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1.1.1.1.     INTRODUÇÃOINTRODUÇÃOINTRODUÇÃOINTRODUÇÃO    

O Software  Proteus VSM  é  atualmente considerado  uma ferramenta essencial para  
estudantes  e profissionais que desejam  criar circuitos, simular  e  elaborar lay-outs de 
aplicações  analógicas  e digitais, inclusive microcontroladores. 

  Esta  apostila  envolve  as técnicas básicas  para o uso do  software  Proteus, feita em 
uma linguagem simples e  abordando   as  funções  básicas necessárias  ao 
desenvolvimento do  estudante, demais  informações serão vistas no decorrer das aulas. 

Foi elaborada  exclusivamente  para os  alunos do curso da  FATECSBC e ETE Lauro 
Gomes,  proibida sua  reprodução  total ou parcial, sob  penas da lei. 

 

 

 

 

1.1.  CONCEITOS BÁSICOS 

O Programa ARES ( Advanced Routing and Editing Software), é uma interface  
do  Proteus especialmente elaboada para criação de Lay-Outs de  circuito 
impresso sem esquemático.   Na realidade  podemos construir  um layout do 
zero, ou importar o arquivo netlist, criado previamente  no ISIS, para tanto 
vamos  conhecer  um pouco as ferramentas e  conceitos básicos  do ARES. 

 

 

 

2.  AMBIENTE  GRÁFICO DO ARES 

O Proteus possui uma interface gráfica especifica para desenvolvimento de 
layouts, que segue o  mesmo padrão  do ISIS, conforme  fig.01. 
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Fig.01      Ambiente gráfico do ISIS 

 

2.1. BARRAS  DE FERRAMENTAS 

      Como  podemos observar, as barras de ferramentas estão distribuídas no Topo  e na 
lateral  Esquerda da janela, que são as posições Padrão, mas podemos  aloca-las  em 
outras posições, basta clicar e arrastar a barras para a posição  pretendida.  O modo de 
ocultar ou mudar de lado  o seletor de objetos e a vista panorâmica é idêntico ao 
descrito na apostila do ISIS. 

 Podemos  habilitar ou  desabilitar, usando o esmo processo do ISIS, ou seja:  
View���� Toolbars, onde  aparecerá a Janela  Show/Hide Toolbars....Veja abaixo : 

 

 Arquivos e Impressão (File/Print)                           

 

Comandos de Display            

(Display commands) 

Comandos de Edição (Editing Command)        
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Ferramenta de Layout ( Layout Tools)  

 

Inserção e Roteamento (Placing & Routing)  

 

Inserção de Pads (Ilhas) (Pad placement)          

 

Graficos 2D  ( 2d Graphics)    

 

Orientação  de  Inserção    

(Orientation Toolbar) 

 

Filtros de Seleção ( Selection  Filter)        

 

3.LAYERS  E  GRID 

  Na  janela de edição podemos trabalhar   com duas unidades que são  milímetros 
(mm), ou  milésimos de polegada (th, que nada mais é que 2,54mm / 1000), sendo  

sua mudança feita  no ícone  ou  no menu:  View ���� Metric ,  e o Grid pode ser  
ajustado no menu: View����Snap, onde temos uma precisão de 1 mils (th)  ou  
100um. 

     Podemos   alterar  os valores do Grid também através  das teclas: 

Ctrl + F1  =  grid  de  1 th ( Única com ctrl pois se digitarmos apenas F1 teremos                                   
o  atalho para o Help) 

F2  = grid  de 5th 

F3  = grid  de 25th 

F4  =  grid de 50th 
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Podemos tambem observer  que  as referencias  da tela podem ser  mudadas ou 

desativadas através  do ícone   ou  simplesmente  clicando a letra G. 

 No ARES  podemos trabalhar com diversos layers, ou camadas,   cada layer 
recebe um tipo de desenho, como exemplo podemos citar  o  Layer Board Edge 

Que conterá  apenas  o contorno  da placa de  pci, observando que o ARES  
seleciona apenas os objetos que estiverem desenhados no layer ativo (selecionado), 
o que nos garante certa segurança  quanto  a mover e efetuar outras operações com o 
mesmo. 

