
58 ELEKTRONIKA PRAKTYCZNA 4/2010

podzespoły

Dla używających modułu SIM300 bar-
dzo ważną informacją jest fakt, że SIM900 
jest z nim kompatybilny pod względem wy-
prowadzeń, wymiarów mechanicznych oraz 
realizowanych komend AT (kompatybilność 
w  dół). W  momencie ukazania się tego ar-
tykułu być może produkcja starego SIM300 
będzie już wstrzymana i  stosujący go in-
tegratorzy czy producenci będą zmuszeni 
w  nowych wyrobach zastąpić stary moduł 
nowym. Dzięki wspomnianej kompatybilno-
ści, nie są wymagane żadne poważne zmia-
ny konstrukcyjne. Jedynie klienci zasilający 
RTC napięciem poniżej 2 V będą zmuszeni 
podnieść je do 3 V. Zmiana ta nie wydaje się 
jednak aż tak dużym problemem, natomiast 
urządzenie – po zmianie oprogramowania 
sprzęgającego moduł z  procesorem – może 
zyskać dodatkową funkcjonalność.

SIM900 czy SIM900D?
Oferowane są dwa typu nowego modu-

łu: SIM900 i  SIM900D. Różnica pomiędzy 
nimi polega na wymiarach mechanicznych. 
Model oznaczony literką „D” jest jednym 
z najmniejszych dostępnych na rynku. Jego 
wymiary to zaledwie 24×24×3  mm (ciężar 
3,4 g), podczas gdy większy odpowiednik ma 
wymiary 33×33×3 mm.

Sercem obu modułów jest mikrokontro-
ler z  rdzeniem typu ARM926EJ-S taktowa-
ny częstotliwością 156  MHz. Pozwolił on 
na dwukrotne zwiększenie prędkości pracy. 
Nowa konstrukcja toru radiowego umożli-
wiła zmniejszenie poboru prądu w  trybie 
uśpienia do zaledwie 1,5 mA, przy napięciu 
zasilania z zakresu 3,4...4,5 V.

Moduł może przesyłać dane z  użyciem 
transmisji pakietowej GPRS klasy 10 i 8. Po-
zwala to na zajęcie do 4 szczelin czasowych 
w kierunku downlink (obie klasy) i 1 (klasa 
8) lub 2 (klasa 10, ale po rezygnacji z jednej 
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szczeliny downlink) w  kierunku uplink. 
Maksymalna prędkość transmisji przy ścią-
ganiu danych wynosi w  związku z  tym 
85,6 kbps. Oprócz tego moduł obsługuje tryb 
wdzwaniany CSD (downlink do 14,4  kbps) 
oraz USSD (Unstructured Supplementary 
Service Data) umożliwiający bezpośrednią 
komunikację pomiędzy telefonem komór-
kowym a  poszczególnymi elementami sieci 
komórkowej. Operacje USSD mogą być ini-
cjowane przez aplikacje, bezpośrednio przez 
użytkownika za pomocą klawiatury lub 
przez aplikację w sieci. USSD jest używane 
na przykład do aktywowania usług dodat-
kowych, takich jak przekierowanie rozmów 
przychodzących, zasilenia konta za pomocą 
telekodu lub sprawdzania dostępnego limi-
tu na koncie użytkownika rozliczającego się 
w systemie Prepaid.

