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EXAMENSARBETE
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Sammanfattning
Det finns en önskan hos Saab Automobile i Trollhättan att införa en givare för
kontinuerlig mätning av aktuell spolarvätskenivå på kommande bilmodeller. I dagsläget
finns en enkel nivåvakt som indikerar låg spolarvätskenivå. Om projektet skall vara
genomförbart bör inte kostnaden för den nya givaren väsentligt överstiga kostnaden för
den befintliga nivåvakten.
Arbetet med att ta fram lösningsförslag på en givare för spolarvätskenivån utfördes som
ett 10 poängs examensarbete av blivande maskiningenjörer vid Högskolan i
Trollhättan/Uddevalla.
Det lösningsförslag som rekommenderas är en kapacitiv nivågivare bestående av två
isolerade metallplattor och en styrande elektronikdel. De båda metallplattorna placeras i
spolarvätskebehållaren, med några millimeters avstånd från varandra och bildar på så
sätt en kondensator vars kapacitans minskar då vätskenivån mellan plattorna sjunker.
Elektroniken laddar upp kondensatorn med jämna intervall och beroende på hur lång tid
varje uppladdning tar, ger elektroniken en utspänning som är proportionell mot
vätskenivån i behållaren.
En givare enligt det beskrivna konceptet uppskattas kosta ca 50 sek vid serietillverkning, vilket är ungefär 3 gånger mer än vad den befintliga nivåvakten kostar.
Konceptet med en kapacitiv nivågivare tros passa den tänkta uppgiften väl. Om priset
för givaren hamnar på en godtagbar nivå, kommer den sannolikt att kunna konkurrera ut
den befintliga nivåvakten.
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DISSERTATION
Sensor for measuring the washer fluid level
Summary
There’s a wish at Saab Automobile in Trollhättan to introduce a device for measuring
the washer fluid level on future car models. Today there is a simple sensor that indicates
on low washer fluid level. A demand for a feasible project is that the cost for the new
device must not exceed the cost for the existing level sensor by far.
To make a proposal of a device for measuring the washer fluid level was considered a
suitable exam work for future mechanical engineers at the University of
Trollhättan/Uddevalla.
The recommended device measures the capacitance between two isolated metal plates,
which are fit into the washer fluid container with a small gap between each other. The
solution also contains electronics that runs the created capacitor. As the fluid level
between the metal plates declines, the capacitance of the capacitor depreciates.
The electronics charges the capacitor at regular intervals and depending on how long
each charge takes, a voltage proportional to the washer fluid level in the container is
obtained.
A device as described will cost approximately 50 sek at series production, which is
about 3 times more than the cost of the existing level sensor.
The capacitor solution will most likely fit the task, and if the price of the final device
stays at reasonable levels it might outrival the existing level sensor.
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1 Inledning
Denna rapport är resultatet av det avslutande 10 poängs examensarbete på c-nivå, som
ingår i maskiningenjörsprogrammet med inriktning mot produktutveckling, 120 poäng,
vid Högskolan i Trollhättan/Uddevalla.
Uppdragsgivare för arbetet är Saab Automobile i Trollhättan. Arbetet har utförts på
avdelningen TKB (karosspåbyggnad) i gruppen TKBA under våren 2003.
TKBA ansvarar för utveckling av rengöringssystem för strålkastare och rutor, samt all
yttre belysning på SAAB: s bilar.
Rapporten riktar sig till berörd personal på Saab Automobile i Trollhättan. Läsaren
förväntas ha viss elektronikkunskap.

1.1 Bakgrund
På SAAB:s bilar ges idag en indikation då spolarvätskenivån är låg. Det finns en önskan
hos SAAB att ge föraren information om aktuell spolarvätskenivå, enligt samma princip
som visningen av bränslenivån. Företaget behöver en nivågivare som fungerar i
spolarvätskebehållaren och vars pris ej väsentligt överskrider priset för den befintliga
nivåvakten.

1.2 Problem/Förutsättningar
Miljön i spolarvätskebehållaren är mycket aggressiv till följd av blandningen
spolarvätska (etanol, isopropanol) och vatten. Detta innebär att det ställs mycket höga
krav på materialet i den givare som används.
Ett annat problem är de stora nivåvariationer (skvalp) som uppstår i
spolarvätskebehållaren då fordonet används. Någon form av dämpning krävs för att
kunna ge stabila värden på spolarvätskenivån.
Det är viktigt att nivågivaren fungerar även då spolarvätskan är på väg att frysa och det
är issörja i spolarvätskebehållaren. Givaren måste också tåla bottenfrysning av
behållaren utan att ta skada och därefter ge felaktiga värden.

1.3 Syfte och mål
Målet är att ta fram lösningsförslag på nivågivare för mätning av aktuell
spolarvätskenivå, samt att ge förslag på hur informationen om spolarvätskenivån skall
kunna visas för föraren. Dessutom skall en översiktlig kostnadsuppskattning på det
slutliga förslaget göras.
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1.4 Avgränsningar
Arbetet avgränsas till framtagning av funktionell modell och funktionsbeskrivning av
givare för spolarvätskenivå, samt att ge förslag på hur informationen om
spolarvätskenivån skall visas för föraren.