  Temos um grupo de layers  disponível  no seletor de layers, por exemplo ao  

acionarmos  o comando  component placement and editing ,ou pelo ícone  , 
somente os layers component  side  e solder side  estarão disponíveis. 

 

Fig.02 Layers  ativos 

 

    Se inserirmos uma trilha pelo comando track placement  and editing, ou pelo 

ícone , observamos que agora que  no seletor de layers (Layer  

Selector)teremos  os layers disponíveis apresentados na fig.03. 

 

Fig.03  Layers ativos  para trilhas. 
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   Ainda se tratando de layers, podemos configurá-lo de  três maneiras diferentes, 
cada um com uma  função especifica.  

View���� Layers ... ou pelo ícone , que nos permite alterarmos as cores de 
visualização  dos layers utilizados na placa, conforme  tabela   da fig.04. 

 

Fig.04. Habilitação  e mudança de cores dos layers  ativos. 

    Para a mudança de cores  basta clicar  na cor do layer que deverá  ser  alterado,  
que  aparecerá  uma tabela de cores,   para  escolher   basta clicar na nova cor, 
conforme fig.05., e  depois  clicar em OK. 
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Fig.05.  Alteração da cor de um layer. 

System���� St Layer Usage  - Neste comando podemos definir qual  o tipo de layer 
que será habilitado, o  TrackMode  ( desenho de trilhas)  ou  o Graphic Mode, 
conforme fig.06., bastando ticar  em T (track mode)  ou G ( graphic Mode). 

 

 

Fig.06. Habilitação do Tipo de Layer. 

 

System����Set Layer Pair...  Este comando nos permite configurar um par de layers 
que utilizaremos no projeto.  Por exemplo em uma via indo do Top até Bottom  ou 
Inner1  até  Inner2,  etc..., isto ficará mais claro ao utilizarmos   a ferramenta 
especifica mais adiante. 
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Extensões dos  arquivos  do ARES 

.LYT     Arquivos de Layout 

.LBK Backup  do Layout 

.RGN  Arquivo contendo layouts exportados (Region) 

.LIB Arquivo de Bibliotecas 

.SDF Arquivo dos Netlists. 

 

4.ARQUIVOS  EXPORT E IMPORT 

Algumas extensões  de arquivos  podem  ser importados de outros programas, assim 
como exportados para outros tipos de programas que possuam  a mesma  extensão, 
para acessá-los   vamos com o mouse até o   File ����  Import.... ao qual podemos 
importar arquivos  com a extensão  DFX, Bitmap e Region ,  para  Exportar  
File����Export.....que também  exporta alguns tipos de arquivos do tipo DFX, Region 
(.RGN), Bitmap (.BMP),  Metafile (.EMF), EPS, Vector (.HGL), PDF e Overlay , 
além destes podemos gerar o formato GERBER. 

 

Fig.07. Export e Import  no File. 
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Fig.08  Output   habilitando os Exports. 

  

5.  CRIAÇÃO DE LAYOUTS 

   Podemos  criar  layouts  de  maneiras diferentes, a primeira  importando o Netlist  
do ISIS, e a segunda  criando  manualmente  todas as ilhas ( Pads) e Trilhas. Vamos 
então  iniciar  utilizando  o  Netlist  gerado no ISIS pelos  passos   a seguir. 

5.1.  CARREGANDO O NETLIST 

Vamos agora ao software ISIS para  criarmos  um circuito onde sera gerado  o 
netlist, conforme a fig.09. 

 

 

Fig.09. Circuito teste criado e salvo no ISIS. 
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Após  criado  e salvo o circuito, clique  no ícone  ARES  na parte superior  do 
ISIS, e o Netlist  será gerado , abrindo  o programa do ARES, na condição da fig.10. 

 

Fig.10. Inserção manual dos componentes do Netlist. 

 

 

Fig.11. Colocando os componentes para o roteamento. 

   As linhas verdes são chamadas de RASTNET, e  é a indicação de onde a trilha 
deverá ser ligada,  já  as linhas amarelas  chamadas de VECTOR  indicam em que 
direção o componente pode ser colocado  para diminuir  a distancia  das trilhas.  
Podemos  desabilitar esta visualização pela janela  Display���� layers. 

