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W†jednym z†poprzednich numerÛw EP opi-
saliúmy internetowy kompilator dla uk³adÛw
programowalnych serii XC9500 firmy Xilinx.
W†kwietniu kolejny producent podzespo³Ûw
elektronicznych - amerykaÒska firma National
Semiconductors - uruchomi³ w†Internecie bez-
p³atne, zdalnie dostÍpne oprogramowanie CAD.
Jest to zestaw programÛw umoøliwiaj¹cych za-
projektowanie i†symulacjÍ zasilaczy impulso-
wych wykonanych w†oparciu o†uk³ady Simple
Switcher produkowane przez NS.

Co moøe
POWER.NATIONAL.COM?
Pakiet narzÍdzi Webench umoøliwia wyko-

nanie kompletnego projektu zasilacza impul-
sowego z†dowolnym uk³adami z†serii Simple
Switcher, a†takøe zaawansowan¹ symulacjÍ za-
projektowanego uk³adu.

Projektowanie
Obydwie ìúcieøkiî tworzenia projektu zaczy-

naj¹ siÍ na stronie Webencha (rys. 1). Link do
nowego projektu umoøliwia wykonanie kom-
pletnego projektu przez uøytkownikÛw nie zna-
j¹cych moøliwoúci uk³adÛw serii Simple Swit-
cher. Program jest oparty na systemie prostego
w†obs³udze kreatora projektu. Zadaniem uøyt-
kownika jest tylko precyzyjne zdefiniowanie
swoich wymagaÒ, do czego s³uø¹ przygotowane
przez inøynierÛw firmy National Semiconduc-
tors tabelki (rys. 2). W†odpowiedzi na zadane
przez projektanta parametry Webench generuje
zestawienie uk³adÛw, ktÛre moøna wykorzystaÊ

CAD w Internecie
Webench − pakiet narzędzi do projektowania
zasilaczy impulsowych

w†projektowanej aplikacji (rys. 3). Moøe to byÊ
tylko jeden uk³ad (jak w†naszym przyk³adzie)
lub grupa uk³adÛw. WybÛr konkretnego typu
uk³adu u³atwiaj¹ zebrane w†tabeli podpowiedzi
zawieraj¹ce istotne dla uøytkownika parametry:
cena uk³adu oraz jego sprawnoúÊ energetyczna.
Uzupe³nieniem informacji przydatnych uøyt-
kownikowi jest znajduj¹cy siÍ w†zestawieniu
link do szczegÛ³owego opisu wybranych uk³a-
dÛw, sk¹d moøna úci¹gn¹Ê m.in. noty katalo-
gowe oraz wybrane przyk³ady aplikacji (rys. 4).
Wskazanie myszk¹ opcji ìLive Simulationî

w†zestawieniu (rys. 3) powoduje úci¹gniÍcie
interaktywnego schematu elektrycznego zasila-
cza. Poniewaø jest on opisany doúÊ skompli-
kowanym skryptem zapisanym w†Javie, przez
d³ugi czas (nawet do kilku minut) na ekranie
widoczna jest informacja o†procesie úci¹gania
(rys. 5).
Uøytkownicy standardowych systemÛw kom-

puterowych z†grafik¹ pracuj¹c¹ w†rozdzielczoú-
ci 600x800 punktÛw podczas úci¹gania sche-

Znaczenie Internetu w†øyciu

codziennym szybko siÍ

zwiÍksza, przy czym wzrost

dotyczy zarÛwno øycia

domowego, jak i†zawodowego.

O†najnowszej propozycji,

szczegÛlnie istotnej dla

elektronikÛw-konstruktorÛw

piszemy w†artykule.
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Wymagania pakietu Webench:
✓ komputer PC z modemem umożliwiającym dostęp do

Internetu,
✓ system operacyjny Windows 95/98 lub NT,
✓ odblokowane “cookies”,
✓ wyświetlanie w rozdzielczości 1024x768 punktów,
✓ przeglądarka internetowa z interpreterem Javy (Inter−

net Explorer 4/5.0 lub nowszy, Netscape od 4.06
w górę).



