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How to Use Arduino and a SIM900 to Control a Relay through SMS
By Muhammad Aqib September 12, 2018
အာဒွီြႏဆို ႏင့္ SIM900 ကဆအ
ို သိုးၿပဳၿပွီး Relay ကဆို SMS စာတဆို ၿဖင့္ ထဆနး္ ခ ဳပ္ၿခင္း
ယခိုပေရာဂ က္တြင္ မဆိုဘိုဆင္းဖိုန္း ၏ SMS စာတဆို ပဆို႔ေ္ာင္ၿခင္း မတ္င့္ Relay ကဆို ထဆန္းခ ဳပ္မာၿဖစ္ပါတယ္။
မဆိုဘိုဆင္းဖိုန္းမ message ကဆိုပဆို႔လဆိုက္မည္ၿဖစ္ၿပွီး SIM900 Module မ message ကဆိုလက္ခရရဆမာၿဖစ္ပါတယ္။
Vehicle tracking ၊ remote automation သဆို႔မဟိုတ္ မဆမဆအဆမ္တြင္မရဆေသာအခါတြင္ အဆမ္ေမြးငါးကဆို အစားေကြ းၿခင္း
အစရဆေသာ ရိုဆးရင္းေသာ ပေရာဂ က္မ ား မ အစ ရဳပ္ေထြးေသာ ပေရာဂ က္မ ား အထဆ SIM900 module မ ားကဆို
အသိုးၿပဳႏဆိုင္ပါသည္။
Serial communication မတ္င့္ SIM900 Module သည္ အာဒွီြႏဆို ကဆို ခ တ
ဆ ္္က္ပါမည္။ ထဆို႔ေနာက္ အာဒွီြႏဆို သည္
လက္ခရရဆေသာ message စာတဆို ေပၚမူတည္ၿပွီး relay ကဆို ဖြင့္ၿခင္း သဆို႔မဟိုတ္ ပဆတ္ၿခင္း ၿပဳလိုပပ
္ ါမည္။
ပေရာဂ က္ အတြက္ လဆအ
ို ပ္ေသာ ပစၥညး္ မ ား
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‘သင့္ရဲ ႔ မဆိုဘဆိုင္းဖိုနး္ ၊ SIM900 Module နဲ႔ အာဒွီြႏဆို ကဆို အသိုးၿပဳၿပွီး
မည္သည္႔ေနရာမမ္ဆို Relay ကဆို ထဆန္းခ ဳပ္ၿခင္း ‘

ပေရာဂ က္ ၏ Circuit Diagram
ပထမဥွီး္ိုးအေနၿဖင့္ ္င္းမ္ကတ္ တစ္ခို ကဆို SIM900 module ထဲသဆို႔ ထည္႔ပါ။ မည္႔သည္႔ ္င္းမ္ကတ္မ္ဆို
အသိုးၿပဳႏဆိုင္ပါသည္။ ္င္းမ္ကတ္ထည္႔လဆိုရေသာ slot ေနရာ သည္ SIM900 module ၏ ေနာက္ဘက္ၿခမ္းတြင္
တည္ရဆပါသည္။ ္င္းမ္ကတ္ကဆို slot တြင္ထည္႔ၿပွီး slot ကဆို lock လိုပ္လဆိုက္ပါ။
မတ္ခ က္ - SIM900 ၏ slot ထဲသိုဆ႔ထည္႔လဆိုက္ေသာ ဖိုန္း္င္းမ္ကတ္တြင္ အသိုးၿပဳလဆို႔ရေသာ ေငြလက္က န္
ရဆေနပါေစ။
ပိုပါအတဆိုင္း Connection ကဆို ခ တ
ဆ ္္က္ႏဆိုင္ပါၿပွီ။

အာဒွီြႏဆို မ တ္င့္ SIM900 ကဆို တဆိုက္ရဆိုက္ ပါ၀ါမေပးႏဆိုင္ပါ။ အဘယ္ေၾကာင့္္ဆိုေသာ္ အာဒွီြႏဆို သည္ လဆိုအပ္ေသာ high
current ကဆို ေပးစြမ္းႏဆိုင္ၿခင္းမရပ
ဆ ါ။ ထဆို႔ေၾကာင့္ SIM900 ကိုဆ ပါ၀ါေပးရန္ အတြက္ external power
ကဆိုအသိုးၿပဳရပါမည္။ SIM900 အတြက္ အသိုးၿပဳသင့္ေသာ ပါ၀ါမာ ၅ ဗဆို႔ ၂ အမ္ပွီယာ ၿဖစ္ပါသည္။ သဆို႔ေသာ္ ယခို
ပေရာဂ က္တြင္ ၅ ဗဆ႔ို ၁၅၀၀ မွီလွီအမ္ပွီယာ Adapter ကဆို အသိုးၿပဳထားပါသည္။
ထဆို႔ေနာက္ USB cable သိုးၿပွီး အာဒွီြႏဆို ကဆို ကြန္ပ ်ဴတာ ႏင့္ ခ တ
ဆ ္္က္ပါ။
အားလိုး ခ ဆတ္္က္ၿပွီးစွီးသြားပါက SIM900 Module တြင္ပါ၀င္ေသာ ပါ၀ါ ခလိုတ္ ကဆို ႏဆပ္လဆိုက္ပါ။
ေမာ္ဂ ်ဴး (Module) တြင္ ပါ၀င္ေသာ status LED မွီးသွီး သည္ လင္းထဆန္းလာမည္ ၿဖစ္ၿပွီး ထဆို႔ေနာက္ NetLight LED
မွီးသွီး သည္ မဆတ္တိုတ္ မဆတ္တိုတ္ လင္းထဆန္းလာမည္ၿဖစ္ပါသည္။

