




Egy számítógép életrekeltése

Dömölki Bálint



Az M3 útja 

Magyarországra

DB útja az M3-hoz

MTA KKCs

Az M3 építése és 

„életrekeltése”

Az M3 első alkalmazásai



Egy kis szovjet számítástechnika (ös)történet

• 1948: Tanulmány és első szovjet szabadalom a digitális 

számítógépek működési elveiről (Bruck-Ramejev)

• 1949: Számítógép ipari fejlesztő intézet (SKB-245) alapítása 

(Sztálin!)

• Energetikai Intézetben (később INEUM) Bruck vezetésével:

– 1951: Első szovjet (orosz?) számítógép  (M-1)
• 25 bites szavak, kétcímes utasításrendszer

• memória: 256 szó elektrosztatikus, 256 szó mágnesdobon

• sebesség 20-2000 müv./sec

• 730 elektroncső, félvezetős logikai áramkörök

– 1953: M-2 (M.A Karcev)
• 34 bites szavak, háromcímes utasításrendszer

• memória: 512 szó elektrosztatikus, 512 szó mágnesdobon

Modernizálva 1955-ben 4096 szavas ferritmemóriával

– 1956: M-3

Később folyamatirányító gépekre térnek át …

• Párhuzamos (konkurens) vonalak:

– akadémia (S.A. Lebegyev):  (MESZM), BESZM, M-20, Elbrusz

– ipar (SKB-245, Ramejev): Sztrela, Ural, …. ESzR

I.S. Bruck
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B.I. Ramejev
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S.A. Lebegyev
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Az M3 története

• „ Előkelő család törvénytelen gyermeke”

(két dudás…)

• Kisebb szervezetek igényeinek 

kielégítésére szánták
• 31 bites szavak, kétcímes utasításrendszer (vissza az M1-hez!)

• memória: 1024 szó mágnesdobon (később ferrit bővítés)

• sebesség 30 müv./sec

• kb. 1000 elektroncső, kisebb hely- és hűtés igény

• sorozatgyártás: Minszk 1959-61 (Lopato)

• Erevan: -> Razdan család

• Peking, Budapest, Tallin (?)
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Az M3 megszerzése

• számítástechnika iránti hazai 

érdeklődés kezdetei (Tarján cikke és 

előadása 1956)

• viták egy magyarországi számítógép 

szükségességéről 

• MTA Kibernetikai Kutató Csoport 

megalakulása (1956-57)

– saját fejlesztés (B1) vs. beszerzés 

• Varga Sándor szovjet kapcsolatai

• M3 dokumentáció és fontosabb 

alkatrészek (csövek, diódák, …) 

leszállítása Varga Sándor

1902-197x

Tarján Rezső

1908-1978



Utam az M3-hoz

• 1953-57: ELTE matematika-fizika szakos hallgató

• III.-IV. évben matematikai logika (Péter Rózsa)

– Kalmár Lászlóval együtt számítástechnika iránt kezd 

érdeklődni

• TDK dolgozat: „Véges automatával reprezentálható 

eseményekről”  (lépcsőházi kapcsoló …)

• 1956 nyarán Bolyai Társulat automataelméleti 

konferenciája

• 1957 államvizsga, tanári állás Tatabányán

• MTA KKCS pályázata: augusztusban felvettek!

• Ismerkedés a programozással, majd áthelyezés a 

gépépitőkhöz 

Péter Rózsa

1905-1976

Kalmár László

1905-1976



Az M3  építésének lépései

• Mechanikai munkák (szekrények, hűtés)

• Alegységek legyártása, bemérése

• Mágnesdob legyártása, galvanizálás stb,

• Tápegység  elkészítése, üzembehelyezése

• Keretek szerelése, huzalozása

• Egységek önálló életre keltése

• Teljes gép életre keltése,

• Programok futtatása



Az M3

Moszkvában

Budapesten



Az M3 egységei

• Aritmetikai egység

– négy 31 bites regiszter

• címregiszter (12 bit))

• utasításszámláló (12 bit)

• kód vezérlő (6 bit + logikai áramkörök)

• memória- és i/o vezérlők 

1 126 12

OP CIM1 CIM2



Kétcímű utasításrendszer

• CIM1  #  CIM2  =>  CIM2

• CIM1  #  CIM2 =>   REG

• REG   #  CIM1 =>   CIM2

• REG   #  CIM1 =>   REG

#   =  + - * /  logikai műveletek 



Áramköri rajzok és értelmezésük



Az életrekeltés állomásai

• 1958 végére a gép fizikailag kész, egységek többsége 
(megbízhatatlanul) él

• MTA bemutatók: műveletvégzés vezérlőpultról 
(Mohács…)

• 1959 január: cikk az Esti Hírlapban

• 1959 nyarán: kisérletek programfuttatásokkal (40*40 
mátrixinverzió) 

• Lopato és Kagan többhetes látogatása, segítség a gép 
egészének életre keltésében

• 1959 késő ősszel látogatás Minszkben, további 
tapasztalatok szerzése a már sorozatban gyártott M3-ak 
körül.

• 1960 elejére többé-kevésbé megbízható működés
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AZ M3 ELSŐ ÉLES ALKALMAZÁSAI

Az M3-on végzett első néhány éles alkalmazás:

 Tervhivatali ágazati kapcsolatok 

mérlegéhez  (ÁKM) 40*40 

mátrix invertálása

 Statikai számítások az Erzsébet híd 

tervezéséhez

 Optikai lencserendszerek tervezése 

MOM-nak 
FREY TAMÁS

ACZÉL ISTVÁN

Az M3 gyakorlati alkalmazási lehetőségeinek feltárásában 

jelentős szerepet játszott ACZÉL ISTVÁN, aki kezdetben a 

Közgazdasági Osztály vezetője volt, majd 1960-tól az egész 

Kibernetikai Kutatócsoport - később  MTA Számítástechnikai 

Központ - igazgatója lett. 

1963-ban bekövetkezett halála után helyét FREY TAMÁS 

vette át, aki korábban a Matematikai Osztály vezetője volt és 

– többek között – SÁNDOR FERENC és SZELEZSÁN 

JÁNOS munkatársaival együtt jelentős mértékben vett részt 

az első alkalmazások kidolgozásában.



visszatérés a címre

„Egy számítógép életrekeltése”
• akkoriban a „számítógép” szó még nem volt általános 

használatban, úgy mondtuk, hogy 

(elektronikus, digitális) számológép

• a „számítógép” szót Münnich Antal javasolta 1958-ban 
és következetes harcot folytatott ennek használatáért

• szakemberek jelentős része (főleg matematikusok, 
MTA) nehezen fogadta el

– NIM IGÜSzI folyóirata: „Számológép” (még 1977-ben is!)

• Ma már egyértelmű a „számítógép” használata (bár a 
„computer” vagy „kompjuter” még belezavar

• Nyelvészeti szakirodalomban komoly publikációk 
találhatók a témáról! Pl.:

Szöllősy É. 2006. Adalékok a számítógép terminus

megszilárdulásának történetéhez (a Magyar Tudomány, a Műszaki Élet

és a Magyar Nyelvőr tükrében). In: Fóris Á., Pusztay J. (szerk.)

Terminologia et Corpora – Supplementum 1. Szombathely: BDF
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