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Nowe, zdalne
narzędzia internetowe

DostÍp do prezentowanego
w†artykule narzÍdzia jest bez-
p³atny wymaga jednak wczeú-
niejszej rejestracji, w†wyniku
ktÛrej otrzymujemy has³o do-
stÍpowe do w³asnego konta
chronionego przed dostÍpem
innych osÛb. Aby za³oøyÊ
konto naleøy wybraÊ opcjÍ

stronie firmy National Semi-
conductors.

websim.national.com
Pod tym adresem znajduje

siÍ zestaw programÛw umoøli-
wiaj¹cych (oczywiúcie zdalnie)
zaprojektowanie zasilacza im-
pulsowego o†zadanych przez
uøytkownika parametrach,
oczywiúcie w†oparciu o†uk³ady
scalone oferowane przez firmÍ
National Semiconductors. Re-
alizacja projektu sk³ada siÍ
z†czterech prostych krokÛw:

1. Zdefiniowania oczekiwa-
nych parametrÛw wejúciowych
i†wyjúciowych stabilizatora
i†okreúlenie jego ewentualnego
wyposaøenia dodatkowego
(wejúcia w³¹czaj¹co-wy³¹czaj¹-
cego, wejúcia synchronizacji,
wyjúcia informuj¹cego o†awari-

Zdalne narzÍdzia internetowe nie zdobywaj¹

popularnoúci tak szybko, jak moøna by siÍ by³o

spodziewaÊ po szybkoúci rozwoju Internetu

jednak liderzy narzÍdzi tego typu nadal

rozwiaj¹ swoje pomys³y. W†artykule

przedstawiamy zdalne centrum projektowe

Webench firmy National Semiconductors, ktÛre -

jak pokaza³y nasze doúwiadczenia - jest nad

wyraz przydatnym narzÍdziem dla konstruktorÛw.

Nowe, zdalne
narzędzia internetowe

Rys. 1.

Rys. 2.

ìWebenchî na g³Ûwnej stro-
nie www.national.com lub
wejúÊ bezpoúrednio na stronÍ:
http://www.national.com/ap-
pinfo/webench/registration/sig-
non.cgi. Po wype³nieniu krÛt-
kiej ankiety moøemy rozpo-
cz¹Ê korzystanie ze wszyst-
kich narzÍdzi dostÍpnych na

Rys. 3.

Rys. 4.

i). Widok okna przegl¹darki
pokazano na rys. 1. Po okreú-
leniu wszystkich parametrÛw
naleøy wybraÊ uk³ad docelo-
wy, ktÛry moøna wybraÊ z†lis-
ty uk³adÛw sugerowanych
przez producenta (rys. 2). Po-
mocny w†wyborze uk³adu bÍ-
dzie z†pewnoúci¹ cennik
umieszczony w†skrajnej prawej
kolumnie tabeli. NastÍpnie
przechodzimy do etapu:

2. Tworzenia projektu.
Program sugeruje zestaw ele-
mentÛw wraz z†wybranymi
obudowami, ktÛre moøna za-
stosowaÊ w†projekcie (rys. 3).
WiÍkszoúÊ z†sugerowanych ele-
mentÛw ma odpowiedniki,
montowane w†innych obudo-
wach lub pochodz¹ce od in-
nych producentÛw. Na tym
etapie moøna podejrzeÊ elekt-
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Rys. 5.

Rys. 6.

ryczne warunki pracy prze-
twornicy (zestawienie w†posta-
ci tabel z†parametrami), moø-
na takøe obejrzeÊ jej propo-
nowany schemat elektryczny
(rys. 4). Kolejny etap to:

3. Symulacja i†analiza pro-
jektu. Producent przewidzia³
moøliwoúÊ symulacji elektrycz-
nej z†podgl¹dem przebiegÛw

napiÍciowych i†pr¹dowych
w†wybranych punktach uk³adu
(rys. 5 i†6). Parametrami sy-
mulacji zarz¹dza panel kont-
rolny (rys. 7), z†poziomu ktÛ-
rego moøna wyúwietliÊ takøe
wykres amplitudowo-fazowy
Bodego (rys. 8).

Na tym poziomie projektu
moøna wykonaÊ jeszcze symu-
lacjÍ termiczn¹ projektowanego
stabilizatora. Symulator ter-
miczny jest dostÍpny z†pozio-
mu przewodnika projektu lub
bezpoúrednio pod adresem:

webtherm.national.com
Symulator (rys. 9) umoøli-

wia badanie rozk³adu tempera-
tur projektu wczeúniej zdefinio-
wanego, moøliwe jest takøe
okreúlenie parametrÛw projektu
tylko na potrzeby analizy ter-
micznej. Wynikiem analizy wy-
konanej przez program WebT-
herm jest kolorowa (musicie
w†to uwierzyÊ!) mapa termiczna
(rys. 10) symbolizuj¹ca rozk³ad
temperatur oraz tabela z†podany-
mi wartoúciami mocy rozproszo-
nej w†poszczegÛlnych elemen-
tach. Symulator wyposaøono
w†generator wirtualnych wiatrÛw,
ktÛre s¹ uwzglÍdniane podczas
wyliczania rozk³adu temperatur
na powierzchni p³ytki.

Ostatnim krokiem jest:
4. BuildIt!, czyli rodzaj

sklepu internetowego, w†ktÛ-
rym moøna zamÛwiÊ zestaw
elementÛw niezbÍdnych do
wykonania zaprojektowanego
zasilacza (w tym p³ytki dru-
kowanej!) - rys. 11. Przygoto-
wane zamÛwienie moøna mo-
dyfikowaÊ, dziÍki czemu ist-
nieje moøliwoúÊ domÛwienia
tylko brakuj¹cych elementÛw.
Zakup odbywa siÍ w†sieci
Pioneer, do czego jest nie-
zbÍdna karta p³atnicza. Alter-

Rys. 7.

Rys. 12.

Rys. 11.

Rys. 10.

natyw¹ dla tego, zreszt¹ nie-
zbyt drogiego, zakupu jest
moøliwoúÊ zamÛwienia w†Na-
tional Semiconductors bezp³at-
nej prÛbki uk³adu wykorzys-
tywanego w†stabilizatorze.

Centrum projektowe We-
bench automatycznie przygoto-
wuje kompletn¹ dokumentacjÍ
projektu zawieraj¹c¹ takøe wyni-
ki przeprowadzonych symulacji.

PraktykÛw ucieszy fakt udostÍp-
nienia wzoru p³ytki drukowanej
w†postaci plikÛw Protela i†Ger-
ber oraz schematu elektrycznego
w†formacie Protela (rys. 12).

Za miesi¹c przedstawimy
inne zdalne narzÍdzie udo-
stÍpnione przez firmÍ Natio-
nal Semiconductors: wire-
less.national.com.
Robert Jaruga

Rys. 9.

Rys. 8.


