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1. Recipegroup Manager 
На додаток до Рецептів, Recipegroup Manager надає наступні функціональні 
можливості: табличне представлення (стандартного або конфігурованого 
формату), вільне розміщення динамічних елементів, доступ до рецептів через 
OLE, непряме виконання рецепту (залежність від значення змінної у момент 
активізації зображення), вільне групування. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.1. Розробка в Редакторі 
 
1.1.1. Створення зображення типу Recipegroup manager 
Для того, щоб використати в онлайн режимі рецепти, в Редакторі необхідно 
створити спеціальне зображення типу Recipegroup manager. Після створення 
такого зображення необхідно розмістити всі елементи управління, які можна 
вставити з головного меню Control elements. 

 

1.1.2. Створення групи рецептів 
Існує два способи створити нову групу рецептів. 
Контекстне меню Recipes  Пункт Recipegroup new з контекстного меню 

Recipes менеджера проектів. 
Вікно деталізованого перегляду 
Recipegroup Manager Через відповідну ікону на панелі інструментів вікна 

деталізованого перегляду рецептів. 
 

1.1.3. Додавання змінних до групи рецептів 
Група рецептів складається з певних змінних і рецептів. 

 
Вставка змінних здійснюється через пункт Add variable контекстного меню (при 
натисненні правою кнопка миші). 
Також є можливість використовувати змінні інших завантажених проектів. 
Для кожної групи рецептів можна визначити межі мінімального і максимального 
значення для змінних. 
 
У Recipegroup Manager Ви можете всі змінні відсортувати. Для цього необхідно 
вибрати змінні, порядок яких Ви хочете змінити, і вибрати одну з наступних дій: 

- у контекстному меню виберіть пункт UP або DOWN 
- перемістіть змінні за допомогою Drag&Drop 

Також можна перемістити змінні в діалоговому вікні вибору змінних, 
використовуючи кнопки стрілок в нижньому правому кутку. 
 

1.1.4. Додавання рецептів до групи рецептів 
Створіть нову групу рецептів: 

 



Створіть новий рецепт (правою кнопкою миші Recipe new). 

 
! Нові рецепти автоматично створюються із заданою за умовчанням назвою, 
наприклад, Recipe_0. Для кожного нового рецепту генерується його 
індивідуальний порядковий номер.  

 

1.1.5. Редагування рецепту 
Рецепти в групах рецептів редагуються через діалогове вікно Recipegroups. 

 
 
Rrecipe number Номер рецепту. 
Sync. Write Активна: під час запису рецепту всі кнопки на зображенні груп 

рецептів деактивуються, доки від драйвера не поступить 
підтвердження про те, що всі значення були записані успішно, 
або перевищено певний час очікування. 
Неактивна: значення рецепту записуються, не чекаючи 
отримання підтвердження від драйвера. Всі кнопки 
залишаються активними і можуть негайно бути використані. 



Підтвердження драйвера визначається за станом біта WR-SUC. 
Якщо він встановлений в 1, то значення записані успішно. Ця 
установка може бути змінена в режимі Runtime за допомогою 
кнопки Rename recipe на зображенні Recipegroup Manager. 

Standby time [ms] Якщо активізована опція Sync.Write, то тут визначається час 
очікування, по закінченню якого, активізуються всі кнопки 
зображення груп рецептів. 

 Якщо для опції Waiting time визначене значення 0, система 
управління обчислює час очікування таким чином: 
3000 + (100*кількість точок даних). Ця установка може бути 
змінена в режимі Runtime за допомогою кнопки Rename recipe 
на зображенні Recipegroup Manager. 

Authorization groups У режимі Runtime доступ до зміни рецепту мають тільки 
визначені в цій опції користувачі. Це має на увазі також і 
можливість перейменовувати, видаляти рецепт, зчитувати його 
значення з апаратних засобів.  
Доступ до зміни групи рецептів має тільки той користувач, який 
має доступ до зміни всіх рецептів цієї групи. 

 
Дані в списку (не можуть змінюватися): 
PV  Назва змінної 
Unit  Одиниця вимірювання змінної  
 
Дані в списку (зміни впливають на групу рецептів): 
Min  Значення мінімуму змінної 
Max  Максимальне значення змінної 
 
Змінні рецептів (зміни впливають на поточний рецепт): 
Action  Функція, яка виконуватиметься разом із змінною 
Source Значення, яке оброблятиметься функцією 
 
Дані в стовпцях PV, min, max і unit не можуть бути змінені, і служать тільки в 
інформаційних цілях. 
 
Дії: 

 
 



Дія   Джерело  
No action  Немає запису. Дезактивує змінну в цьому рецепті. 
Switch to spontaneous value Немає запису. Перемикання до 

безпосереднього введення значення. 
Modify spontaneous value Введення необхідного значення. Встановлює в 

змінну довільне значення. 
Switch to and modify  
spontaneous value Введення необхідного значення. Перемикання до 

безпосереднього введення значення і його установка. 
Modify alternate value Введення необхідного значення. Встановлює в змінну 

альтернативне значення. 
Switch to and modify  
alternate value Введення необхідного значення. Перемикання до 

безпосереднього введення значення і його установка. 
Switch off spontaneous value Джерело: відсутній. 
Switch on spontaneous value Джерело: відсутній. 
User status Інформація про стан. Встановлює відповідний біт стану. 
Connect with PV Назва змінною. Значення змінної набуває встановлене в 

джерелі значення. Натиснення правою кнопкою миші 
відкриває контекстне меню. При виборі команди PVs 
відкриється список змінних, з якого необхідно вибрати 
початкову змінну. Тут також можна використовувати як 
початкові змінні інших завантажених проектів. 

