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tema: test & mät

 Det finns en rad olika sätt att mäta 
ström. För tillämpningar som krä-
ver mycket hög noggrannhet, som 
effektanalysatorer, MRI-scanners 

och annan medicinsk utrustning, eller i 
strömförsörjning till partikelacceleratorer 
i stora forskningslaboratorier som Cern, är 
zero-flux tekniken, även kallad fluxgate, den 
erkänt bästa lösningen.

Låt oss först titta på de två tekniker som 
vanligtvis används för strömavkänning. Den 
första är baserad på Ohms Lag och utnyttjar 
ett precisionsmotstånd, en så kallad shunt, 
som sitter parallellt med mätaren. Metoden 
är relativt enkel, men ger inte särskilt hög 
grad av noggrannhet, och dras även med fel 
till följd av temperaturdrift. 

D e n  a n D r a  m e to D e n  utnyttjar de magnetis-
ka fält som genereras av strömflödet. Denna 
generella metod kan utnyttjas för att mäta 
endast AC, såsom med en strömtransforma-
tor, eller AC och DC. Zero-flux tekniken ingår 
i denna andra familj av testmetoder.

För att förklara principen för zero-flux tek-
nik bör vi börja med några grundläggande 
fakta. Figur 1, visar en pickup-spole kon-
struerad med hjälp av en magnetisk stång 
omgärdad av en pickup-spole, se överst till 
vänster i figuren; överst till höger visas mot-
svarande elektriska krets med motstånd och 
en induktans. När en spänning läggs på visar 
den röda kurvan strömmen i kretsen. Ström-
men ökar gradvis och följer lutningen i en-
lighet med induktansens värde, upp till den 
punkt där induktansen mättas. Motsvarande 
elektriska krets kan då betraktas som endast 
resistiv.

n ä r  e n  z e r o - f lu x  strömgivare skapas har 
det magnetiska material som används för 
pickup-stången specifika magnetiska egen-
skaper, så strömmen visas av den blåa kur-
van. Till att börja med ökar strömmen lång-
samt på grund av ett högt impedansvärde. 
Men när induktansen sedan plötsligt mättas 

ökar strömmen, som med en switch, mycket 
snabbt för att som tidigare uppnå slutpunk-
ten.

Om vi nu lägger på en fyrkantspänning 
blir strömmens profil en följd av positiva och 
negativa mättnads- och avmättnadscykler. 
Om vi placerar en ledare nära fluxgate-ele-
mentet kommer strömflödet att skapa ett 
extra magnetfält som påverkar signalen ge-

nom att flytta nolläget (figur 2a – blå kurva). 
Slutligen, genom att använda en signalbe-
handlingsberäkning kallad sekundär över-
ton är det möjligt att återskapa signalen för 
primärströmmen, som visas av den lila kur-
van i figur 2a. Det är så som zero-flux princi-
pen fungerar. 

För att förbättra tekniken ytterligare kom-
binerar givartillverkare ofta zero-flux teknik 
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Loic Moreau ansvarar för Danisense affärsutveckling i Europa vilket 
inkluderar produktutbud, marknadstillgång och hantering av viktiga 
konton. Innan han kom till Danisense var Loic strategisk marknads
direktör, EMEA, för Honeywells Sensingenhet under sex år.  
Han har också varit 13 år hos LEM som affärsenhetschef med ansvar 
för utvecklingen av en ny enhet för smarta elnät.

Figur 2. För att förbättra tekniken ytterligare kombinerar givartillverkare ofta zero-flux teknik  
(till vänster) med principen för återkoppling (till höger).

Figur 1. När en spänning 
läggs på visar den röda 
kurvan strömmen i kretsen. 
Strömmen ökar gradvis 
och följer lutningen i 
enlighet med induktansens 
värde upp till den punkt 
där induktansen mättas. 
Motsvarande elektriska 
krets kan då betraktas som 
endast resistiv.

Så fungerar  
en zero-flux  
strömgivare
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med principen för återkoppling, se figur 2b. 
Fluxgate-elementet är placerat i luftspalten 
och när det mäter magnetfältet förs utström-
men tillbaka genom sekundärlindningen 
som då genererar ett magnetfält i motsatt 
riktning. Metoden innebär att magnetfältet 
som fluxgaten ser alltid är noll, vilket uteslu-
ter problem med offset och linjäritet.

D e t  f i n n S  f ö r  n ä r va r a n D e  fyra huvud-
sakliga zero-flux topologier på marknaden 
(figur 3). Den första (3a) är baserad på en 
magnetisk kärna med en luftspalt plus den 
sekundära lindningen. Den liknar en åter-
kopplad halleffektbaserad strömgivare, där 
Hall-elementet i luftspalten har ersatts av 
fluxgaten. Den främsta fördelen är bra offset-
avdrift. Den andra topologin (3b) är en enda 
kärna som tar rollen av fluxgate-element. Ef-
tersom det inte finns någon luftspalt är en av 

de främsta fördelarna att den är EMC-robust 
och har hög upplösning. Men eftersom kär-
nan snabbt mättas är bandbredden begrän-
sad till några få Hertz.

Den tredje topologin löser problemet ge-
nom addera en lindningskärna (3c) som en-
dast mäter AC-signalen, som i en strömtrans-
formator. Topologin ger samtliga fördelar. 
Ibland är dock prestanda fortfarande inte 
tillräcklig, så det finns ytterligare en topo-
logi, kallad balanserad kärna (3c). Denna har 
två fluxgate-element placerade som i en 
Wheatstone-brygga. Därmed har den, oav-
sett externa miljöförhållanden – såsom EMC 

eller temperaturvariationer – en naturlig 
passiv kompensering mellan de båda avkän-
ningselementen. Tack vare det är det möjligt 
att åstadkomma en mätnoggrannhet på 
1 ppm, även i tuffa miljöer. n

Figur 3. Det finns fyra huvudtopologier för zero-flux.

Danisense grundades 2012 och har verksam-
het i Danmark och Japan. Företagets fokuse-
rar på noggranna strömgivare och kombine-
rar komplicerad magnetisk prestanda med 
avancerad elektronik. Produkterna har ett 
extremt plant frekvenssvar och DC-stabilitet.
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Med luftgap Enkel kärna Dubbel kärna Balanserad kärna

• Perfekta mätningar
• Bra EMC-egenskaper
• Stor bandbredd

• Bra EMC-egenskaper
• Hög upplösning
• Stor bandbredd

• Bra EMC-egenskaper
• Hög upplösning
• Begränsad bandbredd

• Ersätter Hallproben
• Bra offsetdrift/K


