
TV-Gomputer
A TV Computer magyar karakterk6szletes billentyUzettel
egybe6pftett, szines megjelenft6s kezel6s6re alkalmas I
bites szem6lyi sz5mit6g6p.

A TV Computer egyszerri fel6pit6s0, a felhasznAl6k igenyei-
nek sz6les kOrfi kiel6git6s6re alkalmas szem6lyi szAmit6g6p.
Legegyszer0bb ki6pit6s6ben egy tv-k6sztil6k 6s a programok
bet6lt6s6re szolg6l6 egyszer0 kazett6s magnetofon hozz6-
kapcsol6s6val Uzemk6pess6 tehet6. Ennek m6djAt szeml6lteti
az 1. Abr6nk.

A TV Computer alapvet6 r6szegys6gei a nyolc bites mikrog6p-
pel egybe6pitett magyar karakterk6szletes billentytizet 6s k0-
lon dobozba 6pitett tdpegyseg.
A billentytizet a VIDEOTON professziondlis term6kein6l
megszokott szinvonal!, igy a professzion6lis alkalmazAsokndl
elv6rt ergon6miai kovetelm6nyeket is kiel6giti.
A billenty0zet 6s a hozz6tartoz6 karaktergener6tor a teljes ma-
gyar 6kezetes karakterk6szletet tartalmazza (mfig a hossz0
,,i" bet0t is!).

A mkrogep a keperny6t grafikusan kezeli, a felbontAst6l ftig-
96en,2,4 vagy 16 szin megjelenit6s6re van lehet6s6g, ameny-
nyiben a TV Computerhez csatlakoztatott tv-k6szUl6k a PAL
rendszerd szines addsok v6tel6re alkalmas, Ezen ut6bbi k6-
vetelm6nynek a haz6nkban gyArtott k6tnorm6s k6sztll6kek
mindegyike megfelel.

A jobb k6pmin6s6g eler6se 6rdek6ben - ig6nyes felhaszn6l6-
sok eset6n - a TV Computerhez professzion6lis videomonitor
is csatlakoztathat6. Ehhez a TV Computer dsszetett videojel
6s RGB kimenettel is rendelkezik.

A be6pitett hanggener6tor a tv hangsz6r6j6n kereszttll hallha-
t6, a hang frekvenciAja sz6les tartomAnyban v6ltoztathat6 (50
Hz-t6l kOzel 100 kHz-ig), a hanger6 16 fokozatban programoz-
hat6.
A TV Computer alakki6pit6s6hez tartozik a Centronics kompa-
tibilis p6rhuzamos nyomtat6 interface, amely sokf6le nyomtat6
egyszer0 illeszt6s6t teszi lehet6v6.

A konstrukci6 rugalmasan bdvithetd. Az 6ltal6nos c6ltl p6rhu-
zamos interface, a 16 Kbyte-os ROM b6vit6s, a soros vonali
interface (RS 232C) 6s a floppy csatol6 (amely 720 Kbyle
kapacit6s0 meghajt6k illeszt6s6t teszi lehet6v6) a felhasznAl6i
ig6nyek sz6les kor6nek kiel6git6s6t c6lozza.

A k6sz0l6k hobby c6l0 felhaszn6l6s6t 2 db - a kurzor 8 ir6ny[
mozgat6sdra is alkalmas - botkorm6ny seglti.
A TV Computer rendszertechnikai fel6pit6s6t - az osszes b6-
vit6si lehet6s6ggel egyUtt - szeml6lteti a 2. 6bra.

MUSZAKI ADATOK

MIKROPROCESSZOR ES MEMORIA

- 8 bites 6ital6nos c6l0 mikrog6p (280)
- 3.125 MHz 6rafrekvencia
- 158 utasitAs
- 20 Kbyte ROM (BASIC oper6ci6s rendszer r6sz6re)
- 64 Kbyte RAM
- 16 Kbyte video RAM
- l/O csatol6k6nt 8 Kbyte ROM + RAM
- ROM bdvitesi lehetds6g (max 16 Kbyte)

BILLENTY'IiZCI

- 57 alfanumerikus nyom6gomb
- 8 funkcion6lis nyom6gomb
- be6pitett botkorminy (a kurzor 4 viny(t mozgat6s6hoz)
- opcion6lisan k6t db botkorm6ny b6vit6s (8 irdny0 mozgatds-

hoz)

INPUT/OUTPUT KEZELES - INTERFACE
LEHET6SECET

- mondul6lt nagyfrekvencids (UHF) kimenet (PAL), hang a tv
hangsz6roj6n 6t

- dsszetett szines videojel kimenet (PAL)
- RGB + szinkron kimenet
- egy magn6 kimenet 6s egy magn6 bemenet k6t fUggetlen

motorvez6rl6 jellel
- pdrhuzamos (Centronics kompatibilis) nyomtat6 kimenet
- csatlakozds ROM b6vit6shez
- n6gy b6vit6 kArtyahely
- RS 232C interface
- f loppy interface (l EC-625/l EEE-488 szabv6ny0)

m0szer interface
- 6ltal6nos c6l0 p6rhuzamos interface



KEPERNY6 TCZEIES

Hdrom uzemm6dban programozhat6 a megjelenitend6 szinek
szdmdt6l fu996 k6pfelbontdrssal.

