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I ntroductie Atari FALCONO3O

Eindellk mogen wij u erover berichten. Sinds de prwiew
j.l. maart op de Hannover l'4esse hebben we u geen enkel
detail mogen vertellen v'an deze fantastische machine. Kunt
u zich voorstellen hoezeer we naar dit'moment hebben
urtgekeken, 6 maanden lang zou je de wereld graag willen
vertellen over deze ongelofelijke madrine, maar het mocht
niet eJl nu lq-rnnen we eindelijk naar harte lust vertellen. En

hoe I

Op de Atari Messe te Dusseldorf @l Um 23 augustus)
wordt de nia.rwe telg dan eindellk aan het publiek
getoond.

De Atari FALCONO3O is werkel{k een revolutie te
noemen. Zo ontettend veel mogellltreden voor zo
wehig geld, dd is de laatste jaren in computedand niet
meer voorgekomen. Atari is er vast rran orerhiigd met de
FALCONO3O nog meer $cces te boeken dan met de nu '

reeds legendarische ST-reeks

Voorbereidingen
Atari heeft b1 de introductie van de Atari FALCONO3O
niets aan het toeval over gelden. l'4en heeft al bij de
ontwikkeling overleg gehad met belangrlke soft\r'/are- en
hardware dwelopers en heeft informatie en madrines
ruim voor de introductie beschikbaar gesteld zodd er
gelijktildig met de introductie ook gesdrikte sofb,i/arc en
hardware bgdrikbaar was.

Het begon allemaa.l in februari l99Z Nog voor de
proaaar op de Hannover Messe deed Bill Rehbock
(Director Applicztion Soft\Mare) arropa aan in een tour
van I week om voorbesprehngen te houden met
belangnjke developers

ldens de Hannover Messe bezodrten diveae
ontwikkelaars de kamer 'achter de gesloten daren'. Hier
werd het produld tot h de details besproken en wenden
ideen uitgaarisseld.

ln md 1992 urenden de eerste machines uilgezet bil de
geselecteerde dq/elopers.

Op 27 juni hield Atari de AtarifuroDevConf 92 te
London. Meer dan 100 developers uh heel europa kegen
in I dag een zware briefing of de nieuwe machine en

MuttiTOS. Onderwerpen waren oa DSP, video modes,
genlochng ad+-orxs op de DSP poor! het audio cirquit
en mogelijke toepassingen.

De machine die uiteindelijk gerintroduceerd is te
Duseldorf is een andere dan de madrine getoond op
Hannorer. Atari wist h de tussent{d de feedback van de
darelopers te verv/erken in de uiteindel{ke machine
Hierdoor wst Atari zidr ook te vezekeren yan voldoende
sterrn van de ontwikkelaan, zodd gelik met de machine

ook produl4en beschikbaar ljn.

Atari FALCON030, een personal media system
De Atari FALCON03o is ongetwijfeld het eeBte r/steem
ter wereld met de meeste gdntegreerde functie's met
name op het gebied van diverse media. We zullen ze voor
u op een riitje zetten.

Audio
De Atari FALCONO3O heeft nogal wdt hardware aan

board om uit te blinken op het gebied van zudio.
Nabudijk is er de DSP die vele borverkingen met geluid

kan uitvoeren zoah equalizing (zet6 gnfisch) en het
tos/oegen \rdn efecten zoals phasing edp, rwerb en

chorus. Maar bewerkinger van geluid hebben weinig zh
als u ze niet kint opnemen en aEpelen, vandaar dat de
Atari FALCON03o is uitgerust met een aud'o record/
playback s/steern en I 6 bit AD en DA corwerters

De gebruilde techniek oversdrrijdt de normen voor CD-
lc/valiteil Bi het ontwerp is rekeningo Sehouden met
uilbreidbaarheid met narne door het tosr'oegen van een
poort met de behngrilcte DSP signalo, de zgn D5P-
poorL

Midi

Atari is al jaren markleider h de MlDl markt en ndrurlik
hebben we de Atari FALCONO3O ook dh keer uitgertst
met deze standaard voor electronische mtziek
instnrnenten.

