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PCB LAYOUT (ARES) KÜTÜPHANESİ ve 
YENİ PCB KILIF OLUŞTURMAK 

 
 

1. ARES PROGRAMI PCB KILIF KÜTÜPHANESİ 

Proteus Design Suite 8 programı, PCB Layout (ARES) ortamı baskı devre (PCB) 
çiziminde piyasada bulunan baskı devre programları içerisinde kütüphanesi en 
zengin olan programlardan birisidir. Ayrıca kütüphanesinde olmayan PCB kılıfları 
kullanıcı tarafından oluşturma imkanının kolay olması ve bu PCB kılıfları internet 
aracılığı ile paylaşma imkanı  bakımından da çok gelişmiş bir programdır.  

Çizim alanında yapılan çalışmanın çok kompleks olması veya çok fazla PCB kılıf 
bulundurması programın ve bilgisayarın hızı bakımından çalışmasına bir 
dezavantaj teşkil etmemektedir. 

Kütüphaneyi incelemek için; 

• “Yerleşim & Yol çizimi” araç çubuğu üzerinde bulunan;  (Package 
Mode) PCB kılıf yerleştirme ve düzenleme düğmesine basınız. 

• Kullanıcı malzeme kutusu üzerinde beliren “P” butonuna tıklamanız 
yeterli olacak ve karşınıza şekil 12.1’de gösterilen  “Pick Packages”  
penceresi gelecektir. (Hangi çalışma modunda olursanız olun, klavyeden 
“P” tuşuna bastığınız anda eleman çağırma penceresi gelecek ve  
(Package Mode) PCB kılıf yerleştirme düğmesi aktif olacaktır!) 

• Bu pencerede, “Keywords” yazan kutu içerisine, kullanıcı malzeme 
kutusuna çağrılacak olan elemanın ismi yazılır (elemanın ismi yazılmaya 
başlar başlamaz); sağ taraftaki  “Results”  penceresi içerisinde kaç adet 
o isimli eleman varsa listelenir. “Match Whole Words” seçeneği 
onaylanırsa;  yalnızca “Keywords” kutusuna yazılan ifade, yani eleman 
tam ismi ile aranır ve listelenir. Arama sonuçlarının listelendiği “Results”  
bölümünden, istenilen elemanın üzerine çift tıklanarak “Kullanıcı 
Malzeme Kutusu” ‘na alınır. “Results” bölümünde istenilen elemanın 
üzerine fare göstergesi ile gelinip, çok kısa bir süre beklenildiğinde, 
elemanla ilgili bilgi veren küçük bir pencere daha açılacaktır. 

 



 
 

Şekil 12.1 : Sembol (PCB Kılıf) çağırma  penceresi 
 
Bu pencereyi daha ayrıntılı inceleyecek olursak: 

• Keywords: Çağrılacak elemanın ismi yazılır. 

• Match Whole Words: “Keywords”  kutusuna yazılan yazı, elemanın tam 
ismi mi, yoksa bu harflerle mi başlıyor tercihi yapılır. Onaylandığında, 
eleman tam ismi ile aranır ve varsa listelenir. 

• Category: Aranan elemanın varsa kategorileri listelenir. 

• Type: Aranan elemanın değişik PCB kılıf tipleri varsa listelenir. 

• Sub-category: Aranan elemanın varsa alt kategorileri listelenir. 

• Preview: “Results”  bölümünde listelenen elemanlardan seçilenin, PCB 
sembolü görüntülenir. 

• Results: Bulunan eleman veya elemanlar bu bölümde listelenir. 
� Device: Bulunan elemanın ismi, 
� Library: Bulunan elemanın hangi kütüphanede olduğu, 
� Description: Bulunan elemanın kısa açıklaması verilir. 

 
Şekil 12.1’de görüldüğü üzere; “Integrated Circuits” kategorisi seçilmiş, böylece bu 
kategorinin içinde bulunan PCB kılıflar “Results” bölümünde listelenmiş ve bu PCB 
kılıflardan da “DIL08” seçilmiştir. Diğer kategorilerin içerisinde bulunan PCB kılıfları 
incelemek için, kategorinin üzerine gidip tıklamak yeterli olacaktır.  “Results”   
kısmında bu kütüphanelerin içerikleri listelenecektir. 

PCB Layout (ARES) ortamında mevcut olan kütüphane kategorileri ve alt 
kategorileri aşağıya listelenmiştir: 
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Connectors : Her türlü konnektör bu kategori altında 
bulunmaktadır. 

Discreet Components : Her türlü kondansatör, direnç, diyot, bobin ve 
transistör gibi PCB kılıflar bu kategori altındadır. 