2 Metod
Examensarbetet har utförts enligt DPD (Dynamic Product Development, Ottosson
1999). Vid DPD tillämpas flödande vattnets princip, vilket innebär att problem som
uppstår och ej går att lösa för stunden, tillfälligt läggs åt sidan för lösning vid senare
tillfälle, då förståelsen för problemet ökat.
Paretoprincipen (80/20 % regeln) är fundamental vid utvecklingsarbete enligt DPD.
Genom ett iterationsförlopp, där målet är en 80 % -ig förbättring av resultatet efter varje
iteration fås snabbt en nära 100 % -ig lösning. Modell- och prototypbyggnation utförs
under hela utvecklingsprocessen, som ett led i iterationsförloppet, för att snabbt
konkretisera och kontrollera den aktuella lösningen.
Verktyg som i stor utsträckning används vid DPD är:
BAD (Brain Aided Design):

Kreativt tänkande används för att skapa en funktionell
lösning utan dimensioner på ett problem.

PAD (Pencil Aided Design): Skissteknik med penna och papper eller pennliknande
föremål och dataregistrerande platta.
MAD (Model Aided Design): Att med enkla medel göra modeller som ökar förståelsen
och bidrar till en bättre lösning på ett problem.

3 Genomförande och resultat
3.1 Idégenerering
Under arbetets gång har ett antal förslag på nivågivare tagits fram. Förslagen har efter
utvärdering och utprovning bedömts som mer eller mindre lämpliga för uppgiften.
Nedan beskrivs de framtagna förslagens grundfunktioner, samt något om deras för- och
nackdelar.
3.1.1

Nivåmätning med flottör och potentiometer

En flottör följer vätskeytan och via ett länksystem flyttas ett bläck över en potentiometer
vars resistans ändras (se bilaga 1). Metoden är vanligt förekommande vid mätning av
bränslenivån i bilar.
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Lösningen med flottör och potentiometer är av flera anledningar svår att anpassa till
spolarvätskebehållaren. På grund av den aggressiva miljön bör givaren förses med ett
skyddande hölje. Höljet behöver någon form av genomföring och tätning för
flottörarmen, vilket gör konstruktionen dyr. Det är även svårt att få mekaniken att
fungera tillfredställande då det är minusgrader och vätskan riskerar att frysa.
Trots att nivåmätning med flottör och potentiometer är en vedertagen teknik, ansågs
lösningen inte passa för den aktuella tillämpningen.
Intressant för framtiden skulle kunna vara nivåmätning med en magnetgivare som
fungerar enligt samma princip som givaren med potentiometer och flottör. Fördelen med
en sådan givare är att magneterna som används kan vara helt kapslade och därför inte
påverkas av den aggressiva miljön i spolarvätskebehållaren. Tekniken med
magnetgivare förväntas konkurrera ut den befintliga nivågivaren i bränsletanken.
3.1.2

Nivåmätning med resistiv givare

Två elektroder med hög resistans (mycket högre resistans än vatten/spolarvätska) är
placerade i behållaren med vätska (se bilaga 2). Då vätskenivån sjunker/stiger kommer
givarens resistans att variera proportionellt mot spolarvätskenivån.
Inga betydande nackdelar sågs med förslaget, vilket gjorde det intressant för vidare
utprovning.
3.1.3

Nivåmätning med tryckgivare

En tryckgivare används för att mäta trycket i botten av spolarvätskebehållaren. Det
uppmätta trycket kommer då att vara proportionellt mot vätskenivån (se bilaga 3).
Tryckgivare används i många applikationer för att mäta vätskenivåer, vilket gjorde
förslaget intressant för fortsatt utprovning.
3.1.4

Nivåmätning med ultraljud

Avståndet mellan en fix punkt i behållaren och vätskeytan mäts med hjälp av ultraljud,
därefter räknas kvarvarande volym spolarvätska ut (se bilaga 4).
Ultraljudssändaren/mottagaren ansågs olämplig på en rad punkter. Den är dyr, resonans
i behållaren kan påverka resultatet och ljudvågornas träffyta behöver vara relativ stor.
För att kunna mäta vätskenivån med ultraljud krävs en sändare/mottagare som klarar
relativt korta avstånd, mellan ca 1 och 40 cm. De flesta ultraljudsgivare mäter mycket
längre avstånd än så.
Sammantaget ger detta dåliga förutsättningar för ultraljudsmätning i spolarvätskebehållaren.
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3.1.5

Nivåmätning med kapacitiv givare

Genom att sänka ned två plattor, av vilka åtminstone den ena är isolerad, i spolarvätskan
skapas en kondensator. Kondensatorns kapacitans förändras då vätskenivån varierar (se
bilaga 5).
Det finns olika typer av kapacitiva nivågivare på marknaden, men ingen som direkt
passar för den aktuella tillämpningen. Förslaget ansågs intressant för fortsätt utveckling.

3.2 Utprovning av funktionella modeller
För att prova funktionen hos de tre mest intressanta förslagen på givare byggdes enkla
funktionella modeller av den resistiva och den kapacitiva givaren, medan tryckgivaren
som använts var av märket Huba Control (se bilaga 6).
3.2.1