Z  punktu widzenia aplikacji nowy mo-
duł ma dwie bardzo ważne cechy. Pierwszą 
z nich jest możliwość pracy w czterech za-
kresach GSM 850, 900, 1800 i  1900  MHz, 
bez konieczności wykonywania zmian 
sprzętowych. Wystarczy wysłać odpowied-
nią komendę konfiguracyjną. Drugą cechą 
jest zaimplementowany stos TCP/IP. Jest 
zgodny ze specyfikacją 3GPP GSM/GPRS 
R99 (poprzednio, w SIM300 – R97). Funkcja 
multipołączenia, wcześniej dostępna tylko 
po wgraniu specjalnego oprogramowania, 
w  nowych modułach jest standardem. Po 
zarejestrowaniu się na stronie producenta 
można pobrać notę aplikacyjną, która tłuma-
czy w jaki sposób zestawić połączenie GPRS 
z  użyciem protokołu TCP/IP. Niezbędny do 
przesłania zestaw komend jest krótki. Widać, 
że producent dołożył wszelkich starań, aby 
ciężar obsługi komunikacji przenieść z apli-
kacji na moduł, co umożliwia użytkowni-

kowi skupienie się na wykonywanym urzą-
dzeniu, a  nie na rozwiązywaniu podstawo-
wych problemów związanych z  transmisją 
danych. Trzeba jednak zauważyć, że przez 
implementację obsługi stosu moduł nie ob-
sługuje trybu transparentnego.

Jak wspomniano, SIM900D pretenduje 
do miana jednego z najmniejszych modułów 
w swojej klasie. Tak naprawdę wybór pomię-
dzy modułami ogranicza się moim zdaniem 
do odpowiedzi na pytanie, czy nowy moduł 
ma być użyty w miejsce starego SIM300, czy 
też przeznaczony jest do nowej konstrukcji? 
W  tym drugim przypadku na pewno warto 
użyć mniejszego SIM900D, co pozwoli za-
oszczędzić miejsce w obudowie i na płytce. 
Porównanie modułów pokazano na fot. 1.

W  tab.  1 wymieniono podstawowe 
parametry techniczne modułów SIM900 

dodatkowe informacje:
SOS electronic
ul. Tatarkiewicza 17, 92-753 Łódź
tel. 42-648-45-76, faks 42-648-45-76
www.soselectronic.pl, www.sim.com
e-mail: info@soselectronic.pl

Fot. 1. porównanie wielkości modułów 
sIM900 i sIM900d
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i  SIM900D, natomiast na rys.  2 pokazano 
rozmieszczenie ich wyprowadzeń.

Połączenie z systemem 
nadrzędnym

Moduł ma dwa interfejsy UART, z  któ-
rych jeden jest używany do połączenia 
z  systemem nadrzędnym (UART1), a  drugi 
służy do aktualizacji oprogramowania oraz 
komunikacji z systemem uruchomieniowym 
(UART0). Producent zaleca, aby ten interfejs 
był dostępny w  aplikacji (wystarczy złącze 
wlutowane w  płytkę), bez względu na jej 
przeznaczenie, ponieważ może to ułatwić 
rozwiązywanie ewentualnych problemów 
technicznych.

Przez UART1 system nadrzędny przesyła 
komendy AT kontrolujące pracę modułu oraz 
odbiera dane i  informację zwrotną. Ten in-
terfejs może pracować w  trybie z włączoną 
kontrolą sprzętową transmisji lub bez niej. 
W  tym drugim przypadku, doprowadzenia 
DCD i DSR można pozostawić niepodłączo-
ne. Wejście DTR modułu może służyć do 
aktywowania modułu (wyjście z trybu uśpie-

produkowała zestaw uruchomieniowy 
(fot.  3) ułatwiający opracowywanie aplika-
cji. Na płytce zestawu zamontowano układy 
umożliwiające wykorzystanie wszystkich 
funkcji modułu. Można zestawiać zarówno 
połączenia głosowe, jak i danych.

Warto pochwalić producenta zarówno 
za zestaw ewaluacyjny, jak i za materiały do-
stępne na stronie. Często bowiem zdarza się, 
że azjatyckie przedsiębiorstwa dają skąpą 
dokumentację, a  na ich stronach niezmier-
nie trudno znaleźć potrzebne informacje np. 
w języku angielskim. Inaczej jest w przypad-
ku SIMCom-a. Po zarejestrowaniu się na stro-
nie internetowej firmy, użytkownik uzyskuje 
dostęp do dziesiątek PDF-ów omawiających 
różne aplikacje, różnych produktów SIM-
Com, w tym do kilku związanych ze specy-
ficznymi cechami nowych modułów.