A hdrom [rzemm6d:

- 2 szin'( uzemm6d
- 240 x 512 pont grafikus felbont6s
- 1 keppont = 1 bit megfeleltet6s (a video RAM-ban)
- 24 sorban soronkent 64 alfanumerikus karakter
- 2 szin 1 5 szinb6l v6laszthat6an

- 4 szin( uzemm6d
- 240x 256 pont grafikus felbontds
- 1 k6ppont = 2 bit megfeleltet6s
- 24 sorban soronk6nt 32 alfanumerikus karakter
- 4 szin 15 szinb6l v6laszthat6an

- 16 szinU Llzemm6d
Ez a val6s6gban 15 szint jelent, mivel a 16 szinben ket feke-
te 6rnyalat van.

- 240 x 128 pont grafikus felbont6s
- 1 k6ppont = 4 bit megfeleltet6s
- 24 sorban soronk6nt 16 alfanumerikus karakter

A teljes alfanumerikus karakterk6szlet 10 x 8 pont k6pfelbon-
tdssal jelenithet6 meg.

HANG

- kimen6frekvencia: 48-97 kHz
( f i r  :  1 9 5 . 3 1 2 5  N ,  a h o l  N  =  4 0 9 6 , . . . , 2 )

-  ampl i tud6: 4 bi ten szab6lyozhat6 (0, . . , ,  15)

A hangkimenet g6pi k6dban programozhat6 4 bites D/A kon-
verterk6nt is mdkodhet.

A TV KOMPUTER UZEMELTETESI
KORNYEzETE
- teljesitm6nyfelv6tel kb. 40 W
- t6pfeszults6g 220 V (+ 10 6s 15% kozotti ingadoz6ssal),

50 Hz
- uzemeltetesi hdm6rs6klet: + 10 6s +45'C kozott

pdratartalom: max. 90%
- tdroldsi hcim6rs6klet: - 40 es + 60 "C kozott
- csomagolds: habdoboz + karton fed6csomagolAs

SOFTWARE

A TV Computer be6getett BASIC oper6ci6s rendszerrel mrj-
kodtethet6 a legk6nnyebben.

A BASIC az ANSI aj6nldsok figyelembev6tel6vel k6szult,
amely a szokdsos utasit6sokon kivul a szinek 6s a hang keze-
l6s6re szolgdl6 utasit6sokkal 6s hat6kony - a szines grafika
kezel6s6t megkonnyit6 - utasft6sokkal is rendelkezik.

A megfeleki sz6mol6si pontoss6got BCD aritmetika biztositja.
A BASIC-kel a parancsok konnyen b6vithet6ek, ism6telhetciek
6s a BASIC programok konnyen javithat6ak.

A BASIC-re 6pu16 oper6ci6s rendszer szolgdltat6sai
- fejlett inpuVoutput kezelest,
- karakterldnc (string) kezel6s lehet6s6g6t,
- hang 6s szinkezel6st,
- grafika el66llit6st,
- nyomtat6 kezelest,
- k6nyelmes szerkeszt6si lehet6s6geket 6s 96pi k6du felhasz-
n6l6 szubrutin 6s fuggv6nyhivasi lehetds6geket biztosftanak.

A magasabb szint( felhasznal6st k6t tovdbbi (ROM b6vit6ben
rdgzitett) oper6ci6s rendszer t6mogatja, az UPM 6s a VT-
DOS. A VT-DOS tobbek kdzott lehetdseget ny0jt kapcsolatte-
remtesre IBM PC kategoridj0 rendszerekkel.
A kulonboz6 jdt6kprogramok, oktat6programok, sakk- 6s bridge
program egyszer(bb hardware ki6pit6s 6s software h6tt6r
mellett is haszn6lhat6ak.





A k6sz0l6k hardware tulajdons6gai 6s BASIC nyelve BCD arit-
metik6ja biztositja a c6loknak megfelel6 sz6mit6si pontoss6-
got.

- m6r6stechnikai - laborat6riumi alkalmazds
A k6szril6khez csatolhat6 mUszerinterface, valamint a 4 bites
D/A konverterk6nt programozhat6 hangkimenet lehet6s6get
teremt a m6r6stechnik6ban felmerUl6 - esetenkdnt otletsze-
rU - feladatok megolddsdra.

A felsorolt alkalmaz6si lehet6s6geken t0lmen6en a TV Com-
puter haszn6lhat6s6ga a vonali interface alkalmaz6sdval ki-
b6vithet6 olyan m6don, hogy a k6sqUl6k helyi sz6mit6g6pes
hAl6zat tagjak6nt il l. nagyobb teljes itm6nyU sz6m it6g6pek ter-
min6ljak6nt m0kodtethetd.