 
! Якщо використовується функція Read all values, система попросить користувача 
авторизуватися.  У зв'язку з цим, ці функціональні можливості не можуть 
використовуватися для проектів, до яких пред'являються строгі стандарти FDA. 
 

1.1.6. Конфігурація фільтру рецепту 
Діалогове вікно фільтру Recipe group Manager складається з двох вкладок. 
Вкладка Recipe selection дозволяє вибрати рецепт, який необхідно виконати / 
вважати / експортувати / імпортувати. 

 
 
Після вибору рецепту можна перейти до вкладки Options. 



 

1.1.6.1. Вибір рецепту 
Вкладка Recipe selection дозволяє вибрати рецепт, який необхідно виконати / 
зчитати / експортувати / імпортувати. 

 
 
Після вибору рецепту можна перейти до вкладки Options. 
 

1.1.6.2. Опції 
На закладці Options визначається дія, яку необхідно зробити.  

 
 
Режим рецепту: 
Start recipe  Виконання вибраного рецепту. 
Read recipe Значення відповідних змінних зчитуються у вибраний рецепт. 
Duplicate and read Значення відповідних змінних зчитуються в новий рецепт. 

Назва і номер нового рецепту визначається в опціях select 
recipe number with variable або duplicate recipe with variable. 



Recipe export Експорт рецепту, відповідно до Export/Import file. 
Import recipe Імпорт рецепту, відповідно до Export/Import file. 
 
Загальне: 
Filter dialog Відкриття в онлайн режимі під час виконання функції 

діалогового вікна фільтру. 
Only selection Заборона на додавання, видалення або редагування рецептів. 

Можуть бути виконані тільки вибрані дії. 
Only recipe При відкритті діалогового вікна фільтру в закладці Recipe 

selection для вибору доступні тільки рецепти, що належать групі 
рецептів. 

 
Вибір рецепту змінною: 
with variable Активна: виконуваний рецепт визначається поточним 

значенням зв'язаної змінної. Вибір рецепту в закладці Recipe 
selection не має значення. 

 Неактивна: вибір рецепту в закладці Recipe selection має 
значення. 

Variable Відкриття діалогового вікна вибору змінних. 
Rrecipe number Значення вибраної змінної визначає номер рецепту. 
Recipe name Значення вибраної змінної визначає назва рецепту. 
 
Експорт/імпорт файлу: 
Define file name fixly Назва експортного файлу визначається безпосередньо 

користувачем. 
Name Назва експортного файлу. 
Format Вибір формату файлу. 
Read file name from  
variable Назва експортного файлу визначається вмістом рядкової 

змінної. Якщо змінна містить порожній рядок, як ім'я файлу 
використовується назва рецепту. 

Name   Вибір змінної для імені файлу. 
Autom. Naming Замість імені файлу використовується назва рецепту. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



1.2. Функції 
При створенні в контекстному меню деталізованого перегляду стандартної 
функції, система управління для вибраного рецепту автоматично створить 
функцію Recipegroup manager. 
 

1.2.1. Функція Recipegroup Manager 
Ця функція в онлайн режимі записує, зчитує, копіює, імпортує або експортує 
вибраний рецепт Recipegroup Manager (RGM). 
Функція «Recipe group Manager» працює таким же чином, як і «Standard recipe». 
Тобто, експорт / імпорт груп рецептів здійснюється таким же чином, як і для 
стандартних рецептів. 
 

1.2.2. Перемикання на зображення Recipegroup Manager 
Для функції «Picture switch» груп рецептів доступні наступні опції: 
Режим рецепту: 
Filter dialog Цей діалог фільтру відкривається в онлайн режимі під час 

виконання функції. 
Only selection Рецепти не можуть бути додані, видалені або відредаговані. 

Вони можуть бути тільки вибрані. 
Only recipe При відкритті діалогового вікна фільтру в закладці Recipe 

selection для вибору доступні тільки рецепти, що належать групі 
рецептів. 

 
Вибір рецепту змінною: 
with variable Активна: виконуваний рецепт визначається поточним 

значенням зв'язаної змінної. Вибір рецепту в закладці Recipe 
selection не має значення. 

 Неактивна: вибір рецепту в закладці Recipe selection має 
значення. 

Variable Відкриття діалогового вікна вибору змінних. 
Rrecipe number Значення вибраної змінної визначає номер рецепту. 
Recipe name Значення вибраної змінної визначає назва рецепту. 
Формат файлу: 
with format file Активна: відображення рецепту в зображенні визначається у 

файлі звіту. 
Неактивна: відображення рецепту в зображенні здійснюється в 
стандартній таблиці. 

