
Az M3 építésekor a berendezést igen egyszerűen „elektronikus digitális automatikus számológép"-
nek hívtuk, ami nagyon elegáns név volt, de túl hosszú. Münnich Antal találta ki, hogy nevezzük 
számítógépnek. Ezzel az elnevezéssel az egyszerű, négy alapműveletes gépeket megkülönböztetjük — 
mondta — a tárolt programú gépektől. 

A műszakiak és az alkalmazók azonnal az új elnevezés propagálói lettek, de nem úgy a matema-
tikusok nagy része. Felsorakoztattak a számológéphívők táborába olyan naay tekintélyű tudóst is, mint 
Kalmár László, aki a számítógép szót sohasem fogadta  el. Nekem a „számológépesek" alábbi két érve 
tetszett a legjobban: 

— a tökéletesített, automatákkal felszerelt  repülőgépet sem nevezik „repítő" gépnek; 
— a számító gép nem egy becsületes valami, ti. mindig számít valamire; egy szóval a kifejezés  erre 

a nagyszerű alkotásra - dehonesztáió. 
A viták ma sem szűntek meg, a számítógép kifejezéssel  kapcsolatban ma újabb probléma kelet-

kezett, hogy ti. a gép nem csak számokkal dolgozik, sőt az esetek nagy részében inkább írott, rajzolt, 
esetleg képi információval  végez feldolgozást,  mint számokkal. így ma egy újabb tábor alakult ki, aki 
elveti mind a számológép, mind pedig a számítógép kifejezést,  és a komputer vagy — hallottam! — 
komputor szavakat használja (úgy magyarosan, ahogyan leírtam). Úgy látszik, hogy hosszú időre 
megtaláltuk a szakma „gumicsontját", amelyet talán még a következő generáció is hosszú ideig rághat. 

Kovács Győző, Budapest 

Megjegyzés: Az előbbiekben közölt írás H.H.  Goldstine:  A számítógép  Pas-
caltól  Neumannig,  (Bp.  198 7) című kötet függelékeként  jelent meg. Újraközlését 
a szerző szíves jóváhagyásával, abban a reményben tesszük, hogy így sikerül 
megismertetnünk olvasóinkkal a „hőskor" eseményeit és azoknak a személyi-
s é g e k n e k a tevékenységét , akikről a ma közkedvelt számítástechnikai 
versenyeket nevzték el. 

"Kutyagumiból" készül-e a gumikutya, 
avagy miért jutott csődbe Macintosh úr 

vállalkozása? 

Dacára annak, hogy már Kolumbusz matrózai felfigyeltek  Amerika őslakóinak 
furcsa  anyagból készült, rugalmas kis labdáira, 1751-ben pedig Charles de 
Condamine — perui expedíciója kapcsán — a kaucsukról is beszámolt a Francia 
Tudományos Akadémiának, annak első. valamire való alkalmazására Joseph 
Priestley (1733-1804) jött rá, aki ceruzavonalak törlésére használta, azaz a ma 
minden gyermek tolltartójából elmaradhatatlan, banális radírgumiként. 

Az esős Albionban 1791-ben nagy lelkesedést váltott ki a Sámuel Peal ötlete, 
hogy a Brazíliából hozott kaucsukkal szöveteket tegyen vízhatlanná. Az első nagy 
"gumírozott" kabátok viselőinek azonban hamarosan igen kel lemet len 
meglepetésben volt részük; leülve, a székhez ragadtak. Ezen próbált segíteni 
Charles Macintosh, aki felfedezte  az oldhatatlannak vélt kaucsuk első oldószerét; 
benzolos kaucsuk-oldattal itatott át textíliákat. Az oldószer elpárologtatása után 
az anyag vékony gumiréteggel vonódott be. Két ilyen szövet összenyomásával 
vízhatlan anyagot nyert. Módszerét 1823-ban szabadalmaztatta, és több üzemben 
is alkalmazást nyert. Öröme azonban kérész-életű volt, mert kiderült, hogy az 
így legyártott gumiárukat a napfény  és a hideg egyaránt károsítja: megkeményed-
nek és törékennyé válnak. Ennek ellenére, a britek ma is kegyelettel adóznak 
Macintosh emlékének; neve — kisbetűvel írva — a mai angol nyelvben főnévi 
használatú, esőkabát, pelerin, vízhatlan szövet jelentéssel. 