VEV6SZOLGALAT, GARANCIA,
OKTATAS

A TV-Computer garanciAlis 6s garanci6n t0li ell6t6s6t a FO-
TOELEKTRONIK-NOVOTRADE GT TVC Mdrka Szervizei
v6gzik.
A k6szril6kre 1 6v garancidt bitzositunk.
A k6sz0l6ket m6lyebben megismerni sz6nd6koz6 felhasz-
n6l6ink szdmdrra lehet6s6g van csoportos oktat6s szervez6-
s6re is, amelynek sor6n a sz6mitdstechnikdban j6das
szakembereink segits6g6vel gyorsan 6s hat6konyan elsajdtit-
hat6ak a TV Computer kezel6s6nek fort6lyai, b6r megit6l6-
sUnk szerint az dtlagos technikai ismeretekkel rendelkez6 fel-
haszn6l6ink is elsajdtithatj6k a g6p kezel6s6t a tartoz6kk6nt
mell6kelt dokumentdci6k segits6g6vel. lg6ny eset6n tdbblet-
dokument6ci6k (m6sodp6ld6nyok 6s tovdbbi rij kiad6s0 szak-
konyvek) v6s6rl6s6nak a lehet6s6g6t is meg kiv6njuk teremte-
ni a TV Computert haszndl6k t6bora sz6m6ra.

A csoportos oktat6sra vonatkozo igenyek bejelent6se a Video-
ton SzAmitdstechnikai Gydra Vevdszolg6lati Oktatdsi Osztd-
lydra tdrt6nhet (Lev6lcimUk: 1525 Budapest, Pf. 65).

A tanfolyamok id6pontjdr6l 6s r6szv6teli k6lts6gei16l lev6lben
kUldUnk t6j6koztat6st az 6rdekl6d6knek.

A foldrajz oktat6sa sor6n demonstr6ci6s eszkozk6nt szerepel-
het. Az egy6ni tanul6s sor6n krilonosen alkalmas lehet az ide-
gen nyelvek nyelvtandnak elsajAtitAsa ill. annak ellendrz6se
so16n.

- adminisztr6ci6-tigyvitel-szdvegszerkeszt6s
A TV Computer m6r egyszerdbb ki6pit6sben is alkalmas az
egyszerUbb adminisztrdci6s 6s levelez6s nyilv6ntartdsi felada-
tok elv6gz6s6re.
A k6szrilekhez v6s6rolhato irodai programcsomag haszndlata
r6v6n - megfelel6 hardware ki6pit6ssel (64 Kbyte mem6ria,
minifloppy 6s m6trixnyomtat6) az UPM oper6ci6s rendszer fel-
Ugyelete alatt professzion6lis ugyviteli feladatok is megold-
hat6ak.

- m6rnoki munka - tervez6s
A TV Computer alkalmas arra, hogy a m6rnoki-tervez6i munka
egyszerdbb f6zisainak seg6deszkoz6v6 v6ljon.



TV COMPUTER ES BoVITHEToSEGE (RENDSZRTECHNIKAI VAZLAT)

Kiilsd
botkormeny

Parhuzamos Video
interface i

A TV Computer haszndlat6val kapcsolatban felvilAgosit6st
ny0jtanak a VIDEOTON Sz6mit6stechnikai Gy6ra vev6szol-
gdlati Uzemegysdgei:

Budapesti Vev6szolg6lati Uzem
1033 Budapest, VdrdsvAri 0t 105
Telefon:804-133
Telex:22-6192
Debreceni Vev6szolgilati Uzem
4000 Debrecen, Lefkovits ulca 44la
Telefon: 06/52116-195

Miskolci Vev6szolg6lati Uzem
3584 Miskolc, Max K6roly 0t 96
Telefon: 06/46/52-551/1 30
Telex: 62-201
P6csi Vevdszolg6lati Uzem
7616 P6cs, Vars6ny utca 10
Telefon: 06n424-779
Telex: 12-298

Sz6kesfeh6rvdri Vevdszolg6lati Uzem
8000 Sz6kesfeh6rvAr, Zombori 0l 22
Telefon: 0612413-232
Telex:21-401

Szegedi Vev6szolg6lati Uzem
6720 Szeged , KlauzAl 161 7
Telefon: 06/6211-456
Telex:82-618

Szombathelyi Vev6szolgAlati Uzem
9700 Szombathely, V6ci Mih6ly utca 59
Telefon: 06194/14-239
Telex: 21-401
Vev6szolg6lati Sottware F6oszt6ly
1033 Budapest, Vor0sv6ri 0t 105
Telefon: 803-7M
Telex:22-6192
Vev6szolgdlati Gy6regys6g
1525 Budapest, Pf.65
Telefon: 889-377
f elex:22-6192

Valamint a TV Computer Club Tan6csad6szolg6lata. amely
munkanapokon 8 6s 12 6ra k6z6tt hivhat6 a 359-917-estele-
lonon.



E

lntormdci6:
SZAMITASTEcHN IKAI GYARA
1021 Budap€st, Vor6s Hads€r€g Utia 54.
Telefon: 213-187
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