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 ELTE, 3. éves fizikus labor: egyik kollégám a 

Gier Algol használatával értékeli ki a h/k 

méréseket (KSH, 1965.) 

 Diplomamunka a KFKI-ban: 1966–67: 

Mössbauer-spektroszkópia. 

 Sokcsatornás analizátor  nyomtatott 

papírszalag, később telex. 

 A spektrumokat számítógépen kell kiértékelni! 

Első Mössbauer-illesztőprogram: Pócs Lajos. 

 Baj van: rossz a 2 – a 3. és a 4. számjegy fel 

van cserélve (elkötés a BCD csatlakozón)! 
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 Új gép a KFKI-ban: ICT 1905. 24 kszó; 1 szó 

= 24 bit. Algol és Fortran; csak lyukszalag. 

 A spektrumjavító programot megírtam, 

leadtam, elsőre hibátlanul lefordult és 

hibátlanul lefutott. Soha még egyszer nem 

fordult elő… 
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1969: Mágnesszalagok az ICT 

1905-ön 



 A mágnesszalagok lehetővé tették a mért 

spektrumok rendszerezését, karbantartását, 

kiértékelését. 

 Első gép–gép kapcsolat: ICT 1905  TPA 

1001. A TPA plotterével ábrázolni lehetett a 

spektrumokat. 

 SIRIUS programrendszer az ICT 1905-ön: 

 MPAA: spektrumjavító, 

 MPN1: -spektrum kiértékelő, 

 SDM1: Mössbauer-spektrum kiértékelő, 

 MUTI: spektrumábrázoló… 
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 1974: a Mössbauer-program átírása 

Fortranra. 

 R20, R40 (OS) 

 PDP, VAX, TPA (RT, RSX,…) 

 70-es évek vége: a program elterjedése, a T-

mátrix koncepció átvétele más programokban 

 80-as évek közepe: PC-verzió (DOS). MMS-

Sirius: értékesített termék. 

 

A Mössbauer-program további 

gépeken 



 1974: lyukszalag postai csomagban . 

 1984: telefonkapcsolat (300 baud) egy 

erlangeni Cyber 3300-as géppel (kvázi-e-

mail). Szabad volt? 

 1987: High-Tc szupravezető spektrumok 

átvitele a 300 baudos modemmel 

Erlangenből Budapestre, Kermit protokollal. 

 1988: Account a Bécsi Egyetem „Bitnet”-es 

gépén. 

 1989 Budapest: Az első, e-mailen szervezett 

nemzetközi Mössbauer-konferencia. 

A távadatforgalom kezdetei 



Köszönöm a figyelmet! 