Resistiv givare

Den resistiva givaren tillverkades mycket enkelt av två elektroder, placerade med en
centimeters avstånd från varandra. Den ena elektroden bestod av 10 motstånd á 1 MΩ
hoplödda i serie och den andra elektroden bestod av en bar metalltråd. Till metalltråden
och motstånden i serie kopplades ett mätinstrument (FLUKE 23) för mätning av
resistansen.
Givaren sänktes sedan ned i en behållare med vatten. Resistansen över kretsen med
motstånd, vatten och metalltråd mättes. Avsikten var att vattnet skulle verka som
kortslutande medium och att resistansen i kretsen skulle minska med ca 1 MΩ för varje
motstånd som ytterligare sänktes under vätskeytan.
Efter det första enkla funktionstestet visade sig det oxidskikt som bildas på de båda
elektroderna avsevärt förändrar kretsens resistans, vilket gav mycket skiftande
mätvärden. En möjlig väg att gå runt problemet med oxidbildningen är att mata givaren
med växelspänning. Lösningen fungerar dock endast om givaren kan förses med
växelspänning även då bilen inte används.
Lösningen med en resistiv givare borde fungera med elektroder i ett material som
motstår den aggressiva miljön. Det kan vara svårt att finna ett sådant material som även
har tillräckligt hög resistans för att fungera i en givare med homogena elektroder.
Till följd av osäkerheten kring mätvärdena och svårigheten att hitta lämpligt material till
elektroderna övergavs lösningen med en resistiv givare.
3.2.2

Tryckgivare

Till tryckgivaren från Huba Control kopplades en slang, vilken sänktes ned till botten av
en spolarvätskebehållare. Då spolarvätskebehållaren fylldes med vätska ökade
lufttrycket i slangen och givaren gav en utsignal som varierade mellan 0,5 och 3,5 volt.
Denna spänning mättes med multimeter FLUKE 23 (se bilaga 7).
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Tryckgivaren visade sig läcka något och trycket i slangen sjönk kontinuerligt. Detta är
problematiskt, eftersom trycket i slangen då inte kommer att motsvara den aktuella
spolarvätskenivån. En givare som placeras i botten av spolarvätskebehållaren borde ge
bättre resultat, men riskerar att gå sönder vid en eventuell bottenfrysning av
spolarvätskebehållaren.
Givaren visade också stora variationer i utspänning beroende på temperaturen hos det
medium som mättes.
Ovanstående anmärkningar, tillsammans med ett högt pris, gör tryckgivaren olämplig
för det tänkta användningsområdet och lösningen övergavs.
3.2.3

Kapacitiv givare

Den givare som gav mest tillförlitliga mätvärden vid det första funktionstestet var den
kapacitiva givaren. I grundutförande bestod den av en ledande platta som hade kontakt
med vätskan, samt en isolerad platt ledare. Plattan fästes i botten av ett plaströr och den
isolerade ledaren placerades i röret (se figur 1).

Figur 1. Kapacitiv givare i grundutförande
Då vätskenivån varierar i röret ändras den skapade kondensatorns kapacitans. Med hjälp
av en Wheatstonebrygga matad med fyrkantsspänning mättes spänningen över
kondensatorn. Wheatstonebryggans utspänning, som är proportionell mot kapacitansen,
förstärktes m.h.a. OP-förstärkare före visning på multimeter FLUKE 23.
Störst variation i utspänning gavs vid test med spolarvätska av olika koncentration,
vilket förmodligen till viss del beror på att vätskans resistans påverkas av andelen
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alkohol. Även oxidbildning på plattan som stod i kontakt med vätskan påverkade
resultatet negativt, dock inte i samma utsträckning som vid försöken med den resistiva
givaren.
Av de tre lösningsförslag som utvärderats ansågs den kapacitiva givaren ha störst
potential att ge tillförlitliga mätvärden under de givna förutsättningarna. Detta
resulterade i fortsatt utveckling av denna givare.

3.3 Vidareutveckling av kapacitiv givare
Vid det första testet av den kapacitiva givaren visade sig vätskans resistans inverka
menligt på resultatet. Vidareutveckling av konceptet var därför nödvändig.
3.3.1

Modifierade kondensatorplattor

För att undvika att spänningen över kondensatorn påverkas av vätskans resistans togs
den oisolerade bottenplattan bort och ersattes med en isolerad platt ledare, identisk med
den befintliga. De båda isolerade ledarna placerades med ca 3 mm avstånd (se figur 2)
från varandra i vätskebehållaren och nya mätningar utfördes.

Figur 2. Kapacitiv givare i sidvy
3.3.1.1 Utprovning av kondensatorplattor
Den modifierade givaren visade sig fungera tillfredsställande med god linjäritet (se
bilaga 8). Utspänningen blev något lägre då kall (-15°C) spolarvätska användes vid
mätningarna. Detta är förmodligen en följd av att givarens geometri påverkas av
temperaturvariationer. Ändringar i avstånd mellan kondensatorplattorna leder till små
variationer i kapacitans, vilka i detta fall är försumbara eftersom kravet på noggrannhet
inte är så högt.
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3.3.2

Modifierad elektronik

Kapacitansmätning med Wheatstonebrygga och OP-förstärkare (se figur 3) kan ge
linjäritetsproblem, vilket innebär att givaren inte ger ifrån sig ett rättvisande mätvärde.

Spänningsregulator

Signalgenerator
(fyrkantsspänning)

Wheatstonebrygga

Förstärkning
(OP-förstärkare)

Kapacitiv givare

Figur 3. Schematisk bild av elektronik med Wheatstonebrygga och OP-förstärkare
I det beskrivna utförandet består elektroniken dessutom av onödigt många komponenter.
En lösning på detta är att använda sig av två timerkretsar (se figur 4). Med hjälp av
dessa laddas kondensatorn/givaren upp och hastigheten, med vilken uppladdningen sker,
är proportionell mot vätskenivån.

