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A másik magyarázat szerint a jég és hó felszínén mindig létezik egy vékony vízréteg, 
ennek kialakulásához nem szükséges korcsolyázni vagy sízni rajta. 

A jég belsejében levő molekulák ugyanis minden irányban kötődnek egymáshoz, a 
felszíni molekulák viszont csak lefelé, ezért kötődésük laza, emiatt a fagyáspont alatt is 
vízréteg marad a felszínen. 

Ezt az eredményt több kísérlet is igazolja. Somorjai Árpád, magyar kutató elektro-
nokkal bombázta a jég felszínét és a szóródó elektronok jellemzőiből következtetett a 
felszín tulajdonságaira. Azt találta, hogy a jég felszínét -110 0C-ig vízmolekulák borítják. 
A kísérletet más kutatók is megismételték, és hasonló eredményre jutottak. 

Annak ellenére, hogy a kísérlet eredményeit nem vitatják, a legtöbb szakértő nem tartja 
meghatározónak ezen vékony vízréteg jelenlétét a korcsolyázás és sízés szempontjából. 

A korcsolya éle, illetve a síléc alatt kialakuló vízréteg megjelenésének pontos magya-
rázata a jelenlegi ismeretek alapján nem adható, viszont valószínűsíthető, hogy kialaku-
lásában mindhárom tárgyalt jelenségnek szerepe van.  

 
Néda Tamás, fizikus 

Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem  
 

 

Az informatika hőskora 

VI. rész 

Harminc éve készült az első romániai személyi számítógép 

 
Kezdetben, az 1980-as években, a személyi számítógépek monitorként egyszerű te-

levíziókészüléket, adattárolóként pedig kazettás magnót használtak. Romániában Buka-
restben, Kolozsváron és Temesváron foglalkoztak ún. személyi mikroszámítógépek 
gyártásával. Ezek többnyire hasonló amerikai számítógépek másolatai voltak, egyedüli 
kívétel a Kolozsváron tervezett PRAE számítógép volt, amely egyben az első romániai 
személyi számítógép. 

A PRAE számítógépet a kolozsvári Számítástechnikai Kutatóintézet 1  Patrubány 
Miklós mérnök által vezetett mintegy tíz tagú csapata tervezte, és 1983 novemberében 
mutatták be nyilvánosan. (A „kezdet” jelentésű latin szó kiejtése „pre”.)  A gépet 1985-
ben kezdték sorozatban gyártani a temesvári FMCETC2 számítógép-alkatrész gyárban, 
de egy év után úgy döntöttek, hogy leállítják gyártását, és csak Spectrum-kompatibilis 
gépeket gyártanak, úm. HC 85 és TIM-S, valamint IBM PC-kompatibilis Felix PC-t. A 
gyártott személyi számítógépek iskolákba, egyetemekre és vállalatokhoz kerültek, 1985-
ben és 1986-ban több diáktáborban használták. 

A PRAE számítógépek prototípusa a PRAE-1000 volt, amely a Z80 mikroprocesz-
szorra épült (sebessége: 2,5 MHz, memóriája: 16 kB RAM3 şi 16 kB EPROM4). Megje-

                                                           
1 ITC – Institutul pentru Tehnică de Calcul 
2 FMCETC  – Fabrica de Memorii şi Componente Electronice pentru Tehnica de Calcul 
3 RAM – Random Access Memory 
4 EPROM – Erasable Programable Read Only Memory 
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lenítőként fekete-fehér televíziót használt az antenna csatlakózóján keresztül. Szöveg-
módban 32 sort és soronként 20 karaktert lehett használni, grafikus üzemmódban 
256×256 pixel felbontással dolgozott. Billentyűzete 40 darab lapos érintőgombbal mű-
ködött. A kazettára való másolás sebesége 1200 baud volt. Belső tápegysége és hangszó-
rója volt. A kazettára való gyors másolás (Ion Ciascai), valamint a szokásosnál szintén 
gyorsabb körrajzolás (Kiss Sándor) is saját fejlesztés eredménye volt. Bővíthetó volt, 
hogy összekapcsolhassák más román gyártású mikroszámítógépekkel (pl. M18, M118, 
Coral, Independent I 106 stb.). Rezidens programozású nyelvként a BASIC nyelv egy 
változatát használta, amely kompatibilis volt a Dartmouth-szabvánnyal.1 A PRAE két-
szeres pontosságú számábrázolást használt tíz értékes jegynyi pontossággal. A prototí-
pus nagysága 29×32×4 cm volt, súlya pedig majdnem 1 kg. 

Különféle, lentről felfelé kompatibilis változatban tervezték:   

 PRAE-T: a nagyközönségnek szánták, minimális konfigurációval; 

 PRAE-L: kutatóintézetek és tanügyi intézmények részére; 

 PRAE-M: maximális konfigurációval, 5¼-es hajlékonylemez-egységgel, 
mininyomtatóval, és maximálisan 64 kB RAM memóriával.  

1988 nyarán újabb két modellt mutattak be: 

 PRAE-MAX: amely a CP/M operációs rendszerrel kompatibilis számítógép, 5¼ 
vagy 8 hüvelykes hajlékonylemez-egységgel;  

 PRAE-PHOENIX: amely a régi PRAE-M és Sinclair Spectrum személyi számí-
tógépekkel kompatibilis.  

(Az internetes Enciclopedia României alapján) 
 

     
         Patrubány Miklós                PRAE-1000 számítógép  

            tv-készülékkel,  magnóval és kazettával 

 

 

 

 

 

                                                           
1 A BASIC (Beginners All-purpose Symbolic Instruction Code) nyelvet Kemény János (John G. 
Kemeny) irányításával  az amerikai Dartmouth College-ban fejlesztették ki 1964-ben. 

https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Dartmouth_College&action=edit&redlink=1
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Vers BASIC-nyelven aWikipédiából 

 
Kása Zoltán 

 
 

 

Tények, érdekességek az informatika világából 

Videójáték-konzolok  

(forrás: http://hu.wikipedia.org/wiki/Videojáték-konzolok_listája) 

 Első generáció (1972–1977): 

Név Megjelenés Gyártó Típus 

Magnavox/Philips 
Odyssey 

1972/76 Magnavox/Philips konzol 

Ping-o-Tronic 1974 Zanussi/Sèleco dedikált 
Atari/Sears Tele-Games 
Pong 

1975 Atari dedikált 

Magnavox Odyssey 100 1975 Magnavox dedikált 
Magnavox/Philips 
Odyssey 200 

1975 Magnavox/Philips dedikált 

Magnavox Odyssey 300 1976 Magnavox dedikált 
Magnavox Odyssey 400 1976 Magnavox dedikált 
Magnavox Odyssey 500 1976 Magnavox dedikált 
Coleco Telstar 1976 Coleco dedikált 
APF TV Fun 1976 APF dedikált 
Radio Shack TV 
Scoreboard 

1976 RadioShack dedikált 

Magnavox Odyssey 2000 1977 Magnavox dedikált 
Magnavox Odyssey 3000 1977 Magnavox dedikált 
Magnavox Odyssey 
4000/Philips Odyssey 
2001 

1977 Magnavox/Philips dedikált 

Binatone TV Master Mk IV 1977 Binatone dedikált 


