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1 Introdução 

Neste Open Day são demonstradas diversas maneiras de utilização das bibliotecas. São 

desenvolvidas atividades no intuito de melhorar uma aplicação E3 utilizando objetos ElipseX. 

As bibliotecas auxiliam projetos antes demorados e complexos a se tornarem projetos com 

um desenvolvimento mais rápido, evitando a repetição de telas e objetos. Estas bibliotecas 

são também utilizadas para otimizar no tempo de manutenção da aplicação. 

1.1 Pré-Requisitos 

 Treinamento E3 Desenvolvedores 

1.2 Objetivos 

O objetivo deste Open Day é mostrar o conceito e uso dos seguintes itens: 

 XControls 

 XObjects 

 Evento CustomConfig 

 Tela Indexada 

 Tipos não padrão para propriedades de XControls e XObjects 

 



 

 

2 Bibliotecas ElipseX 

O E3 possui ferramentas que permitem transformar qualquer objeto ou conjunto de objetos 

de uma aplicação em uma Biblioteca do Usuário. A ideia das Bibliotecas de Usuários 

(chamadas de ElipseX) vem das linguagens de programação orientadas a objetos, onde 

diversos componentes podem ser compartilhados entre projetos sem que seja necessário 

desenvolver novamente cada um dos objetos. O uso de Bibliotecas no E3 é altamente 

recomendável, devido ao ganho de produtividade que elas trazem. Algumas das vantagens 

dos ElipseX: 

 Reutilização de código 

 Minimização de testes durante o desenvolvimento 

 Criação de interfaces padrão para os objetos desenvolvidos 

 Diminuição do tempo de desenvolvimento de novos projetos 

 Proteção do conteúdo do projeto 

 



 

3 Aplicação 

Neste Open Day, vamos desenvolver um objeto configurável em uma biblioteca (XObject e 

XControl). 

3.1 Exercícios 

1. Inicie o E3 Studio e selecione a opção Criar um Domínio novo. Selecione o item Aplicação 

Padrão na janela Tipo de Aplicação e renomeie a aplicação para "OpenDay_ElipseX". 

 
Figura 1: Criar um novo Domínio 

2. Após criar o Domínio e o projeto, adicione à aplicação uma nova Biblioteca chamada 

"Lib_OpenDay". 



 

 

 
Figura 2: Criar uma nova Biblioteca 

 



 

4 XControl 

O XControl define uma interface gráfica com o usuário, que pode ser composta de quaisquer 

objetos do E3, e tem o propósito de ser multiplicada facilmente pelo projeto. 

 
Figura 3: Aba Design de um XControl 

 
Figura 4: Aba Propriedades de um XControl 



 

 

A edição do objeto gráfico pode ser feita da mesma forma como é feita a edição de uma Tela, 

possuindo os mesmos recursos gráficos e opções. Pode-se inserir XControls em qualquer Tela, 

ou ainda dentro de outro XControl. 

NOTA: Se o tamanho deste objeto for alterado na view de Design da Biblioteca e registrado 
novamente, é necessário selecionar a opção Tamanho Original no menu contextual da Tela 
para que a alteração seja visível. 

4.1 Exercícios 

Neste exemplo vamos criar um objeto Exaustor padrão. 

1. Crie um XControl chamado "Exaustor". 

 
Figura 5: Criar XControl 

2. Na aba Design, insira o objeto CoolFanAnimationFrame1, da categoria Blowers da Galeria 

de figuras. 

 
Figura 6: Objeto CoolFanAnimationFrame1 

NOTA: Caso não possua uma licença de Studio, utilize a figura exaustor.wmf fornecida pelo 
instrutor, adicionando-a como Recurso. 



 

 
Figura 7: Recursos 

3. Desagrupe a figura e forme dois grupos: um da parte central e outro da parte externa. 

 
Figura 8: Desagrupar a figura 

4. Posicione a parte central da figura sobre a parte externa e adicione uma Animação por 

Rotação, modificando a propriedade RotationAngle para "359". 