          Podemos também deixar que o próprio  ARES insira os componentes e faça  
as trilhas ( roteamento)  automaticamente, mas para isto acontecer  devemos 
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primeiramente  criar  as dimensões   da placa ( Bordas), para isto teremos  os passos 
a seguir. 

5.2.   CRIANDO O BOARD EDGE 

 Antes de inserirmos os componentes  na  Janela de Edição devemos criar  as 
bordas da placa ( dimensões), ou importarmos  de um arquivo DXF.  Para isto  
deverá ser desenhada no  layer Board Edge, respeitando furos, rasgos  ou aberturas 
para encaixe mecânico, estas pardes devem ser desenhadas  no layer mech1, mech2,  

etc, pois são para este propósito. Selecionado o primeiro  layer, usamos as 
ferramentas  de  desenho  da  barra  2D Graphics. 

 

Fig.12.  Criando  as bordas  da placa. 

 Após  criada  a borda de sua placa, carregue o Netlist, conforme fig.13. 

 

Fig.13. Carregando o Netlist. 
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Fig.14.  Escolhendo um Netlist.( Importando do ISIS). 

    Após escolhido o Netlist e carregado teremos  a  Janela a seguir, na fig.15. 

 

Fig.15. Relação dos Package  do Ampl. 

   Para  utilizarmos  a  inserção automática ( Auto Placer)  siga  o modelo da fig.16. 

 

Fig.16. Auto Placer... 
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 Confirmado esta opção, teremos  a tela  da fig.17. 

 

Fig.17.  Ajustando os parâmetros  do Auto Placer. 

    Confirmado com OK, iremos para a tela da fig.18. 

 

Fig.18. Inserção automática  dos Invólucros ( Package). 

  Podemos  observar que  esta inserção pode não ser exatamente  do jeito que você 
gostaria que fosse.   Podemos então antes de  fazer  o roteamento ( ligações), 
redistribuir  a posição dos componentes de modo que atenda  as  suas necessidades. 
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Fig.19. Packages redistribuídos para o roteamento. 

 

 Neste  momento  temos  agora duas opções de Roteamento, Manual e  
Automático, se optarmos por automático e clicarmos em  ok no quadro exposto na 
Fig.20, ele criará um circuito de dupla face, conforme  exemplo. 

 

5.3.   ROTEAMENTO AUTOMÁTICO. 

 

Fig.20  Opções  de Roteamento. 
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Fig.21.  Circuito  roteado  automaticamente em  dupla face. 

Vale  observar que  as cores das trilhas, ilhas (PADS)  e tudo mais, pode ser 
modificado, portanto ao abrir o seu  PROTEUS não se assuste se as cores forem 
diferentes das  exibidas nesta  apostila. 

5.4.   ROTEAMENTO AUTOMÁTICO FACE SIMPLES 

  Para podermos  rotear  automaticamente  em face simples ( TOP ou BOTTOM), 

basta  antes de  mandar  rotear, ajustar  os layers  no  ícone , conforme a 
fig.21.a. 

     

Fig.21.a. Ajustando para  Roteamento Face Simples. 
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5.5.   ROTEAMENTO MANUAL. 

 

 

 Este tipo de roteamento  normalmente   fica  melhor  do que o roteado, mas 
depende  muito  da destreza  do  layoutista, pois  todas  as trilhas, e passagens 
depende de um bom conhecimento de eletrônica  e posição mecânica do circuito. 

  Outra opção  é  abrirmos  a  janela   Package Mode, e inserirmos  os invólucros ( 
Package)  manualmente conforme fig.22. 

 

 

Fig.22. Inserção dos Package  manualmente. 

  Feita a inserção,  basta  colocarmos as  ilhas e as trilhas no circuito, ou então 
iniciarmos  a inserção automática, e depois rotearmos manualmente. 
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Fig.23.  Inicio do Roteamento  Manual. 

 

 Durante o processo de inserção das trilhas manualmente, poderá  haver a 
necessidade  de  mudança de layer, para isto basta  dar um duplo clique e será 
inserida  a via  de passagem automaticamente e mudando de layer, conforme  
ajustado em pares de layers (visto anteriormente), pelo menu  System����Set Layer 

Pairs..., veja  no exemplo da fig.24. 

