


De kracht van een werkstation

De nieuwe ATARI TT ComPuter
De 32-bit Atari TT comPuter met zijn Moto-

rola 68030-processor breidt de ST-liln naar

boven uit. Hii is vier maal krachtiger dan de

ST en is volledig comPatibel met het TOS-

besturingssysteem.
De l6 MHz 68030-CPU heeft een Memory

Managing Unic, met ingebouwde instTuctte-

en data-cache. Het moederbord van de TT

voorziet in een lC-voet voor een oPtionele

numerieke coprocessor (MC 58881/MC

68882). Standaard is de comPuter uitgerust

met 2 Mb werkgeheuSen dal via time-slicint
(met wisselingen van 250 ns) gemeenschap-

pelijk wordt gebruikt door de video-logica

en de rest van het systeem.

Geheugen tot l0 Mb uitbreidbaar (..'
en tot 26 Mb bil gebruik van 4 Mb chips)

Het 512 Kb ROM werd met vier l-Mb chips

gerealiseerd. Daarnaast voorziet het systeem

in een VME-slot. Ook is de TT niet zuinig met

inrerfaces: naasr de parallel Centronics en

twee asynchrone seri0le interfaces, de l'4lDl-
poorten en het Atari ASCI-DMA-kanaal

(voor Atari hard disk, laserprinter of CD

ROM) heeft deze 32-bit comPuter naaT

keuze twee SDLC high-speed interfaces of

66n SDLC-interface en een LAN-aansluiting

Bovendien werd een SCS|-inter{ace via een

25-pens sub-D-steker geintegreerd.

De TT dre natuurliik beschikt over een inge-

bouwde luidspreker en real-time-klok,

werkt met een MEGA ST-compatibel toet-
senbord met poort voor ioystick en muis.

Uitgebreid Soundsystem in 8'bit PCM'
stereo (Pulse Code Modulation)

De geluidsprestaties van het systeem, dal

zowel over speciale filters, klankregelaars als

stereo-balans beschikt, komen pas optimaal

rot hun recht bij gebruik van de stereo-uit-

gangen. Op de video-poort wordt een ana-

loge RGB of monochrome monitor aangeslo-

!en, en daaTmee komen we bij een van de

eiSenschappen van de TT die de professional

doet watertanden: de sensationele video-

modes. U heeft de keuze uit een kleurenpalet

van 4096 kleuren, met resoluties van 320 x

200 tot 320 x 480 pixels bij gebruik van 256

kleuren en 540 x 480 pixels bij l6kleuren.

Super high-resolution monochrome-
mode

Daarnaast beschikt de TT over de super high-

resolution monochrome mode met een reso-

lutie van liefst 1280 x 960 pixels. Met als

bijzonderheid bovendien een zogeheten

'duochrome mode'van 640 x 400 pixels (de-

zelfde resolutie als die van een ST) maar dan

programmeerbaar in twee willekeurige kleu-

ren.

Enkele hardware-uilbreidingen voor de TT

op basis van de VME-bus staan al op stapel.

Zoals aansluitingsmogelijkheid op Ethernet-
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De workstation-prestaties van de TT wor-

den optioneel ondersteund door het indus-

triestandaard besturingssysteem UNIX Sys-

rem V Ook X Windows zal beschikbaar

komen, evenals een op X Windows Seba-
seerde grafische user interface, die de TT-

gebruiker alle voordelen van UNIX biedt,

maar dan zonder de daaraan verbonden pro-

blemen.

ATARI TT Computer:

Toptechnologie in een oogopslag:

Volledig ST-compatibel, daarom roegang tot
een omvangriike programmabibliotheek.
. drie additionele graflsche modes:

320 x 480 pixels mer 256 kleuren uit een

palet van 4096

640 x 480 met l6 kleuren uit een palet

van 4096

1280 x 960 super high-resolution
monochrome mode

o Motorola MC 68030 processor: kloksnel-

heid l6 MHz
o DMA met ingebouwde SCSI- en ASCI-

interface
o rwee seriEle interfaces. tot vier uitbreid-
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parallel-interface

afzonderlijk toetsenbord
intern VME-slot (A 24, D l6)
voorbereid voor inbouw van hard disk

vanaf 30 Mb

8-bit stereo PCM-sound

2 l'4b RAM, uitbreidbaar tot 8 Mb (26 Mb

bij gebruik van 4 Mb-DRAMI)
lC-voet voor numerieke coprocessor MC

6588t t2
real-time klok met niet vluchtig RAM

netwerkondersteunint door de hardware
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