Integrated Circuits : Her türlü entegre devre PCB kılıfı bu kategori 
altındadır. 

Miscellaneous : Bu kategoride de; her türlü 7 segment, dot matrix 
display, led, kristal, potansiyometre, röle, vb. gibi 
çeşitli elemanların PCB kılıfları bulunmaktadır. 

 
PCB Layout (ARES) ortamı kütüphanesinde PCB kılıfların hemen hemen 
tamamının iki çeşidi mevcuttur. Bunlar: 

 Surface Mount  : Yüzey yerleşmeli PCB kılıflar (SMD). 

 Through Hole  : Delik geçmeli PCB kılıflar. 

Genellikle biz kullanıcılar bu PCB kılıflardan delik geçmeli olanı tercih etmekteyiz. 
Çünkü yüzey birleşmeli PCB kılıflarla oluşturulan PCB kartlar tam profesyonel olup, 
kendi imkanlarımızla bakır plakete aktarma imkanı verimli olmamaktadır! Bu 
nedenle aşağıdaki tabloda delik geçmeli PCB kılıflar (Through Hole) verilmiştir. 
 

Connectors Discreet Components 
 Audio  Axial Capacitors 
 D-Type  Axial Electrolytics 
 DIL Headers  Bridge Rectifiers 
 Miscellaneous  Diodes 
 Power Crimp  Radial Capacitors 
 RF/Microwave  Radial Electrolytics 
 Ribbon Cable  Resistor Packs 
 SIL Headers  Resistors 
 Telecoms  Transistors 
 Terminal Blocks  Varistors 
 Transition Headers  
 USB Miscellaneous 
 Wire Crimp  7 Segment Displays 
  Dot Matrix Displays 
Integrated Circuits  LEDs 
 APEX Modules  Preset Potentiometers 
 Dual In Line  Quartz Crystals 
 LCC Sockets  Relays 
 Miscellaneous  Switches 
 MULTIWATT Modules  Trimmer Capacitors 
 Pin Grid Arrays  Wire Links 



2. KÜTÜPHANE YÖNETİCİSİ (LIBRARY MANAGER) 

Bunca değişik elektronik eleman karşısında bazen aradığınız bir sembolü (PCB 
kılıfı) bulamayabilirsiniz. Bu durumda, bulamadığınız PCB kılıfı kendiniz 
oluşturabilirsiniz veya oluşturmayı düşündüğünüze yakın bir PCB kılıf üzerinde 
değişiklikler yaparak, istediğiniz şekle dönüştürebilirsiniz. (Üzerinde değişiklik 
yaparak başka bir PCB kılıfa dönüştürmeden önce PCB kılıfın kopyasını almanız 
ya da yeni oluşturacağınız PCB kılıfa orijinalinden farklı bir isim vermeniz önerilir!) 

ARES ortamı; PCB kılıfları kategorilere ayırarak gruplamak, yeni kütüphane 
dosyası oluşturmak ve içerisine istenen PCB kılıfları eklemek, kütüphane silmek, 
vb. işlemleri yapabilmemiz için “Library Manager” özelliğini sunar. “Library 
Manager” , yani kütüphane yöneticisine menü çubuğundan, “Library - Library 
Manager” seçeneklerini çalıştırarak ulaşabiliriz. Bu seçenekleri çalıştırdığınızda 
şekil 12.2’de verilen “Package Libraries” sekmesi açılacaktır. 
 

 
 

Şekil 12.2 : “Library Manager”  penceresi 
 
Bu pencerede; 
 

Sol taraftaki bölüm (source), kaynak kütüphanedir. 

Sağ taraftaki bölüm (destination) ise, hedef kütüphanedir. 
   

Dump Library : Seçilen kütüphane ya da PCB kılıf hakkında bilgi verir. 

ADI Library : Asc II Data Import Library. Herhangi bir klasörde kayıtlı 
bulunan ASCII formatındaki kütüphaneyi alır. 

Backup Library : Seçilen kütüphaneyi yedekler. 

Create Library : Yeni bir kütüphane oluşturur. 

Delete Library : Seçilen kütüphaneyi siler. 
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Pack Library : Seçilen kütüphaneyi paket yapar. 

File Attribute : Seçilen dosyanın özniteliğini değiştirir. 
   

Order : Kütüphanelerin sırasını belirlemek için kullanılır. 

Select All : Kaynak kütüphanedeki bütün komponentleri seçer. 

Unselect All : Kaynak kütüphanede seçilmiş olan bütün komponentlerin 
seçili durumunu kaldırır. 