 

Fig.24. Mudança de Layer apenas com  um clique. 

  O ARES possui uma ferramenta de  verificação de erros que pode estar 
habilitada automaticamente, onde indicará  e verificará erros.  No menu 

Tools����DesignRuler Manager ou pelo ícone , onde teremos  a tela da fig.25. 
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Fig.25. Configurando o Design Ruler Manager 

 

 

  Normalmente a condição de  verificação de erros já vem habilitada (Enabe Design 

Rule Checking),conforme fig.25, mas podemos ajustar vários parâmetros como 
distância mínima  entre PAD-PAD,  PAD-TRILHA, TRILHA-TRILHA, 
GRAPHIC,( a menor distância  entre  desenhos silkscreen e outro elemento), 
EDGE/SLOT (  a menor distância entre a borda e qualquer outro elemento.). 

 Após  habilitado  e ajustado, vamos fazer uma checagem do  roteamento, 

clicando no ícone , ou pelo menu: Tools���� connectivity Checker... conforme 
figura 26 e 27. 
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Fig.26 checando as conectividades. 

 

Fig.27.  Erros  mostrados pelos círculos vermelhos. 

 

 

6. PLANOS DE TERRA E VCC ( COOPER POUR) 

     Atualmente  tudo que fazemos   tem que estar  ecologicamente correto, e  para  
gerar  lay-outs  não é diferente. 

O Cooper-pour é  um preenchimento  de cobre nos espaços  vazios  onde não tem 
trilhas nem ilhas, cuja finalidade é: 

1. Melhorar ou eliminar ruídos  na placa 
2. Melhorar  a estrutura mecânica da placa, dando mais rigidez 
3. Diminuir  drasticamente  a retirada de cobre na corrosão,  evitando 

contaminação do meio ambiente. 

Este preenchimento no ARES pode ser anexado de duas formas, ligado  ao GND  

ou  ao VCC.  Vamos  então ao exemplo da fig.28. 
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Fig.28.  desenho já roteado. 

 Para aplicar o cooper  pour vamos  no menu Tools����Power Plane Generator... 

Ou pelo  ícone  , e teremos  a tela da fig.30, mas cuidado pois as aplicações são 
diferentes. 

  Quando acessado pelo menu, teremos  a  situação  da fig.29. 

 

Fig.29. Power Plane Generator... 
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Fig.30. Ajustes para aplicação do Cooper-Pour. 

   Observando a fig.30 notamos que podemos  conectar  a mascara de cobre ao VCC, 
ao GND ou não ligado (NONE), podemos  aplicar  nos layers que foram gerados, 
TOP , BOTTOM, ou nos dois separadamente.  Ajustamos a distância  entre a 
mascara e as trilhas  e ilhas  em  Edge clearance, em  Boundary nós definimos o 
estilo da trilha e a menor secção em que o plano se conecta, quanto maior o valor do 
espaçamento entre dois pads ou trilhas, não terão cobre entre eles. 

   Clicando em OK, a mascara  se aplica  a superfície da placa toda, conforme fig.31. 

 

Fig.31. aplicação automática, você não define as áreas. 
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 No caso  de acionarmos o ícone , teremos  a tela da fig.32. na qual difere em 
alguns aspectos. Vejamos quais... 

 

 

Fig.32.  Demarcando a área de cobre. 

   Ao clicar no ícone, teremos o desenho de um lápis, onde  demarcamos a parte da 
tela em que será aplicado o cobre. Feito isto teremos  a tabela da fig.33., donde 
ajustamos  os parâmetros  desta  aplicação. 

 

Fig.32.  Editando a zona de cobre.  

  Primeiro  escolhemos o tipo de ligação que esta mascara terá, idêntico ao anterior, 
depois escolhemos qual layer aplicar, podendo escolher também  a intensidade desta 
aplicação, ao lado onde se lê Dimmed. 
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Boundary, já explicado na função anterior, 

Relief, Especifica o estilo da trilha  em que o Thermal Relief  se liga aos pinos dos 
componentes. 