Spänningsregulator

Timerkrets 1
(fyrkantsspänning)

Timerkrets 2

Kapacitiv givare

Figur 4. Schematisk bild av elektronik med Timerkretsar
3.3.2.1 Utprovning av modifierad elektronik
För att kontrollera repeterbarheten vid mätning med den modifierade elektroniken
gjordes ett fåtal mätningar vid rumstemperatur tillsammans med de redan utprovade
kondensatorplattorna. Resultatet av dessa mätningar kan ses i bilaga 9. Kurvorna för de
olika mätningarna överensstämmer som synes väl, vilket innebär att metoden har god
repeterbarhet. Kurvornas olinjära utseende beror på att givaren placerats i en
spolarvätskebehållare. Spolarvätskebehållarens oregelbundna geometri innebär att
urtappning av en given volym vätska kommer att sänka vätskenivån olika mycket
beroende på det aktuella tvärsnittet i behållaren.
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3.4 Rekommenderad lösning
Den rekommenderade lösningen för mätning av spolarvätskenivån är en kapacitiv
givare, i enlighet med vidareutvecklingen av den kapacitiva givaren ovan. Skillnaden i
dielektricitetskonstant mellan spolarvätska och luft utnyttjas för att ge en kondensator
varierande kapacitans (se bilaga 10). Tabellen i bilaga 10 visar på en
dielektricitetskonstant som är 26 för etanol och 80 för vatten. I praktiken kommer dock
skillnaden vara mindre, eftersom även den koncentrerade spolarvätskan till viss del
innehåller vatten. De mätningar som gjorts visar att skillnaden i dielektricitetskontant
mellan spolarvätska och vatten är försumbar i jämförelse med skillnaden i
dielektricitetskontant mellan vatten/spolarvätska och luft (se bilaga 9).
3.4.1

Beskrivning: kondensator/givare

Kondensatorn/givaren vars kapacitans varierar med vätskenivån består av två platta
metalledare, i testat utförande ca 30 cm långa, 1 mm tjocka och 10 mm breda (se
figur 5). Metalledarna är isolerade med krympslang och placerade med bredsidorna på
tre mm avstånd från varandra. De isolerade ledarna placeras i spolarvätskebehållaren.
Då vätskenivån stiger mellan ledarna kommer kondensatorns kapacitans att öka.

Figur 5. Bild av kapacitiv givare
3.4.2

Beskrivning: elektronik

Det faktum att det tar längre tid att ladda upp en kondensator med hög kapacitans till en
viss spänning, än en kondensator med låg kapacitans, används i den elektronik som är
kopplad till nivågivaren.
Elektroniken är uppbyggd av två timerkretsar NE555 (se bilaga 11), fyra motstånd och
sex kondensatorer (se bilaga 12 för kopplingsschema). Den använda IC-kretsen består
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av två NE555 i samma kapsel och heter NE556 (se bilaga 13). Elektroniken är i behov
av konstant matningsspänning för att fungera tillförlitligt och kopplas därför till en av de
spänningsregulatorer som SAAB:s bilar är utrustade med. På så sätt kommer inte
spänningsvariationer i bilens elsystem att påverka mätningen av spolarvätskenivån.
Den första timerkretsen fungerar som en astabil vippa, vars uppgift är att ge ifrån sig
fyrkantsspänning. Med hjälp av två motstånd och en kondensator (i detta fall 316 Ω,
10 kΩ, 12 µF, se bilaga 12) regleras frekvensen på den utgående spänningen enligt
följande formel.
f =

1
(0.693 ∗ C ∗ ( R1 + 2 ∗ R2 ))

Vilket i detta fall ger:
f =

1
= 11310 Hz ≈ 11 kHz
(0.693 ∗ 12 ∗ 10 ∗ (10 ∗ 10 3 + 2 ∗ 316)
−9

Negativ flank på utspänningen från den första timerkretsen triggar (slår till) den andra
timerkretsen att ladda upp kondensatorn/givaren. Den andra timerkretsen är kopplad
som en monostabil vippa, vilket innebär att den kommer ladda upp givaren via ett
motstånd (i detta fall 163 kΩ, se bilaga 12), tills givaren når en övre spänning. Vid den
övre spänningen, som är 2/3 av matningsspänningen, kortsluts givaren och laddas ur så
gott som momentant.
Som tidigare nämnts kommer en kondensator med låg kapacitans att laddas upp och
kortslutas snabbt, medan en kondensator med högre kapacitans behöver längre tid för att
nå samma spänning och kortslutas. Efter kortslutning kommer spänningen vara noll över
kondensatorn ända tills nästa puls triggar den andra timerkretsen till ny uppladdning.
Detta innebär att spänningen över en stor kondensator kommer vara noll under kortare
tid, än över en liten kondensator.
Den kondensator på 22 pF som är parallellkopplad med givaren har som funktion att ge
kretsen stabilitet, när givarens kapacitans är liten d.v.s. vid låg vätskenivå.
Utsignalen från den andra timerkretsen är en fyrkantsspänning som är hög under den tid
då givaren laddas upp. När givaren laddats ur och spänningen över den är noll, kommer
också utspänningen från timerkretsen att vara noll. Medelvärdet av utspänningen från
den andra timerkretsen är således proportionellt mot vätskenivån (se figur 6).
För att få medelvärdet på utspänningen har ett motstånd och en kondensator (10 kΩ
respektive 1 µF, se bilaga 12) placerats efter utgången på den andra timerkretsen. RCkretsen är så pass trög att spänningen inte tillåts variera i någon större utsträckning.
För att undvika att de högfrekventa fyrkantsspänningarna från timerkretsarna stör bilens
elsystem har en kondensator placerats mellan positiv och negativ pol. Denna
kondensator kommer att reducera de spänningsvariationer som elektroniken orsakar.
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Utsignal, timerkrets 1

