådvariant, har nivån mätts vid fyllning och tömning av behållaren. 

Se tabell 4 och 5 

Tabell 4: Nivåmätning vid 13 cm vatten med etsad variant (modell C). 

Etsad variant (modell C) 

Verklig nivå 

(cm) 

Nivåmätning vid 

fyllning (cm) 

Differens 

(cm)  

Nivåmätning vid 

tömning (cm) 

Different 

(cm) 

1 1,21 + 0,21 1,05 + 0,05 

2 2,38 + 0,38 2,32 + 0,32 

3 3,60 + 0,60 3,58 + 0,58 

4 4,60 + 0,60 4,80 + 0,80 

5 5,43 + 0,43 5,72 + 0,72 

6 6,57 + 0,57 6,60 + 0,60 

7 7,53 + 0,53 7,60 + 0,60 

8 8,37 + 0,37 8,37 + 0,37 

9 9,28 + 0,28 9,32 + 0,32 

10 10,30 + 0,30 10,22 + 0,22 

11 11,08 + 0,08 11,05 + 0,08 

12 11,60 - 0,4 11,70 - 0,30 

13 12,25 - 0,75 12,48 - 0,52 
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Tabell 5: Nivåmätning vid 13 cm vatten med trådvariant. 

Tråd variant 

Verklig nivå 

(cm) 

Nivåmätning vid 

fyllning (cm) 

Different 

(cm)  

Nivåmätning vid 

tomning (cm) 

Different 

(cm) 

1 1,50 + 0,50 1,36 + 0,36 

2 2,45 + 0,55 2,67 + 0,67 

3 3,67 + 0,67 3,97 + 0,97 

4 4,80 + 0,80 4,99 + 0,99 

5 5,90 + 0,90 6,02 + 1,02 

6 6,88 + 0,88 6,93 + 0,93 

7 7,69 + 0,69 7,76 + 0,76 

8 8,44 + 0,44 8,53 + 0,53 

9 9,28 + 0,28 9,30 + 0,30 

10 10,15 + 0,15 10,02 + 0,02 

11 11,08 + 0,08 10,86 + 0,86 

12 11,56 - 0,44 11,26 - 0,74 

13 12,15 - 0,85 11,90 - 1,10 
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6 Diskussion 
Studiens syfte var att undersöka om det är möjligt att mäta vätskenivån 

med en nivågivare som kan produceras till låg kostnad, och har en 

tillräcklig precision för att kunna användas som ett larm för att skydda 

doppvärmaren mot överhettning. För att få svar har nivågivarens 

tolerans mot syror och basiska lösningar, höga temperaturer, komplexi-

tet och noggrannhet, komplexitet och noggrannhet undersökts.  

De konstruerade prototyperna, etsad variant och trådvariant, är enkla 

och billiga nivågivare att bygga. Den etsade varianten är en internnivå-

givare som inte har kontakt med vätskan. Denna variant är konstruerad 

av laserad, etsad kopparfolie och kapton polymidfilm som rullats ihop i 

ett PVDF-rör. Trådvarianten är externnivågivare som har kontakt med 

vätskan. Denna variant är konstruerad av tvinnade teflontrådar som 

dragits genom en PVDF-rör. Båda varianter använder PVDF-rör som är 

ett tåligt material som står mot syror och basiska lösningar och höga 

temperaturer. I den etsade varianten är kopparlaminatet gjort av 

kopparfolie och kapton polymidfilm som tål höga temperaturer. I 

trådvarianten tål teflontrådarna syror och basiska lösningar.  

Kapacitansen från testning och kapacitansen från simuleringen skiljer 

sig från varandra och det beror på i vilken miljö modellerna testats. I 

simuleringen har modellerna testats i en perfekt miljö där omgivningen 

inte bidrar till kapacitansen. Det är svårt att skapa en sådan perfekt 

miljö i verkligheten. I testningen har brus och störningar från kablarna 

bidragit till kapacitans. Båda varianterna av kapacitiva nivågivare, etsad 

variant och trådvariant, är repeterbara vilket innebär att båda varianter 

ger samma kapacitans vid den önskade nivån. Resultat av nivåmätning 

med båda varianter blev inte det önskade, men nivåmätningsfelet ligger 

inom ett acceptabelt intervall: mellan [+0,80,-0,52] för den etsade varian-

ten och [+1,02,-1,10] för trådvarianten. Resultatet visar att den etsade 

varianten ger ett mindre nivåmätningsfel än trådvarianten. Detta visas i 

grafer 1 och 2 där den etsade varianten har ett rakare beteende än 

trådvarianten. Även om att båda varianter är repeterbara, har de 

resulterat i ett intervallfel. Detta betyder att valet av krets har varit 

olämpligt. 
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6.1 Etiska aspekter     

