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Nové moduly USB pro laboratorní měření

Základní vlastnosti

Měřicí moduly USB jsou svým mechanic-
kým provedením koncipovány zejména pro 
mobilní systémy měření a sběru dat. Malé 
robustní pouzdro a nízká spotřeba proudu 
(umožňující napájení přímo z rozhraní USB) 
jsou vlastnosti, které tyto moduly předurčují 
pro pohotová měření v terénu, využití však 
naleznou i v laboratořích nebo zkušebnách.

Analogové vstupy umožňují nastavit li-
bovolnou sekvenci vstupů s nezávislou vol-
bou rozsahů a prodlev pro ustálení pro každý 

napěťový rozsah, resp. každý vstup. Moduly 
jsou vybaveny nesymetrickými, tzv. single- 
-ended vstupy (S.E.).

Kromě analogových vstupů moduly na-
bízejí dva digitální vstupy vybavené číta-
či s možností synchronního záznamu spo-
lu s analogovými vstupy a jeden reléový 
výstup.

Aktuálně dodávané typy

Moduly základní řady jsou dodávány ve 
verzích s osmi nebo šestnácti analogovými 

vstupy, v prvním případě může zájemce volit 
mezi připojením vstupních signálů násuvný-
mi šroubovými svorkovnicemi a připojením 
konektory D-sub 25.

Základní neizolované provedení modu-
lů, ve kterém jsou analogové vstupy spo-
jeny s potenciálem rozhraní USB (řešení 
používané v převážné většině cenově do-
stupných přístrojů), je určeno pro běžná 
laboratorní měření a zaujme velmi příz-
nivou cenou.

Alternativní provedení, označené v ná-
zvu koncovkou E, nabízí analogové vstupy 
izolované od rozhraní USB (resp. izolované 
od všech ostatních obvodů modulu) a umož-
ňuje měřit signály bez rizika vzniku ruši-
vých zemních smyček. Vybavení analogo-
vých vstupů izolací je ve své cenové katego-
rii zcela ojedinělé.

Dodávaný software

Spolu s moduly jsou zdarma dodávány 
tyto softwarové nástroje:
– systémový ovladač pro všechny dnes po-

užívané verze OS Windows, včetně Win-
dows 7,

– aplikační ovladač TEDIA_DAQ01 s in-
tegrovaným konfiguračním a testovacím 
rozhraním (dvojjazyčná, česko-anglická 
verze),

– vzorové příklady pro vývojová prostředí 
C++, Delphi a Visual Basic,

– příklad měření pomocí makra Visual Ba-
sic integrovaného v listu Microsoft Ex-
cel,

– program TEDIA Recorder pro konfiguraci 
měřicí úlohy a záznam dat na disk,

– ovladač pro vývojový systém Control-
Web,

– limitovaná verze programu ScopeWin pro 
měření a analýzu dat (plná verze za přípla-
tek).

Závěr

Komponenty TEDIA patří mezi technic-
ky vyspělé prostředky pro laboratorní měření 
i průmyslovou automatizaci v praxi využíva-
né v mnoha významných českých podnicích. 
Kvalita produkce je garantována zavedeným 
systémem ISO 9001, zahrnujícím všechny 
činnosti firmy od počátečního návrhu, přes 
vývoj, výrobu až po prodej a servis. Tech-
nické a obchodní informace o celém sorti-
mentu výrobků lze získat např. na domovské 
stránce www.tedia.cz, u smluvních obchod-
ních partnerů nebo přímo na adrese výrobce 
(v inzerátu na str. 13).

Martin Linda, TEDIA spol. s r. o.

Obr. 1. Multifunkční moduly řady UDAQ-1408

Tab. 1. Přehled technických parametrů modulů USB UDAQ-1408 a UDAQ-1416C

Typové označení 1408A 1408E 1408CA 1408CE 1416CA 1416CE
Rozlišení A/D převodníku 14 bitů
Počet analogových vstupů 8 S.E. 16 S.E.
Vzorkovací frekvence max. 40 kHz 
Vstupní rozsah ±10 V, ±5 V, ±2 V, ±1 V, ±0,5 V, ±0,2 V
Izolace vstupů – 1 kV – 1 kV – 1 kV
Konektor analogových vstupů 8 násuvných 

svorek
D-Sub 25

Digitální výstupy 1 přepínací relé
Digitální vstupy 2 TTL/HC
Čítače 2× 32 bitů, max. 2 MHz
Konektor digitálních portů 3 násuvné svorky
Komunikační rozhraní USB 1.1/2.0, režim full-speed
Napájecí napětí 5 V přímo z USB (max. 200 mA)
Rozměry 140 × 110 × 35 mm

Plzeňská společnost TEDIA vyvíjí, vyrábí a na trh dodává mnoho technických prostřed-
ků pro laboratorní nebo průmyslová měření a řízení technologických procesů – kom-
ponenty pro PC systémy, externí moduly pro distribuované systémy, komunikační kar-
ty, konvertory rozhraní a v neposlední řadě i multifunkční moduly pro rozhraní USB.
Multifunkční moduly pro rozhraní USB jsou vyráběny ve dvou výkonových řadách – zá-
kladní, určené pro běžné použití s požadavkem do 40 tisíc měření za sekundu, a výkon-
né, pro náročná laboratorní měření s možností generovat signály. Novinkám v první zmí-
něné řadě jsou věnovány následující odstavce.


