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10.1 บทน า



10.2 พื้นฐานการท างานของการ
อินเตอร์รัพท์



10.2 พื้นฐานการท างานของการอินเตอร์รัพท์
การอินเตอร์รัพท์คือการขัดจังหวะการท างาน

ของซีพียู เพื่อให้ซีพียูหยุดการประมวลผลในปัจจุบัน
เอาไว้ชั่วคราวก่อน จากนั้นกระโดดไปท างานใน
ฟังก์ชันหรือชุดค าสั่งของการอินเตอร์รัพท์ ซึ่งฟังก์ชัน
หรือชุดค าสั่งที่ซีพียูกระโดดไปประมวลผลเมื่อเกิดการ
อินเตอร์ รัพท์จะเรียกว่าโปรแกรมส าหรับบริการ
อินเตอร์รัพท์ (ISR: Interrupt service routine) 



10.3 เรจิสเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับ
กระบวนการอินเตอร์รัพท์



10.3.1 เรจิสเตอร์ IE
เรจิสเตอร์ IE (Interrupt enable register) อยู่ที่
แอดเดรส 0A8H ใช้ในการควบคุมการเปิด/ปิด หรือผล
การตอบสนองของการอินเตอรร์ัพท์ต่างๆ

ภาพที่ 10.1 รายละเอียดบิตต่างๆ ของเรจิสเตอร์ IE



10.3.2 เรจิสเตอร์ IP 
เรจิสเตอร์ IP (Interrupt priority register) เป็น

เรจิสเตอร์ฟังก์ชันพิเศษ มีขนาด 8 บิตอยู่ที่แอดเดรส
0B8H สามารถเข้าถึงในระดับบติได้ ใช้ในการควบคุม
ล าดับความส าคัญของการอินเตอร์รัพท์ต่างๆ

ภาพที่ 10.2 รายละเอียดบิตต่างๆ ของเรจิสเตอร์ IP



10.4 การอินเตอร์รัพท์

จากภายนอก



10.4.1 การเกิดอินเตอร์รัพท์จากภายนอก 0
การเกิดอินเตอรร์ัพทจ์ากภายนอก 0 จะเกิดขึ้น

เมื่อมีสัญญาณเข้ามาที่ขา INT0 การอินเตอรร์ัพทน์ี้จะ
เกิดขึ้นได้ 2 ลักษณะคือเมื่อขา INT0 ได้รับสัญญาณ
ลอจิก 0 และเมื่อขา INT0 ได้รับสัญญาณขอบขาลง
การอินเตอรร์ัพทจ์ากภายนอก 0 มีเวกเตอร์ของการ
อินเตอรร์ัพทอ์ยู่ที่แอดเดรส 0003H



10.4.2 การเกิดอินเตอร์รัพท์จากภายนอก 1
การเกิดอินเตอรร์ัพทจ์ากภายนอก 1 จะเกิดขึ้น

เมื่อมีสัญญาณเข้ามาที่ขา INT1 การอินเตอรร์ัพทน์ี้จะ
เกิดขึ้นได้ 2 ลักษณะคือเมื่อขา INT1 ได้รับสัญญาณ
ลอจิก 0 และเมื่อขา INT1 ได้รับสัญญาณขอบขาลง
การอินเตอรร์ัพทจ์ากภายนอก 1 มีเวกเตอร์ของการ
อินเตอรร์ัพทอ์ยู่ที่แอดเดรส 0013H



10.5 การอินเตอร์รัพท์

จากภายใน



10.5.1 การอินเตอร์รัพท์จากไทม์เมอร์ 0

ไ ท ม์ เ ม อ ร์ 0  ส า ม า ร ถ ส ร้ า ง สั ญญ าณ
อินเตอร์รัพท์ให้เกิดขึ้นได้เมื่อมีการนับขึ้นจนเกิดการ  
โอ เวอร์ โฟลว์ ไทม์ เมอร์ 0  มี เ วก เตอร์ ของการ
อินเตอร์รัพทอ์ยู่ที่แอดเดรส 000BH



10.5.2 การอินเตอร์รัพท์จากไทม์เมอร์ 1

การอินเตอร์รัพท์จากไทม์เมอร์ 1 ไม่ได้มีความ
แตกต่างไปจากการอินเตอร์รัพท์จาก   ไทม์เมอร์ 0 นั่น
คือ ไทม์เมอร์ 1 สามารถสร้างสัญญาณอินเตอร์รัพท์ให้
เกิดขึ้นได้เมื่อมีการนับขึ้นจนเกิดการโอเวอร์โฟลว์ โดย 
มีเวกเตอร์ของการอินเตอร์รัพท์ อยู่ที่แอดเดรส 001BH 



