
 

   

   

   

 MATLABدر  الیپورت سر

   

       

    

   

 نیدارد .ا موثری و متعدد دستورات ومه ها برنا MATLAB الیسر یپورتها با ارتباططه راب در

واندن داده از پورت و. کند . نوشتن داده ، خ یراحت م یلیرا خ السری پورت با طهراب دستورات

پورت و پروتکل  السری مورد در است تربهنرم افزار است اما  نیا یبرا یعاد یرها. . از کا

232-RS میرا بدان یزهایچ  

 ست؟یچ الیسر ارتباط

 صورت به کهاست  له یچند وس ایدو  نیارتباط ب یمشترک برا نییپروتکل سطح پا الیسر ارتباط

و  گرید وتری، کامپ نتریمودم ، پر کیتواند  یم گرید له یاست و وس وتریکامپ لهیوس کی معمول

اشاره ،  کیعنوان به فانکشن ژنراتور باشد.  ایو  لوسکوپیاس لیاز قب یعلمـــ له یوس کی ای

 افتیو در ارسال –در زمان  تیب کی - الیاز اطالعات را در روش سر ییهاتیپورت با الیسر

 می ارسال هم سر پشت صورت به را ها تیراه انداز ، ب ایارتباط ، فرستنده و  نیا درکند.  یم

 کهنیا ای مباشیته داش مستقلی خط هر جهت یممکن است برا وتریدو کامپ  ـنیکند. در ارتباط ب

 متصلهم  بهاز دو دستگاه  شتربی که یوقتداده ارسال شود.  جهت دو هر خط در کی یبر رو

 می مشخص که است کهو پروتکل شب نها هستیمآ نیمشترک ب ریمس کی دارای معموال ، شوند

 کند کدام دستکاه اجازه ارسال دارد. 

   RS-232اتصال دو دستگاه توسط 

 قرار ها PCهمه ی  یواسط بر رو نیاست. ا یوتریمدار واسط کامپ نیآشنا تر  RS-232   درگاه

  RS-232کاربرد  نیشتریبرند. ب می رهبهواسط  نیاز ا یمختلف رهایکروکنترکیم نچنیهم و دارد

 یکنند م یدرگاه استفاده م نای از که یگرید اههایمودم است ، اما از دستگ کی  اتصــــــال 

توان  ینام برد. م یتست و مدارات کنترل زاتیجهاکتساب داده ، ت یهاواحد   هاتوان از چاپگـــــر

 استفاده کرد.  نوعیهر  از وتریدو کامپ نیاتصال ب یبرا  RS-232از 

 مچنانه شده اند ، اما جادیا  RS-232 بهنسبت  یترته شرفیو پ عتریسرهای  ، واسط امروزه

232-RS   آسان و  یزریبرنامه  و افزار سخت بهتوان  یآن م لدالی از کهدارد  یخاص تیمحبوب

 .  برد ناماها از دستگ یاریبس یموجود بودن آن بر رو  نچنیهم بودن آن و متیراحت و ارزان ق
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 : الیشروع کار با پورت سر یپروژه ساده برا کی

 دیفرض کن مکنی کار بهساده شروع  شیآزما کی با است تربه الیشروع کار با پورت سر یبرا

  میهخوا یم

 ودید کیو  الیسر یپورت نر کی که است تربهکار  نیا یبرا میسیپورت بنو یرا رو یداده ا 

 .  دیرا آماده کن ینوران

 بهرا  الیسر ٣ یهو پا ینور ودید یمنف یهپا بهرا  الیسر ۵ یه:پا دیصورت عمل کن نای به حال

 مهو در ادا دیمتصل کن وترکامپی بهرا  الیحال پورت سر دیمتصل کن ینور ودید گرید یهپا

 :  دیرا وارد کن رزی دستورات

 :serial دستور

 :سریال را ایجاد می کند. مثال می توان نوشتشئ پورت 

s = serial(‘COM1′); 

 .را ایجاد می کند s که شئ

 :fopen دستور

 .شئ پورت سریال را به وسیله متصل می کند. یعنی در حقیقت پورت را باز می کند

fopen(s) 

 :fwriteدستور

ی این دستور به دیود نوری نگاه کنید که در این در هنگام اجرا fwrite(1) .داده های باینری را در وسیله می نویسد