Spänning

Spänning över givare
Utsignal, timerkrets 2
Utsignal, elektronik

Tid
Figur 6. Signaler från elektroniken
3.4.3

Test av rekommenderad lösning

Den rekommenderade lösningen med kapacitiv givare har testats under realistiska
förhållanden, monterad i spolarvätskebehållaren på en provbil. Försök har gjorts vid
landsvägskörning, stadskörning och grusvägskörning. Genom att koppla givaren till en
A/D omvandlare och sedan skicka signalen vidare till en PLC (Siemens A1S) har försök
med medelvärdesdämpning av utspänningen kunnat utföras.
Överlag gav testerna positiva resultat. Vid körning på landsväg visade givaren mycket
små variationer av spolarvätskenivån, detta till följd av yttre störningar som t.ex.
vibrationer. Vid stadskörning varierade utspänningen mer eftersom körsättet är
ryckigare i en tätort.
De situationer som visade sig ge störst avvikelser i utspänning var följande:
•

Skarpa svängar

•

Kraftig acceleration

•

Kraftig inbromsning

•

Körning i långa upp-/nedförslut

Vid testerna visade det sig lämpligt att medelvärdesbilda över 30 sekunder. På så sätt fås
en lämplig dämpning och tillräckligt snabb uppdatering av resultatet för föraren.
Tester har även utförts med mekanisk dämpning, där ett rör placerats runt givaren. Röret
var förslutet i båda ändar och försett med två små hål, genom vilka vätskan kunde
strömma. På så sätt hindrades hastiga ändringar i vätskenivån. Resultatet blev ett något
stabilare värde vid landvägskörning, men lika stora variationer vid stadskörning.
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För att testa givarens beteende då spolarvätskan fryser, placerades givaren i en behållare
med vatten som därefter frystes ned till -15°C. Utspänningen hade ökat något, men detta
har sin förklaring i att isens utvidgning ger en högre spolarvätskenivå. När isen smält
visade nya mätningar på samma värde som innan nedfrysningen.

3.5 Visning av informationen
Ett lämpligt sätt att visa spolarvätskenivån för föraren är att använda SID:en (SAAB
Information Display). Informationen kan, efter en omvandling från analog till digital
signal i en A/D-omvandlare, skickas till UEC:n (Underhood Electrical Controller) och
vidare till SID:en via ett av bilens bussystem. Informationen kan också skickas via en
separat kabel direkt till UEC:n för vidare behandling.
Spolarvätskenivån åskådliggörs lämpligen för föraren som en stapel, vilken motsvarar
volymen i tanken eller med siffror som visar hur många liter spolarvätska det finns kvar.
En varning för låg spolarvätskenivå visas bäst på HPD:n (High Position Display), där
föraren snabbt får informationen utan att behöva flytta blicken från vägen.

3.6 Kostnadsuppskattning
Kostnaden för en kapacitiv givare utan mekanisk dämpning uppskattas till ca 50 sek vid
serietillverkning (se bilaga 14). Kostnadsuppskattningen har gjorts tillsammans med
personal på SAAB:s ekonomiavdelning.

3.7 Benchmarking
En enkel undersökning utfördes för att ta reda på om någon av SAAB:s konkurrenter har
en givare som mäter spolarvätskenivån. Undersökningen visar att Audi, BMW, Volvo
och Mercedes har enkla nivåvakter med liknande funktion som den nivåvakt SAAB
använder sig av idag.
En undersökning av möjligheten att ta patent på den kapacitiva nivågivare har också
utförts. Det visade sig finnas en uppsjö med patent på liknande givare
(http://se.espacenet.com/). Det som möjligen är patenterbart är tillämpningen i spolarvätskebehållaren.

4 Analys
Den kapacitiva givaren tros ha goda förutsättningar att passa som nivågivare i
spolarvätskebehållaren. Genom att använda en elektronisk givare undviks
problematiken med mekanik som inte fungerar vid ogynnsamma förhållanden, t.ex. vid
isbildning i spolarvätskebehållaren.
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Den kapacitiva givaren har en enkel konstruktion och borde kunna serietillverkas till
relativt låg kostnad. Det bästa sättet att isolera metallplattorna är förmodligen att doppa
dem i någon form av plast, men det är även tänkbart att gjuta in dem i
spolarvätskebehållaren då den tillverkas.
Elektroniken, som består av ytmonterade komponenter, placeras lämpligen i ett hus av
plast i givarens topp. Ytmonterade komponenter spar plats och är billigare än ordinära
elektronikkomponenter. Huset för elektroniken förses med ett skyddande lock i vilket
kontakter för anslutning av givaren till bilens elsystem integreras.
Något som är problematiskt med timerkretsar är att utspänningen från dem kan variera
lite mellan olika exemplar. Detta innebär att mätvärdet kan skilja något mellan olika
givare för samma volym spolarvätska. Detta är inget stort problem, eftersom mätningen
av spolarvätskenivån inte behöver vara helt exakt. För att minimera felet kan antingen
komponenter med bättre toleranser användas, eller så skulle utsignalen kunna styras till
en fast nivå m.h.a. zenerdioder.
Att visa spolarvätskenivån via SID:en är troligen det bästa sättet att förmedla
informationen till föraren. Det skulle då vara enkelt att bläddra sig fram via menyer till
visning av spolarvätskenivån. En varning skulle precis som i dagsläget ges via HPD:n
vid låg spolarvätskenivå. Eventuellt skulle information om spolarvätskenivån kunna
visas på displayen varje gång spolarsystemet aktiveras.
Informationen visas enklast i form av en stapel, bestående av ett antal olika nivåer.
Lämplig upplösning är en stapel med 10 steg. Då spänningen från givaren sjunker under
ett antal förutbestämda nivåer försvinner successivt streck efter streck i stapeln.
Tänkbart är även att visa ett siffervärde på hur många liter det är kvar i tanken, men
detta är troligen onödigt detaljerad information som kräver mer av givare och elektronik.
Kostnadsuppskattningen är mycket osäker och ger endast en indikation på vad den
kapacitiva givaren kan tänkas kosta vid tillverkning. För att serieproduktion av givaren
skall vara genomförbar måste fokus ligga på att sänka kostnaden, så att skillnaden i pris
gentemot den befintliga nivåvakten blir betydligt mindre.