10.6 ล าดับความส าคัญของการ
อินเตอร์รัพท์



10.6 ล าดับความส าคัญของการอินเตอร์รัพท์

ภาพที่ 10.3 แผนภาพบล็อกแสดงการจัดล าดับความส าคัญของการอินเตอร์รัพท์



10.7 สรุป



สรุป

ในบทนี้ผู้ เ รียนได้ท าความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการ
อินเตอร์รัพท์ โดยในขณะที่ไมโครคอนโทรลเลอร์ก าลังท างาน
ในส่วนของโปรแกรมหลักอยู่นั้น ไมโครคอนโทรลเลอร์จะใช้
วิธีการรับสัญญาณการร้องขอที่ส่งมาจากอุปกรณ์ภายนอก
หรือสัญญาณจากภายในของตัวไมโครคอนโทรลเลอร์เอง มา
ท าการอินเตอร์รัพท์และให้บริการการอินเตอรร์ัพท์



10.8 แบบฝึกหัดท้ายบท



10.8 แบบฝึกหัดท้ายบท



เอกสารอ้างอิง

 

           
 

            . (2554).                                                 1.         : 
                       (   -       ). 

                      . (2555).                                   MCS-51          C. 
        :                  

                 . (2540).                                   .         :              
          (   -       ). 

                                        . (2550).                                 MCS-51 
                C      P89V51RD2.         :                          . 

                  . ( . . .).                                              1.      
                1 2557     http://www.it.tl.ac.th/~witsarut/subject_c.html 

                                              . (2550).                             MCS-51 
    Keil C51           .         :                          . 

               . (2546).                             .         :                      
           . 

Architecture and Programming of 8051 MCUS. Retrieved March 1, 2014, from 
http://www.mikroe.com/products/view/267/architecture-and-programming-
of-8051-mcu-s/ 

ARMKIEL Microcontrollers Tools. Cx51 User’s Guide. Retrieved April 1, 2014, from 
http://www.keil.com/support/man/docs/c51/ 

Michael, P. (2001). Patterns for time-triggered embedded systems: Building               
reliable applications with the 8051 family of microcontrollers. New York: 
ACM Press Books. 

Michael, P. (2002). Embedded C. London: Addison-Wesley Professional.  

Microcontroller with 8K Bytes Flash AT89C52. Retrieved March 1, 2014, from 
http://www.atmel.com/images/doc0313.pdf 

Z80 CPU User Manual. Retrieved April 1, 2014, from 
http://www.zilog.com/appnotes_download.php?FromPage=DirectLink&dn= 
UM0080&ft=User%20Manual&f=YUhSMGNEb3ZMM2QzZHk1NmFXeHZaeTVqYj
IwdlpHOWpjeTk2T0RBdlZVMHdNRGd3TG5Ca1pnPT0= 



เอกสารอ้างอิง

 

           
 

            . (2554).                                                 1.         : 
                       (   -       ). 

                      . (2555).                                   MCS-51          C. 
        :                  

                 . (2540).                                   .         :              
          (   -       ). 

                                        . (2550).                                 MCS-51 
                C      P89V51RD2.         :                          . 

                  . ( . . .).                                              1.      
                1 2557     http://www.it.tl.ac.th/~witsarut/subject_c.html 

                                              . (2550).                             MCS-51 
    Keil C51           .         :                          . 

               . (2546).                             .         :                      
           . 

Architecture and Programming of 8051 MCUS. Retrieved March 1, 2014, from 
http://www.mikroe.com/products/view/267/architecture-and-programming-
of-8051-mcu-s/ 

ARMKIEL Microcontrollers Tools. Cx51 User’s Guide. Retrieved April 1, 2014, from 
http://www.keil.com/support/man/docs/c51/ 

Michael, P. (2001). Patterns for time-triggered embedded systems: Building               
reliable applications with the 8051 family of microcontrollers. New York: 
ACM Press Books. 

Michael, P. (2002). Embedded C. London: Addison-Wesley Professional.  

Microcontroller with 8K Bytes Flash AT89C52. Retrieved March 1, 2014, from 
http://www.atmel.com/images/doc0313.pdf 

Z80 CPU User Manual. Retrieved April 1, 2014, from 
http://www.zilog.com/appnotes_download.php?FromPage=DirectLink&dn= 
UM0080&ft=User%20Manual&f=YUhSMGNEb3ZMM2QzZHk1NmFXeHZaeTVqYj
IwdlpHOWpjeTk2T0RBdlZVMHdNRGd3TG5Ca1pnPT0= 