I  N  T  E  R  N  E  T

Elektronika Praktyczna 6/200048

1. Zaczynamy od strony http://power.natio-
nal.com (rys. 1). Wskazuj¹c kursorem link
“Webench” przechodzimy do strony poœwiê-
conej oprogramowaniu.

2. Nastêpnie wskazujemy link “Design power
supply NOW” (rys. 2), co powoduje przejœcie
do strony z formularzem projektowym nowe-
go zasilacza.

3. W rubryki formularza (rys. 3) nale¿y wprowa-
dziæ oczekiwane parametry zasilacza i wcis-
n¹æ przycisk “GO” znajduj¹cy siê w dolnej
czêœci strony.

4. Efektem przes³anej deklaracji jest lista uk³a-
dów scalonych (rys. 4), spe³niaj¹cych zadane
przez u¿ytkownika wymagania. Jednym
z wa¿niejszych parametrów podawanych
w tabeli jest przybli¿ona cena uk³adu, dziêki
czemu u¿ytkownik mo¿e w pe³ni œwiadomie
wybraæ konkretne rozwi¹zanie. Wybranie
uk³adu powoduje œci¹gniêcie schematu elek-
trycznego zasilacza (rys. 5).

5. W panelu steruj¹cym (rys. 6) nale¿y wybraæ
dowoln¹ symulacjê i zainicjowaæ j¹ poprzez
wciœniêcie “Simulate”. W tym momencie pro-
gram automatycznie sprawdza (dziêki Coo-
kies), czy u¿ytkownik ma zarejestrowane
konto.

6. Je¿eli u¿ytkownik nie posiada w³asnego kon-
ta na serwerze obs³uguj¹cym Webench, wy-
œwietlane jest okno z linkiem do formularza
rejestracyjnego (rys. 7, 8). Nale¿y go wype³-
niæ i wys³aæ wciskaj¹c przycisk “Submit”.

Zak³adanie w³asnego konta Webench:
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matu zobacz¹ kolejne okno (rys. 6)
z†informacj¹ o†zbyt niskiej rozdziel-
czoúci wyúwietlania. Jest to wyraüny
brak konsekwencji twÛrcÛw serwisu,
poniewaø pozosta³e strony najlepiej siÍ
ìczuj¹î w†rozdzielczoúci 640x480.
Problem ten nie wp³ywa jednak na pra-
cÍ symulatora.
Schemat po úci¹gniÍciu (rys. 7) moø-

na wydrukowaÊ (generowany jest dru-
kowalny obrazek GIF - rys. 8) i†wyko-
rzystaÊ w†kolejnych etapach projekto-
wania lub poddaÊ symulacji. Wszyst-
kimi tym procesami zarz¹dza panel ste-
rowania (rys. 9).
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7. Kolejnym krokiem jest przejœcie do formula-
rza identyfikacyjnego (rys. 9), który nale¿y
wype³niæ podaj¹c szczegó³owe dane o miej-
scu pracy (rys. 10).

8. Nastêpnym krokiem jest zainicjowanie oso-
bistego konta na serwerze Webench, które
wymaga - po przejœciu wszystkich opisanych
do tej pory kroków - odebrania listu e-mail,
który zawiera link do procedury inicjuj¹cej
wraz z niezbêdnymi do tego celu parametra-
mi (rys. 11).