Type, Tipo de preenchimento desta mascara de cobre. 

Clearance, Distancia mínima entre o plano de cobre e os elementos. 

Relief Pins, Define a conexão de thermal relief conforme especificado no item 
Relief 

Exclude Tracking, apaga  as trilhas que estão ligadas a mascara de cobre. 

Supress  Islands., Permite ao  Auto-Roteamento  utilizar o processo auto-via, para 
PADS em SMD. ( Montagem de superfície). 

Route to this zone, Quando utiliza o auto-router, roteia para o plano qualquer  trilha 
que esteja ligada a ele. 

 Feito os ajustes, veja  a área demarcada com  a mascara de cobre aplicada, na 
fig.33. 

 

 

Fig. 33.  Mascara de cobre parcial, aplicada ao circuito. 
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7.CRIANDO  E EDITANDO  PADS (ILHAS). 

 Para criarmos  uma nova ilha ou PAD, vamos no menu Library����New Pad Style... 

Conforme fig.34, e teremos  o modelo da fig.35. 

 

 

Fig.34. Novo PAD 

 

 

Fig.35.  Um novo PAD chamado TESTE 

 

 

Observe que neste modelo estamos criando um pad quadrado, com o nome teste, e 
clicamos em OK. 
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Fig.36. ajustes do novo PAD. 

   Vamos agora ajustar seguindo o caminho abaixo: 

Square:    tamanho do quadrado. 

Drill  Mark  :   Diametro do furo de marcação. 

Drill  Hole:    Diametro do Furo 

Guard Gap:   Banda de proteção. 

 

 

8.CRIANDO  E EDITANDO  TRACES (TRILHAS). 

  Vamos  ao menu  Library���� Edit Trace Style..., na fig.37, vemos o modelo, 
bastando  ajustar  a largura desta trilha em Width. 

 

 

Fig.37.  Criando uma  Trilha ( Trace). 
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9.CRIANDO  E EDITANDO  VIAS. 

 No menu  Library����  New Via Style, teremos  o modelo  da fig.38, no qual  
escolhemos  circular  ou quadrada, e clicamos em OK. 

   

Fig.38 Criando uma Via. 

  Após  OK, teremos  a  fig.39 para a  escolha de alguns parâmetros: 

 

Fig.39. Ajustes  da Via. 

   Observe que estes ajustes são idênticos  aos ajustes dos PADS, portanto  basta 
seguir  o exemplo do PAD, dado anteriormente, mas cuidado, não coloque o mesmo 
nome criado no PAD, pois dará conflito. 

 

 

10. ALTERANDO OS GRIDS EXISTENTES. 

   Os  GRIDS  existentes no  ISIS e ARES que são acessados  pelos comandos  
Ctrl+F1, F2,F3 e F4  possuem um valor  DEFAULT, mas podemos  altera-los de 
uma maneira bem fácil,  no menu  System���� Grid Configuration... , basta  colocar 
os valores  desejados e  clicar em OK.  Fácil não?  Veja  a fig.40, como modelo, 
lembrando que Imperial  é o valor em milésimos de Polegada. 
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Fig.40. Alterando  o Grid. 

 

11. ALTERANDO OS ATALHOS DO TECLADO. 

     Assim como  os atalhos vistos  no ISIS, também são validos no ARES, como por 
exemplo  a tecla  X  altera  a atuação do Mouse no painel, esta e outras funções  
utilizadas no teclado podem ser  alteradas, ou criadas através  do menu  System���� 

Set Keyboard  Mapping...  e teremos  o modelo da fig.41. 

 

 

Fig.41. criando/alterando atalhos no teclado. 

    Se  mais tarde você se arrepender e quiser  voltar  ao padrão DEFAULT do 
programa, basta  clicar em Options  �Reset  to  Default  Map. 
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12. CRIANDO  PACKAGES ( INVOLUCROS OU 
ENCAPSULAMENTOS). 

 Normalmente  o software  tem quase todos os invólucros necessários para a 
elaboração  do Layout, mas  as vezes nos deparamos  com componentes que foram 
lançados  após  a aquisição do software, e se não o atualizamos  podemos então  
criar  este  invólucro ( package)  seguindo os passos  a seguir. 

