Indicații pentru utilizarea aplicației WEBENCH®
Designer
1.1 Crearea contului și lansarea aplicației
Pentru proiectarea unei surse stabilizate în comutație se va utiliza aplicația online
WEBENCH® Power Architect creată de compania Texas Instruments.
Înainte de accesarea aplicației este necesară crearea unui cont de utilizator pe situl
www.ti.com dând clic pe Login / Register în colțul din dreapta sus al paginii. Este important ca
după completarea datelor necesare creării contului să se acceseze pagina myTI și apoi Profile
information pentru a se completa si celelalte câmpuri (fără Social details), chiar dacă nu sunt
marcate ca obligatorii.

Pentru a porni aplicația se accesează pagina Home și în zona dedicată Webench
Designer se completează cerințele sursei ce trebuie proiectată și se dă clic pe Start Design.
Pentru Google Chrome se apasă butonul Get Adobe Flash Player și apoi Allow.
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După lansarea aplicației, în fereastra care apare se dă clic pe butonul Compare All Part
Types.

1.2 Fereastra Visualizer
Aplicația pornește cu fereastra Visualizer. Pe baza cerințelor sursei, în fereastra
următoare sunt afișate următoarele:


Soluțiile găsite de aplicație. În acest tabel sunt afișate detalii despre circuitul
integrat utilizat, amprenta totală (spațiul ocupat) a componentelor electronice
din schema sursei, costul total al sursei (BOM – Bill Of Materials), randamentul
sursei, numărul de componente, frecvența de funcționare ș.a. Dacă se dă clic pe
numele circuitului integrat se poate accesa pagina de internet a acestuia, unde se
găsește și foaia de catalog.



Graficul Randament vs. Amprentă vs. Cost în care sunt reprezentate pe axa y
dimensiunea amprentei, pe axa x randamentul sursei, iar dimensiunea cercului
reprezentând costul. Pentru a obține o sursă eficientă și cât mai mică fizic este
bine să se aleagă dintre cele aflate în zona verde din colțul din dreapta-jos al
graficului. Selectarea uneia din surse se poate face direct din grafic, dând clic pe
cercul acesteia.
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Uneltele pentru filtrarea soluțiilor.

WEBENCH Optimizer permite adaptarea soluțiilor în funcție de cea mai importantă
caracteristică a acesteia, alegându-se fie o amprentă mică a sursei, fie cel mai mic cost, fie un
randament ridicat.
Change Inputs permite modificarea cerințelor sursei.
Advanced Filters permite filtrarea soluțiilor propuse de aplicație în funcție de diverși
parametri ai circuitelor integrate utilizate.
După ce se alege una din soluțiile propuse se dă clic pe butonul
corespunzător.
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1.3 Fereastra Summary
În fereastra următoare sunt afișate:


Optimization Tuning permite adaptarea soluției în funcție una din cele trei
caracteristici considerată cea mai importantă.



Charts permite realizarea de grafice în funcție de curentul de ieșire și valorile
minimă, medie și maximă a tensiunii de intrare. Dând clic în această fereastră se
pot vizualiza graficele selectate (cele inițiale). Pentru a vizualiza alte grafice se
dă clic pe butonul

și se bifează în listă graficele dorite, apoi

se dă clic pe Save.
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Schematic permite vizualizarea schemei sursei, cu valorile tuturor
componentelor. Acestea pot fi schimbate dând click pe componenta dorită, apoi
pe butonul Edit și se alege o alta din lista afișată.



Operating Values afișează o listă cu parametrii de funcționare ai sursei, pentru
punctul de operare selectat (tensiune de intrare și curent de ieșire).



Bill of Materials afișează lista completă a componentelor electronice folosite în
schemă, împreună cu detaliile importante ale acestora.
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Ferestrele prezentate, dar și altele, pot fi accesate și cu ajutorul butoanelor din partea de
sus.

Aplicația permite și efectuarea de simulări electrice și termice, precum și tipărirea sau
exportarea schemei sursei în diferite formate CAD.
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