9. Rezerwacja miejsca na serwerze Webench
jest potwierdzana komunikatem wyœwietla-
nym przez przegl¹darkê i od tej chwili mo¿na
pos³ugiwaæ siê symulatorem bez ¿adnych
problemów.
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Symulacja
Webench umoøliwia rozbudowan¹ symulacjÍ

projektowanego zasilacza. Najprostszym jej frag-
mentem jest ogl¹danie wybranych przez uøyt-
kownika charakterystyk. DostÍpne jest piÍÊ pod-
stawowych charakterystyk, przy czym dla kaø-
dej z†nich moøna wykreúliÊ przebieg napiÍcia
lub pr¹du w†wybranym przez uøytkownika
miejscu stabilizatora. Po wybraniu oczekiwanej
charakterystyki z†rozwijanego menu panelu ste-
rowania naleøy wcisn¹Ê przycisk ìSimulateî,
a†liczbowe efekty obliczeÒ wraz z†uproszczo-

nym raportem zostan¹ wyúwiet-
lone w†oknie tekstowym (rys.
10). Miejsce podgl¹du wynikÛw
symulacji okreúla uøytkownik
wskazuj¹c myszk¹ charakterys-
tycznie oznaczone miejsca (rys.
11) na schemacie elektrycznym
zasilacza.
Efekt symulacji pracy zasila-

cza podczas startu (natÍøenie
pr¹du d³awika) przedstawia rys.
12. Na rys. 13 znajduje siÍ z†ko-
lei wykres przedstawiaj¹cy od-
powiedü zasilacza na skokow¹
zmianÍ pr¹du pobieranego z†je-
go wyjúcia. Interesuj¹ce infor-
macje niesie takøe charakterys-

tyka amplitudowo-fazowa zasilacza, ktÛrej
przyk³adowy przebieg jest widoczny na
rys. 14. SzczegÛ³y wszystkich wykresÛw
moøna dok³adnie obejrzeÊ dziÍki wbudo-
wanej w†oprogramowanie cyfrowej ìlu-
pieî.
Symulacja uk³adÛw by³aby niepe³na bez

moøliwoúci zmiany parametrÛw poszcze-
gÛlnych elementÛw i†badania wp³ywu tych
zmian na dzia³anie zasilacza. Projektanci
systemu oczywiúcie zapewnili moøliwoúÊ
dokonywania zmian - wystarczy klikn¹Ê

na wybranym elemencie, a†wyúwietli siÍ okno
modyfikacji (przyk³ad na rys. 15).

To nie wszystko
Wszystkie prowadzone symulacje s¹ gro-

madzone na koncie uøytkownika, dziÍki cze-
mu w†kaødej chwili moøna do nich wrÛciÊ.
DostÍp do tych symulacji umoøliwia MyWe-
bench dostÍpny z†kaødej z†opisanych stron
(rys. 16).
Symulator sporz¹dza m.in. ìinteligentnyî

wykaz podzespo³Ûw niezbÍdnych do wykona-
nia wybranej wersji projektu. Jego inteligencja
polega na podaniu dystrybutorÛw rekomendo-
wanych podzespo³Ûw, podaniu ich przybliøo-
nej ceny i†sposobu montaøu, a†takøe wyszuki-
waniu elementÛw zastÍpczych (rys. 17, rys.
18). Dodatkow¹ atrakcj¹ s¹ wzory p³ytek dru-
kowanych zasilaczy zapisane w†formacie
Protela.

Podsumowanie
Symulator udostÍpniony przez National Se-

miconductors, a†przygotowany wspÛlnie z†fir-
m¹ Transim, jest kolejnym przejawem nowego
podejúcia do bezp³atnych (przynajmniej na ra-
zie) narzÍdzi CAD. O†ile zalety uøytkowe tego
narzÍdzia dla profesjonalnych konstruktorÛw
s¹ nieco dyskusyjne, to jego walory edukacyjne
s¹ niezaprzeczalnie wysokie. Uwaga ta nie do-
tyczy dodatkowych informacji udostÍpnianych
w†ramach serwisu (dystrybutorzy, ceny, odpo-
wiedniki).
Moim zdaniem warto sprÛbowaÊ!

Piotr Zbysiñski, AVT
piotr.zbysinski@ep.com.pl

Formularz rejestracyjny serwisu Webench jest
dostÍpny pod adresem: http://www.national.com/
appinfo/power/webench/registration.html
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