 
Figura 9: Animação por Rotação 

5. Crie a propriedade Rotacao, conforme a figura a seguir. 



 

 

 
Figura 10: Propriedade Rotacao 

6. Associe a propriedade Rotacao com a propriedade Value da Animação. 

 
Figura 11: Associação na propriedade Value 

7. Para que o novo objeto possa ser utilizado, é preciso registrá-lo. Salve as modificações, 

clique com o botão direito do mouse em Bibliotecas de Objetos e selecione a opção 

Registrar bibliotecas carregadas. 



 

 
Figura 12: Registrar bibliotecas carregadas 

8. Insira uma instância do XControl Exaustor na Tela Inicial. Isto pode ser feito clicando com 

o botão direito do mouse na Tela e selecionando o item Inserir - Exaustor, ou selecionando 

o item Exaustor na seção Lib_OpenDay da Galeria. 

 
Figura 13: Inserir Exaustor 

 
Figura 14: Objeto Exaustor na Galeria 



 

 

9. Crie um Tag do tipo Demo em Objetos de Servidor - Objetos de Dados - Dados, 

modificando a propriedade Scan para "100" e a propriedade Type para RampUp. 

 
Figura 15: Inserir Tag Demo 

10. Associe a propriedade Value do Tag Demo com a propriedade Rotacao do objeto Exaustor 

na Tela. 

 
Figura 16: Propriedade Rotacao do Exaustor 

11. Para cada instância é necessário criar um Tag Demo adicional. Pode-se modificar a 

propriedade Period e mudar a velocidade de rotação de cada objeto. 

 



 

5 XObject 

Além dos Objetos gráficos XControls, pode-se criar uma biblioteca de dados, denominada 

XObject. Com ela, pode-se definir uma estrutura de dados que é executada no Servidor. Tal 

estrutura pode realizar cálculos, associações, comunicações, verificação de alarmes, registro 

histórico, etc., independente de haver alguma interface gráfica (Viewer) aberta ou sendo 

executada naquele momento. 

 
Figura 17: Biblioteca do tipo XObject 

Podem ser inseridos em um XObject quaisquer módulos do E3 que sejam executados no 

Servidor, a saber: 

 Drivers de Comunicação e Drivers de Comunicação OPC 

 Servidores de Alarmes e Alarmes 

 Fórmulas 

 Servidor de Dados 

 Históricos 

Isto permite que se possa definir como uma Biblioteca um sistema complexo de 

gerenciamento, que pode ser facilmente replicado quantas vezes forem necessárias em um 

aplicativo. 

IMPORTANTE: Veja que tanto os XControls quanto os XObjects só podem se relacionar com o 
mundo externo através das propriedades (ou ainda através do mouse e teclado, no caso dos 
XControls). Isto significa que não se pode acessar dados internos de um XObject ou XControl, 
exceto de dentro do próprio objeto. 



 

 

5.1 Exercícios 

Neste exercício vamos criar um XObject com um Tag Demo. Vincularemos este XObject ao 

XControl Exaustor, tornando automática a criação de um Tag Demo para cada instância do 

objeto Exaustor. 

1. Adicione um XObject na biblioteca, chamado de "TagExaustor". 

 
Figura 18: Objeto TagExaustor 

2. Crie as propriedades status, velocidade e rotacao, conforme a figura a seguir. 

 
Figura 19: Propriedades de TagExaustor 

3. Para simular a rotação, insira um Servidor de Dados no XObject com o nome de "Dados1". 

4. Na pasta Dados1, insira um Tag Demo com o nome "Rotacao", do tipo Rampa de descida 

(5 - RampDown) e com a propriedade Scan com o valor de 100 ms. 

5. Associe as propriedades Value, Enable e Period do Tag Demo com as propriedades 

rotacao, status e velocidade, respectivamente, conforme a figura a seguir. 