5 Slutsats
För kontinuerlig mätning av spolarvätskenivån är en kapacitiv givare enligt tidigare
beskrivning ett tänkbart alternativ. Givare och elektronik, vars grundfunktioner är
relativt okomplicerade, kan med enkla medel anpassas efter spolarvätskebehållare av
olika form.
Det som eventuellt kan vara en kritisk punkt är tillverkningskostnaden. Priset på den
kapacitiva givaren kommer med största sannolikhet att överstiga priset på den befintliga
lösningen.
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Som ett led i den fortsatta utvecklingen borde elektroniken placeras på ett kretskort för
ytmonterade komponenter. Elektroniken skall, vid behov, också justeras så att den
arbetar med en frekvens som är lämplig i bil. Dessutom borde kondensatorplattor av
andra dimensioner och av annat material än vanligt stål testas, för att funktionen skall
kunna optimeras.
Då elektronik och kondensatorplattor justerats för att passa med övriga komponenter i
bilen, kan försök med att gjuta in dem i spolarvätskebehållaren göras. Detta borde ge en
lägre tillverkningskostnad än att tillverka dem var för sig.
En kapactiv givare kan bli ett relativt billigt och underhållsfritt alternativ för mätning av
spolarvätskenivån på kommande SAAB-modeller och då inget annat bilmärke har en
liknande lösning hjälper funktionen till att bevara SAAB:s rykte som en innovativ
biltillverkare.
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Bilaga 1
1(2)

Nivåmätning med flottör och potentiometer
1 Utrustning
•

Potentiometer

•

Flottör

•

Arm

2 Funktionsbeskrivning
Flottören följer vätskenivån och potentiometer påverkas via en arm och ev. leder.
Vätskenivån (d) är proportionell mot resistansen och kan på så sätt mätas. Då
vätskenivån och behållarens geometri är kända kan aktuell volym beräknas (se fig.1).

U ut

R esistiv
givare

A rm och leder
F lottör

d

Fig.1. Beskrivning av nivåmätning med potentiometer givare och flottör.

V ätskenivå

B ehållare

Bilaga 1
2(2)

3 Nackdelar vid mätning av spolarvätskenivå
•

Miljön i spolarbehållaren är mycket korrosiv. Detta medför att det krävs material
som motstår korrosion. Alternativt kan potentiometern kapslas in eller placeras
utanför behållaren

•

De senare alternativen innebär problem då det blir svårt att täta kring den arm som
flyttar släpkontakten

•

Flera rörliga delar ökar risken för att något kärvar

•

Kräver stort utrymme för att få tillräcklig slaglängd

4 Fördelar vid mätning av spolarvätskenivå
•

Känd teknologi, används inom bilindustrin för mätning av bränslenivån

•

Billig teknik

Bilaga 2
1(2)

Resistiv givare
1 Utrustning
•

Två ledare, varav minst en med mycket högre resistans än vatten/spolarvätska

•

Elektronik för mätning av resistansen

2 Funktionsbeskrivning
Ledarna monteras i behållaren och god kontakt med vätskan krävs (se fig.1). När
vätskenivån (d) stiger kommer ledarna kortslutas allt högre upp och strömmen får
kortare väg.
Eftersom resistansen är proportionell mot ledarens längd så kommer resistansen minskas
med ökande vätskenivå.
Det krävs mycket hög resistans i minst en av ledarna annars kommer små
resistansändringar i vätskan ge stora variationer i resultatet.
U ut

Ledare
V äts k enivå

B ehållare

d

Fig.1. Beskrivning av nivåmätning med resistiv givare.

Bilaga 2
2(2)

3 Nackdelar vid mätning av spolarvätskenivå
•

Miljön i spolarburken är mycket korrosiv. Detta medför att det krävs material som
motstår korrosion och samtidigt har mycket hög resistans

•

Resistansändringar i vätskan kommer påverka mätvärdet

4 Fördelar vid mätning av spolarvätskenivå
•

Givaren innehåller inga rörliga delar

•

Resistansändringar är enkelt att mäta

•

Givaren kan göras kompakt

Bilaga 3
1(2)

Tryckgivare
1 Utrustning
•

Tryckgivare

•

Slang/rör

2 Funktionsbeskrivning
Tryckgivare kan användas för att bestämma vätskenivån i en behållare, högre vätskenivå
ger högre tryck. Om vätskans densitet och burkens geometri är kända kan volymen på
vätskan enkelt beräknas.
Trycket kan mätas med olika principer:
•

Tryckgivare i botten av behållaren, innebär att tryckgivaren är i kontakt med
vätskan. Trycket ökar i proportion till höjningen av vätskenivån (se fig.1)

•

Tryckgivare över vätskenivån, innebär att t.ex. en slang kopplas till tryckgivaren
och sänks ned till botten av behållaren. Gastrycket i slangen kommer att öka när
vätskenivån stiger i behållaren (se fig.1)
U ut
T ry c k g iv a re
(g a s try c k )

S la n g / rö r
V ä ts k e n iv å

B e h å lla re

d

T ry c k g iv a re
(v ä ts k e try c k )

U ut

Fig.1. Beskrivning av nivåmätning med tryckgivare.