En dålig nivågivare kommer inte att reagera lika snabbt när vätskenivån 

är under den kritiska nivån vilket är 25% av givarens längd. Detta kan 

resultera i att doppvärmaren värms upp tills att den börjar brinna, vilket 

kan leda till utsläpp i atmosfären.  

6.2 Samhälleliga aspekter   

Om nivågivaren i behållaren inte fungerar som den ska på grund av 

smuts och skum kan det leda till att rörvärmaren värms upp när vätske-

nivån minskas. I denna process förbrukar rörvärmaren mycket el på ett 

ineffektivt sätt vilket resulterar i att elkonsumtionen ökas. Denna ökning 

av el tvingar aktörer att producera mer el från mindre miljövänliga 

energikällor.  
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7 Slutsats 
Undersökningens slutsats är att kapacitiva nivågivare det lämpligaste 

alternativet när det gäller tolerans mot syror och basiska lösningar, 

komplexitet och noggrannhet. Med stöd från resultatet av undersök-

ningen är det möjligt att använda den etsade varianten som en intern 

lösning för att mäta vätskenivån i en behållare. Den etsade varianten ger 

ett större spann och skillnad i kapacitans än trådvarianten vilket bidrar 

till ökad känslighet. Den etsade varianten ger också ett rakare beteende 

vid plottningen av vätskenivå mot frekvensen vilket bidrar till nog-

grannhet. Det är dessa egenskaper som gör att den etsade varianten 

rekommenderas som nivågivare för Scandymet AB vid vätskenivåmät-

ning.  

7.1 Framtida studier     

Resultatet av nivåmätningen är acceptabelt men inte idealt och det finns 

potential till fortsatt utveckling. En optimal lösning skulle vara att välja 

en lämplig krets som skulle vara helt integrerad i givaren. En sådan 

lösning bidrar till minskning av brus och störningar från omgivningen. 

Ett integrerat system bidrar även till strömförsörjning av mikrodatorn 

där mikrodatorn får den spänning som den ska ha. En ytterligare 

lösning skulle vara att testa ännu mer på kopparlaminatet för att ta fram 

optimala avstånd mellan kopparplattor i den etsade varianten. I 

trådvarianten skulle lösningen vara att tvinna teflontrådar på ett jämnt 

sätt så att hela trådens längd delades in i likadana ringar.  
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Bilaga 1: Arduino kod  
 

volatile unsigned long count; 

unsigned long  sensorvalue; 

unsigned long frequency; 

unsigned long avragefrequency; 

int pin = A0; 

int led = 13; 

float level; 

void setup(){ 

    pinMode(pin, INPUT); 

    attachInterrupt(pin,period, RISING); 

    Serial.begin(9600); 

} 

void period(){ 

    count++; 

} 

void loop(){ 

    noInterrupts(); 

    count = 0; 

    interrupts(); 

    delay(1000); 

    noInterrupts(); 

    sensorvalue = count; 

    interrupts(); 

    level = 0; 

    avragefrequency = 0; 

    frequency = 0; 

    for(int i = 0; i <= 999; i++){ 

        frequency += sensorvalue;     

    } 

    avragefrequency = frequency/1000; 

    level = -0.0035901*avragefrequency + 44.422;//Etsade_variant 

    //level = -0.0015676*avragefrequency + 29.194;//Tråd_variant 

    if(level <= 0){ 

        Serial.println("The level is 0"); 

    } 

    if(level <= 3 && level > 0){ 
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        Serial.print("Level is "); 

        Serial.print(level); 

        Serial.println(" cm."); 

        digitalWrite(13, HIGH); 

        delay(100); 

        digitalWrite(13, LOW); 

        delay(100); 

    } 

    else if(level > 3){ 

        Serial.print("Level is "); 

        Serial.print(level); 

        Serial.print(" cm."); 

        Serial.print(" Frequency is "); 

        Serial.print(avragefrequency); 

        Serial.print(" Hz."); 

        Serial.println(" "); 

        delay(2000); 

    }         

} 

 

 

   

 

 