SIM900 တြင္ ပါ၀င္ေသာ LED မွီးသွီးမ ား လင္းထဆန္ လာၿပွီ္ဆိုပါက ပေရာဂ က္ၿပဳလိုပ္သူ သည္ မဆမဆ၏ မဆိုဘဆိုင္းဖိုန္း
အသိုးၿပဳ၍ SIM900 ထဲသဆို႔ထည္႔ထားေသာ ္င္းမ္ကတ္ ၏ ဖိုန္းနပါတ္ ္ွီသဆို႔ ဖိုန္းေခၚ္ဆိုလဆိုက္ပါ။
ဖိုန္းေခၚ္ဆိုမဳ ေအာင္ၿမင္ပါက ပေရာဂ က္ၿပဳလိုပ္သူ သည္ SIM900 module ႏင့္ အာဒွီြႏဆို ကဆို
ခ ဆတ္္က္လဆိုက္ႏဆိုင္ၿဖစ္ပါသည္။ ယခိုအခါတြင္ မဆမဆ၏ မဆိုဘဆိုင္းဖိုန္း ကဆို အသိုးၿပဳကာ SMS စာတဆိုမ ား ပဆို႔ေ္ာင္ၿခင္းၿဖင့္
Relay module ကဆို ထဆန္းခ ဳပ္ႏဆို္င္ၿပွီး ၿဖစ္ပါသည္။
ပေရာဂ က္၏ Example Code
ပထမဥွီး္ိုးအေနၿဖင့္ software serial library ကဆိုထည္႔ေပးရပါမည္။ သဆို႔မသာ Code ကဆို အာဒွီြႏဆိုထဲသဆို႔
ထည္႔သြင္းေနခ ဆန္ အတြင္း TX သဆို႔မဟိုတ္ RX pin မ ားကဆို ၿဖဳတ္ေနစရာမလဆိုပါ။
Code အၿပည္႔အစို ကဆို ယခို ေ္ာင္းပါး၏ ေနာက္္ိုးတြင္ ေတြ႔ရဆႏဆိုင္ပါသည္။
Setup function တြင္ SIM900 ၏ mode ကဆို SMS mode သဆို႔ေၿပာင္းလဲသတ္မတ္ၿပွီး serial monitor တြင္
လက္ခရရဆေသာ message စာတဆို ကဆိုၿပသရန္ ၿပဳလိုပ္ပါ။

// set SMS mode to text mode
SIM900.print("AT+CMGF=1\r");
delay(100);
// set gsm module to tp show the output on serial out
SIM900.print("AT+CNMI=2,2,0,0,0\r");
delay(100);

Loop function တြင္ ပိုဆ႔ေ္ာင္လဆိုက္ေသာ message စာတဆိုမ ား လက္ခရရဆၿခင္း ရဆမရဆ ကဆို စစ္ေ္းရန္အတြက္ receive
message function ကဆို သတ္မတ္ေခၚ္ဆိုလဆိုက္ပါ။ လက္ခရရဆေသာ မည္သည္႔ message စာတဆို ကဆိုမ္ဆို
‘incoming_data’ string ထဲတြင္ သဆမ္း္ည္းထားပါမည္။

void receive_message()
{
if (SIM900.available() > 0)
{
incomingData = SIM900.readString(); // Get the data from the serial port.
Serial.print(incomingData);
delay(10);
}
}
ယခိုအခါတြင္ relay ကဆို ဖြင့ၿ္ ခင္း သဆို႔မဟိုတ္ ပဆတ္ၿခင္း on / off ၿပဳလိုပ္ရန္အတြက္ received commands မ ား ကဆို
သတ္မတ္လဆိုက္ပါ။ (ဥပမာ - “Led_on” ႏင့္ “Led_off”)