Bilaga 3
2(2)

3 Nackdelar vid mätning av spolarvätskenivå
•

Vid mätning av gastrycket blir det stora variationer i utsignal vid olika temperaturer

•

Trycket kommer att påverkas mycket av olika krafter vid körning

•

Högt pris

4 Fördelar vid mätning av spolarvätskenivå
•

Tryckgivaren behöver ej vara i kontakt med vätskan då gastrycket mäts.

•

Hög upplösning

•

Känd teknik

Bilaga 4
1(2)

Ultraljudssändare/mottagare
1 Utrustning
•

Ultraljudssändare/mottagare

2 Funktionsbeskrivning
Avståndsmätare baserad på ultraljud fungerar både som sändare (högtalare) och
mottagare (mikrofon). Ett membran skickar ut en kort ljudpuls som reflekteras mot
träffytan, den reflekterade signalen registreras sedan åter av membranet (se fig.1).
Tiden mellan sänd signal och mottagen signal mäts och avståndet (a) kan beräknas.
Aktuell volym vätska går enkelt att beräkna då vätskenivån och behållarens geometri är
kända.
U ut
U ltraljud s sän dare /
m otta gare

Ljud vågo r

a
V ä tsken ivå

B e hå lla re

Fig.1. Beskrivning av nivåmätning med ultraljud.

Bilaga 4
2(2)

3 Nackdelar vid mätning av spolarvätskenivå
•

Eftersom samma membran både sänder och tar emot signalen måste det gå en viss
tid mellan sändning och mottagning. Reflekteras signalen för snabbt hinner
membranet inte dämpas och mätningen blir mycket opålitlig eller omöjlig. Detta
innebär att det inte går att mäta för korta avstånd, konventionella
ultraljudssändare/mottagare klarar 10cm – 10m

•

För att inte få oönskade reflektioner måste träffytan vara tillräckligt stor och plan,
med dagens utseende på spolarbehållaren är träffytan liten och det är då omöjligt att
garantera goda mätvärden

•

Högt pris leder också till att mätprincipen är olämplig för mätning av
spolarvätskenivån

4 Fördelar vid mätning av spolarvätskenivå
•

Inga rörliga delar

•

Ej vätskeberoende

•

Ultraljudssändaren/mottagaren behöver ej vara i direkt kontakt med vätskan, leder
till att korrosionsrisken minskar

•

Kompakt utförande

Bilaga 5
1(2)

Kapacitiv givare
1 Utrustning
•

Kapacitiv nivågivare

•

Elektronik för mätning av kapacitans

2 Funktionsbeskrivning
Två metallplattor varav minst en isolerad, nedsänkta i vätskan kommer att fungera som
en kondensator (se fig.1.). Kapacitansen hos en kondensator bestäms av plattornas area
(A), avståndet mellan plattorna (a) och det mellanliggande materialets
dielektricitetskonstant (εr) enligt formeln:
C=

A * εr * εo
, där ε0=8.854*10-12.
a

Om metallplattorna fixeras på ett konstant avstånd från varandra kommer vätskenivån
(d) avgöra kondensatorns kapacitans. Eftersom skillnaden i dielektricitetskonstant
mellan vätska och luft är stor kommer kapacitansen öka då vätskenivån stiger.
Genom mätning av kapacitansen kan man enkelt beräkna volymen vätska i en specifik
behållare.
U ut

E le k tron ik för
m ätn ing av
k ap ac itan s

Is ole ra de
le da re
V ä tsk e nivå

B e hå lla re

d

Fig.1. Beskrivning av nivåmätning med kapacitiv givare.
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2(2)

3 Nackdelar vid mätning av spolarvätskenivå
•

Kapacitiva givare är relativt känsliga för externa störningar

•

Det krävs elektronik (typ Wheatstonebrygga) för att mäta kapacitansen

•

Vätskor med skillnad i dielektricitetskonstant ger olika kapacitans vid samma volym

4 Fördelar vid mätning av spolarvätskenivå
•

Inga rörliga delar

•

Billig teknologi

•

Hög upplösning möjlig

Bilaga 6
1(2)

http://www.hubacontrol.com/_datenblaetter/400/db_400e.pdf

Bilaga 6
2(2)

http://www.hubacontrol.com/_datenblaetter/400/db_400e.pdf

Mätning med tryckgivare
Givare placerad i spolarvätskebehållare
3,5

3

2,5

Vatten, 50 grader Celsius

2
Volt

Vatten, 20 grader Celsius
Konc. spolarvätska, 20 grader Celsius
50% spolarvätska, 20 grader Celsius

1,5

50% spolarvätska,-15 grader Celsius, issörja

1

0,5

0

0,5

1

1,5

2

2,5
Liter

3

3,5

4

4,5

5
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0

Mätning med kapacitiv givare, elektronik med OP-förstärkare
Givare placerad i mätglas
1,4