Om nog mee te funnen presteren h MlDl soft,v-are

hebben we de MlDl poorten een eigen hterrupt geger'en

(voorheen deelde de MlDl poort dd met het keyboard).
Als ganolg hierv-an verbeteren de reaftime mogdll4reden
sterL
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Video/Graphics

Ook op dit gebied hebben onze ingenieurs niet stil
gezeten. Wd dacht u van 264. 1.14 verschillende kleuren

waarvan er ma<imaal 65.536 te gelijkertiid op het scherm
h.rnnen ? Dd is zo'n beetje het maxirnale wat op een
betaalbare 14" ldeuren monitor mogelijkir

KIBJr is niet het enige waarin we ons onderscheiden. Ook
op het gebied \an MDEO/GMPHICS hebben we niet
zuinig gedaan met electronica Ter ondersteuning van de

Sraf6dre output naar het scherm treft u de bekende
BLiTTER aan in een l6Mhz ve.sie Deze grafsch
coprocessor versneld beeltrs/verkingen en -opbouw
aarzienlik De ran de STE serie bekende Hard\,,r'are

Scrolling is ook aarwezig hetgeen soft scrolling mogelijk
maaK u \ /eet wel, beeldverschuivhgen die zeer
gelijknatig gaan inplaats wan scholsgoaris

De Atari FALCONO3o kan worden uitgerust met een
hoge h,valiteit vidm-genlocker zodat het mixen van

computerbeeld met videobeeld m%dik is. De unieke
grdsche oveday mode maakt het mogelrlk om titel
generatie te doen. Daamaast besdrikt de machine over
instelbare overscan modes waandoor de bekende
beeldrand venrall Dit b een belangrlke eigenschap voor
video amdaJrs

Communicatie
Dankzi de ingebouwde DSP heeft de Atari FALCONO3O
ongekende mogelikheden op het gebied \ran corrF
munidb. Met een minimum aan externe hard\^rare is het
mogdlk rechtnreeks wanuit de computer de nrodenr--en
en te fr)<en, zonder dd daar een duur e<tem duur
modern voor nodig is

Daamaa* b het mogellk om met behulp ran de DSP en
de exteme DSP poort een netwerk te ryEken met zeer
hoge trarsmbie sneheden. Het geheel lon bereiligd
worden door middel yan vecleutelhg die reahime lcn
pla#vinden.

En@rainm€nt
De Atari FALCONO3O is uitgerust met twee ls--polige
anabge joysticl poorten. Met de nis.nv door Atari
ontwikkelde MuftHirnctionele joystids, tesamen met de al

eerder genoernde unieke s/steem eigensdappen, zijn

biizondere spellen mogellk Te denken valt aan life door
de Grand Canyon vliegen rnet edte oplosie s en
realistbdr geluid. Of .... wlt u maar in. De Atari
FALCON03OaI de game designers nkt snel hardware

beperkingen opleggen, het ls dus te hopen dat zrj niet snel

tegen de beperkingen \ran hun fantasie zullen aanlopen.

Dd belooft nog wdt !

We z[n ons er van beyvust dat sommiSe \ran

bovengenoemde toepasshgen ook voor andere systemen

kunnen gelden, maar dan pas na het irsteken \ran

voldoende kaarten. Ui'lbreidingen die veel geld kosten om
maar niet te spreken van interrupt problemen tussen de
diverse kaarten en de niet naadloze aansluiting.

De Atari FALCONO3O heeft het allernaal standaard aan

board en daarom noemen we ons systeem een Personal

Media systeem, met reclrt !!

DSP, een ware krachtbron met ongekende
mogelikheden
De Atari FALCONO3O ontleent zijn bijzondere

eigenschappen met narne aan een Motorola 56K Digital

Signal Processor (DSP). De DSP is een ware krachtpdser
mede door ziin inteme reaftime parallelle processing ln

feite bestaat een DSP uit een aantal procesoren in I chip.