   No software possuímos  varias bibliotecas de símbolos e  encapsulamentos, 
igualmente feitas nos moldes do ISIS, sendo 2 bibliotecas de símbolos 
compartilhadas, e 6 bibliotecas de  packages, que podem ser acessadas  pelo menu: 

Library����Pick Package/Symbol, ou pelo ícone , ao qual, após clicar na letra P 
teremos   a janela  da fig.42. 

 

Fig.42. Janela do Pick Packages  para  escolha do encapsulamento. 

   Mas se o encapsulamento que você necessita não se encontra  nestas bibliotecas, 
podemos criar  um  novo, e para isto utilizamos  duas barras de ferramentas, a 2D 

Graphics  e Pad Placement. 

 

 

Fig.43. Ferramentas para criar um Package. 
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PROCEDIMENTOS PARA CRIAÇÃO DE UM PACKAGE. 

1. Pelo menu: View����Metric,ou  pelo ícone , podemos  alterar a unidade de 
medida para  milésimos de polegadas (th)  ou milímetros (mm). 

2. Ajuste o Grid que você deseja usar para criar sua  Package, conforme Fig.44. 

 

Fig.44. ajustando o Grid. 

3.  Vamos agora ajustar as dimensões do novo  Package, utilizando  a ferramenta  

, a qual criaremos   as bordas. 

 

Fig.45.  ajustando as dimensões. 
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     Feita  as dimensões, vamos agora  utilizando o ícone  , para  desenhar as borda 
do Package, é evidente que podemos utilizar qualquer ferramenta do  2D Graphics, feito 
o desenho, teremos  a  aparência da fig.46. 

 

Fig.46. desenhando as bordas. 

4. Vamos  agora  colocar os Pads  que farão as ligações elétricas deste Package. 

 

 

Fig.47. Escolhendo e inserindo os PADS. 

5. Agora  vamos fazer  um esboço  interno do Package utilizando o 2D Graphic, 
após  feito o esboço,  retire as bordas e o dimensionamento, e teremos  o  
modelo  da  Fig.48. 



~ 31 ~ 

 

PROTEUS  PARTE 2  ISIS   Prof. Marcos Zamboni  FATECSBC  2011  
mvzamboni@gmail.com  
 

 

Fig.48.  Desenho sem as bordas e dimensionamento. 

6. Vamos  agora  nomear os PADS, para isto de um duplo clique sobre qualquer 
PAD do  desenho, e teremos a fig.49, como segue. 
 

 
Fig.49. Editando e numerando os PADS. 
 

7. Insira o numero 1  em Number, e clique em OK, faça o mesmo procedimento 
para os outros, conforme fig.50. 

 

Fig.51.  Numerando os PADS. 
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8.  Vamos agora criar a origem do  Package, para isto vamos no ícone   ( 2D 

Graphics Markers Mode) e selecionamos  a opção ORIGIN no seletor de 
objetos. 
 

 
Fig.52. Inserindo  a Origem  do Package. 
 

9. Selecione  o  Package criado, e clique com o lado direito do mouse, teremos  a 
fig.53, como segue. 

 

Fig.53.  Selecionando   o  Make Package. 

 

10. Após  clicar em  Make Package, teremos  a  tela da fig.54, onde podemos  
ajustar  o novo  encapsulamento, de acordo com os itens, podendo também criar  
novos  itens em NEW. 
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Fig.54. Janela para configuração do novo encapsulamento criado. 

 

 

Fig.55. Vista do Novo componente, pronto para inserir no seu projeto. 

   Vamos  agora dar uma olhada como ficou nosso Package  em 3D, para isto vamos 
inserir um  na Janela de edição, e  depois  pelo menu  Output���� 3D Visualization, 

teremos  a apresentação da Fig.56. 



~ 34 ~ 

 

PROTEUS  PARTE 2  ISIS   Prof. Marcos Zamboni  FATECSBC  2011  
mvzamboni@gmail.com  
 

 

Fig.56.  Visualização  em 3D  do Package criado. 

 

   Observe que  você pode  girar  e rotacionar  o Package com o mouse, experimente. 

