
Uk³ad zbudowany zosta³ w oparciu o popularny modu³ transmisyjny Bluetooth typu BTM-222 zapewniaj¹cy 
zasiêg bezprzewodowy (zale¿nie od warunków propagacji!) do 100 m. Jego niew¹tpliw¹ zalet¹ jest mo¿liwoœæ 
sterowania za pomoc¹ komend AT, a najprostsz¹ metod¹ wykorzystania modu³u w systemie 
mikroprocesorowym jest jego skonfigurowanie w trybie Slave (ustawienie domyœlne). Po do³¹czeniu do 
systemu z interfejsem UART po³¹czenie nawi¹zywane jest np. z komputera PC, po czym modu³ staje siê 
„przeŸroczysty” dla protoko³u komunikacyjnego. Schemat elektryczny uk³adu pokazano na rysunku 1, a jego 
schemat monta¿owy na rysunku 2. Modu³ jest zasilany z doprowadzenia 1 (VCC) z³¹cza CON1. Napiêcie 
wejœciowe jest podawane na stabilizator U1 (LM1117) dostarczaj¹cy napiêcia 3,3 V. Dioda LED PWR 
sygnalizuje za³¹czenie napiêcia zasilania modu³u, natomiast kondensatory C1, C2, C3 i C4 pe³ni¹ rolê filtra 
zasilania. Konwersjê poziomów napiêæ sygna³ów 3,3 V/5 V zapewnia uk³ad U2 typu 74HC14. Diody LED 
„DATA” i „CONN”sygnalizuj¹ odpowiednio, nawi¹zanie po³¹czenia i transmisjê danych. Na z³¹czu CON1 
oprócz zasilania wyprowadzone zosta³y linie TXD, RXD, RTC, CTS i RESET modu³u BTM-222. Sygna³y RTS 
i CTS wykorzystywane bêd¹ jedynie w wypadku transmisji ze sprzêtowym potwierdzeniem odbioru. W 
wypadku transmisji bez sprzêtowego potwierdzenia odbioru wykorzystywane s¹ jedynie linie transmisyjne 
TXD i RXD. Jak wspomniano modu³ mo¿na konfigurowaæ poprzez interfejs UART u¿ywaj¹c komend AT. 
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Uk³ad jest ³atwym w u¿yciu modu³em 
umo¿liwiaj¹cym zastosowanie 
³¹cznoœci Bluetooth w ka¿dym 
systemie z interfejsem UART. 
Zaprojektowany i zbudowany 
w oparciu o modu³ 
transmisyjny typu BTM-222. 
Zapewnia on zasiêg do 100m 
(w zale¿noœci od warunków 
propagacji). Niew¹tpliw¹ zaleta 
jest mo¿liwoœæ sterowania za 
pomoc¹ komend AT. 

Urz¹dzenie szczególnie polecane w 
systemach zdalnej ³¹cznoœci i sterowania

AVT
1635

Minimodu³ BLUETOOTH 
z uk³adem BTM222

W³aœciwoœci

Opis uk³adu

• uk³ad wykorzystuje gotowy modu³ transmisyjny

• zasiêg do 100m

• sygnalizacja stanu pracy: diody LED

• wbudowany stabilizator napiêcia zasilaj¹cego modu³ RF

• niewielkie wymiary

• zasilanie:  5VDC
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Domyœlnie urz¹dzenie skonfigurowane jest z nastêpuj¹cymi parametrami transmisji szeregowej:
19200 b/s, 8 bitów danych, brak bitu parzystoœci, 1 bit stopu. Przydatnym podczas konfigurowania modu³u mo¿e 
okazaæ siê konwerter USB<–>UART np. AVTMOD09. Po po³¹czeniu modu³u Bluetooth z komputerem za 
poœrednictwem Konwertera mo¿na rozpocz¹æ wydawanie komend AT za pomoc¹ dowolnego programu 
terminala. W tabeli 1 wymieniono kilka najwa¿niejszych komend AT, pe³na lista komend znajduje siê w 
dokumentacji modu³u BTM-222. Poniewa¿ konfiguracja jest pamiêtana przez modu³ w pamiêci nieulotnej, to po 
od³¹czeniu zasilania nie ma potrzeby ponownego jej wykonywania. 

Rys. 1 Schemat elektryczny  
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Rezystory:
R1...R3, R6...R8: ....................1 kW (SMD 0805)
R4: ......................................3,3 kW (SMD 0805)
R5: ......................................6,8 kW (SMD 0805)
Kondensatory:
C1, C2: ................................100 nF (SMD 0805)
C3, C4: ..............................................10 mF/16 V
Pó³przewodniki:
LED1...LED3: .................dioda LED (SMD 1206)
U1: ..................................LM1117 3V3 (TO-252)
U2: ............................................74HC14 (SO14)
U3: .......................................................BTM-222
Pozosta³e:
CON1: ....................................listwa goldpin 1×7

Wykaz elementów

Zestaw powsta³ na podstawie projektu o tym samym tytule opublikowanego w Elektronice Praktycznej 08/11

www.ep.com.pl

Oferta zestawów do samodzielnego monta¿u dostêpna jest na stronie internetowej www.sklep.avt.pl

Dzia³ pomocy technicznej: 
tel.:(22) 257-84-58 
serwis@avt.pl

Producent:
AVT-Korporacja sp. z o.o.
ul. Leszczynowa 11
03-197 Warszawa

tel.: (22) 257-84-50
fax: (22) 257-84-55

Rys. 2 Rozmieszczenie elementów na p³ytce drukowanej
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Notatki
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