1,2

1

Vatten, 20 grader Celsius
Vatten, 20 grader Celsius
Vatten, 50 grader Celsius
Vatten, 0 grader Celsius
Konc. Spolarvätska, 20 grader Celsius
Konc. Spolarvätska , 0 grader Celsius
50% Spolarvätska , 20 grader Celsius
50% Spolarvätska , -15 grader Celsius
25% Spolarvätska , -15 grader Celsius

Volt

0,8

0,6

0,4

0,2

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

1,1

Liter

1,2

1,3

1,4

1,5

1,6

1,7

1,8

1,9
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0

M ä tn in g m e d k a p a c itiv g iv a r e , e le k tr o n ik m e d tim e r k r e ts a r
G iv a r e p la c e r a d i s p o la r v ä ts k e b e h å lla r e
6

5

V o lt

4

V a tte n , 2 0 g ra d e r C e ls iu s
V a tte n , 2 0 g ra d e r C e ls iu s
V a tte n , 2 0 g ra d e r C e ls iu s
K o n c . s p o la rv ä ts k a 2 0 g ra d e r C e ls iu s

3

2

1

0

0 ,5

1

1 ,5

2

2 ,5

L ite r

3

3 ,5

4

4 ,5

5
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Dielektricitetskonstanter
Materialet mellan en kondensators elektroder isolerar elektroderna från varandra och
förstärker det elektriska fältet mellan dem.
Materialet innehåller ofta s.k. dipoler som ger en högre kapacitans. Dipolerna vrider sig
och antar samma riktning som det elektriska fältet när de attraheras av de uppladdade
elektroderna. Detta gör att verkan av avståndet mellan plattorna minskar och
kapacitansen ökar. Denna förmåga hos materialet beskrivs med permittivitet (ε).
(Grundläggande elektronik, Bo Johansson, 2000, Liber AB)
ε = εo * εr
Där εo är en konstant som beskriver permittiviteten i vakuum.
εr = 8,854 * 10-12 F/m
εr är ett relativt tal som beskriver isolermaterialets permittivitet i förhållande till
vakuum, ofta kallad dielektricitetskonstant eller kapacivitetstal. Nedan följer några
exempel.

Material
Luft

Dielektricitetskonstant (F/m)
1

Polyamid

4-7

Glas

5-15

Metall

50-80

Etanol

26

Vatten

80
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Kopplingsschema för mätning av kapacitans med
timerkrets
1 Koppling med två NE555
Den första timerkretsen (till vänster) är astabilt kopplad och används för att förse den
andra timerkretsen (till höger) med en fyrkantspännig. Frekvensen bestäms av
motstånden 10 KΩ, 316 Ω samt kondensatorn på 12 nF. Den andra timerkretsen är
monostabilt kopplad och triggas av negativ flank på fyrkantsspänningen, givaren laddas
då upp via 163 KΩ motståndet. När givaren nått en viss spännig laddas den ur i princip
momentant och väntar på nästa negativa flank. Då givaren har liten kapacitans laddas
den upp snabbt och urladdningen kommer ske tidigt, spänningen kommer då vara noll
under en längre tid än då kapacitansen är stor. Då givarens kapacitans ökar kommer
således fyrkantspänningen ut från den andra timerkretsen vara hög under längre
perioder. Då RC-kretsen är relativt trög kommer spänningen över kondensatorn
nästintill vara en likspänning som varierar med kapacitansen i givaren.

+
10 kΩ
163 kΩ

CONTROL 5
VOLTAGE

6
TRESHOLD

0 ,1 µF

22 pF

G IV A R E

4

3

RESET

OUTPUT

TRIGGER
2

GROUND
1

RESET

555

7
DISCHARGE

8
Vcc

CONTROL 5
VOLTAGE

6
TRESHOLD

555
OUTPUT

0 ,1 µF

4

2

1

GROUND

TRIGGER

0 ,1 µF

3

7
DISCHARGE
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8

316 Ω
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+

1 2 µF
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-

Bilaga 12

2(2)

2 Koppling med NE556
NE556 är två stycken NE555:or monterade i samma IC-krets. I kopplingsschemat nedan
är de två 555:orna ersatta av en NE556, där nedre halvan av IC-kretsen motsvarar den
första 555:an, funktionen är dock identisk.

+

8
TRIGGER

OUTPUT

556

22 pF

G IV A R E

7

GROUND

TRIGGER

0 ,1 µF

6

OUTPUT
5

RESET
4

3 CONTROL
VOLTAGE

2

TRESHOLD

DISCHARGE

0 ,1 µF

1

9

10
RESET

CONTROL 11
CONT
VOLTAGE

12
TRESHOLD

13
DISCHARGE

Vcc

14

163 KΩ

10 ΚΩ

316 ΚΩ
10 ΚΩ

+
0 ,1 µF

12 nF

1 µF

U ut
-
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Kostnadsuppskattningar
Nedanstående priser är preliminära uppskattningar, mer preciserade analyser eller
offerter krävs för att få noggrannare prisbild.

Kjell Hjort Hans Gunnlert Hans Gunnlert
(20 000 st.)
(10 000 st.)
(50 000 st.)
(SEK)

(SEK)

(SEK)

Jonas Fredriksson /
Fredrik Johansson
(50 000 st.)
(SEK)

El-komponenter

15

20

17

12

6

12

10

10

5

5

4,5

11

-

10

-

-

Tätningar

-

8

3

1,5

Montering/tillverkning

8

15

10

7

Vinst (20 %)

6,8

14

9

8

Summa

41

84

53

50

(Inkl. montering)
Plattor
(isolerade)
Burk och lock
(Inklusive kontaktdon)
Plaströr
(För mekanisk
dämpning)