DSFs worden \raak ten onre(hte sound processoren
genoemd, natuurlijk ze h-rnnen ongelofelijke dingen met
ar:dio maar daamaast is het toepasshgen gebied veel
groter. DSPs zijn onder andere te gebruiken voor
databere*ing compressie, image processin&

communicdie en numerieke berekeningen. (ln het tvveede
gedeelte treft u eerr uitgebreide liist met toepassingen

aan)

Atari heeft het Operding Systern uitgebreid met een

aantal functies \oor het aanroepa en we*en met de
DSP en daarnaast heeft Atari een aantal functie's op audio
en grafodt gebied toegooegd die automdisdt gebruik

maken ran de DSP.

Poortery'interfacing

Het b al jar€n ran Atari bekend dd we niet zrinig doen
op het gebied van poorten en interfacing. De Atari
FALCONo30 is dan ook uitgerust met MlDl IN/OUT, high

speed serieb poort. LAN poorl panllel poort, 15 polige
mufti-functionele video pooc SCS| ll poort (met DMA),
Stereo audio in, Stereo audio uit, cartridge poort DSP

poorl 2 Fpolige muidjoystick poorten en 2 liaolige
digitakr'analoge joysti@oorten.

Een groot aantal van de genoande poorten kende we al

uit de Atari ST(Q serie Er z{n een aantai poorten waarbij
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we enig accent willen le88en, te beginnen met de b€kende

RS-232 poort Deze is uitgerust met dezelfde high speed

poort dre we bii de Atari TT en de MEGA STE

introduceerde

De parallel poort is voozien van een aantal sdra siSnaler!

w&rdoor het aansluiten van scanner makkel[ker

gewonden is.

De SCSI Il poort is voozien van DMA (Direct Mernory

Access) en kan een tranfer rale halen \ran 4Mb/s

De DSP poort maakt het mogellk om met een minimum

aan exteme hardware de comPuter om te toveren in een

fax{odern en/of een voice mail sTsteon (ehctronbdt
antwoond apparaat).

Een uitgebreid overzicht van & poorten treft u aan in het
tweede gedeelte van dit artikel.

Daa opshg
De Atari FalcomO3o is standaard uitge^6t met een

l.44Mb diskdrive. Het gebruilde diskette formd is M5_
DOS compdrble

Optioneel 's een inteme IDE haddisk te plaalsen, deze
heeft een ma<imale transfer rate van 3Mb/s. (Oude DMA
poort had rnax l,3Mb/s). De IDE hterhce b standaard

aanwezig,

Toepassinten

De Atari FALCONO3O leent ldr roor ongelofelijk wel
toepassingen. De fantasie v-dn de ontwikkehac lih de
enige bepefing voor deze machina Onderstaand treft u

een liist aan met een opsonrning van nis.ftve toepassingen
to.v. de reeds bestaande toepasshgen voor de sT(E)ffT
moddlen;

Ardio

- l'4tziek Sampler/Mixer
(maximaa.l 8 kanaals) CD..l+araliteit

- Sprdak herkenning

- Spraak s)/nthese

- Voice mail slsteem

- Modem/Fa<

- Digrtal Reconding

- Graphic equalber

Vdeo/Beeld

- Genlochng (zelfs op pixel niveau)

- Vdeo titel generdor

- Animaties

- Retouchering (beeldbewerking)

- Vdm digitbers

- True Color tekenPaj,l<etten

- 3DRendering

- Desktop video

- Mdeo Telefonie

Huhi-rnedia
Met MlDl, CD''lcwaliteit audio, uitmuntende gnphicd

video, video/audio digitjsing, scanners CD{'OMS (via

scsD.

Entertainment

- Realistjsche gunes doortoepassing video bedden (en

reaftinre decompressie) en CD-hmliteit audio

- Analoge joystickpoorten voor ligtrtgun en muhi--functie

ioystida

Uitbreidingen (voor intem slot)

- MSOOS ernuldor Q86 SX)

- Macintodr ernrlator

- MPEG reahime video (de)compression boald

lk kan u melden dd de meeste \ran boversbande
toepassingen ook werkdik in ontwikkeling zin of zetE al

beschikbaar. De ontwikkdaars die ruim voor de
introductie over machhes besdilcett hebben niet stil

gezeten. Bi de Atari FALCONO3O t'oo/en we dan ook
niet hng op soft\,vare te wadrten zoals bi de TT heh6
het gerrd.l war