 

 
Figura 20: Propriedades do Tag Demo 

6. Insira uma instância do XObject na pasta Dados do Servidor de Dados. 

 
Figura 21: XObject na pasta Dados 

7. No XControl Exaustor, remova a propriedade rotacao e insira a propriedade Fonte, do tipo 

TagExaustor. 

 
Figura 22: Propriedade Fonte 



 

 

8. Refaça a Associação da animação, agora usando a propriedade Fonte. 

 
Figura 23: Associação na Animação 

9. Na TelaInicial, associe a propriedade Fonte do objeto Exaustor1 ao objeto TagExaustor1 

do Servidor de Dados. 

 
Figura 24: Associação na Tela Inicial 

10. Modifique as propriedades velocidade e status da instância TagExaustor1 e teste o 

resultado, executando a aplicação. 

 



 

6 Evento CustomConfig 

O evento CustomConfig é um recurso presente a partir da versão 3.2 do Elipse E3. Permite 

criar assistentes de configuração das instâncias de um objeto ElipseX dentro do E3 Studio. 

Uma opção de configuração aparece no menu de contexto das instâncias de ElipseX, sempre 

que existir um script associado ao evento CustomConfig da definição do ElipseX. Quando a 

opção é selecionada no menu, o evento é disparado. 

O texto que aparece na opção do menu pode ser informado na propriedade 

CustomConfigText da definição do ElipseX. Se esta propriedade estiver em branco, aparece o 

texto "Configurar". 

 
Figura 25: Menu Configurar 



 

 

6.1 Exercícios 

Como cada instância do XControl Exaustor precisa estar vinculada a uma instância do XObject 

TagExaustor, vamos criar um script para que, em Studio, o XObject seja criado e vinculado ao 

XControl. 

1. No XControl Exaustor, insira o script a seguir no evento CustomConfig. 

'Cria um objeto TagExaustor 
Set obj = Application.GetObject("Dados").AddObject("TagExaustor", _ 
  True, "TagExaustor1") 
Fonte = obj.PathName 

2. Insira um XControl Exaustor na Tela. Clique com o botão direito do mouse no objeto e 

selecione a opção Configurar. 

 
Figura 26: Configurar Exaustor 

 



 

7 Tela Indexada 

A Tela Indexada é uma Tela que pode receber e enviar informações a diversos equipamentos 

individualmente. Ao ser aberta, a Tela recebe a informação com o nome do objeto a ser 

associado e então cria automaticamente a Associação. 

Por exemplo, em uma Tela com seis exaustores, ao clicar em qualquer um deles, a Tela com 

informações mais detalhadas deve ser aberta. 

 
Figura 27: Tela em tempo de execução 

A Tela com as informações detalhadas do exaustor é sempre a mesma, o que muda são os 

valores das variáveis mostradas. 

7.1 Exercícios 

Ao clicar em um exaustor, deve ser aberta a sua Tela de comando. Como só há uma única Tela 

de comando e vários exaustores, ao abrir a Tela deve-se informar o nome do exaustor para o 

qual são enviados os comandos. 

1. Insira uma novo XControl e renomeie-o para "ComandoExaustor". 



 

 

 
Figura 28: XControl ComandoExaustor 

2. Crie uma propriedade chamada "Fonte", do tipo TagExaustor. 

 
Figura 29: Propriedade Fonte 

3. Na aba Design, insira um objeto Texto para mostrar o nome do exaustor, um SetPoint para 

inserir o valor da velocidade de rotação e um botão do tipo ToggleButton (Liga e Desliga), 

com o texto "On/Off". 

 
Figura 30: Aba Design 

4. Vincule os objetos às propriedades name, velocidade e status, através da propriedade 

Fonte. 



