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ใบความรู้ที่ 11.1 เรื่อง การใช้งานไมโครบิทเบื้องต้น
บอร์ด micro:bit เป็นบอร์ดไมโครคอนโทรเลอร์สำหรับกำรศึกษำจำกโครงกำรของ BBC (British
Broadcasting Company) หรือบริษัทแพร่ภำพกระจำยเสียงของอังกฤษ ที่ร่วมมือกับ Partner หลำยบริษัท
(ดู เ พิ่ ม เติ ม ได้ จ ำก https://en.wikipedia.org/wiki/Micro_Bit) ผลิ ต บอร์ ด คอมพิ ว เตอร์ เ พื่ อ สนั บ สนุ น
กำรศึกษำเรียนรู้ในยุคดิจิตอลแจกจ่ำยให้แก่เด็กในประเทศอังกฤษ ต่อจำกในอดีตที่ทำง BBC เคยทำบอร์ด
BBC Micro ออกมำแล้ ว เมื่ อ ปี 1980 เพื่ อ ให้ เ กิ ด กำรเริ่ ม ต้ น เรี ย นรู้ ใ ช้ ง ำนคอมพิ ว เตอร์ ข องเด็ ก ๆ
บอร์ด micro:bit ถูกออกแบบให้เขียนโค้ตและคอมไพล์ผ่ำนทำงเว็บบรำวน์เซอร์ สำมำรถใช้งำนร่วมกับ
ระบบอื่นๆได้หลำยระบบ เช่น คอมพิวเตอร์ สมำร์ทโฟนและแท็บเล็ท (ใช้ได้ทั้ง android, iOS) อีกทั้งยังมี
เซ็นเซอร์พื้นฐำนสำหรับกำรเรียนรู้ อำทิเช่น เซ็นเซอร์วัดแสง เซ็นเซอร์วัดควำมเร่ง เซ็นเซอร์เข็มทิศ รวมทั้ง
ปุ่มกด และ LED แสดงผล ติดตั้งมำให้เรียบร้อยแล้ว ทำให้ตัวบอร์ดเรียกใช้เซ็นเซอร์แต่ละอย่ำงโดยง่ำย ไม่
จำเป็นต้องหำเซ็นเซอร์มำต่อเพิ่มเติม จึงเหมำะแก่กำรเรียนรู้สำหรับเด็กหรือผู้ที่สนใจ
ส่วนประกอบของบอร์ด

• Nordic NRF51822 เป็นไมโครคอนโทรลเลอร์หลัก ARM ซีรีย์ Cortex-M0 แบบ 32-bit ควำมถี่สัญญำณ
นำฬิกำ 16 MHz หน่วยควำมจำ Flash Memory ขนำด 256 KB หน่วยควำมจำ RAM ขนำด 16 KB พร้อม
Bluetooth Low Energy (BLE) 2.4 GHz สำมำรถสลับควำมถี่สัญญำณนำฬิกำระหว่ำง 16 MHz กับ 32.768
KHz
• NXP/Freescale KL26Z ARM Cortex-M0+ ควำมถี่ สั ญ ญำณนำฬิ ก ำ 48 MHz ท ำหน้ ำ ที่ เ ป็ น USB 2.0
OTG ติดต่อสื่อสำรกับชิพหลักและแปลงแรงดันไฟเลี้ยงบอร์ดเป็น 3.3 โวลต์เมื่อต่อไฟหรือโปรแกรมผ่ำน USB
• NXP/Freescale MMA8652 เป็นเซ็นเซอร์วัดควำมเร่งแบบ 3 แกน 3-axis accelerometer เชื่อมต่อผ่ำน
I2C
• NXP/Freescale MAG3110 เป็นเซ็นเซอร์ทิศทำงแบบ 3 แกน 3-axis magnetometer เชื่อมต่อผ่ำน I2C
• คอนเนคเตอร์ Micro USB สำหรับจ่ำยไฟและต่อคอมพิวเตอร์เพื่ออัพโหลดโปรแกรม
• คอนเนคเตอร์ Battery แบบ JST รองรับแรงดันกระแสตรง 3 โวลต์
• หลอด LED 25 ดวง (5x5) เรียงเป็นอำเรย์ 5 แถว แถวละ 5 ดวง
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• คอนเนคเตอร์ 25-pin บนขอบ PCB สองด้ำน เป็นขำสัญญำณต่ำงๆ ดังนี้
- 3V
- GND
- PWM จำนวน 2 หรือ 3 ขำ แล้วแต่กำรกำหนดค่ำ
- GPIO จำนวน 6 ถึง 17 ขำ แล้วแต่กำรกำหนดค่ำ
- Analog Input จำนวน 6 ขำ
- Serial I/O
- SPI
- I2C
- ปุ่มกดสำหรับผู้ใช้งำนโปรแกรมได้จำนวน 2 ปุ่ม
- ปุ่มรีเซ็ต 1 ปุ่ม
ฟีเจอร์และเซ็นเซอร์ต่างๆ ในบอร์ด LED