 .هنگام روشن و سپس خاموش می شود

 :fclose دستور

 .شئ پورت سریال را از وسیله جدا می کند

fclose(s) 

 

 :مشخصات اجزاء پورت سریال

 :مشخصات ارتباطی، خواندن، نوشتن اجزای شئ پورت سریال به طور خالصه در زیر برحسب الفبا آمده اند
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 :مشخصات ارتباطی

 BaudRate:سرعتی که بیتها فرستاده می شوند را مشخص می کند. توضیحات:شما BaudRate  را بر حسب

بیت بر ثانیه پیکربندی می کنید.بیت های ارسالی شامل بیت شروع، بیت های داده، بیت توازن،)اگر به کار 

سرعتی است که  BaudRate .شوند روند( و بیت های توقف هستند.هر چند اگر بیت های داده ذخیره

این معنی را می دهد که  ۹۶۰۰اطالعات در کانال ارتباطی فرستاده می شود در مفهوم پورت سریال باود 

بیت در هر ثانیه است.اگر واحد اطالعاتی یک باود )یک بیت(  ۹۶۰۰پورت سریال قادر به ارسال ماکزیمم 

یک باود به عنوان ده بیت داده شود،)برای مثال،هشت  با هم یکی هستند اگر baudrateو bitrateباشد،

است.  ۹۶۰یعنی baudrate ،۹۶۰۰/۱۰ است ولی ۹۶۰۰هنوز  bitrateپالس بیتهای داده دو چارچوب بیتی(،

را  baudrate را بر حسب بیت در هر ثانیه پیکربندی می کنید.بنابرین در مثال باال baudrate شما همیشه

جه: هم کامپیوتر و هم دستگاه جانبی باید در یک باود تنظیم شوند برای اینکه تنظیم می کنید. تو ۹۶۰۰

کلیک راست  My computer شما بخواهید خواندن و نوشتن موفقی داشته باشید. برای این کار روی آیکون

را انتخاب کرده و از سخت افزار  Device Manager را انتخاب می کنیم در صفحه باز شده Manage کرده

 را انتخاب می کنیم و روی + کلیک می نماییم، روی Ports(Com&Lpt) های موجود در سمت راست

Communicaitions که مربوط به COM1 است دو بار کلیک کرده و در دیالوگ باز شده در تب Port Setting 

شامل  های استاندارد Baudrate .را روی مقدار مورد نظر تنظیم می کنیم Bit per second گزینه

۱۱۰،٣۰۰،۶۰۰،۱۲۰۰،۲۴۰۰،۴۸۰۰،۹۶۰۰،۱۴۴۰۰ ،۱۹۲۰۰،٣۸۴۰۰،۵۷۶۰۰۱۱۵۲۰۰،۱۲۸۰۰۰ 

 .بیت در هر ثانیه است ۲۵۶۰۰۰و

 Databits: تعداد بیت های داده برای ارسال را مشخص می کند.که می توانند پنج،شش،هفت و یا هشت

 .باشند

 Parity:عالمت و یا فاصله استنوع مقابله توازن را مشخص می کند. که خالی، زوج، فرد،. 

 Stopbits:تعداد بیت های بکار رفته شده را برای نمایش انتهای بایت مشخص می کند. 

 Terminator:نوع کاراکتر پایان رساننده را مشخص می کند. مشخصات نوشتن: 

 BytesToOutput:شامل تعداد بایت هایی است که در بافر خروجی جریان دارند. 

 OutputBufferSize:بافر خروجی را برحسب بایت شخص می کند سایز. 

 Timeout: زمان نوشتن برای اینکه عملکرد خواندن و یا نوشتن کامل شود را مشخص می کند. 

 TransferStatus: اگر یک عملکرد خواندن و یا نوشتن آسنکرون در پروسه باشد را نمایش می دهد. 

 ValuesSent:  را نمایش می دهدمجموع تعداد مقادیر نوشته شده در وسیله. 

 :مشخصات خواندن

 BytesAvailable: تعداد بایت های قابل دسترسی در بافر ورودی را نمایش می دهد. 

 InputBufferSize: سایز بافر ورودی را برحسب بایت مشخص می کند. 