De specificatids van de Aari FALCONO3O

SFtemopbouw
-CPLI: Motoroh 68030 nEt ldobnelheid n I 5MFk

3.84 MIPS performance bij l6 MHz
-fRJ: Opti:oeel Motorola 68881I2 met ldokndheid

wn I6MFE

-MM: l-, 4-, of l,t-I4B configuraties

-ROM: 512 KByte intem; l2SKByte e.xteme cartridge
poort
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Digital Signal Processor

-Motorola 56K DSP met ldobnelheid \an 32 MHz

-16 MIPS performance bij 32 MHz

-32 KVVords bi zero wait--stde RAM
-DSP connectorvoor het aanslutefl van low-{ost 19,2K

baud fa/da-a moderrs, voicernail rysternen, direct-to
-iisk digitak audio recorders JPEG/MPEG image

compressie, etc

Expansion Bus

lntem processor-slot voor 386SX PC emul:tie, DMA
coproces., etc

Audio

-Acht l6-bit dgitale audio DMA record en playback

l€nalen met sarnpling{requerfties tot 5HFlz
-Stereo l&-bit digital DMA audio output

-Stereo I 6-bit digital Dl"lA audio input

-SDMA sound/DMA coprocessor

Graphics

-True Color lGbits modq 65535 lde.rren.

-VGA 640 x 480, 255 ldarren of 320 x 480

met 55536 kleuren.

-Sroadcast modes: 758 x 480 h 65536 ldeuren.

-Accepteend odem video-sync-ignal voor hoge l$r-aliteit
genlockhS

-Oveday mode voor genrakkelijke video titling en special

effects

-Overscan mode (irstelbaar)

-262 l,+4 mogelike ldeuren

-Nardwaremdige horizontale fi ne*crolling
-SLiTTERn' graphics coprocessor

lmerhces

-SCSI ll poort met Direct Mernory Access (DMA)

-Higl*peed LocalTalku-<ompdible LAN port

-Connector voor analoog RGB-lde.rr (VGA or 5I) of
composile Vdeo

-+ligh speed R5232C seriele poort
-8i-directionele parallele printer poort Geschih voor

image scanners)

-<artridge port( I 2SKByte capaciteit)

-MIDI IN / MIDI OUT

-Stereo mkrophone inpuL mhidure stereo plug

Ualy.,t. +31(0)1473 - DLTaFXTM

-Stereo audio out miniab.rre stereo plug

-Twee \in ;oystick connectors

-Twee lipin digitaUanalog controllers en light pen
connectors

Daa Opctag

-l.44MB floppy disk drive
-*45_DOS formaat compdible
--.lnteme IDE hard drive, transfer rate max 3Mb/s

(optioneel)

T@tsenbord

-Standaard QWERTY keyboard layout

-9415 krys; tien function keys; los numeriek en cursor
keypads

-Twee{utton muis

Systeem Sofnmre

-MuttrTOS , pre-emptive muttitasking met zich aan

omstandigheden aanpassende prioriteit stdling

(adapwe priorizdion)
--lnter-?rocess communicatie door MuhiTOSu messages

en pipes

Jcorrbased grafadre user interftce

-Qrt-line help

-TOS operating systern in ROM

-Multiple window user interface met icons en droPiorvn
menus

-Ne,vDesk desktop en extensible Control Panel

Comgatibiliteit
Uitgebreidde testen met Haande sofurare hebben ons

geleend dd de kans groot's dd niet volgem de regels

gemaake soft\,t/are toch op de Atari FALCONO3O verkt

Meegelwerde softrirare
De Atari FALCONO3O wondt gelorerrd met een flinke

hoereelheid softvvare die u meteen hd len wat er met
het slsteem mogelqk is. De soft\,vare is

Calappt

Personal lnformdion Manager. Een uitgebreid agenda

prograrnma met alarm en herhalingsfuncties en de
mogdiildreid tot imPorteren en e<porteren v-an dda" Het
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programma kan werken als deskaccesoire of als stand-
alone programma"

Procalc

Een Calculator die kan werken ah desk- accesoire of ab
stand-alone prograrnma.