Charles Goodyear philadelphiai vasárú nagykereskedő közbelépésére volt 
szükség ahhoz, hogy a gumiáruk használhatókká váljanak, ő dolgozta ki 
1841-ben a máig is alkalmazott vulkanizálási  eljárást.  Hogy ennek lényegét 
megértsük, ismerkedjünk meg előbb a kaucsuk vegyi szerkezetével. 

Amikor 1860-ban Charles Greville Williams a kaucsuk száraz desztillációsának 
termékei között az izoprént  megfigyelte,  balszerencséjére, sejtelme sem volt arról, 
mennyire közel állt az anyag szerkezetének megfejtéséhez.  A kaucsuk ugyanis 
éppen a két kettős kötést tartalmazó molekula láncszerű összekapcsolódásának 
(polimerizáciőiánzk)  terméke. Az ilyen módon létrejött makromolekulák 
telítetlen jellegűek. Ezáltal reakcióképességük nagy, különösen a levegő általi 
oxidációs folyamatokra,  az ún. autooxidációra  érzékenyek, ami a- kaucsukból 
készült tárgyak gyors tönkremenéséhez vezet. A vulkanizálás éppen ezt 
küszöböli ki úgy, hogy a kaucsuk makromolekuláit térhálósítsa, azaz láncai 
között keresztirányú kötéseket hoz létre, a leggyakrabban kénatomok révén. 
Körülbelül száz izoprén csoportra jut egy-egy kénhíd. A rendszerint adalék-
anyagok jelenlétében lejátszódó bonyolult vegyfolyamatok  által a természetes 
kaucsukokat (majd később a műkaucsukokat is) sikerült rugalmas, oldószerekkel 
és kopással szemben ellenálló termékké, gumivá alakítani. 

Goodyear találmánya adta az ötletet a gumigyártás másik úttörőjének, Thomas 
Hancocnak, a gumikeréken gördülő járművek létrehozásához; a tömörgumin futó 
kerékpár 1870 körül már népszerű volt. Ezt szorította ki a felfújható  gumiköpeny, 
a "pneumatikus" gumi; Dunlop 1888. évi gumiabroncsa révén már a múlt század 
végén kialakult a maitól alig különböző szerkezetű kerékpár. 

Felhasználási terület bőségesen akadt a gumitermékek számára, ami hama-
rosan nyersanyaghiányhoz vezetett, ugyanis a természetes kaucsuk majdnem 
kizárólag abból a tejszerű, fehér  nedvből (lateodoő.1)  készül, amely az Amazonas 
vidékén vadon termő, 15—20 méter magas fa,  a Hevea brasiliensis törzsének 
felhasításakor  kifolyik.  Összegyűjtése munkaigényes, feldolgozása  pedig b o n y o -
lult. A gyűjtőhelyeken tárolt latexet ecetsavval vagy hangyasawal megalvasztják, 
koagulálják, így a kaucsuk — akárcsak a tehéntúró — elválik a víztől. Ezt aztán 
tisztítják, szaggatják, mossák, gyúrják és körülbelül 1 milliméter vastag fehér 
kreppként hártyává hengerelik, majd fával  vagy kókuszdió héjjal fűtött,  50°C 
hőmérsékletű füstölő  kamrában szárítják és tartósítják. Ha ehhez hozzáfűzzük, 
hogy csupán a vulkanizálást megelőző műveletek egy részét soroljuk fel, 
könnyen belátható, hogy sokkal célravezetőbbnek látszott a gumi mesterséges 
előállítása. 

A szintetikus kaucsukok feldolgozási  módjukban és tulajdonságaikban 
egyaránt a természetes kaucsukhoz hasonlóak. Innen a cím tréfás  szójátéka: ma 
már a kisded egyik legelső játékáról, a felfújható  gumikutyáról sem lehet pontosan 
tudni, miből készült. Ilyenkor szoktuk mondani, hogy "kutyagumiból" van. 