Format file Вибір файлу звіту (*.xrs). Цей файл, має бути раніше створений 
в Report Generator. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.3. Дії в режимі Runtime 
Докладну інформацію щодо змінених в режимі Runtime файлів Ви знайдете в 
розділі Project and Workspace / RT changeable files. 

 
1.3.1. Тип зображення Recipegroup Manager 
Управління і використання рецептів здійснюється через спеціальне зображення 
типу Recipegroup Manager. Після створення такого зображення на нім потрібно 
розмістити всі необхідні елементи управління. Задані за замовчуванням елементи 
управління можна вставити з головного меню Control elements. 
 
Default Автоматичне розміщення заданих за замовчуванням елементів. 

Якщо необхідні не всі елементи управління, вони можуть бути 
пізніше відалені 

Buttons Кнопки 
Filter Відкриття діалогу фільтру зображення рецепту 
Report read selected  
values Значення змінних, вибраних в таблиці, зчитуються з апаратних 

засобів і вводяться в таблицю. Зміни мають бути збережені! 
Report write selected  
values Значення змінних, вибраних в таблиці, записуються в апаратні 

засоби. 
Read all values Значення змінних вибраного рецепту зчитуються з апаратних 

засобів і вводяться в таблицю. Зміни мають бути збережені! 
Write all values Значення змінних, вибраних в рецепті, записуються в апаратні 

засоби у вигляді таблиці, що відображається. 
Column right Переміщення на один стовпець управо. 
Column left Переміщення на один стовпець вліво. 
Table page right Переміщення на одну сторінку управо. 
Table page left Переміщення на одну сторінку вліво. 
Table line up Переміщення на один рядок вгору. 
Table line down Переміщення на один рядок вниз. 
Table page up Переміщення на одну сторінку вгору. 
Table page down Переміщення на одну сторінку вниз. 
Recipe new  Створення нового рецепту. 
Recipe save  Збереження поточного рецепту з тією ж назвою. 
Recipe rename Перейменування поточного рецепту. 
Recipe save as Збереження поточного рецепту з новою назвою. 
Recipe delete Видалення поточного рецепту. 
Recipe export Збереження поточного рецепту як *.txt-файл. 
Import recipe Завантаження поточного рецепту з *.txt-файла. 
Recipe > Перехід до наступного рецепту. 
Recipe >> Перехід до останнього рецепту. 
Recipe < Перехід до попереднього рецепту. 
Recipe << Перехід до першого рецепту. 
Recipe group new       Створення нової групи рецептів. 
Recipe group save      Збереження поточної групи рецептів з тією ж назвою. 
Recipe group rename Перейменування поточної групи рецептів. 
Recipe group save as Збереження поточної групи рецептів з новою назвою. 
Recipe group delete    Видалення поточної групи рецептів. 
Recipe group edit       Редагування поточної групи рецептів. 
Recipe group > Перехід до наступної групи рецептів. 



Recipe group >> Перехід до останньої групи рецептів. 
Recipe group < Перехід до попередньої групи рецептів. 
Recipe group << Перехід до першої групи рецептів. 
Table print  Друк таблиці відображення. 
Recipe value check Для перевірки значень рецепту, всі змінні, які пов'язані з 

рецептом зчитуються і порівнюються з поточними значеннями 
рецептів. Результати порівняння відображаються в стовпці 
«Current value» відповідним кольором. Якщо значення 
збігаються, текст відображається зеленим кольором, якщо ні - 
червоним. 

All value ++ Збільшення значеннь всіх змінних вибраного рецепту на 1. 
All value -- Зменшення значеннь всіх змінних вибраного рецепту на 1. 
All values % Всі значення вибраного рецепту збільшуються або 

зменшуються на значення відсотка, введеного в 
елементі «value %». 

All values math Всі значення вибраного рецепту змінюють свої значення, 
відповідно до математичної операції, введеної в 
елемент «value math». 

Write target to recipe  Запис значень процесу безпосередньо в поточний рецепт і 
негайне їх збереження. 

Find recipe number    Відображення рецепту з номером, введеним в елемент 
«source recipe number». 

 
Загальне 
User name Ім'я користувача, який останній раз вносив зміни до поточного 

рецепту. 
Text 1 Перший рядок коментаря до поточного рецепту. 
Text 2 Другий рядок коментаря до поточного рецепту. 
Last modified time  Дата і час останньої зміни поточного рецепту. 
Rrecipe number Номер шуканого за допомогою кнопки «find recipe number» 

рецепту. 
Value % У цій графі після натиснення кнопки «all values %» вводиться 

відсоток збільшення або зменшення всіх значень змінних. 
Value math  Всі значення вибраного рецепту змінюють свої установки, 

відповідно до математичної операції, введеної після 
натиснення кнопки «all values math». 

Recipe group name Назва або вибір поточної групи рецептів. 
Recipe name Назва або вибір поточного рецепту. 
Table   Відображення поточного рецепту в таблиці. 
Write status Рядок індикації просування процесу запису рецепту (якщо 

процес запису триває більше 1сек.). 
 