 
: Yapılan işlemin yönünü göstermektedir. 

Copy Items : Seçilen komponenti ya da komponentleri istenen 
kütüphaneye kopyalar. 

Move Items : Seçilen komponenti ya da komponentleri istenen 
kütüphaneye taşır. 

Delete Items : Seçilen komponenti ya da komponentleri siler. 

Rename Item : Seçilen komponentin adını değiştirir. 

Information : Seçilen kütüphane ve komponent ile ilgili (versiyonu, 
oluşturulma tarihi, vb. gibi) bilgiler verir. 

 
Şekil 4.2’de verilen sekmede, USERPKG (kullanıcı) kütüphanesine istenilen PCB 
kılıflar kopyalanabilir ve “Pack Library” butonuna basılarak, paket haline getirilebilir. 
Bu işlemden sonra bu PCB kılıflar Windows ortamında Proteus’un Library 
klasöründen kopyalanarak başka kullanıcılarla paylaşılabilir. 

3. YENİ BİR PCB KILIF OLUŞTURMAK 

ARES ortamı, PCB şema hazırlama sırasında kullanabileceğiniz yüzlerce PCB kılıf 
sunmaktadır. Kullanıcı, bu PCB kılıflardan istediğini çizim alanına çağırarak 
kullanabilir. Böyle olmasına rağmen yine de kullanım amacınıza uygun olan PCB 
kılıfı bulamayabilirsiniz. Bu durumda kullanacağınız PCB kılıfı, kendinizin yapması 
gerekebilir. ARES ortamı da, ISIS’da olduğu gibi böyle bir imkanı biz kullanıcılara 
sunmaktadır. 

Yeni oluşturacağınız PCB kılıfı; ya baştan kendiniz hazırlayabilir, ya da 
kütüphanede bulunan bir PCB kılıf üzerinde değişiklik yaparak oluşturabilirsiniz. 
Kullanıcının kendi oluşturduğu PCB kılıfları USERPKG kütüphanesine yerleştirmesi 
yerinde olacaktır. Kendi oluşturduğunuz PCB kılıfı istediğiniz tasarımda 
kullanabilirsiniz. 

3.1. UYGULAMA 1 : Bağımsız Yeni Bir PCB Kılıf Oluşturmak 

Bu yöntem ile oluşturacağınız PCB kılıf tamamen kendi tasarımınız olacaktır. 
Bunun için yine ARES’in çizim alanını kullanacağız. 

Bu uygulamada basit bir uygulama olması açısından, LM741 opampının PCB 
sembolünü (PCB kılıf - komponent) oluşturalım ve kütüphanemize ekleyelim: 

1. Yeni bir proje dosyası oluşturunuz (içerisinde ARES dosyası bulunan). 



2. Yeni oluşturulacak olan PCB kılıfın pin numaraları, kullanıcı için karışıklığa 
sebep olmamalıdır. Bu nedenle yeni bir sembol oluşturulurken çizim katı 
olarak şekil 12.3’de gösterilen  “Top Silk”  eleman yüzeyi seçilir. Sebebi ise 
bu yüzeyde düşünülen elemanın; PCB kartta eleman yüzeyine 
yerleştirilmiş hali ile aynı olmasındandır. (Şayet alt yüzeyi, yani  “Bottom 
Silk”  katını seçerek PCB kılıf oluşturmaya başlarsak pinleri ters yapmamız 
gerekir!) 

 

 
 

Şekil 12.3 : Çizim katını (yüzeyini) seçme 
 

3. “2D Graphics” araç çubuğu üzerinde bulunan    (Line Mode) düğmesine 
basınız ve şekil 12.4’de verilen şekli çizim alanı içerisinde oluşturunuz.  
(Dimension Mode) boyut araç düğmesini kullanarak oluşturulacak PCB 
kılıfın ölçülerini şekilde gösterildiği gibi ayarlayınız. 

 

 
 

Şekil 12.4 : Oluşturulan PCB kılıfın ölçüleri 
 

4. Yine “2D Graphics” araç çubuğu üzerinde bulunan    (Arc Mode) 
düğmesine basınız ve şekil 12.5-B’de verilen şekil haline getiriniz. 

5.  (Square pad mode) araç düğmesine basınız ve kullanıcı malzeme 
kutusunda listelenen pad‘lerden  S-60-25  pad’ini seçerek şekil 12.5-C’de 
gösterildiği gibi 1 no’lu pin yerine yerleştiriniz. 

