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Що е прекъсване и видове прекъсвания
Прекъсването е ситуация, при която по време на
нормалното изпълнение на дадена програма външно
устройство е готово да обменя информация с
микропроцесора и подава сигнал за прекъсване към
него, използвайки хардуерен сигнал към определен
физически вход/пин. (Хардуерно прекъсване)

Прекъсване възниква и когато е настъпило събитие, 
изискващо незабавна реакция на микропроцесора, 
налагащо прекъсване на изпълняваната в момента
програма. Например отпадане на захранването. 
(Хардуерно прекъсване)

Прекъсване възниква, ако по време на изпълнение на
дадена програма възникне извънредна софтуерна
ситуация, като делене на нула, указател към
несъществуващ обект и т.н.Такова прекъсване се
нарича изключение.(Софтуерно прекъсване)



Видове прекъсвания

Прекъсванията биват маскируеми и немаскируеми
Маскириемите прекъсвания са свързани с външни устройства, 
чието обслужване не критично и ослужването им може да бъде
забавено (маскирано). Например сигнал от клавиатурата. 

Немаскируемите прекъсвания изискват незабавна реакция, за да
не се наруши работата на системата за управление или да не се
загубят данни. Например комуникация с харддиск.

По-старите микропроцесори имат по един хардуерен вход за
маскируеми прекъсвания – IRQ (Interrupt Request) и по един за
немаскируеми прекъсвания NMI (Not Maskable Interrupt). 

Новите генерации микропроцесори поддържат повече хардуерни
входове. Например МС68000 има три входа(IPL0, IPL1и IPL2), 
чрез които може да получава до 7 прекъсвания с различни
приоритети от 1 до 7, като това с приоритет 7 е равнозначно на
NMI при старите фамилии.

Съществуват и микропроцесори без входове за прекъсвания.



Що е прекъсване

По-долу е представена типична комуникация на
външно устройство с микропроцесор, базирана на
прекъсване.



Обработка на прекъсванията
Сигналът за прекъсване (IRQ/IPL) кара процесора да
прекрати изпълнението на текущо-изпълняваната
програма и да изпълни програмата за обработка на
прекъсването (ПОП - interrupt handler).
Това става в следния ред:
1. МП завършва изпълнението на текущата инструкция
2. Съхранява PC, CCR и всички останали регистри в
стека, защото ПОП може да ги промени.
3. Забранява всички прекъсвания с изключение на
тези с по-висок приоритет.
4. Изпълнява ПОП, свързана с конкретното
прекъсване. ПОП от своя страна съхранява всички
регистри и други данни, които тя може да промени.
5. ПОП обработва прекъсването по най-бърз начин.
6. ПОП възстановява споменатите регистри и данни.



Обработка на прекъсванията
7. ПОП изпълнява инстукцията RTE или RTI, която
възстановява PC, CCR и всички останали регистри от
стека и разрешава прекъсванията.

8. Прекъснатата програма продължава изпълнението
си от мястото на прекъсването



Обработка на прекъсванията

Как ПОП разпознава кой е източникът на прекъсване? 

При по-старите микропроцесори ПОП сканира
(разпитва) източниците на прекъсване. За целта се
анализира състоянието на група от байтове (портове), 
които са част от оперативната памет на процесора. 
Тази памет се третира като входно-изходна.

По-долу е даден пример за такова сканиране, при
което се анализират битовете RDY – Ready и IRQ. Ако
RDY и IRQ са установени, то свързаното с тях
устройство е записало данни във входния байт (порт
за данни).



Обработка на прекъсване в МС6800
Устройство 2 подава
сигнал за прекъсване
IRQ2 на входа на
енкодера.
Последният
трансформира
физическия сигнал
към двоична
комбинация, която се
подава на IPL0-IPL2 
входовете на
процесора.
Процесорът
потвърждава
прекъсването с
комбинация 111, чрез
функционални
изходи FC0-FC2, а на
адрени шини А0-А2 
извежда номера на
прекъсването (2)



Обработка на прекъсване в МС6800

IACK енкодерът
извежда на
физическия изход
IACK 2 сигнал, с
който потвърждава
прекъсването.

Устройство 2 
получва
потвърждението и
извежда по шините
за данни D0-D7 
векторът на
прекъсване (IVEC = 
$100)



Обработка на прекъсване в МС6800

Процесорът
умножава този
вектор по 4 ($400), и
го подава на
адресната шина. 

Така се извлича от
таблицата с
векторите на
прекъсванията
адресът на ПОП, 
обслужваща
устройство 2.

Адресът на ПОП се
зарежда в PC (
Програмния Брояч), с
което започва
изпълнението на
ПОП.



Обработка на прекъсване в МС6800

По-долу е представена схема, чрез която група от устройства
могат да генерират прекъсване от едно ниво ( с един и същ
приоритет), но при потвърждение да генерират различни вектори
на прекъсване. Така към МС68000 могат да се свързват много
повече В/И устройства.



Обработка на прекъсване в МС6800

Таблица с векторите на
прекъсвания на
МС68000.


