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Moduły Bluetooth 2.0
Nowości firmy Bluegiga

Większość obecnie pro-
dukowanych urządzeń mo-
bilnych ma wbudowane 
interfejsy Bluetooth i coraz 
większa liczba użytkowni-
ków przyzwyczaja się do 
korzystania z tego – bar-
dzo wygodnego w praktyce 
– sposobu bezprzewodo-
wego komunikowania się. 
Dzięki ofercie OEM takich 
firm jak np. Bluegiga tak-
że konstruktorzy urządzeń 
elektronicznych produko-
wanych na niewielką ska-

W marcowym wydaniu EP pisaliśmy o modułach 
Bluetooth firm Bluegiga oraz ConnectBlue. 

W międzyczasie w ofercie firmy Bluegiga 
pojawiła się interesująca nowość, o której 

informujemy w artykule.

lę mają szansę zapewnić 
im komunikację na świa-
towym poziomie.

W artykule przedstawi-
my dwa produkty firmy 
Bluegiga, oferującej modu-
ły WRAP THOR o ozna-
czeniu WT11 oraz WT12 
(następcy serii 2022). Są 
one przeznaczone do mon-
tażu powierzchniowego i są 
dostępne w wersjach ze 
zintegrowaną anteną lub 
z wyprowadzonym gniaz-
dem antenowym. Moduł 

WT12 pracuje w Buetooth 
Class 2 zapewniając ko-
munikację na odelgłość 
do 30 m, a moduł WT11 
(BT2.0 Class 1, jako jedy-
ny na świecie ma wszyst-
kie certyfikaty) pozwala 
komunikować się na odle-
głość do 200 m. Zgodność 
modułów z protokołem Blu-
etooth w wersji 2.0+EDR 
(Enhanced Data Rates) daje 

możliwość osiągnięcia mak-
symalnej przepustowości 
na poziomie 2…3 Mb/s, co 
pozwala na ich zastosowa-
nie również w urządzeniach 
o większych wymaganiach 
co do prędkości transmi-
sji, jak na przykład Access 
Pointach. Moduły posiadają 
zaimplementowany kom-
pletny stos Bluetooth, co 
zwalnia z zajmowania się 
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Więcej informacji...
...na temat urządzeń opisanych 

w artykule można znaleźć na stronie 
producenta: www.bluegiga.com oraz 

w firmie ACTE Sp.z.o.o.

częścią radiową produktu, 
tym samym ułatwiając pro-
jektowanie i skracając czas 
wprowadzenia gotowego 
produktu na rynek. Stan-
dardowo moduły są wypo-
sażone w firmware iWRAP.
Daje on możliwość łatwego 
dostępu do funkcjonalności 
modułu poprzez zestaw 
komend ACSII wysłanych 
przez interfejs szeregowy. 
To czyni interfejs radiowy 
przeźroczystym dla projek-
tanta i pozwala sterować 
transmisją bezprzewodową 
równie łatwo jak przy po-
mocy komend AT.

O p r ó c z  fi r m w a r e ’ u
iWARP Bluegiga oferuje rów-
nież inne opcje programowe 
dla WT11/12. Standard Host 
Interface (HCI) firmware jest
rozwiązaniem dla systemów, 
które posiadają stos Blueto-
oth oraz mają zaimplemen-
towane profile, ale nie po-
siadają modułu radiowego. 
W tym przypadku WT11/12 
pełni właśnie taką funkcję 
przy wykorzystaniu interfej-
sów HCI. 

Zgodnie z założeniami 
standardu Bluetooth v2.0, 
WT11/12 cechują się ni-
skim poborem mocy, co 
daje możliwość wykorzy-
stania ich w aplikacjach 
zasilanych bateryjnie. Bo-
ga ta  gama in ter fe j sów 
sprzętowych, jak: UART, 
USB v.2.0, SPI, PCM oraz 
PIO, jak również szero-
ki zakres temperatur pra-
cy sprawia, że produkty 
Bluegiga mogą znaleźć 
zastosowanie w wielu róż-
nych branżach. Dodatko-
wo moduły wyposażone 
są w 8 Mb pamięci Flash 
i 48 kB RAM oraz mają 

Tab. 1. Zestawienie podstawowych parametrów modułów WT11 i WT12
Parametr WT11 WT12

• Specyfikacja Bluetooth
• Bluetooth Class
• Antena
• Zakres temperatur pracy
• Maksymalna przepustowość
• Interfejsy zewnętrzne
• Zasilanie
• Pamięć:
• Pobór mocy przy zastosowaniu 
interfejsu iWRAP
– stan pracy 
– stan wyszukiwania: 
– stan wstrzymania: 
– stan uśpienia: 
• Wymiary płytki

2.0+EDR
Class 1 (do 200 m)
zintegrowana lub PIN
–40OC…85OC
do 2,2 Mb/s
UART, USB, SPI, PCM, 6xGPIO
regulowane 3,2 do 3,4 V
48 KB RAM, 8 Mb Flash

bd
bd
bd
bd
35,3x14x2,3 mm

2.0+EDR
Class 2 (do 30 m)
zintegrowana lub PIN
–40OC…85OC
do 2,2 Mb/s
UART, USB, SPI, PCM, 6xGPIO
regulowane 3,2 do 3,4 V
48 KB RAM, 8 Mb Flash

min 7 mA, max. 60 mA
2,5 mA
2,5 mA
1,3 mA
26x14x3 mm

wbudowaną  Wir tua lną 
Maszynę, co przy użyciu 
odpowiedniego narzędzia 
deweloperskiego o nazwie 
CSR’s BlueLab Professio-
nal SDK, daje możliwość 
umieszczania w nich wła-
snych aplikacji. To czyni 
je niezwykle uniwersal-
nymi i pozwala na two-
rzenie w oparciu o nie 
zaawansowanych projek-
tów. Technologia Adaptive 
Frequency Hopping (AFH) 
pozwala na koegzystencję 
z sieciami Wi–Fi. Moduły 
są zgodne z najnowszą dy-
rektywą RoHS zabraniającą 
stosowania ołowiu w urzą-
dzeniach elektronicznych. 
W tab. 1 znajduje się ze-
stawienie podstawowych 
p a r a m e t r ó w  m o d u ł ó w 
WT11 i WT12.

Moduły WRAP THOR 
WT11 oferują konstrukto-
rom bardzo duże możli-
wości i charakteryzują się 
przy tym korzystną ceną.

W oparciu o prezento-
wane moduły powstało już 
wiele projektów w różnych 
gałęziach przemysłu, jak 
elektronika mobilna, apara-
tura medycyna, zastosowa-

nia dla transportu miejskie-
go, przemysł samochodowy, 
urządzenia do diagnostyki 
oraz wiele innych.

Na naszym rynku także 
coraz więcej firm zaczyna
się interesować tą tech-
nologią, wdrażając ją do 
swoich projektów, a liczba 
i różnorodność oferowanych 
na rynku rozwiązań OEM 
dla technologii Bluetooth 

2.0 oraz ich korzystna 
cena z pewnością zaowocu-
je pojawieniem się wielu 
kolejnych projektów z im-
plementacją tej technologii. 
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