
Para os que utilizam a ferramenta EAGLE da CADSoft, e para os que ainda não fazem uso mas 
pretendem utilizar o software, deixo este pequeno tutorial que apresenta um modo de gerar imagens em 
3º dimensão das placas geradas pelo EAGLE.

Venho utilizando o EAGLE no desenvolvimento de esquemas e consequentemente placas de 
circuito a alguns anos. Considero um software muito amigável de fácil utilização e com uma IDE bem 
agradável de fácil aprendizagem.

Porem não  vou  me  deter  especificamente  no  software  EAGLE  e  suas  potencialidades  em 
questão, mas sim na possibilidade de se conseguir uma imagem em 3D de uma placa gerada por este 
programa. Tal possibilidade pode ser por muitos desprezada, mas para outros pode ser de grande valia.

Venho utilizando esta modalidade para demonstrar para clientes como ficará sua placa ao final 
do projeto mas pode ser também usada para demonstrar trabalhos em escolas etc.

Vamos então ao que interessa. Para começarmos precisaremos de um programa externo para 
gerar as imagens em 3D pois, o EAGLE não tem ainda esta capacidade.

No  endereço  http://www.matwei.de/doku.php?id=en:eagle3d:eagle3d,  podem  ser  baixados  os 
seguintes arquivos:

• Windows-Installer (1,6MB), e pode ser encontrado compactado com as extensões RAR e 
TAR.

• Part-Images (38MB),  este  arquivo  serve  de apoio  para  a  visualização dos componentes 
existentes...OBS: Não é usado pelo programa mas é de grande importância para o usuário.

Faça o download destes arquivos, leia o que achar interessante e depois vá para este outro 
endereço  http://www.povray.org/download,  onde  você  deve  baixar  o programa  POV-RAY  com 
aproximadamente 10MB. A boa noticia é que ele é freeware...

Quando terminar proceda a instalação do POV-RAY em seu computador clicando em seu ícone.

E  após  aquela  famosa  e  conhecida  tela  de  boas  vindas  da  maioria  dos  programas  para 
windows...

http://www.povray.org/download
http://www.matwei.de/doku.php?id=en:eagle3d:eagle3d


Seguirá a instalação, pedindo aceitação da licença, confirmação de pasta de instalação, geração 
de  backup  onde  normalmente  seleciona-se  não,  confirmação  do  nome  do  programa  a  ser 
instalado, checagem automática de atualizações para enfim começar a dita instalação...

Pronto,  agora  instalaremos  o  arquivo  eagle3d_1_04_05022006,  um  arquivo  auxiliar  e  que 
trabalhará junto com o EAGLE e ao ser utilizado irá gerar um arquivo com a extensão (.pov).

Durante o processo você deve escolher o seguinte caminho para a instalação dos arquivos: 
C:\Arquivos de programas\EAGLE-4.XX,  lembrando que EAGLE-4XX refere-se a pasta e versão do 
Eagle que você tem instalada...

Ao  concluir  a  instalação  será  criada  a  pasta Eagle  3d  ,  assim  ao  terminarmos  teremos  a 
seguinte configuração de pastas:

No nosso caso interessam as pastas  povray  e  upl. Na pasta upl encontraremos os arquivos 
3d40.upl e 3d41.upl os quais nos permitem gerar os arquivos com extensão (.pov). O arquivo 3d40.upl 
só será usado caso a versão do Eagle seja anterior a 4.09r2 e arquivo 3d41.upl serve para versões do 
Eagle da 4.1 em diante...

Agora vem a parte interessante. Devemos executar o programa Eagle e abrir  o arquivo que 
contenha a placa de circuito do qual queremos gerar sua imagem em 3D.



Veja que este tutorial não ira explicar como gerar esquema nem tão pouco a placa em questão, 
e estes que estão sendo apresentados são apenas para fins de aprendizagem...

Na figura seguinte podemos ver a placa.



O próximo passo, é clicar no botão UPL localizado na parte superior da janela, como pode ser 
visto na figura anterior. Isto fará surgir outra janela, na qual temos o conteúdo da pasta chamada (upl).

Esta janela por padrão mostra o conteúdo da pasta Eagle 4.xx / upl. Nós precisamos do arquivo 
3d41.upl que se encontra na pasta Eagle 3d e que foi instalada no seguinte caminho: C:\Arquivos de 
programas\EAGLE-4.XX.  Deste  modo  devemos direcionar  a  busca  para  lá  como se  vê  na  figura 
seguinte.

Depois de selecionar o arquivo e clicar abrir aparecerão duas pequenas janelas, onde se pode 
selecionar o idioma e outra onde se pode escolher em qual pasta se deseja guardar seus arquivos. 

Nesta  opção  você  deve  indicar  o  seguinte  caminho:  C:\Arquivos  de  programas\EAGLE-
4.xx\Eagle3D\povray.  OBS: Caso seja especificado outro caminho, corre-se o risco do programa não 
conseguir gerar a imagem em 3D.

Tais janelas, só aparecem na primeira vez em que se utiliza o programa.

Depois, aparecerá a seguinte janela:



Mediante  este  menu,  podemos configurar  a  forma  que  desejamos  que  apareça  a  placa  de 
circuito, podemos alterar a  cor da placa, cor da mascara de solda, fontes de luz empregadas no efeito 
para a geração de sombras, etc.

Para não perder tempo não mudaremos nenhuma das opções padrão, e daremos um clique no 
boato (  Criar POV-File e Sair),  para gerar o arquivo TESTE3D.pov.  Durante este processo podem 
aparecer algumas pequenas janelas que servem para configurar a cor de leds, logotipos de CI`s, altura 
de um cristal, etc. Com um pouco de pratica isso não será problema.