 ReadAsyncMode: مشخص می کند که آیا یک عمل خواندن آسنکرون پیوسته است یا دستی ؟ 

 Timeout:  باال توضیح داده شددر. 

 TransferStatus: در باال توضیح داده شد. 

 ValuesReceived: مجموع تعداد مقادیر خوانده شده از وسیله را نمایش می دهد. 
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 :الیکار با پورت سر یتوابع پر کاربرد برا
 :fgetl تابع

 (terminatorخواند)با رها کردن  یرا م لهیاز وس یخط متن کی

 استفاده : حاالت
 tline = fgetl(obj) 

 [tline,count] = fgetl(obj) 

 [tline,count,msg] = fgetl(obj) 

 Obj:است . الیشئ پورت سر 

 Tline:بدون  لهیخواندن متن از وس ،terminator 

 Count:خوانده شده ، شامل  ریتعداد مقادterminator 

 Msgتیشود اگر عمل خواندن با موفق یداده م شینما غامیپ ک:ی 

 نباشد.

 :fgets تابع

 شود.( یم terminatorخواند)که شامل  یرا م لهیاز وس یخط متن کی

 استفاده: حاالت
 tline = fgets(obj) 

 [tline,count] = fgets(obj) 

 [tline,count,msg] = fgets(obj) 

 Obj:است . الیشئ پورت سر 

 Tline:با  لهیخواندن متن از وس،terminator 

 Count:شده ، شامل خوانده  یتهایتعداد باterminator 

 Msgتیشود اگر عمل خواندن با موفق یداده م شینما غامیپ ک:ی 

 نباشد.

 :fprintf تابع

 .سدینو یم لهیرا در وس یمتن داده

 استفاده: حاالت
 fprintf(obj,’cmd’) 

 fprintf(obj,’format’,'cmd’) 

 fprintf(obj,’cmd’,'mode’) 

 fprintf(obj,’format’,'cmd’,'mode’) 

 obj:است . الیشئ پورت سر 

 Cmd:لهیرشته نوشته شده در وس 

 Format:در زبان  لیتبد نییتعC 
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 Mode:آسنکرون نوشته شود . ایکند که داده سنکرون  یمشخص م 

 : fread تابع

 خواند . یم لهیرا از وس ینریبا داده

 استفاده : حاالت
 A = fread(obj,size) 

 A = fread(obj,size,’precision’) 

 [A,count] = fread(…) 

 [A,count,msg] = fread(…) 

 Obj:است . الیپورت سر شئ  

 Size:خواندن یبرا ریمقاد تعداد 

 Precision:ری، و تفسهر مقدار یخوانده شده برا یها تیب تعداد 

 رشناو زیبا مم ریمقاد ایو  حیکاراکتر ، صح به عنوان تهایب

 A:لهیبازگشت داده شده به وس ینریبا یها داده 

 Count:خوانده شده ریمقاد تعداد 

 Msgتیشود اگر عمل خواندن با موفق یداده م شینما غامیپ ک:ی 

 .نباشد

 : fscanf تابع

 است . یخواند ، و فرمت متن یم لهیرا از وس داده
 A = fscanf(obj,formatSpec) 
 A = fscanf(obj,formatSpec,sizeA) 
 [A,count] = fscanf(___) 

 Obj :است . الیپورت سر شئ  

 Format :در زبان  لیتبد نییتعC  

 Size :خواندن یبرا ریمقاد تعداد 

 A :است . یکه فرمت آن متن لهیخوانده شده از وس یها داده 

 Count :خوانده شده ریمقاد تعداد 

 Msg :تیشود اگر عمل خواندن با موفق یداده م شینما غامیپ کی 

  نباشد.

 : length تابع

 کند . یم نییرا تع الیشئ پورت سر هیآرا طول
 Length(obj) 

 :size  تابع

 d = size(obj) 

 [m,n] = size(obj) 
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 [m1,m2,...,mn] = size(obj) 

 m = size(obj,dim) 

obj :است . الیپورت سر شئ 

Dim:الیشئ پورت سر بعد  

D:سطر ها و ستون ها در شئ تعداد 

M :طول بعد مشخص شده ایسطر ها در شئ ،  تعداد 

N :ستون ها در شئ تعداد 
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