Systern-Audio-l4arager
E€fl AUTO Folder/Deslaccesoire combindie die ha
mogeli]k maakt geluiden via de microfoon op te nemen en
toe te kennen aan sFteern functies zoals het openen en
sluiten rran windov/s, het openen en sfuiten \rdn

programmar het oproepen rran lile selectors, alerts een

begroethg tijdens het opstarten van de machine en rng
veel meer.

Klok
Een prateade klok die I keer per viif minuten (instelbaar)

de trjd noernt Dit programrna wedd zonder de qateern
prestaties nadelig te ber-nVoeden.

Landmines

Een spel dd lijld op Mines dd met Microsoft Windows
gelarerd wordl maar dan een versie die volop gebruik
maakt van de Atari FALCONO3O mogdikheden op het
gebied van ldarr en geluid.

Br€akout

Een true-Color, stereo audio versie van deze bekende
ldasieker.

Ardio Fun Machine

Een prograrnma dat volop gebruik rruakt \ran de DSP. Het
voegt efecten toe aan geluid dd via de microfoon hgang
binnenkomt en speeft het geheel afl Effectan zin oa echo,
reverb, drorus, equalizdbn err pitch bend.

Afrluiting
We hopen d.t u€ u met dit artikel een duidelik bedd
hebben h.rnnen ggven van de ongekende mogelilfiederr
van de Atari F{CON030. Het aantal mogeliil+'eden lijla
nog uilst ritend beperkt door de farrtasie rran de hard- en
sofuarare ontwikkdaan waar\ran we hmiddeb weten die
extra geprikldd ljn door de mogelijkheden die het
appardat biedl We denken dd u met o.E hjrt zeggen:

"De Atari FALCONo3o is vrerkeliik een rBr'olutie te
noemen. Zo ontettend veel mogelikheden voor zo
weinig geld, dd is de laatste jaren in comBderland niet
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meer vooqgekomen. Atari is er rrasi van o\€rtuigd met de
FALCONO3O nog meer succes te boeken dan met de nu
reeds legendarische ST-reeks

Softvrare
Gel{ktidig met de introduktie te D0sseldo( waren de
eerste soft\ /areproduken te zien. Dit was mogeli]k omdd
een flink aantal softwareontwikkdaars al enige maanden

over een Atari FALCONO3O beschikten.

Op de be.rrs toonden Digital Artt Compo, Oveacan,
Matrix Lynett Trade h en Llamasoft hun prodrkten.

Digital Arts toonde Retouche Professional CD in een
Atari FALCONO3O uitvoering.

Cornpo toonde de Thds serie Van Compo/Sack is

bekend dat men een Atari F{CON030 versie van een
MS DOS enruldor ldaar heeft. Deze al men introduceren
in Boston en waar<irlnllk op de Firdo te Amsterdam. MS

DOS zal voor de Atari FALCONO3O dan ook geen enkel
probleern z!n.

Oveccan toonde een animdie genaakt met de Atari
FALCON030. men werkt aan een genlock pakket met
een video tjteUeffect generdor.

Mdrix toonde een klanren digitiser, die gebruik maald \6n
de 32768 klqrren mode yan de Atari FALCONO3O.

Lynet 5)6terns lld toonde een haddisk recordhg systern

met graphic equalizer en mi!y'effecUedit mogelll4redei-

Trade lt toonde eerr programnra/hardware voor 3D
aninrdie op vidm.

Uamasoft liet een beta \Ersie zien \ran Atack of the
Mutand Crmds'.

Niet getoond maar wel besdril.baar was de voorlopige
Atari FALCONO3O versie \6n AlM. Het beeld
barerkingspald<et mn de T.U. Deft-

W.F. l(hrvinger (Support Manager)

Dit artikel mag worden o/ergenomen (compleet of
gededtdqk) waarbi een brorrvermelding NIET rcrplidt is
De tekt b opvraagbaar bil Atari (Benehx) &V. tel:
oy7T7n72-FAJ4oA73-7n@.BBSiO?/'7}z9a4 _5_
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