6.  (Round pad mode) araç düğmesine basınız ve kullanıcı malzeme 
kutusunda listelenen pad‘lerden  C-60-30  pad’ini seçerek şekil 12.5-D ve 
E’de gösterildiği gibi sıra ile yerleştiriniz. (Pad’leri yerleştirme sırası çok 
önemlidir. Bu pad’ler yerleştirilme sırasına göre pin numarası alacaktır!) 

7.  düğmesine basınız ve PCB kılıfın ismini yazıp (LM 741),  seçili hale 
getirerek sağ butona basıp-bırakınız ve karşınıza gelen metin özellikleri 
menüsünden “Rotate Anti-Clockwise” seçeneğini seçerek metni sola 90˚ 
döndürünüz, şekil 12.5-E’de gösterildiği gibi yerleştiriniz. 
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A : Çizgi çizilmesi 

 
 

B : Arc çizilmesi 

 
 

C : 1 no’lu pinin oluşturulması 
 

 
 

D : Diğer pinlerin oluşturulması 

 

 
 

E : İsminin verilmesi 

 
 

F : Kütüphaneden çağrılmış hali 
 

Şekil 12.5 : LM 741 PCB kılıfının oluşturulması 
 

8. Şekil 12.5-E’de verilen şekli yaptıysanız, PCB kılıf oluşturulmuş demektir. 
Şimdi bu PCB kılıfa bir isim vererek kütüphaneye yerleştirme işlemini 
yapalım. 

9. Şekil 12.5-E’de görülen PCB kılıfı, farenin sağ butonunu kullanarak blok 
içerisine alınız ve şekil 12.6’da görülen şekli elde ediniz. 

 

 
 

Şekil 12.6 : Sembolün blok içerisine 
alınması 

 
 

Şekil 12.7 : PCB kılıfa kütüphane 
isminin verilmesi 

 
10. Menü çubuğundan  “Library - Make Package”  seçeneklerini çalıştırınız ve 

karşınıza gelen şekil 12.7’de gösterilen pencere aracılığı ile sembole isim 
veriniz; kılıf kategorisini, kılıf tipini ve kılıf alt kategorisini seçerek,  “OK”  



düğmesine basınız. (Bu pencerede görüldüğü gibi PCB kılıfımız  
USERPKG  kütüphanesi içerisine alınmaktadır.) 

11. PCB kılıfımızın kütüphaneye eklenme işlemi de tamamlanmıştır. Yani 
yapacağımız iş buraya kadardır! Şimdi de kütüphaneye eklediğimiz bu 
PCB kılıfı çizim alanına çağıralım. 

12. “Yerleşim & Yol Çizimi” araç çubuğu üzerinde bulunan  (Package mode - 
komponent çağırma) düğmesine basınız. 

13. Şekil 12.8’de görüldüğü gibi kullanıcı malzeme kutusu kısmının başlığı  
PACKAGES olmaktadır ve içerisinde de herhangi bir PCB kılıf ismi 
bulunmamaktadır. PACKAGES başlığının sol tarafında bulunan PCB kılıf 
çağırma düğmesi olan  “P”  düğmesine basınız. 

 

 
 

Şekil 12.8 : Kullanıcı malzeme kutusu 

 
 

Şekil 12.9 : PCB kılıfın çağrılması 
 

14. PCB kılıf çağırma (Pick Packages) penceresi karşınıza gelecektir, bu 
pencereyi kullanarak LM741 ismini verdiğimiz PCB kılıfı şekil 12.9’da 
gösterildiği gibi kullanıcı malzeme kutusuna alınız. 

15. Şimdi de kullanıcı malzeme kutusunda listelenen PCB kılıfı çizim alanına 
taşıyınız ve inceleyiniz. PCB kılıfın çizim alanındaki durumu şekil 12.5-F’de 
görülmektedir. Bu sembolü seçiniz, taşıyınız, kopyalayınız, siliniz, ters 
görüntüsünü elde ediniz vb. işlemler yapınız. Göreceksiniz ki; 
oluşturduğumuz PCB kılıfın PCB Layout (ARES) ortamı kütüphanesinde 
bulunan diğer sembollerden hiçbir farkı yoktur. 

16. Bu uygulamayı yaparken fark ettiyseniz, PCB kılıfın pin numaralarını, 
ARES ortamı; PCB kılıfa yerleştirdiğimiz pad sırasına göre otomatik olarak 
vermiştir. Yani ARES sembolün pinlerini, pad’lerin yerleştirme sırasına 
göre otomatik olarak numaralandırır. Ancak bu durum siz pad’lere numara 
vermezseniz geçerlidir. PCB kılıfı oluşturma sırasında pad düzenleme 
moduna geçerek, istediğiniz pad’e dilediğiniz numarayı verebilirsiniz. 

