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Even een stroom meten kan met elke multimeter, maar het verloop van de stroom in de tijd volgen en 
vastleggen, vraagt om meer. Dit geldt zeker wanneer geheel automatisch het verloop van de stroom 
binnen een bereik van 50 nA tot aan 50 A gevolgd moet worden. Dit is bijvoorbeeld van belang voor 
ontwikkelaars van batterij- of accu-gevoede applicaties die het gedrag van de stroom willen weten vanaf 
stand-by tot aan een zware overbelasting aan toe. 

Auto-ranging 
van 50 nA tot 50 A 
Continu	en	met	een	hoge-resolutie

Bij heel veel applicaties kunnen stromen 
lopen die beginnen bij lekstromen tot aan 
stromen bij hele zware belastingen. Neem 
bijvoorbeeld de stroom die loopt in een elek-
trische auto. Als deze geparkeerd staat, heb-
ben we alleen te maken met de stroom in 
sleep- of stand-by-mode terwijl bij het rijden 
er echt vermogen gevraagd wordt en er dus 
een grote stroom vanuit de accu loopt.
Nu is het helaas niet mogelijk om met het-
zelfde meetinstrument zowel de hele kleine 
als de hele grote stromen te meten, zonder te 
moeten omschakelen. IMC heeft echter een 
meetunit gemaakt waarmee geheel automa-
tisch omgeschakeld wordt voor het verkrij-
gen van een meetbereik dat loopt van 50 nA 
tot 50 A.

Slimme	omschakeling
De vereiste resolutie voor het nauwkeurig 
kunnen meten van alle stromen in één meet-
bereik dat loopt van 50 nA tot aan 50 A 
is technisch niet realiseerbaar. Neem bijvoor-
beeld de meetopstelling voor het meten van 
een stroom die in afbeelding 1 is weerge-
geven. Hierin wordt gewerkt met een vaste 
shunt waarvan de waarde bepaald wordt 
aan de hand van het vermogensverlies bij de 
maximale stroom. Wanneer bijvoorbeeld de 
shunt een waarde heeft van 2 mΩ, dan is het 
vermogensverlies bij 50 A (P = I2 x R) 5 W 
hetgeen toch echt wel veel is. De spanning 
over deze shunt is bij 50 A daarentegen 
slechts 100 mV wat inhoudt dat er minstens 
10 tot 100 maal versterkt moet worden voor 

een spanning die netjes met een ADC is te digitaliseren.
Kijken we nu wat bij deze shunt de spanning is bij de mini-
maal te meten stroom, dan is dat 0,1 nV en is de meetspan-
ning bij een versterking van 10.000 maal nog altijd maar  
1 µV. Dit is een waarde waar we nog altijd niets mee kunnen. 
Er is nog meer versterking nodig en de kans is heel groot dat 
we te maken krijgen met ruis waarin het meetsignaal geheel 
ten onder kan gaan.
Kijken we vervolgens naar de oplossing in figuur 2, dan zien 
we dat voor grote stromen er niets veranderd is, maar dat 
voor de kleine stromen er een shunt van 2 Ω gebruikt wordt 
die in serie staat met de shunt van 2 mΩ. Deze shunt en dus 
ook het meetbereik voor lage stromen, komt in actie wan-
neer de schakelaar geopend is. Het verschil in waarde tussen 
beide shunts is dusdanig dat de invloed van de weerstand 
van 2 mΩ verwaarloosbaar is en we voor de kleine stromen 
dus geheel kunnen werken met het bovenste deel. Aan de 
hand van de waarden die in de figuur genoemd worden, is 
te zien dat de spanningen die in beide gevallen aan de ADC 
aangeboden worden dusdanig zijn dat er een heel behoorlijke 
resolutie te verwachten is. Afbeelding 3 laat dit overduidelijk 
zien. In totaal mag u het geheel zien als een meetsysteem 
met een resolutie van 30 bit waardoor het dynamisch bereik  
180 dB is of ook wel van een mug naar een olifant.

Intelligent	schakelen
Het spreekt voor zich dat het omschakelen tussen de twee 
bereiken zeer snel moet plaatsvinden om het verloop van 
de stroom in de tijd goed te kunnen volgen. Een intelligent 
omschakelprincipe is dan ook door IMC ontwikkeld waar-
bij er enige mate van hysterese ingebouwd is, maar tevens 
ook zoveel snelheid dat de shunts niet overbelast kunnen 
raken. Overigens gebruikt IMC zelfherstellende zekeringen 
om te voorkomen dat bij overbelasting de shunts bescha-
digd raken.

Twee	in	één
De hiervoor beschreven meetprincipe is door IMC verwerkt 
in een DAQ-module. Hierin zitten twee meetsystemen die 
geheel galvanisch van elkaar gescheiden kunnen meten. De 
interne ADC’s bemonsteren de stroom met een snelheid van 
30 kSample/s waarna de gemeten waarde via een CAN-Bus 
verstuurd wordt voor verdere verwerking binnen het totale 
DAQ-systeem.
Voor wie niet genoeg aan twee kanalen heeft, kan ook een 
rack-module kopen. Hierin is plaats voor modules die iets 
kleiner zijn omdat ze minder aansluitingen hebben. In totaal 
is er zo plaats voor 7 modules naast elkaar in een 19’’ rack.

Tot	slot
Het door IMC toegepaste meetprincipe maakt dat bij veel 
applicaties het nu mogelijk is om sleep- en stand-by-stromen 
en de stromen in vol bedrijf niet alleen te kunnen meten, 
maar ook te kunnen volgen in de tijd. Zonder omschake-
ling kan het totale stroomverloop van een apparaat dat uit 
een slaapmode ontwaakt en tot vollast belast wordt, zicht-
baar gemaakt worden. Bedenk wel dat het meetsysteem 
alleen voor DC geschikt is en dat er ook geen minuscule 
AC-componenten op een grote DC-stroom zichtbaar 
gemaakt kunnen worden. Daar is toch echt een ander meet-
systeem voor noodzakelijk.                                                  •
Voor meer informatie zie www.etotaal.nl/achtergrond. 
Artikel “Auto-ranging van 50 nA tot 50 A”.
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Afbeelding 1. Met één shunt is het lastig om zowel grote als 
kleine stromen met een hoge resolutie te kunnen meten.

Afbeelding 2. Een tweede shunt in serie die overbrugd wordt 
als er grote stromen lopen, maakt het mogelijk om met één 
meetsysteem te kunnen werken.

Afbeelding 3. Door het omschakelen weet IMC een resolutie 
van 30 bit te halen. 


