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TEXT jiří martínek  FOTO Honza mudra, arcHiv autora, scHéma vytvořeno v programu fritzing 

v příštím díle: lcd displej 

1 arduino spojíme s Bluetooth 
modulem jy-mcu pomocí sériové linky. 

rx arduina propojíme s tx modulu a naopak. 
modul podporuje napájení mezi 3,3 v a 6 v, takže 
můžeme použít 5 v přímo z arduina.

2modul můžete dostat ve dvou verzích: 
Hc05 a Hc06. jsou si velice podobné, ale 

H05 je lepší, protože umí komunikovat v režimu 
master i slave. Hc06 umí pouze režim slave. 
režim slave znamená, že se může zařízení připojit 
k někomu, kdo něco nabízí. příkladem mohou 
být sluchátka, myš, klávesnice atd. režim master 
znamená, že se k nám může někdo připojit. je 
to něco jako server. příkladem je třeba mobilní 
telefon, notebook či televize.

S termínem Bluetooth jste se už určitě 
setkali v souvislosti s  mobilem, chyt-
rou televizí nebo počítačem. Běžně  

se tento bezdrátový způsob přenosu dat po-
užívá u handsfree telefonování, pro připojení 
bezdrátové klávesnice nebo myši, synchroni-
zaci mobilních telefonů a tabletů atd.

BLuetooth 
bezdrátová 
komunikace

5 na straně počítače 
nebo tabletu budeme 

potřebovat program, který umí 
pracovat se sériovým portem, tak 
se totiž bluetooth spojení chová. 
pro android doporučuji Blueterm, 
pro Windows doporučuji putty. 
jsou to univerzální a všestranné 
nástroje.3 schéma zapojení je velice 

jednoduché. vystačíme si s modulem 
a trojbarevnou led diodou, případně třemi 
jednobarevnými diodami. dejte pozor 
na zapojení vývodů bluetooth modulu. mám 
doma 3 a každý má nožičky v jiném pořadí.

4 po úspěšném zapojení zapněte 
napájení a zkuste si z notebooku nebo 

mobilu vyhledat dostupná bluetooth zařízení. 
modul se hlásí jako „linvor“, přístupový kód 
je 1234, ale už jsem měl i modul s kódem 6789. 
jméno i kód se dají předefinovat pomocí at 
příkazů, ale to už je pro pokročilejší a nám 
bude stačit, že víme, s kým komunikujeme.

arduino uno