A kutatás kezdeti szakaszában a természetes kaucsuk utánzására törekedtek; 
1904-ben Fritz Hoffmann  jól ráérzett arra, hogy az izoprén polimerizációjával 
versenyképes minőségű mesterséges kaucsukot lehetne készíteni, az első 
műgumi ekkor már három éve kész volt: Konakov állította elő az izoprén 
származékaiból, a metil-izprénből. 1912-től kezdve gyártani kezdték a "metilkau-
csukot", de mert minősége sok kívánni valót hagyott, inkább az izoprén 
alapvegyületével, a butadiénnel  próbálkoztak. Annál inkább, hogy e nyersa-
nyagot két különböző, és egyaránt kiváló módszerrel sikerült előállítani: az orosz 



Lebegyev alkoholból, a német Reppe pedig acetilénből nyerte. 1928-ban Le-
begyev-féle  butadiénből még csupán 2 kg műgumit sikerült előállítani, 1932-től 
fogva  azonban már ipari méretekben gyártották. Később megjelent a polikloro-
prén kaucsuk és az olyan szintetikus kaucsuk-féleségek,  amelyekhez két vagy 
több nyersanyag kopolimerizációjával jutnak. 

Ezáltal sikerült túllépnünk a természet leutánzásának szakaszán; napjainkban 
már értékes tulajdonság-kombinációjú, az ipar minden elvárásával megfelelő  ú j 
műgumikat állítanak elő. 

Löwy Dániel 
Hints Miklós 

Kísérlet,  labor,  műhely 

A valós helyzetek modellálásában, különféle  jelenségek szimulációjában 
nagyon fontos  a valóságnak megfelelő  véletlenszerű viselkedés. Ezeket a 
helyzeteket véletlenszerűen létrehozott számok biztosítják, ezeket nevezzük 
véletlen számoknak. De a véletlen számokat használhatjuk például terület-
számításra is, ami első pillanatra talán furcsának  tűnhet. 

A Pascal nyelv Random függvényével  generálhatunk a [0,1) intervallumba eső 
véletlen számokat, a Random(ra) függvénnyel  pedig a [0,m) intervallumba eső 
egész számokat. Ezek egyenletes eloszlásúak. Az az igazság, hogy azok a számok 
amelyeket számítógéppel állítunk elő valamilyen szabály segítségével nem 
teljesen véletlenek, ezért ezeket pszeudovéletleneknek nevezzük. De ezek is 
alkalmazhatók véletlen jelenségek megközelítő leírására. 

Lássuk, hogyan használhatjuk a véletlen számokat területszámításra. Az- ido-
mot, amelynek területét keressük, egy ismert területű téglalapba zárjuk, majd 
véletlenszerűen pontokat generálunk amelyek a téglalapba esnek. Az idom 
belsejébe esett pontok száma és az összpontszám aránya az idom és a téglalap 
területének arányához közel álló érték. Innen könnyen megkapható az idom 
területe. (Ez talán nem is olyan meglepő, ha arra gondolunk például, hogy két 
hasonló háromszög területének aránya egyenlő a magasságok négyzetének 
arányával.) Minél több pontot generálunk, és ezek minél egyenletesebb 
eloszlásúak, annál pontosabb területéitéket kaphatunk. Ez a módszer a Monté 
Carlo-móászex  néven ismert. (Nevét a kaszinóiról híres Monté Carlóról kapta, 
ahol a véletlennek igencsak fontos  szerep jut.) 

Első programunk bekéri egy kör adatait (a középpont koordinátáit és a 
sugarát), lerajzolja a képernyőre, amely teljes egészében képezi a téglalapot. 
Ezután véletlen pontokat generál, s ezeket ki is rajzolja a képernyőre, közben 
ezresével a számukat is kiírja tájékozódásul. Bármely billentyű lenyomására a 

A vélet len számok egy alkalmazásáról 