17. Bu uygulamadan faydalanarak farklı PCB kılıflar da oluşturabilirsiniz! 
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3.2. UYGULAMA 2 : Bir Sembol Üzerinde Değişiklik Yaparak Yeni 
Bir Sembol Oluşturmak 

PCB kılıf oluşturmanın diğer bir yöntemi de kütüphanede varolan bir PCB kılıf 
üzerinde değişiklik yaparak elde etmektir. Bu yöntem de en önemli nokta, yeni 
oluşturulacak PCB kılıfa farklı bir isim vererek kütüphane içerisine kaydetmektir. 
Aksi halde PCB kılıfın var olan orijinali bozulacaktır. 

Yapacağımız uygulamada ARES kütüphanesinde var olan DIL08 sembolünden, 
DIL06 sembolü oluşturulmakta ve kütüphane içerisine kaydedilmektedir. (Aslında 
DIL06 sembolü de kütüphanede bulunmaktadır, fakat amacımıza çok uygun olduğu 
için böyle bir uygulama yapacağız!) 

1. Yeni bir proje dosyası oluşturunuz (içerisinde ARES dosyası bulunan). 

2. Kütüphaneden DIL08 PCB kılıfını kullanıcı malzeme kutusuna alınız ve 
buradan da çizim alanına taşıyınız. (Şekil 12.10-A) 

 

 
 

A : DIL08 sembolü 
 

 
 

B : “Decompose” yapılması 
 

 
 

C : Pad’lerin düzenlenmesi 
 

 
 

D : Sembol şeklinin ayarlanması 
 

 
 

E : Sembol şeklinin bitirilmesi 
 

 
 

F : Padlerin numaralandırılması 
 

 
 

G : Sembol isminin değiştirilmesi 

 
 

H : Blok içine alınması 

 
 

I : Kütüphaneye yerleştirilmesi 
 

Şekil 12.10 : DIL08 sembolünden DIL06 sembolünün oluşturulması 
 



3. Çizim alanına taşıdığınız DIL08 PCB kılıfını blok içerisine alınız ya da seçili 
duruma getiriniz. 

4. Menü çubuğundan  “Library - Decompose Tagged Objects”  seçeneklerini 
çalıştırınız. (Şekil 12.10-B) 

5. “Filtre Seçim” araç çubuğu üzerinde bulunan  (Select Pins) düğmesini 
aktif ediniz. 

6. Şekil 12.10-C’de gösterildiği gibi 4 ve 5 no’lu pinleri siliniz. 

7. “Filtre Seçim” araç çubuğu üzerinde bulunan bütün düğmeleri aktif ediniz. 

8. PCB kılıf şeklinin üzerine geliniz ve seçili hale getirerek, D’de gösterildiği 
gibi kenarların boyunu kısaltınız. Daha sonra PCB kılıf şeklini E’de 
gösterilen duruma getiriniz. 

9. 6 no’lu pinin üzerine geliniz ve sağ butona basıp-bırakınız. Açılan pad 
özellikler (popup) menüsünden “Edit Properties” seçeneğini seçiniz. 
Karşınıza gelen şekil 12.11’de verilen pencereyi kullanarak bu pinin 
numarasını 4 olarak değiştiriniz. Sırasıyla diğer pin numaralarını da şekil 
12.10-F’de gösterildiği gibi düzenleyiniz. 

10. Sembol isminin üzerine (NAME=DIL08) geliniz ve sağ butona basıp-
bırakınız. Açılan metin özellikleri (popup) menüsünden “Edit Properties” 
seçeneğini seçiniz. 

11. Karşınıza gelen metin düzenleme penceresini kullanarak, sembol ismini 
NAME=DIL06 olarak değiştirip,  “OK”  düğmesine basınız. 

12. PCB kılıfın tamamını (ismi de dahil olmak üzere) blok içerisine alınız. 

13. “Library - Make Package”  seçeneklerini çalıştırınız. 

14. Karşınıza gelen “Make Package”  penceresini kullanarak şekil 12.12’de 
verilen gerekli düzenlemeleri yapınız ve  “OK”  düğmesine basınız. 

15. Son yapılan bu işlemle oluşturduğumuz PCB kılıf kütüphanede şekil 
12.12’de belirlediğimiz gruba dahil edilmiştir. 

16. Şimdi bu PCB kılıfı önce kullanıcı malzeme kutusuna alınız, sonra da çizim 
alanına taşıyınız ve inceleyiniz. 

 

 
 

Şekil 12.11 : Pad numarası değiştirme 

 
 

Şekil 12.12 : Sembolü kütüphaneye yerleştirme 
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