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N.A 004 – Configuração de receita básica e 

avançada. 

 

Objetivo: 
 

Este documento informa detalhadamente o procedimento de criação dos dois tipos de 
receitas, básica e avançada. 
 

Obs: O software demonstrativo foi criado com uma IHM de 07”, caso seu equipamento seja de 

outro tamanho, faça a conversão para o tamanho desejado. 

IHM – XPANEL 

 Configurando receitas 

 

Introdução. 
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Programação da receita. 

 

 

Os recursos que ela oferece são: 

 Ter o recurso de editar e fazer o download da receita, selecionando 

a opção CARREGA/CONFIGURA. 

 Permite também a visualização dos ingredientes e seus valores, que 

no caso deste exemplo, foi colocado apenas 3 variáveis que 

corresponde a 3 ingredientes, porém é possível colocar qualquer 

quantidade, desde que caiba na tela. 
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Modo de criar a estrutura. 

Para criar uma estrutura de receita, é necessário criar três variáveis 

analógicas e uma variável digital para gerenciar as informações das 

receitas. 

 

 

Como a imagem ilustra, após clicar em recipe e abrir o quadro de 

configuração, é necessário declarar as words e o bit. 

Recipe Area Start Position: Declarar uma variável qualquer que não esteja 

em uso, para determinar o ponto inicial dos ingredientes. Ou seja se 

D0000 é a variável de início, em uma receita que tem 5 ingredientes, ela 

locará de D0000 à D0004. As outras três variáveis tem a importância de 

gerenciar as informações da receita. 

A seta vermelha, indica em qual parâmetro o bit tem que estar declarado. 

A parte em azul, representa a configuração da quantidade de 

ingredientes, que é o ‘’Data Number’’ e o ‘’Group” é quantidade de grupos 

de receitas. 
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Grupos de receitas. 

 

Na imagem acima temos estrutura pronta, com três grupos de receita e 

com três ingredientes. Agora é necessário passar as informações para a 

tela da IHM. 

 

Todos os itens colocados na tela da ihm, ex: Variáveis, botões, textos, são 

objetos. Clicando duas vezes no objeto implantado, é possível determinar 

a ação deste botão. Como é necessário criar um botão para abrir a tela de 

configuração das receitas, está função exige a ação “Comand Expression” 

que permite através de scripts, determinar qual será sua função. No caso 

da configuração da receita, o script é: “RcpConfig()”. Clicar no botão “Ok”. 
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Configuração básica. 

 

 

Na tela acima, temos uma configuração de receita básica. Com três 

variáveis representando os ingredientes, um botão que habilita a 

alteração da receita, alteração dos valores dos ingredientes e também a 

opção download que envia as informações configuradas para as variáveis 

que representam os ingredientes. 
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Configuração Avançada. 

Os recursos que ela oferece são : 

 Poder visualizar qual receita o clp trabalha atualmente. 

  Ter o recurso de editar receitas com acesso privado, selecionar e 

carregar receitas sem ir para a tela de configuração, isso é feito 

criando funções específicas.  

 

A seguir iremos ver alguns exemplos: 
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Modo de criar esta estrutura. 

Com a estrutura da receita básica, é o começo para desenvolvermos a 

avançada, a criação da estrutura não interfere nas implementações que 

irá ter. 

Primeiro, vamos criar os níveis de acesso, para que apenas alguns usuários 

tenham acesso à edição de receitas. 

 

Na opção “security” é onde cria se os usuários. 

Agora, já temos um cadastro efetuado, com um certo nível, que no 

exemplo acima foi determinado dez. 

Vamos determinar nas funções, os níveis de usuários que terão acesso a 

tais recursos. 
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Determinando usuários que efetuaram a edição de 

receitas. 
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 Configurando usuários 

 

Nas imagens acima, temos a tela “Menu” do projeto, quando colocamos 

qualquer objeto na tela, o Xpanel nos da a opção de determinar a função 

touch, e na aba security, determinamos o nível que o usuário terá para 

poder acessar. Exemplo: 

Usuários que tenham o nível acima que cinco, poderão acessar está 

configuração de receitas, no caso do exemplo do print acima. 

Procedimento para a configuração de nível é simples, clicar na opção 

“touch” e ir na aba “security” para determinar o nível mínimo para poder 

acessar. 
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 Informações sobre contas de usuários. 

Se o usuário estiver cadastrado com um nível igual ou maior que o 

mínimo, poderá acessar normalmente. 

Vamos criar uma tela de login, onde o usuário irá logar sua conta, para 

pode efetuar edição. 

 

 

Na aplicação demonstrativa, tem um exemplo de como configurar contas 

de usuário. 
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 Procedimentos 

 

É necessário determinar uma função em um objeto, que ao ser 

pressionado nos habilite um quadro de usuários. E um objeto que ao ser 

pressionado, efetue logoff. 

 

Na próxima imagem temos um exemplo de como criar um “logoff”. 
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Basicamente é o mesmo conceito da criação do botão login. Porém a 

instrução que determina sua função, será a “LogOff()”. 
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Seleção das receitas. 

Para selecionar a receita desejada, é necessário criar uma variável tipo 

string, para ser possível a visualização de caracteres alfa numéricos. 
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 Funções avançadas 

Após ter criado a variável string, é necessário associar funções à ela. 

Para selecionarmos a receita, temos que criar uma botão, na ação 

“Comand Expression” para decrementar um valor e retornar as receitas 

que já foram visualizadas, temos um exemplo desenvolvido neste projeto, 

(lembrando que este é o botão “down”). 

if( AUX > 0 ) 

{ 

AUX = AUX -1; 

} 

GRUPO = GetRcpGroupName("ice cream",AUX);  

RcpFileRead("ice cream",AUX); 

RcpSetSysMem("ice cream",0); 
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 Lógica de programação 

E para criar um botão up, que avance as receitas, a seguir temos o 

exemplo: 

if( AUX < 2 ) 

{  

AUX = AUX +1; 

} 

GRUPO = GetRcpGroupName("ice cream",AUX);  

RcpFileRead("ice cream",AUX); 

RcpSetSysMem("ice cream",0); 
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 Lógica de programação 

A criação destes botões funcionam da seguinte maneira. 

Os botões estão associados a uma word virtual, que se estiverem na 

condição determinada, ao ser pressionados, irão incrementar valor, ou 

decrementar. 

if( AUX < 2 ) 

{ 

AUX = AUX +1; 

} 

 

E na segunda parte da função. 

É associado a variável string “GRUPO” com o grupo de receitas “ice 

cream” e a word virtual “AUX”. 

Com essas funções determinadas, já temos a seleção de receitas pronta. 

 

 

 

 

 

 

 

 



    Nota de Aplicação IHM 004 
  

 
 
 

                                                                                                 Documento: RECEITAS – BÁSICA E AVANÇADA 
                                                                                                                                                   Data Emissão: 13/02/2015 
                                                                                                                                                   Revisão: 0 

As informações contidas neste documento são propriedade da ATIVA AUTOMAÇÂO, sendo vetada a reprodução ou utilização para outras finalidades senão 
aquelas a que se destinam, sem prévia autorização. 

 

 Download de receitas. 

Com a estrutura avançada praticamente pronta, é necessário criar um 

botão que carregue as informações da IHM, no CLP. 

 

Foi criado um retângulo, com a ação “Command expression” 

RcpDownload("ice cream", AUX); 

Ao ser pressionado, ele carrega as informações configuradas na receita da 

ihm, no clp. 

 

 

 