// if received command is to turn on relay
if(incomingData.indexOf("Led_on")>=0)
{
digitalWrite(relay_pin, LOW);
message = "Led is turned ON";
// Send a sms back to confirm that the relay is turned on
send_message(message);
}
// if received command is to turn off relay
if(incomingData.indexOf("Led_off")>=0)
Relay အတြက္ commands မ ားကဆို သတ္မတ္ေရးသားၿပွီးသြားပါက သင့္၏ မဆိုဘဆိုင္းဖိုန္း္ွီသဆို႔ message စာတဆိုမ ား
ပဆို႔ေ္ာင္ေပးရန္ အတြက္ code ကဆို သတ္မတ္ရန္လဆိုအပ္ပါသည္။ သဆို႔မသာလ င္ relay အဖြင့္ အပဆတ္
ကဆိုသဆရဆႏဆိုင္မည္ၿဖစ္ပါသည္။

void send_message(String message)
{
SIM900.println("AT+CMGF=1"); //Set the GSM Module in Text Mode
delay(100);
SIM900.println("AT+CMGS=\"+923030502311\""); // Replace it with your mobile number
delay(100);
SIM900.println(message); // The SMS text you want to send
delay(100);
SIM900.println((char)26); // ASCII code of CTRL+Z
delay(100);
SIM900.println();
delay(1000);
}

Code ထဲတြင္ မဆမဆ၏ မဆိုဘဆိုင္းဖိုန္း ဖိုန္းနပါတ္ ကဆို ေၿပာင္းလဲေရးသားရန္လဆိုအပ္ၿပွီး “Led_on” ႏင့္ “Led_off” LED
မွီးသွီးမ ားကဆိုထဆန္းခ ဳပ္ရန္အတြက္ message စာတဆိုပဆို႔ေ္ာင္ကာ စမ္းသပ္ႏဆိုင္ပါသည္။ code ထဲတြင္ မဆမဆ၏
မဆိုဘဆိုင္းဖိုန္းနပါတ္ ကဆိုေၿပာင္းၿပွီး အားလိုးၿပွီးစွီးသြားပါက စတင္ စမ္းသပ္ႏဆိုင္ပါၿပွီ။

‘သင့္ရဲ ႔ မဆိုဘဆိုင္းဖိုနး္ ၊ SIM900 Module နဲ႔ အာဒွီြႏဆို ကဆို အသိုးၿပဳၿပွီး
မည္သည္႔ေနရာမမ္ဆို Relay ကဆို ထဆန္းခ ဳပ္ႏဆိုင္ပါၿပွီ
Full Code for SMS-Controlled Relay using Arduino and SIM900
#include <SoftwareSerial.h> // Library for using serial communication
SoftwareSerial SIM900(7, 8); // Pins 7, 8 are used as used as software serial pins
String incomingData; // for storing incoming serial data
String message = ""; // A String for storing the message
int relay_pin = 2; // Initialized a pin for relay module
void setup()
{
Serial.begin(115200); // baudrate for serial monitor
SIM900.begin(19200); // baudrate for GSM shield
pinMode(relay_pin, OUTPUT); // Setting erlay pin as output pin
digitalWrite(relay_pin, HIGH); // Making relay pin initailly low
// set SMS mode to text mode
SIM900.print("AT+CMGF=1\r");
delay(100);
// set gsm module to tp show the output on serial out
SIM900.print("AT+CNMI=2,2,0,0,0\r");
delay(100);
}
void loop()
{
//Function for receiving sms
receive_message();
// if received command is to turn on relay
if(incomingData.indexOf("Led_on")>=0)
{
digitalWrite(relay_pin, LOW);
message = "Led is turned ON";
// Send a sms back to confirm that the relay is turned on
send_message(message);
}
// if received command is to turn off relay

if(incomingData.indexOf("Led_off")>=0)
{
digitalWrite(relay_pin, HIGH);
message = "Led is turned OFF";
// Send a sms back to confirm that the relay is turned off
send_message(message);
}
}
void receive_message()
{
if (SIM900.available() > 0)
{
incomingData = SIM900.readString(); // Get the data from the serial port.
Serial.print(incomingData);
delay(10);
}
}
void send_message(String message)
{
SIM900.println("AT+CMGF=1"); //Set the GSM Module in Text Mode
delay(100);
SIM900.println("AT+CMGS=\"+923030502311\""); // Replace it with your mobile number
delay(100);
SIM900.println(message); // The SMS text you want to send
delay(100);
SIM900.println((char)26); // ASCII code of CTRL+Z
delay(100);
SIM900.println();
delay(1000);
}
Ref: MAKERPRO
SMS-Controlled Relay using Arduino & SIM900 Module ၏ tutorial ကဆို
https://maker.pro/arduino/projects/how-to-use-arduino-to-control-a-relay-through-sms မ
မွီၿငမ္းေရးသားထားၿခင္းၿဖစ္ပါသည္။
ယခိုေရးသားထားေသာ ဘာသာၿပန္စာတြင္ အားနည္းမဳမ ား ရဆပါက လြတလ
္ ပ္စာြ
ေ၀ဖန္ေထာက္ၿပႏဆိုင္ပါသည္။
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