Podemos também  ver  em outros ângulos, basta   clicar  nas teclas de atalho,  
conforme tabela abaixo: 

 

F6    AUMENTA O ZOOM 

F7   DIMINUI   O ZOOM 

F8   VISTA POR CIMA (TOP). 

F9   VISTA FRONTAL 

F10   VISTA POR TRAZ 

F11   VISTA  ESQUERDA 

F12   VISTA DIREITA. 

CTRL + S    ROTAÇÃO ANIMADA 

 

 



~ 35 ~ 

 

PROTEUS  PARTE 2  ISIS   Prof. Marcos Zamboni  FATECSBC  2011  
mvzamboni@gmail.com  
 

 

Fig.57.  O Package criado, agora visto por baixo. 

 

 O nosso  encapsulamento  foi criado mas ainda não está  muito bom, vamos 
então melhorar  o seu design  em 3D. 

13. CONFIGURANDO A VISUALIZAÇÃO 3D 
 
  Vimos até agora  a criação  do  Encapsulamento ou Package, e também  sua 
visualização em 3D, mas esta visualização    é muito  pobre em detalhes, necessitando 
ser melhorada, para isto vamos  ver como  serão feitas  as modificações. 
 
13.1.CORPO ESTRUTURADO: 
   Os  padrões  DEFAULT das propriedades para configurar  este layer seguem abaixo: 
 
COLOUR:       R(red), G(green), B (blue), são valores para  a cor do corpo do 
componente. 
MINHEIGHT: Altura inferior do corpo sobre a placa impressa.(pci). 
MAXHEIGHT: Altura superior do corpo sobre a placa impressa.  
X : Distancia da origem do corpo  ate a origem da placa no eixo X. 
Y : Distância da origem do corpo ate  a origem da placa no eixo Y. 
ANGLE : Informações sobre o ângulo do componente em graus. 
 
13.2.CORPO  TIPO CUBO ID: 
    Os padrões  a  seguir   servem para configurar as propriedades do corpo tipo Cubo. 
 
COLOUR:  R,G,B, que são valores para a cor do corpo. 
MINHEIGHT : Altura inferior do corpo  em relação a placa. 
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MAXHEIGHT: Altura superior do corpo em relação a placa. 
X : Distancia da origem do corpo  a origem gráfica da placa no eixo X 
Y : Distancia da origem do corpo a origem gráfica da placa no eixo Y. 
TYPE : Seleção do tipo de corpo, Cubo ID neste modelo. 
SX : Largura  do Cubo. 
SY : Comprimento do cubo. 
ANGLE: Ângulo  do cubo. 
 
 
13.3.CORPO  TIPO AXIAL CYLINDER ( CILINDRICO) 
 
 A seguir os padrões para configuração do corpo  Axial-cylinder. 
 
MAXHEIGHT:  Altura superior do corpo em relação a placa. 
COLOUR:    R,G,B, que são valores para a cor do corpo. 
X : Distancia da origem do corpo  a origem gráfica da placa no eixo X 
Y : Distancia da origem do corpo a origem gráfica da placa no eixo Y. 
TYPE : Seleção do tipo de corpo. 
ANGLE: Ângulo  relativo ao corpo. 
LENGTH: Comprimento do cilindro. 
RADIUS: Ajusta o Raio do Cilindro. 
BAND: Posição e a cor da banda de resistência. 
 
As representações são demonstradas abaixo: 
 
RADIUS = P1,P2,P3,P4 
 
DONDE:   P1 = RAIO VERTICAL DO CILINDRO 
  P2 = RAIO HORIZONTAL DO CILINDRO 
  P3 = PROFUNDIDADE DO RAIO NO CILINDRO CENTRAL 

P4 = PROFUNDIDADE DO RAIO NA LINHA CENTRAL DO  
CILINDRO 
 

         

BANDx = P1,P2,(R,G,B) 
 
DONDE: P1 = INICIO DA FAIXA AO LONGO DA LINHA CENTRAL DO        
   CILINDRO. 