 

 
Figura 31: Associações 

5. No XControl Exaustor, crie um script no evento Click da figura externa do exaustor. 

Arg = Exaustor.Fonte.PathName 
Application.DoModal "TelaComando", , , , , , _ 
  Arg, 1 + 2 + 16 + 64 + 2048 

6. Crie uma Tela chamada "TelaComando" e insira uma instância do XControl 

ComandoExaustor. Adapte o tamanho da Tela para o tamanho da instância. 

 
Figura 32: TelaComando 

7. No evento OnPreShow da TelaComando, crie o script a seguir. 

Item("ComandoExaustor1").Fonte = Arg 

 



 

 

8 Tipos de Propriedades Não 

Padrão 

Podem ser utilizados tipos não padrão para propriedades de XObjects e XControls, como 

IOTags, E3Alarms, Tags Demo, etc. 

Estes tipos fazem com que as propriedades, ao invés de receberem valores numéricos, textos, 

cores, etc. (tipos padrão), recebam objetos de mesmo tipo configurado, ou seja, se uma 

propriedade foi configurada como do tipo DemoTag, ela recebe todas as características e 

métodos do Tag Demo vinculado a ela. 

8.1 Exercícios 

Para este capítulo, vamos acessar os Tags do Simulador Modbus da Elipse Software. 

1. Insira um Driver de Comunicação, selecionando o arquivo Modbus.dll. 

 
Figura 33: Inserir Driver de Comunicação 

2. Na aba Modbus do Driver, modifique a opção Modbus Mode para Modbus TCP. 



 

 
Figura 34: Aba Modbus 

3. Selecione o meio físico Ethernet na aba Setup e, na aba Ethernet, utilize o IP "127.0.0.1" 

e a porta "502". 



 

 

 
Figura 35: Aba Ethernet 

4. Insira uma pasta chamada "Exaustor1" no Driver e adicione dois Tags de Comunicação com 

os nomes "tensao" e "corrente". Configure os parâmetros N destes Tags conforme a figura 

a seguir. 

 
Figura 36: Pasta Exaustor 

5. Copie e cole a pasta Exaustor1 de acordo com o número de exaustores inseridos na Tela, 

tendo o cuidado de mudar o endereço do parâmetro N4. 

6. Execute o Simulador Modbus da Elipse, Elipse Mobus Simulator, e teste a comunicação. 



 

 
Figura 37: Elipse Modbus Simulator 

 

 
Figura 38: Driver executando 

7. Insira no XObject TagExaustor mais duas propriedades, chamadas "Corrente" e "Tensao". 

Configure o tipo da propriedade Corrente como Double e IOTag para Tensao, conforme a 

figura a seguir. 



 

 

 
Figura 39: TagExaustor 

8. No XControl ComandoExaustor, adicione dois Displays e associe-os às propriedades 

Tensao e Corrente do XObject TagExaustor. 

 
Figura 40: ComandoExaustor 

 



 

 
Figura 41: Associações 

NOTA: Como a propriedade Tensao é do tipo IOTag, insira a propriedade Value na Associação. 

9. Associe as propriedades Tensao e Corrente das instâncias TagExaustor aos respectivos 

Tags Tensao e Corrente do Driver de Comunicação. 

 
Figura 42: Associações 

NOTA: Como a propriedade Tensao é do tipo IOTag, não se deve inserir uma propriedade do 
Tag e sim o próprio Tag, diferente da propriedade Corrente, que recebe a propriedade Value 
do Tag. 

10. Execute a aplicação e teste a leitura dos dados. 



 

 

 
Figura 43: Aplicação em execução 

11. Clique em Stop no Simulador e pare a comunicação, verificando o comportamento da Tela 

Comando. 

 
Figura 44: Aplicação parada 

NOTA: Como a propriedade Tensao foi configurada como sendo do tipo IOTag, ela se 
comporta exatamente como um objeto IOTag. Ao perder a comunicação, os Displays e 
SetPoints que estiverem vinculados apresentam a tradicional identificação de falha de 
comunicação, diferente da propriedade Corrente, que mostra o último valor lido. 


