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Őstörténet 
Magyarországon

M-3

Őstörténet a 
Szovjetunióban

M-3 => KKCs

Építés

Életrekeltés, hibakeresés

Megbízhatóság növelése, 
első alkalmazások

Formális 
átadás(ok)
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Az M-3 őstörténete

• Magyarországon
– 53: Börtön levél
– 54: Kutató csoport a 

Méréstechnikai és 
Műszerügyi Intézetben

– 56: MTA határozat 
gépbeszerzésről

– 56: KKCS alapítása
– 57: Ural-1 megrendelés és 

lemondás
– 57: M-3 megszerzése Varga 

kapcsolatain keresztül
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Ősidők Magyarországon
• 1953 dec: levél a börtönből a MTA-nak

– Edelényi László, Hatvany József, Tarján Rezső, Kozma László(?)

– nincs pozitív válasz, DE

• 1954 jan: MTA Elnökség elhatározza:

• 1955-ben, szabadulása után ezt vezeti 
Tarján 

– előadásokat tart, cikkeket publikál a 
kibernetikáról
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Ősidők  Magyarországon folyt)

• 1956 jan 20: MTA III Osztály

• 1956 szeptember:

2152/1956/IX.7 minisztertanácsi 
határozat a KKCS létesítéséről

Párt/Kormány feltétele: igazgató Varga Sándor

10/15/2014 5Emlékezés a MTA KKCs-ra



Az  „Ural” beszerzés meghiúsulása
(Varga Sándor KKCS igazgató 1958 januári jelentéséből)
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Az M-3  megoldás születése
(Varga Sándor KKCS igazgató 1958 januári jelentéséből)
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Az M-3 őstörténete

• Magyarországon
– 53: Börtön levél
– 54: Kutató csoport a 

Méréstechnikai és 
Műszerügyi Intézetben

– 56: MTA határozat 
gépbeszerzésről

– 56: KKCS alapítása
– 57: Ural-1 megrendelés és 

lemondás
– 57: M-3 megszerzése Varga 

kapcsolatain keresztül

• Szovjetunióban
– 48: Bruk-Rameev

szabadalom és projekt 
javaslat

– 51: M-1
• Kísérleti gép

– 54: M-2 (Karcev)
• Akadémia nagyteljesítményű 

gépe

– 56: M-3 (Matjuhin)
• Kisebb szervezetek számára
• Bürokratikus nehézségek

-> akadémiai terjesztés
Tallin, Peking, Jereván
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Ősidők a Szovjetunióban - 1
Első számítógépes szabadalom a Szovjetunióban

During their year of working together, Bruk and Rameev prepared and 
sent to the State Inventions Committee over 50 invention applications 
for the various computer units. However, many of the applications 
were returned without confirmation or with a list of questions. There
were no computer technology experts on the Committee yet, and the 
individual who reviewed the applications was an electric motor 
specialist. Meanwhile, the Committee gradually accepted the 
applications.

In December of 1948 they submitted the invention application 
for the “The Automatic Digital Computer” and received 
notarized Invention Certificate No. 10475 on December 4, 
1948 – the first computer invention document in the Soviet 
Union

December 4: Day of Informatics in Russia !

Isaak Bruk (1902-74)

Bashir Rameev (1918-94)
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Ősidők a Szovjetunióban - 2

• The Bruk’s computer "M-1„, completed in 1952 
had several thousand semiconductor devices 
and only 730 vacuum tubes. This significantly 
reduced size of the computer, which occupied a 
room as small as 15 square meters. 

• It used two-address command system, a 
magnetic drum , widescreen TTY output and 
transmitter for their input from a punched tape. 
Number of bits - 24 . internal memory on the 
tubes of electrostatic and magnetic drum - 256 
25-digit numbers. 

• It’s performance was 20 operations per second. 
Operations: addition, subtraction, multiplication 
, division and a number of auxiliary operations. 
Power consumption - 8 kW.

• Computer "M-1“ was used to calculate 
operation mode of electrical networks in 
Moscow, heating of ballistic missiles during the 
motion in the atmosphere, for a number of 
projects of the Institute of Atomic Energy.
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Ősidők a Szovjetunióban - 3

• Computer "M-2" was developed in 1952-53.

– 34 bit, 4k ferrit, 3-address instructions

– speed: 2000  floating point operations/sec

Operating  through15 years performing

calculations of atomic energy, missile design 

and other scientific areas. 
• In 1955-1956 Bruk created the concept of 

small computers based on experience in the 
creation of computers "M-1" and "M-2".  

• After a while the computer "M-3" was 
created, which operated 30-bit binary 
numbers with fixed point, had two-address 
instruction format, the memory capacity of  
1024 numbers on a magnetic drum, and had 
an initial average speed of 30 operations per 
second.

N.J.Matjuhin
az M-3 főkonstruktőre

M.A. Kartsev
az M-2 főkonstruktőre
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Ősidők a Szovjetunióban - 4

Az M-3 sorsának alakulása:

• állami bizottsági átadás: 1956
– bürokratikus probléma: nem szerepelt a tervben !

– ezért nem fogadták el hivatalosan …

• Informális csatornákon terjed
– akadémiai, személyes kapcsolatok

• Erevan, Tallin, Peking, …. Budapest

• Sorozatgyártás 1959-től Minszkben G.P.Lopato
a minszki gyár főmérnöke

=  az M-3 a szovjet számítógépek egy előkelő 
családjának törvénytelen gyermekeként született
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A KKCS indulása

• 1957 április: helyiség (Nádor-u 7)

• nyáron- ősszel felvételek: sok 
frissen végzett mérnök, 
matematikus

• Mechanikai és elektronikai 
műhelyek létrehozása, 
felszerelése

• decemberben gép építésének 
megkezdése
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KKCS névsor 1957 október
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Az M-3 életrekeltése
• technikai dokumentáció „visszafejtése”

– > a működés megértése,
– „architektúra” meghatározása

• hibakeresések…
• elektroncsöves áramkörök megbízhatatlansága

– feszültségingadoztatás,
– gumikalapács

• formális átadások:
– akadémiai bizottságok (…”1526”…!)
– sajtó: 1959 január 21
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Első híradás az M-3 elkészültéről
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Az M-3 életrekeltése
• technikai dokumentáció „visszafejtése”

– > a működés megértése,
– „architektúra” meghatározása

• hibakeresések…
• elektroncsöves áramkörök megbízhatatlansága

– feszültségingadoztatás,
– gumikalapács

• formális átadások:
– akadémiai bizottságok (…”1526”…!)
– sajtó: 1959 január 21

• további hibakeresések … az év végéig
• a 40*40-es mátrixinverzió nyara … 
• ősszel Lopato látogatás és minszki utazás
• 1960 elejére többé-kevésbé megbízható működés

Varga leváltása …..   ->   Aczél István

• …. jönnek az alkalmazások …. !
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