
O Proteus VSM traz o desenvolvimento Ágil para o fluxo de projeto de 
sistemas embarcados. Ele permite a prototipagem rápida do projeto 
de hardware e software, tornando fácil a modificação de ambos.  

“Estou muito satisfeito com o simulador Proteus. Consigo meu projeto finalizado e 
funcionando em pouco tempo, sem ter de usar uma placa breadboard (protótipo 
temporário).”
                                                                                
                                                                                       Boeing Satellite Development Center

PROTEUS
VSM : SIMULAÇÃO

Fluxo Completo de Projeto para Sistemas embarcados
O Proteus VSM é uma 
plataforma de desenvolvimento 
incomparável para o engenheiro 
de sistemas embarcados. Ele 
permite que se use um programa 
(HEX file, COF file, etc) como 
propriedade de uma parte do 
microcontrolador no esquemático, 
mostrando durante a simulação 
os efeitos deste programa.

Pode-se mudar o “hardware” 
roteando o esquemático, alterando 
o valor de componentes (resistores, 
capacitores, etc.) e adicionando 
ou removendo componentes do 
projeto. Pode-se também mudar 
o firmware no IDE e uma vez 
compilado, testar o novo código 
no sistema somente apertando um 
botão. Isto permite liberdade total 
de experimentação, diferentes 
ideias e a solução ideal para seu 
projeto. O esquemático passa 
a funcionar como um “protótipo 
virtual” para o firmware sendo fácil e 
rápido alterar qualquer um dos dois.
Normalmente, os engenheiros 
gastam tanto tempo para encontrar, 
corrigir e testar problemas, quanto 
gastam criando seus projetos. 
Neste campo o Proteus VSM 
tem excelente performance. No 
Proteus, quando um breakpoint 
no código é determinado 

todo o sistema para de funcionar 
quando este ponto for atingido. 
Esta parada permite ao engenheiro 
que foque no debug e proteja o  
projeto de efeitos indesejáveis 
(p.ex. capacitores descarregando, 
motores perdendo o momentum) 
que dificultam a análise estática. O 
debug em uma etapa única avança 
por todo o sistema, mostrando 
os efeitos da execução daquela 
linha de código no esquemático 
(protótipo virtual). Esta habilidade 
exclusiva de controlar o fluxo 
do programa através do circuito 

de um projeto permite identificar 
mais facilmente onde está o 
problema e onde estão as falhas 
do software e/ou do hardware.
O Proteus VSM economiza tempo 
e esforços durante a fase de 
projeto e na fase de debug/ teste. A 
capacidade de usar o esquemático 
no Proteus como um protótipo 
virtual para o projeto e debug do 
firmware melhora a qualidade do 
protótipo físico. Isto permite que o 
projeto ocorra com menos passes, 
resultando em menor atraso e 
menores custos para a manufatura.
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For embedded engineers, Proteus 
Para engenheiros de sistemas 
embarcados, o Proteus VSM 
reduz o tempo entre o projeto do 
esquemático e o layout da PCB. 
Ele permite que você escreva e 
aplique o seu firmware em um 
microcontrolador no esquemático, 
simulando simultaneamente 
o programa através de uma 
simulação mista do circuito SPICE. 
Para iniciar o desenvolvimento do 
projeto, pode-se usar a ferramenta 
de captura do Proteus desenhando 
o esquemático que represente 
a eletrônica do seu projeto. A 
captura do Proteus é um produto 
maduro que combina a usabilidade, 
inovação e ferramentas de edição 
poderosas. Ela pode ser usada 
para projetar um “hardware virtual” 
a ser simulado pelo Proteus VSM 
e para o projeto da PCB, usando o 
módulo de Layout de PCB (ARES).

O Proteus pode simular de 
forma completa a interação 
entre o software rodando em um 
microcontrolador (MCU) e toda 
a eletrônica digital ou analógica 
conectada a ele no esquemático. 
Esta simulação equivale à execução 
do seu código por um chip real. 
Se o firmware escreve em uma 
porta, os níveis lógicos no circuito 
simultaneamente se alteram e se 
o circuito muda o estado dos pinos 
do processador, isto será refletido 
pelo seu programa código. Os 
modelos suportam normalmente 
todos os periféricos on-board do 
componente real. Diferentemente 
de outros simuladores, a 
interação do MCU com o circuito 
externo(esquemático) é modelada 
ao nível de onda permitindo que o 
sistema completo possa ser testado.

O Proteus VSM inclui um grande 
numero de instrumentos, tais 
como, Osciloscópio, Analisador 
Lógico, Gerador de Padrões, 
Contador e Timer e Terminal Virtual 
além de voltímetros e medidores 
de impedância. Adicionalmente, 
fornecemos analisadores de modo 
Master/Slave/Monitor para SPI e 
12C – simplesmente conecte-os 
nas linhas seriais e monitore ou 
interaja com os dados durante a 
simulação. Esta é uma forma muito 
valiosa (e barata) de ter o seu 
software de comunicação acertado 
antes da prototipagem do hardware. 
Para análises mais detalhadas, 
temos capacidades gráficas para 
frequências, Fourier, distorção, 
ruído ou análises de varredura.

O Proteus VSM é um produto 
incomparável em sua capacidade 
de rodar simulações em tempo 
real de sistemas completos de 
microcontrolador permitindo que 
isto seja feito em modo passo a 
passo. Ele trabalha como se fosse 
seu o software de debug favorito, 
porém como faz isto passo a passo, 
pode-se observar o efeito em todo o 
projeto, incluindo toda a eletrônica 
externa ao microcontrolador. 
Tem-se total acesso ao display 
de variáveis e janelas podendo-
se monitorar endereços e/ou 
conteúdo de registros. Pode-se 
também definir breakpoints em 
uma condição lógica de qualquer 
item observável tornando-o 
facilmente uma armadilha para 
o overflow de um contador. 

Mais de 750 
modelos de 
processadores, 
com arquiteturas 
de 8-bit a 32-bit.

Inclui milhares de 
periféricos para 
sistemas embarcados 
passando por motores, 
sensores e displays 
TFT. 

Mensagens de 
diagnóstico podem 
registrar a ampla 
atividade do sistema 
durante a simulação.

Defina breakpoints 
tanto para as 
condições de 
software ou de 
hardware. 
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