
AMI-COS
MODULAIR 

6800 MICROPROCESSOR 
SYSTEEM

SN74LS132N
FF 7705

HB-SMEM-1700



Wat is AMI-COS
AMI-COS is een modulair micropro
cessor systeem, dat werd ontwikkeld 
in samenwerking met het Nederland
se hardware- en softwareburo 
INCAA. Een groot voordeel van modu- 
lariteit is dat met een minimale initiële 
investering op den duur een uitge
breid microcomputersysteem kan 
worden opgebouwd.
AMI-COS is gebaseerd op de be
kende S6800 familie integrated cir
cuits van American Microsystems 
Inc. Centraal in deze familie staat het 
S6800 IC, een 8-bit microcomputer 
met een heldere architektuur en een 
duidelijke, uitgebreide instruktieset. 
AMI-COS wordt geleverd in kitvorm, 
met printed-circuit boards op Euro
card formaat. Bij elk module wordt 
een connector geleverd en de diverse 
modules kunnen op uniforme wijze 
via deze connectors bedraad worden. 
Ook is een bus-print beschikbaar, 
waarin de connectors gesoldeerd 
kunnen worden, zodat verdere bedra
ding achterwege kan blijven en ver
gissingen zijn uitgesloten.
Om op overzichtelijke wijze kennis te 
maken met de opbouw van microcom
puters bestaat de startset uit twee 
modules en een binair bedienings
paneel. Mèt de bijgeleverde uitvoe
rige dokumentatie vormen deze mo
dules de basis voor het bestuderen 
van en experimenteren met de micro
computer en groeit men ”al doende” 
naar de uitbreidingsmodules.

Waarom een modulair systeem 
Elk computersysteem kan worden 
onderverdeeld in funktionele blok
ken. Voorbeelden zijn:
- de processor 
- het geheugen 
- control units voor invoer of uitvoer 
Worden deze blokken goed gekozen, 
dan blijkt dat zij op nagenoeg iden
tieke wijze onderling verbonden zijn. 
Elk blok namelijk wordt gestuurd door 
een aantal lijnen, zoals
- datalijnen (geeft aan ”wat)
- adreslijnen (geeft aan ”wie en 

waar”)
- timing lijnen (geeft aan ’’wanneer”) 
commandolijnen (geeft aan ”hoe”) 
voedingslijnen

Daar de funktionele blokken organi
satorisch ’’parallel” geschakeld zijn, 
is het om constructieve redenen wen
selijk dat de verbindingen tussen blok
ken op identieke wijze worden be
noemd. Met het vastleggen hiervan 
verkrijgt men de Bus definitie. Van 
ieder connectorpunt is dan de funktie 
bepaald, alsmede de elektrische en 
mechanische eisen van de connec- 
tor. Door deze eigenschappen is het 
mogelijk een computersysteem naar 
wens op te bouwen of uit te breiden 
door simpelweg modules in de con- 
nector te steken. De AMI-COS bus- 
printplaat is zeer robuust uitgevoerd 
met doorgemetalliseerde gaten voor 
excellente mechanische en elek
trische eigenschappen. Deze ”COS- 
BUS” biedt plaats aan het MPU- en 
16 andere uitbreidingsmodules en 
past in een standaard 19” Eurocard- 
rek.

De AMI-COS software struktuur 
De modulariteit van de hardwarestruk- 
tuur vindt men ook weer terug in de 
systeem software. Dit houdt in dat de 
software zich op díe plaats bevindt 
waar zij nodig is: namelijk op het te 
sturen module. Dus bevindt zich het 
programma om de binaire console- 
funktie te realiseren zich op het con
sole module.
Als regel verliest een halfgeleiderge- 
heugen zijn informatie indien de voe
dingsspanning wordt uitgeschakeld. 
Om er nu voor te zorgen dat de compu
ter bij het inschakelen de juiste akties 
in de juiste volgorde onderneemt is er 
een besturingsprogramma opgesla
gen in een PROM (Programmable 
Read-Only Memory). In dit bijzondere 
type halfgeleidergeheugen kan infor
matie eenmalig ’’ingebrand” worden. 
Het verliest deze informatie niet bij 
uitschakeling en kan in de regel ook 
niet meer veranderd worden. Op 
MAINCOS, het processor board, be
vat deze PROM de zogenaamde diag
nostiek software. Deze initialiseert en 
test het systeem. Eventuele fouten 
worden direkt aangetoond door een 
kombinatie van 8 LED’s (Light Emit- 
ting Diodes). Bij aanschaf van het sys
teem is meestal nog niet bekend 
welke andere modules in het systeem 
zullen worden opgenomen; de diag
nostiek software is dan ook zo inge
richt dat zij kan "zien” of er zich ook 
andere modules in het systeem bevin
den, welke ook ’’firmware” (= soft
ware in PROM) hebben. Is dat het 
geval dan wordt het betreffende 