E por fim temos a confirmação da geração do arquivo (.pov).

Terminada esta primeira parte passaremos agora para o programa POV-RAY que ira tratar o 
arquivo TESTE3D.pov e gerar a imagem de nossa placa em 3D.

Para tal devemos rodar o programa POV-RAY que nos abrirá a seguinte janela.



Agora podemos abrir  o  arquivo  TESTE3D.pov que deve se encontrar  no seguinte  caminho: 
C:\Arquivos de programas\EAGLE-4.xx\Eagle3D\povray. 

Fazendo com que apareça a seguinte janela:



Finalmente de um clique no botão RUN na parte superior da tela e se não houver nada de errado 
o programa irá abrir uma outra janela e apresentará a imagem em 3D da placa TESTE3D.

Que ficará assim:



Durante a geração da imagem em 3D o programa pode demorar certo tempo que dependerá 
diretamente da complexidade da imagem e a velocidade de processamento de sua maquina. Neste 
teste foi usado um K6-2 300mhz com apenas 64MB de memória e a operação levou quase um minuto e 
meio para ser concluída.

Na figura seguinte pode-se ver um outro angulo da placa sem os componentes. Note que tal 
circuito é apenas didático!

Com isto finalizamos e explicaçao de como gerar imagens de placas em 3D a partir de arquivos 
gerados pelo Eagle.

Porem como se pode ver na primeira figura em 3D falta a imagem do capacitor C3 logo atras do 
CI. Isto é devido ao fato do programa POV-RAY usar um arquivo denominado 3dpack.dat no qual se 
tem  registrados  todos  os  invólucros  que  pode  reconhecer  no  momento  de  gerar  o  arquivo 
TESTE3D.pov. Para nossa placa o encapsulamento usado para o capacitor  não é reconhecido (não 
esta registrado) pelo arquivo 3dpack.dat e por isso não aparece na imagem 3D.

Para solucionar  o  problema devemos abrir  o  arquivo  TESTE3D.brd  com o Eagle  e  obter  a 
informação referente ao invólucro do capacitor, quem utiliza o software Eagle saberá como fazer mesmo 
assim veja a figura a seguir:



Podemos ver que o invólucro (package) destinado ao capacitor recebe o nome de CAP_CER1 o 
qual não esta incluído no arquivo 3dpack.dat. Para verificarmos devemos abrir o arquivo 3dpack.dat 
que se encontra no endereço C:\Arquivos de programas\EAGLE-4.xx\Eagle3D\upl .

Para visualizar o arquivo usamos o programa POV-RAY com que se abrirá a seguinte janela:

Não se esqueça de selecionar a opção ALL FILES para poder visualizar e selecionar o arquivo 
3dpack.dat.



Podemos ver que para um determinado dispositivo temos do lado esquerdo da janela o invólucro 
do componente enquanto do lado direito da mesma janela temos a descrição do componente que esta 
utilizando  o  invólucro.  E  neste  caso  o  componente  também  é  um  capacitor  cerâmico 
CAP_DIS_CERAMIC_25MM_44MM e seu invólucro é C025-024-044.

Para  o  nosso  capacitor  temos  o  invólucro  CAP_CER1  o  qual  deverá  ser  acrescentado  na 
listagem do arquivo 3dpack.dat fazendo-se da seguinte maneira:

Abra a pasta  LIBRARY IMAGES  104 que deve Ter sido baixada como explicado no começo 
deste tutorial. Nesta pasta você encontra os modelo de todos os componentes disponíveis no arquivo 
3dpack.dat.

Navegue pelos modelos até encontrar o que se enquadre as suas necessidades, no nosso caso 
um  capacitor  cerâmico.  Para  a  nossa  placa   TESTE3D,  podemos  selecionar   a  seguinte  opção, 
CAP_DIS_CERAMIC_75MM_100MM conforme pode ser visto a seguir.

Agora para localizar o componente na lista do arquivo 3dpck.dat aberto no POV-RAY você só 
precisa copiar o nome do componente e colar ou simplesmente digitar seu nome selecionando a opção 
SEARCH localizado na parte superior da janela do programa POV-RAY e assim teremos  a seguinte 
janela:



E depois de clicar em FIND temos:



Depois de localizar o invólucro, selecione toda a linha correspondente a ele, copie mas atenção 
NÃO RECORTE e cole no final da listagem, tendo o cuidado de renomear o invólucro no inicio da linha. 
Que passará a ser conhecido como CAP_CER1. 

Feito isso salve o novo arquivo clicando no botão SAVE na parte superior da janela.
Podemos agora abrir o Eagle e o arquivo da placa de circuito e proceder novamente os passo 

anteriores referente à geração do arquivo TESTE3D.pov que depois de ser novamente tratado pelo 
programa POV-RAY ficará com o seguinte aspecto.



O mesmo método deve ser usado para renomear dispositivos que não se encontre no arquivo 
3dpack.dat tais como resistores, diodos e outros que por ventura tenha sido criados ou alterados pelo 
usuário do EAGLE.

Espero que este pequeno tutorial ajude aos que fazem uso da ferramenta EAGLE e também 
aqueles que apenas queiram elaborar um trabalho para demonstração.

Talvez digam: ‘’Mas porque não utilizar um software mais novo e mais potente como o protel o 
proteus ou até mesmo o mult-sim...’’ Simplesmente porque uso o EAGLE a muito tempo ... E pode ter 
algum usuário que ainda não conheça esta ferramenta 3D...

Vejam outras imagens em 3D geradas pelo POV-RAY.

A todos boa sorte!


