
 

Meettechniek: 
Stroom- en spanningssensoren met differentiële 

ingangen 
 

Ingangen van meetinterfaces zoals CoachLab II meten spanning t.o.v. aarde. 
Voor veel stroom- en spanningsensoren geldt dat ook. Hierdoor is het niet moge-
lijk om de spanning én de stroom gelijktijdig te meten vanwege spanningsverlies 
over de stroommeter. Sensoren met differentiële ingangen meten spanningsver-
schillen die niet gerelateerd zijn aan de aarde. Er kan op dezelfde manier mee 
worden gemeten als met ‘losse’ universeelmeters.  
 
Meten aan een fietslampje 
In de figuur is de weerstandstoename 
van een fietslampje weergegeven.  
De spanning over de lamp is gemeten 
door simpel twee meetsnoertjes direct 
aan te sluiten op ingang 3 of 4 van de 
CoachLab. Als stroommeter is sensor 
0222i gebruikt. Hiermee kan een 
stroom worden gemeten tussen -500 
en +500 mA in gelijk- en wisselspan-
ning-schakelingen.  

De sensor bevat een weerstand van 
0,4 Ω. Hiermee wordt een stroom 
omgezet in een potentiaalverschil. Dit 
verschil wordt via de ingebouwde 
signaalversterker versterkt tot een 
uitgangsspanning tussen -7,5 en +7,5 
Volt. Stroommeters worden nog al 
eens per vergissing als spanningsme-
ter aangesloten. De sensor 0222i is 
hier tegen bestand doordat in serie 
met de 0,4 Ω een automatisch herstel-
lende zekering (weerstand van  
0,9 Ω ) is aangesloten.  

Bovenstaand diagram laat de weer-
standstoename zien van het fiets-
lampje (6 V; 0,6 W). De voeding 
staat al aan en met de schakelaar 
wordt de 5 Volt= ineens over de lamp 
gezet.  
De weerstand is 5,9 Ω als er geen 
stroom loopt (ter controle gemeten 
met een universeel-meter) en neemt 
toe tot 50 Ω na ongeveer 150 ms bij 
een spanning van 4,5 V. Het signaal 
wordt de eerste 2 ms verstoord door 
contactdender van de schakelaar.  
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Experiment 2:  
Meten aan een RC-netwerk 
In de volgende figuur is de meetop-
stelling voor het meten aan een RC-
systeem weergegeven:  
R = 10 kΩ; C = 1µF. 

 
 
Spanningmeter VC is een spannings-
sensor type 0210i. Deze sensor heeft 
differentiële ingangen en een bereik 
van ±10 V. Spanningmeter VR is een 
standaard Voltmeter met hetzelfde 
spanningsbereik.  
VR heeft een weerstand 100 kΩ (de 
ingangsweerstand van CoachLab II). 
De vervangingsweerstand van deze 
twee parallelle weerstanden is 9,09 
kΩ. Bij gebruik van de differentiële 
spanningssensor 0210i is deze correc-
tie niet nodig (VR heeft dan een weer-
stand van 1 MΩ). In onderstaande 
figuur staat het laden en ontladen van 
de condensator via de weerstand.  
De berekende waarde VC + VR komt 
overeen met het ingangssignaal. 
Berekening: 
RC-tijd van het systeem 
De RC-tijd is: 

ms 9,0910*9,09*10C*R 36 == −
 

Voor VC(t) geldt: )1(VV RC
t-

inC e−= . 
Vin = 10 –(-9,91) = 19,91 V. 

 
Het experiment is herhaald met een 
meettijd van 50 ms. Van deze meting 
is een functiefit gemaakt. 
Coëfficiënt b = -0,11. Dit komt pre-
cies overeen met de eerder berekende 

RC-tijd van 9,09 ms ( 1/9,09 = 0,11). 
 

  
Voor t = R*C geldt: 

in
1

inC V632,0)1(VV =−= −e  = 12,64 
– 9,91 = 2,73 V. Deze karakteristieke 
waarde van het systeem wordt bereikt 
na ≈ 9 ms (aangegeven met punaise). 
 
Conclusie: 
Met sensoren met differentiële in-
gangen zijn stromen én spanningen 
nauwkeurig te meten en is de opstel-
ling relatief eenvoudig.  
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Experiment 3: Meten aan een diode 
Hieronder is de relatie tussen stroom 
en spanning van een diode type BY 
206 gemeten. Hierbij zijn dezelfde 
sensoren als in experiment 1 ge-
bruikt. 
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