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PLCnext Technology – Simulink©-työkalut 

PLCnext Technology sisältää kaksi työkalua Matlab Simulink© –suunnitteluohjelmalle. PLCnext-
kontrollerin AXC F 2152 - 2404267 muuttujat voidaan yhdistää Simulink-projektiin PC Worx 
Target for Simulink - 2400041 –lisäohjelmalla ja Simulink-projektit voidaan tuoda PLCnext 
Engineer - 1046008 –ohjelmointialustaan Viewer for Simulink –add-on-työkalulla. 

 

PC Worx Target for Simulink: 

PC Worx Target for Simulink integroi työkaluketjut ja määrittää dataliitäntöjen (porttien) paikat 
PLCnext-kontrollerien ja Simulink©-suunnitteluohjelman välillä. Tehdessäsi Simulink©-modellia 
voit liittää Global Data Spacen (GDS) In/Out-portit suoraan dataliitännäksi, konfiguroida Targetin 
asetukset (esim. AXC F 2152 –kontrollerille) ja rakentaa (build) modellin. Tämän jälkeen Target 
on luonut .pcwlx (PC Worx Engineer Library) -tiedoston asetuksissa määrättyyn polkuun, mikä 
sisältää jaetun modellin metatiedot. Tämä tiedosto voidaan sitten avata PLCnext Engineer –
ohjelmontialustalla normaalina ohjelmana ja konfiguroida kontrollerille, mikä sitten lähettää 
In/Out-tietonsa suoraan Simulinkille debug-tilassa. 

 

 

Kuva yllä: Vasemmalla Simulink©-suunnitteluohjelma ja oikealla PLCnext Engineer –
ohjelmointialusta. Molemmissa ohjelmissa pyörivät yhtä aikaa Simulinkillä© luotu modelli debug-
tilassa. 

https://www.phoenixcontact.com/product/2404267
https://www.phoenixcontact.com/product/2400041
https://www.phoenixcontact.com/product/2400041
https://www.phoenixcontact.com/product/1046008
https://www.phoenixcontact.com/product/1046008
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PC Worx Target for Simulink – FAQ: 

Mitkä Matlab Simulink© ja PC Worx Target for Simulink -versiot ovat yhteensopivia? 
 Matlab Simulink© –versio  
  

  PC Worx Target for Simulink –versio 
 1.30  1.31  1.40* 

 2016a  x  x  x 
 2017a    x  x 
 2018a      x 
*saatavilla kesällä 2019 

Voiko PC Worx Target for Simulinkiä käyttää myös PLCnext Engineer –ohjelmointialustan 
kanssa? 

- PC Worx Target for Simulink on yhteensopiva PLCnext Engineer –ohjelmointialustan 
kanssa, versiosta 2019.0 LTS alkaen, mutta myös PLCnext-kontrollerien 
ohjelmistoversio vaikuttaa yhteensopivuuteen. 

 PC Worx Target for Simulink -
versio 

   PLCnext kontrollerin 
ohjelmistoversio 
 1.x  2019.x 

 1.30  x  x 
 1.31  x  x 
 1.40*    x 
*saatavilla kesällä 2019 
 
Mikä aiheuttaa virhekoodin: “Unable to find Members within the CGType scope"? 

- Tämä virhekoodi johtuu yleensä väärän yhteensopivuusversion käytöstä. Tarkista 
version yhteensopivuus yllä olevista taulukoista. 

Mitä porttia PLCnext-kontrolleri käyttää Simulinkille©? 
- External mode portti Matlab Simulinkille on: 17725 

 

Katso myös Phoenix Contact Technical Supportin opastukset PC Worx Target for Simulink –
ohjelmalle: 

- How to prepare a Simulink model for PLC programming | #1 Simulink with PLCnext 
Technology 
https://youtu.be/oI60uEzeAHA 
 

- How to execute a PLC program based on a Simulink model | #2 Simulink with PLCnext 
Technology 
https://youtu.be/4eEvbAug7rs 
 

- How to set up an External Mode execution | #3 Simulink with PLCnext Technology 
https://youtu.be/QWIueSvQuxg 

https://youtu.be/oI60uEzeAHA
https://youtu.be/4eEvbAug7rs
https://youtu.be/QWIueSvQuxg
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Viewer for Simulink – PLCnext Engineer add-on: 

PLCnext Engineer -ohjelmointialustaan on 
saatavilla Viewer for Simulink -lisäosa, minkä 
avulla Simulink©-modelleja voi seurata ilman 
Simulink©-suunnitteluohjelmaa. Tämän 
mahdollistaa esimerkisi yllä mainitun Targetin 
avulla tehty PLCnext kirjasto-tiedosto .pcwlx (PC 
Worx Engineer Library), joka sisältää myös 
tarvittavat tiedot Simulink©-modellista. 

Debug-tilassa Viewer for Simulink -lisäosalla on 
myös mahdollista seurata Simulink©-modellin 
sisällä liikkuvia muuttujia ja niiden arvoja, mutta 
modellia ei pysty muuttamaan, koska se on vain 
metatieto ja kuva oikeasta modellista. 

 

 

Kuva yllä: Simulink©-modelli avattuna PLCnext Engineer -ohjelmointialustassa Viewer for 
Simulink -lisäosan avulla. 
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Viewer for Simulink -lisäosan avulla voi siis tarkastella PLCnext Engineerin Global Data Space 
(GDS) -muuttujien lisäksi Simulink©-modellien sisällä olevia arvoja, sekä kirjoittaa In/Out –
porttien arvoja kesken debug-tilan. Modellin sisältämät Display blockit näyttävät niihin menevän 
arvon reaaliajassa ja linjojen väri muuttuu boolean arvojen mukaisesti. Viewer for Simulink lisää 
modellissa olevat muuttujat myös globaalien muuttujien etsintätyökaluun, joka helpottaa 
muuttujien löytämistä, debug-tilan aikana muuttamista ja seuraamista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lisätietoa: 
Jarkko Aho 
Application Engineer 
PLCnext Technology 
E-mail: jaho@phoenixcontact.com 
Phone: +358 50 911 7585 
http://www.phoenixcontact.fi 
www.plcnext-community.net 
 

http://www.phoenixcontact.fi/
http://www.plcnext-community.net/
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