Podsumowanie
Rynek nowoczesnych komponentów 

w  większości przypadków wydaje się być 
zorientowanym na cenę. Z  całą pewnością 
producenci OEM cenią sobie też jakość wy-
konania i bezawaryjność, ponieważ nikt nie 
byłby zadowolony musząc wymontowywać 
i  wymieniać podzespoły. Z  drugiej strony, 
przy podobnej jakości wykonania i podobnej 
funkcjonalności, jeśli nie ma innych przesła-
nek, to z całą pewnością klient zachowa się 
racjonalnie i wybierze tańszy produkt.

Moduł SIM340 jest jeszcze dostępny 
w  ofercie wielu dystrybutorów w  cenie de-
talicznej około 120 złotych brutto. Zapewne 
koszt zakupu modułu dla odbiorcy hurto-
wego jest o wiele niższy. Jeśli jego nowocze-
sny odpowiednik SIM900 będzie oferowany 
w podobnej cenie, to zapewne – przy opisa-
nej wcześniej funkcjonalności – znajdzie za-
stosowanie w licznych aplikacjach.

Jacek Bogusz, ep
jacek.bogusz@ep.com.plFot. 3. zestaw ewaluacyjny do modułu sIM900d

Tab. 1. Podstawowe parametry techniczne modułów SIM900/SIM900D
Pasma częstotliwości 850, 900, 1800 i  1900 MHz

Transmisja GPRS

– Klasa 8 i  10, maksymalna przepływność 85,6  kbps
– Schematy kodowania CS1...CS4

– Tryb nieprzeźroczysty
– Stos PPP

Faks – Transmisja faksów grupy 3, klasy 1
– Prędkość transmisji CSD do 14,4 kbps

SMS Wysyłanie i  odbiór wiadomości w  trybach Text (Mode 1) i  PDU 
(Mode 0)

Głos

– Transmisja w  trybach HR (Half Rate), FR (Full Rate), EFR (En-
hanced HR)

– Usuwanie sygnału echa
– AMR

Zgodność z  GSM phase 2/2+ – klasa 4 (2  W  przy 850 lub 900 MHz)
– klasa 1 (1  W  przy 1800 lub 1900 MHz)

Wymiary
– SIM900D: 24×24×3  mm
– SIM900: 33×33×3  mm

(ciężar około 3,5 gr.)

Interfejsy Karta SIM 1,8/3  V, analogowe wejście audio, zasilanie awaryjne 
RTC, SPI, 2×UART, 12×GPIO, PWM, ADC, I2C

Napięcie zasilania 3,4...4,5  V
Zakres temperatur pracy –30...+80°C

Rys. 2. Rozmieszczenie wyprowadzeń 
modułu sIM900

nia), natomiast wyjście RI do sygnalizacji sy-
gnału dzwonienia lub nadejścia wiadomości 
SMS. Dodatkowo, moduł ma wyprowadze-
nia umożliwiające podłączenie diod LED sy-
gnalizujących stan pracy.

W  pewnych zastosowaniach może być 
ważne, że producent wyposażył moduł w 12 
linii GPIO, których stan można odczytywać 
lub zmieniać odpowiednimi komendami AT. 
Napięcie logicznej „1” wynosi 2,8  V (obo-
wiązuje również dla UART). Jeśli nadrzędny 
system nie będzie kompatybilny z tym pozio-
mem napięcia, to należy użyć dodatkowego 
układu dopasowującego.

Moduł wspiera zarówno obsługę kart 
1,8 V jak i 3 V.

Zestaw uruchomieniowy
Oprócz starannie opracowanej doku-

mentacji, firma SIMCom opracowała i  wy-