module ook getest en geïnitialiseerd 
door het zich op dat module bevin
dende programma.
Diverse modules hebben dus ’’firm
ware” aan boord. Zo bevindt zich op 
het asynchrone serial module (SER- 
COS) een PROM waarmede IPL 
(Initial Program Load) mogelijk is 
d.m.v. het inlezen van een programma 
op ponsband. In dezelfde PROM be
vinden zich een aantal conversie- en 
besturingsroutinesvoor een Teletype 
of video-terminal.
Een ander type firmware, de ’’EXECU
TIVE”, heeft een plaats gevonden op 
het control module en zorgt voor syn
chronisatie tussen het hoofdpro
gramma en op ”interrupt”-basis wer
kende invoer en uitvoer apparatuur. 
De programmalijst/beschrijving van 
de firmware is altijd opgenomen in de 
dokumentatie van het betreffende 
module.
Voor de firmware van de modules is in 
het geheugenbereik van de 6800 in 
totaal 32K bytes (32.800 blokken of 
woorden van 8 bits) ’’achter” in de 
geheugenruimte gereserveerd, zodat 
er 32K overblijft voor gebruikerspro- 
gramma’s. Als programmeertalen 
kent AMI-COS o.a. een residentas- 
sembler, die symbolische instrukties 
vertaalt in 6800 machinetaal, er is 
een BASIC interpretor en een real- 
time compiler. De laatste is een ge
makkelijke taal, voornamelijk be
stemd voor experimenten en bestu
ringen.

Hoe begint u met AMI-COS?
In het algemeen begint men met de 
computerkaart (MAINCOS) en het 
digitale console (CONCOS). Aan de 
hand van de uitgebreide bouwbe- 
schrijving en een groot aantal testen 
tijdens het bouwen verkrijgt men snel 
een goede kennis van de hardware. 
Op MAINCOS bevindt zich naast de 
microprocessor ook de klok, die 
d.m.v. een tweefase signaal de MPU 
en, via de bus, de overige modules 
bestuurt. Er is voorzien in geheugen
ruimte (256 x 8 RAM) en uiteraard het 
PROM met het diagnostiek program
ma. Op CONCOS zorgen twee PIA’s 
(Parallel Interface Adapter) voor het 
’’lezen” van de schakelaarstanden 
en het sturen van de LED’s van het 
console. Dit gebeurt onder besturing 
van een speciaal, in PROM gebrand 
programma. Dit programma maakt 
het mogelijk de interne registers van 
de MPU en het geheugen te ’’bekij
ken” en te wijzigen; programma’s te 
laten starten en stoppen en een pro
gramma "stap voor stap” door te 
lopen. Het laatste is onontbeerlijk bij 
het testen van een nieuw programma.

Verder bouwen tot een kompleet 
systeem
Nadat de nodige ervaring is opge
daan met MAINCOS en CONCOS zal 
gekozen kunnen worden uit het ruime 
aanbod van uitbreidingsmodules. Het 
geheugen kan worden uitgebreid met 
RAMCOS (2Kx8 Static RAM) of 
EPROMCOS (UV-licht wisbare en 
herprogrammeerbare PROM, tot 
8Kx8 per moduul). Er zijn natuurlijk 
diverse interface modules, zoals 
PIACOS (Parallel Interface Adaptor) 
voor het besturen van zestien digitale 
in of uitgangssignalen; PIACOS kan 
gebruikt worden voor bijvoorbeeld 
een toetsenbord of voor het sturen 
van relais, lampjes of TTL, kortom een 
universeel parallel l/O module.
SERCOS (Asynchrone serial l/O) 
kan een cassetterecorder sturen 
voor het opslaan van gegevens uit het 
RAM, maar is ook geschikt te maken 
voor een Teletype of video terminal. 
VIDCOS zorgt voor het genereren van 
tekst op een huiskamer TV. Zo is met 
standaard modules een kompleet sys
teem te bouwen voor de gewenste 
applicatie, die kan variëren van een 
"general purpose” computer tot een 
taakgerichte eenheid voor bijvoor
beeld modeltreinbesturing, morse- 
coder en -decoder, brand- en inbraak- 
bewaking, datacollection, datacom
municatie, kortom een gamma van 
mogelijkheden.
Ook de software wordt niet vergeten. 
Er zijn pakketten met BASIC, een een
voudig te leren programmeertaal, 
rekenpakketten, spelletjes en een 
Resident Assembler. Deze software 
kan d.m.v. de RITRO PROM Program- 
ming Service in EPROM aangeleverd 
worden, maar ook op cassette om in 
RAM geladen te worden.

Het AMI-COS systeem is ook voor 
industriële toepassingen interes
sant en wordt dan gebouwd en ge-
test geleverd. RITRO kan aan de 
industriële gebruiker een totaal
oplossing van zijn probleem geven, 
inklusief de software en periferie 
apparatuur. Neem eens kontakt op 
mét een van onze adviseurs.
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