P2 = PONTO FINAL DA FAIXA AO LONGO DA LINHA                                                                          
CENTRAL DO CILINDRO . 
RGB,  VALOR DA COR DA FAIXA, SE NÃO INSERIRMOS NADA 
O VALOR SERÁ DEFAULT .       
X= valor  de 1 a 9.                                                                                                         

 
PINOS 
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     Existem  sete tipos de pinos  para utilização: 
NONE 
 
SMTJ 
 
STRAIGHT 
 
SMTB 
 
BENTWIRE 
 
CUBOID 
 
SMTZ 
 
    Todos  podem ser configurados, as propriedades são: 
 
PINCOLOUR  : Valor  R,G,B,  da cor do corpo. 
PINMIN :  Extensão mais  baixa da superfície da placa. 
PINMAX :  Extensão mais alta da superfície da placa. 
PINLENGTH:   controla o comprimento da base do pino para os modelos SMTJ e 
SMTZ. 
PINTHICKNESS : controla a espessura dos pinos  para os modelos SMTJ e  SMTZ. 
PINWIDTH : Controla a largura dos pinos para os modelos SMTJ e SMTZ. 
PINMOVE:  Movem os pinos  para  longe ou perto do limite do corpo. 
PINDIAMETER :   para os modelos STRAIGHT e BENTWIRE,  ajusta o  diâmetro 
do pino, para o modelo  SMTB  ajusta o tamanho do hemisfério. ( diâmetro). 
 
 (FONTE  HELP  DO  PROTEUS.)  
 
 
 
 

14. INTEGRANDO O PACKAGE AO COMPONENTE 
NO ISIS 
 

    Verifique se o símbolo do componente já existe na biblioteca do Isis, caso não 
tenha sido criado, siga os passos  abaixo: 
 
1. Vamos selecionar um componente  na biblioteca do ISIS que seja o mais 

próximo possível do componente que vamos criar. No nosso exemplo vamos  
utilizar  conforme fig.58. 
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Fig.58. componente parecido ao que será utilizado. 

 

 

Fig.59. Escolhendo o Packaging Tool. 

   Clicando com o lado direito do mouse sobre o componente teremos  a  tela da fig.59, 
donde vamos  clicar em  Packaging Tool , e teremos  a tela da fig.60. 
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Fig.60.  Ajustando o Package  Device. 

    Quando abrir a tela  Package Device, clique  em Add  e  escreva o nome  do package 
que foi criado no ARES ( tem que ser o mesmo nome), de OK e teremos a tela a seguir, 
na fig.61 e 62. 

 

 

 

 

Fig.61. Escrevendo no ISIS o nome do Package criado  no ARES. 
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Fig.62.  O Package  já  lincado no ARES. 

 

 

 

Fig.63.  Ajustando os pinos ao novo Package. 

 

Clicando  em  Assign Package(s), podemos salvar  o novo Package  com link  ao  
LM741, podemos visualizá-lo  no ISIS, conforme fig.64. 
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       Obs: Neste  procedimento não podemos modificar  as partes eletricamente ligadas, 
apenas os pinos, caso tenha   a necessidade, crie  um novo  componente no ISIS, e 
depois  você   cria o link  conforme  fizemos  neste exemplo. 

 

 

Fig.64.  Escolhendo o novo Package para o LM741. 

  Após  a escolha teremos  a tela  representada na fig.65. 

 

 

 

Fig.65. O LM741  e  seu novo Package. 
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15. GERANDO ARQUIVOS  GERBER (CAM). 

    Podemos   criar os arquivos GERBER pelo menu:  Output���� Gerber/Excellon 

Output...  ou pelo  ícone , ao qual abrirá  a janela da fig.66, onde é definido layers 
que  fazem parte do Gerber, o formato gerber RS274D (vetorial) ou RS274X (raster), 
formato este mais recomendado  para uso. 

 

 

Fig.66.  Janela  para ajustes do arquivo GERBER. 

   Após  ajustado e OK, vamos no  menu Output����Gerber view.... ou pelo ícone ,ao 
qual depois de clicar  teremos  uma  tabela conforme fig.67. 

 

Fig.67.  Verificação do GERBER. 
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   Clique duas vezes  no arquivo READ-ME e teremos  a tela final que se mostra na 
fig.68. 

 

Fig.68. Vista do Arquivo Gerber. 
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