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Weten wat een applicatie aan energie gebruikt is vooral bij batterijgevoede apparaten van 
essentieel belang. Op die manier kan immers een goede indicatie gegeven worden van de 
energie-inhoud van de batterij. Nu is het bepalen van het energiegebruik niet echt inge-
wikkeld. Met een microcontroller die minimaal twee analoge spanningen kan volgen en 
een stukje software, is een vermogensmeter vrij snel gerealiseerd. Het kan echter nog 
gemakkelijker. De PAC1934 van Microchip is een complete energiemeter voor vier ener-
giestromen die u al het werk uit handen neemt.

Vermogensregistratie in 
één IC 
Vier	energiestromen	meten	en	berekenen

Een energiemeter in een applicatie inbou-
wen mag dan niet echt ingewikkeld zijn, het 
vraagt in ieder geval processortijd. Het ver-
loop van spanning en stroom moet immers 
toch met grote regelmaat gesampled worden 
om zo kortstondige variaties ook op een 
goede manier in beeld te krijgen. Daarnaast 
is er voor het kunnen bijhouden van een 
verloop over een langere tijd een groot stuk 
geheugen nodig. Bedenk vervolgens dat 
veel microcontroller-applicaties nog altijd 
gebruik maken van een 8-bits processor. Als 
vervolgens ook de ADC’s met deze resolutie 
werken en het rekenproces ook niet verder 
gaat dan 8 bits, dan is de nauwkeurigheid 
aan de matige kant. Een IC dat geheel zelf-
standig alle metingen verricht, data bewerkt 
en opslaat en klaar zet voor verdere verwer-
king en dat alles met een resolutie van 16 
bits - zonder de processor van de applicatie 
te belasten - levert dan grote voordelen op. 
Veelal levert dit meer op dan het extra stukje 
printoppervlak dat nodig is.

Vier	in	één
De PAC1934 is de nieuwste energiemeter 
van Microchip. In dit IC dat ondergebracht 
is in een WLCSP-behuizing van iets meer 
dan 2,2 x 2,2 mm met 16 bal-grid-aanslui-
tingen, is alle elektronica verwerkt voor een 
meetsysteem dat van 4 bronnen het ener-
giegebruik kan volgen. Van wat er allemaal 
in het IC zit, geeft afbeelding 1 een goed 
beeld. Te zien is dat er per kanaal in feite 
drie ingangen zijn, namelijk een VBUS en een 
Sense+ en een Sense-. De eerste is bedoeld 
voor het meten van de spanning terwijl de 
andere twee bedoeld zijn voor het meten van 

type-C oplaadtopologieën die nu nog in ontwikkeling zijn en steeds vaker 
zullen worden toegepast. Bovendien kan het IC ingezet worden als een stan-
daard high-side stroomsensor voor gebruik in servers, netwerken, auto’s en 
industriële toepassingen. 

Tot	slot
Juist doordat in het IC vier meetsystemen verwerkt zijn en er drivers beschik-
baar zijn om het onderdeel in systemen te verwerken die gebruik maken van 
Windows, ligt er een breed toepassingsgebied open. Microchip werkt tevens 
actief mee aan de ondersteuning van de PAC1934 in Linux zodat ook deze 
steeds groeiende markt bediend kan worden. Het gebruik van het IC is ech-
ter niet zo ingewikkeld dat u altijd een driver moet gebruiken. Via de I2C-bus 
kan elk willekeurig microcontrollersysteem met een simpel stukje software 
met het IC communiceren. In de datasheet wordt uitgebreid uitgelegd hoe 
de registers werken en welke data daaruit is op te halen.                              •
Voor meer informatie zie www.etotaal.nl/achtergrond. 
Artikel “Vermogensregistratie in één IC”.
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Afbeelding 3. Een net vierpunts meetsysteem kan 
op deze manier gerealiseerd worden.

Afbeelding 1. Het inwendige van de PAC1934.

Afbeelding 2. Dit is in grote lijnen het hele schema voor een meetsysteem 
met de PAC1934.

de stroom met behulp van een meetweer-
stand die in serie met de belasting is opgeno-
men. Afhankelijk van de instellingen worden 
stroom en spanning per kanaal 8, 64, 256 of 
1024 per seconde tegelijkertijd gesampled en 
met een resolutie van 16 bits omgezet in een 
digitale waarde. Met deze data worden ver-
volgens het vermogen en het energiegebruik 
berekend en elk apart opgeslagen in een uit-
gebreid register. Dit register is zo groot dat er 
plek is voor het vastleggen van 17 minuten 
data bij een sample-snelheid van 1024 S/s of 
36 uur bij een snelheid van 8 S/s. Het ener-
giegebruik is hiermee dus prima te volgen 
zonder dat dit processortijd vraagt van de 
controller die de applicatie beheert.
Uit afbeelding 2 valt op te maken dat er voor 
het IC een zeer beperkte hoeveelheid externe 
componenten nodig zijn. Alleen zijn in het 
schema niet de condensatoren te vinden die 
voor ontkoppeldoeleinden ingezet moeten 
worden
Het IC communiceert via I2C of SMBus 
en speciaal voor Windows 10 zijn er drivers 
beschikbaar zodat gemakkelijk een goed 
werkend energiemanagementsysteem in elk 
willekeurig Windows-apparaat gebouwd 
kan worden. De PAC1934 werkt zo in 
samenhang met een stuurprogramma van 
Microchip dat volledig compatibel is met de 
Energy Estimation Engine (E3) die is inge-
bouwd in Windows 10. Met het IC neemt 
het volgen van het batterijgebruik toe met 
en nauwkeurigheid van 29% tot een uitein-
delijke nauwkeurigheid van 99%. Dit is een 
aanzienlijke verbetering. Tevens kan er bi-
directioneel gemeten worden wat maakt dat 
hij zowel tijdens laden als ontladen van de 
accu’s in de applicatie gebruikt kan worden.
De PAC1934 heeft een voedingsspanning 
nodig tussen 2,7 en 5,5 V en kan meten aan 
systemen met een spanning tussen 0 en 32 V. 
Voor de stroommeting moet een weerstand 
gekozen worden zodat bij de hoogste stroom 
de verschilspanning plus of min 100 mV 
bedraagt. Voor deze meetweerstanden kan 
het beste het printontwerp gebruikt worden 
zoals dat in afbeelding 3 te zien is. Er ont-
staat dan een keurig nette vierpuntsmeting.

Voor	de	toekomst
Het onderdeel heeft functies die nu al klaar 
zijn voor toekomstige software upgrades. Via 
bidirectionele metingen, met de mogelijk-
heid om zowel het laden als ontladen van 
de batterij te kunnen meten, is de PAC1934 
bijzonder geschikt voor de komende USB 