L คือ Light (แสง)
E คือ Emitting (เปล่งประกำย)
D คือ Diode (ไดโอด)
เมื่อนำทั้ง 3 คำมำมำรวมกันจะมีควำมหมำยว่ำ “ไดโอดที่สำมำรถเปล่งแสงได้”
ในตัวบอร์ด micro:bit จะมี LED 25 ดวง ติดตั้งมำให้เรียบร้อยแล้ว สำมำรถเขียนโปรแกรมเพื่อแสดงเป็นรูป
หรือตัวอักษรได้
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Button

ในบอร์ด micro:bit มีปุ่มกดติดตั้งมำให้ 2 ปุ่ม คือ
- ปุ่ม A อยู่ทำงด้ำนซ้ำยของบอร์ด
- ปุ่ม B อยู่ทำงด้ำนขวำของบอร์ด
สำมำรถเขียนโปรแกรมเพื่อใช้เป็น Input ให้กับบอร์ด
Pin

คอนเนคเตอร์ 25 pin บนขอบ PCB สองด้ำน ประกอบด้วย
Large pins
- 0: GPIO (general purpose digital input and output) with analogue to digital convertor (ADC)
- 1: GPIO with ADC
- 2: GPIO with ADC
- 3V and GND
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Light Sensor

เซ็นเซอร์วัดควำมเข้มแสง ใช้ LED ที่อยู่บนบอร์ดเป็น Input เพื่อใช้วัดปริมำณแสงโดยรอบตัวบอร์ด
Temperature Sensor

เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิของสภาพแวดล้อมโดยรอบ (℃ องศาเซลเซียส)
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Compass

เซ็นเซอร์เข็มทิศอำศัยหลักกำรทำงำนของแรงดึงดูดระหว่ำงสนำมแม่เหล็กโลกกับแม่เหล็กของเข็มทิศในกำร
บอกทิศทำง ใช้ชิพ NXP/Freescale MAG3110 สื่อสำรผ่ำนทำง I2C Interface
Accelerometer

เซ็นเซอร์ วัดควำมเร่งแบบ 3 แกน สำมำรถใช้ตรวจจับกำรเคลื่อนไหว เช่น กำรเขย่ำ, กำรเอียง และกำรตก
แบบอิสระ ใช้ชิพ NXP/Freescale MMA8652 สื่อสำรผ่ำนทำง I2C Interface
]
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Radio

เป็นฟีเจอร์ที่ใช้คลื่นวิทยุเพื่อใช้สื่อสำรระหว่ำงบอร์ด micro:bit ตัวอย่ำงกำรใช้งำน เช่น ส่งข้อควำม ส่งข้อมูล
เซ็นเซอร์ สร้ำงเกมหลำยผู้เล่น เป็นต้น
Bluetooth

บลูทูธ พลังงำนต่ำ (Bluetooth Low Energy) ควำมถี่ 2.4GHz ใช้ชิพ Nordic NRF51822 สำมำรถเชื่อมต่อ
กับ PC, Smart Phone หรือ Tablet ใช้ในสื่อสำรหรืออัพโหลดโปรแกรมลงบนบอร์ดได้
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การเขียนโปรแกรมบนบอร์ด micro:bit
บอร์ ด micro:bit เป็ น บอร์ ดไมโครคอนโทรเลอร์ช นิดหนึ่งที่ถื อว่ำ “มีควำมยืดหยุ่นในกำรพั ฒ นำ
โปรแกรมสูง” เพรำะว่ำบอร์ด micro:bit รองรับกำรพัฒนำโปรแกรมได้หลำยภำษำ ไม่ว่ำจะเป็น JavaScript
Block Editor, ภำษำ Python และ ภำษำ C/C++ ผู้ใช้งำนสำมำรถเลือกพัฒนำโปรแกรมได้ตำมรูปแบบภำษำ
ที่ ต นเองถนั ด โดยในแต่ ล ะภำษำที่ ใ ช้ ใ นกำรพั ฒ นำโปรแกรมนั้ น จะมี ค วำมยำกง่ ำ ยแตกต่ ำ งกั น ไป
สำหรับโปรแกรมที่ใช้ในกำรเขียนโปรแกรมลงบนบอร์ด micro:bit ส่วนใหญ่จะเป็น Online Editor
สำมำรถเรี ย กใช้ ง ำนผ่ ำ น Internet Browser (Google Chrome, Chromium, Microsoft Edge, Mozilla
Firefox, Safari) ที่ติดตั้งอยู่บนเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ทันที ข้อดีของโปรแกรมแบบนี้คือไม่จำเป็นต้องติดตั้ง
โปรแกรมเพิ่มเติม ใน Editor บำงตัวสำมำรถแชร์ตัวอย่ำงโค้ตที่เขียนได้เป็น link ได้ สำมำรถใช้งำนได้ในหลำย
แพลตฟอร์มคอมพิวเตอร์ ไม่ว่ำจะเป็นทั้ง Windows OS, Mac OS, Linux OS และยังรองรับกำรใช้งำนบน
สมำร์ทโฟนและแท็บเล็ท(Android, iOS) ได้อีกด้วย

