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deltaKappa                 Um dia feliz na vida de Charles Babbage 

Introdução:   As razões por que decidi escrever este outro artigo sobre o livro de Sydney Padua de que já falámos em Maio, 

pode ver aqui, foram duas, essencialmente: 

1. Dar notícia de como um Professor de Matemática, com a Cátedra de Newton em Cambridge, não só mete as mãos na 

massa e se envolve na construção de um computador, mas sente enorme prazer quando descobre soluções, 

práticas e engenhosas, que melhoram substancialmente a sua performance. Portugal e a Europa vão precisar, de 

forma decisiva, de matemáticos e de cientistas que usem os resultados teóricos para encontrar soluções para 

melhorar a saúde das pessoas e a riqueza das nações. Exemplos destes podem ajudar a atrair malta nova! 

2. Divulgar um livro que mostra como a banda desenhada pode contar, de forma divertida e muito documentada, 

episódios da História da Matemática1, o que pode ser apelativo para a juventude! 

Aqui fica, então, este pequeno texto, com imagens do livro e palavras minhas, dedicado aos futuros técnicos ou cientistas. 

 

Se o leitor/a leu o nosso primeiro artigo sabe que Charles Babbage é o pai do célebre Engenho 

Diferencial … que nunca chegou a acabar. Pois é sobre a resolução de um dos problemas que se 

levantaram na sua conceção, economizar tempo no tratamento dos “…e vai 1…”  na adição, que 

escrevemos hoje.  

Parte 1:  A operação adição no Engenho Diferencial 

 

Para adicionar 2, na roda A, à roda B desloca-se a patilha em 2 até à patilha na posição zero. 

Para adicionar números com N dígitos Babbage usava N+1 pares de rodas dentadas e um mecanismo 

complicado para tratar, caso a caso, os “… e vai um…”: 

 
1 O nosso conhecido Cédric Villani já se tinha apercebido disto: pode ver aqui. Estes livros mereciam bem ser   
   traduzidos e divulgados nas escolas de língua portuguesa. 

https://clube.spm.pt/files/deltaKappa_2020_05%20(1).pdf
https://clube.spm.pt/files/deltaKappa_2020_02.pdf


Se reparar na haste cilíndrica da esquerda vê que os pinos se inserem nela em hélice. Ao rodar estes 

movem-se de forma harmoniosa e, quando a coluna da esquerda lhes estende um pino indicando que é 

necessária a correção do “… e vai 1…”, com o toque incrementam a roda um nível acima de uma 

unidade2.  

A disposição é em hélice porque estas operações eram executadas sequencialmente. Em adições com 

muitos dígitos o processo tornava-se moroso: se uma adição de números com dez dígitos levasse 5 

segundos num trabalho com 720 destas adições perdia-se uma hora! 

Isto estava a enlouquecer o nosso grande génio … !3 

Parte 2:    Os “… e vai 1 …” tratados numa só operação 

Babbage empenhou-se, a fundo, em encontrar solução para recuperar estes tempos, de facto vários 

anos. 

Até que apareceu com esta solução:  

Ligou a roda A (ver Figura) a um anel com patilha D que deslizava numa haste vertical H e que, quando o 

número 9 era ultrapassado (… ia 1 …), posicionava a patilha debaixo de um tambor E ligado a uma roda 

com três dentes G capaz de se ligar à roda B que continha o resultado. 

 

Quando D subia G e B ligavam-se e, rodando G, B incrementava de uma unidade contemplando o “… e 

vai 1 …”! 

Isto era montado para cada algarismo. Mas ainda era preciso garantir que quando, por efeito da rotação 

provocada por G, o 9 passava a 0 em B o vai 1 era transmitido ao próximo algarismo. 

Babbage  teve esta ideia genial:  

 
2 Pode ver o Engenho Diferencial a trabalhar aqui. 
3 Foi construída em 1991, está no Science Museum em Londres 
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https://www.youtube.com/watch?v=BlbQsKpq3Ak


Quando tal acontecia uma haste h era colocada ligando o tambor E de baixo ao tambor E de cima de 

forma que, quando o tambor E de baixo subia, o de cima subia também garantindo que também o B de 

cima seria incrementado de uma unidade. Babbage, que personalizava a máquina quando se lhe referia, 

dizia que assim conseguia que a ela se lembrasse que tinha de incrementar o dígito acima. 

Quando a haste vertical H subia todos os tambores G relevantes se ligavam aos correspondentes B de 

forma que, quando a rotação era ativada, os “… e vai 1 … ”  eram executados de uma só vez! 

 

Parte 3:      Um dia feliz na vida de Charles Babbage  

No dia em que encontrou esta solução4 Charles Babbage ficou tomado de uma enorme felicidade … e 

resolveu ir a um jantar social de amigos em Park Lane.  

 

Pode ler na imagem acima este texto: 

Quando lhes contei o meu recente sucesso, notei que tinha desperto neles um regozijo dos espíritos com 

o qual nem o seu excelente champanhe conseguia rivalizar. Tendo esquecido a ciência e desfrutado da 

vida social durante quatro ou cinco horas regressei a casa, para dormir cinco horas. 

 
4 Na sua auto biografia Babbage refere que lutou com a resolução deste problema durante vários anos. 
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