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Az irányítás módszereinek tökéletesítése, a döntések jobb megalapo
zásának igénye, korszerű és hatékony információ feldolgozást kíván. Ezt 
a követelményt - ma már - a hagyományos módszerekkel és eszközök
kel teljesíteni nem lehet. 

A követelmények maradéktalan teljesítését csak az elektronikus szá
mítógépek tudják biztosítani, azonban gyors elterjedésükkel - a gépek 
magas ára és hosszú időt igénylő előkészítési feladatok miatt - számolni 
nem lehet. Ezt bizonyítja az is, hogy az európai szocialista országokban -
az 1965 után bekövetkezett rohamos fejlődés ellenére is - még mindig 
csak 8-15 db számítógép jut egymillió lakosra. 

Az ország számítástechnikai fejlődését nagy mértékben mozdította 
elő a Gazdasági Bizottság 1968-ban hozott határozata, amely alapján lét
rehozták a Számítástechnikai Tárcaközi Bizottságot, megbízva a központi 
fejlesztési program kidolgozásával. 

A kidolgozásra került fejlesztési program két .szakaszra oszlik. Az I. 
szakasz 1975-ig az alapok lerakását, a tömeges alkalmazáshoz szükséges 
műszaki-szellemi háttér megteremtését és a számítástechnikai ipar fokozott 
fejlesztését irányozza elő. (Az országban jelenleg üzemelő 80 db számító
gép 400 db-ra növekszik.) A II. szakasz az országos számítástechnikai há
lózat megteremtését irányozza elő. 

A számítógépek tömeges alkalmazására vonatkozó tervek megvalósí
tásában - úgy gondoljuk - a Magyar Néphadsereg is jelentős szerepet 
vállal, és ezért hasznos, ha a témával kapcsolatban kifejtjük gondolatain
kat. 

* Folytatása a Hadtápbiztosítás 3. számában jelenik meg. 
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I. RÉSZ 

Az elektronikus számítóberendezés munkába állítása - a számítási 
üzem megszervezése és a berendezés üzeme műszaki feltételeinek megte
remtése terén - nagyszabású előkészületeket igényel. 

Az előkészületek magukba foglalják: 
- a szervezési feladatokat és a 
- műszaki feltételek megteremtését. 

A szervezési előkészítéshez tartozik: 

- az elektronikus számítóberendezés használati területeire vonatkozó 
elképzelések kidolgozása; 

- az egyes használati területek nagyvonalú szervezési vizsgálata és 
nyers folyamatábráinak elkészítése, valamint a kölcsönös összefonódás 
vizsgálata; 

- az adathordozók típusának megállapítása, tekintettel a számítóbe .. 
rendezésbe történő betáplálásra és előállításuk jellegére; 

- az adatok várható mennyiségének, felmerülésének és áramlásának 
megállapítása; 

- az elképzelések kidolgozása a rövid, közepes és hosszű időtartamű 
adattárolásról, a tárolt adatokhoz való állandó hozzáférés lehetőségéről é3 
szükségességéről, valamint az eredményközlés jellegéről; 

- a számítóberendezés perifériális készülékeinek meghatározása 
(adott számítógéptípus ismeretében); 

- a létszámszükséglet megállapítása a számítóberendezés munkába 
állításának előkészületi idejére, a különböző munkák átvételének idejére, 
valamint az átvétel után következő időre; 

- a számítóberendezés és a szükséges mellékhelyiségek térbeli elhe
lyezésének kidolgozása; 

- a személyi állomány kiképzése; 
- a részletes folyamatábrák és munkautasítások kidolgozása külön-

böző területekre és azok koordinálására; 
- a programok és vizsgálataik összeállítása. 

A teljes szervezési előkészület egyik nehézsége mindenekelőtt az, hogy 
az egyes fázisok korántsem határolhatók el olyan egyértelműen, mint az 
előbbi összeállításban. Elsősorban az összefonódások sokaságát kell figye
lembe venni. A használati terület előkészítéséhez fontos ismeretnek - ál
talában - csak akkor jutunk birtokába, miután a vonatkozó területet be
hatóan vizsgáltuk és a munkák már előrehaladott állapotban vannak. 

Egy közepes nagyságú elektronikus számítóberendezés munkába állí
tásának előkészítési ideje több év. Ez idő alatt a fejlesztés is előrehalad: 
nagyobb teljesítményű berendezéseket és készülékeket hoznak létre, ame
lyek szintén nagy befolyást gyakorolhatnak az előkészítő munkára. 

Az előbbieket figyelembe véve a teljes előkészítését tehát igen nagy
vonalűan és olyan formában kell kidolgozni, amelyik lehetővé teszi a meg
változott feltételekre való gyors reagálást. 

45 



A műszaki feltételek megteremtéséhez tartozik: 

- a helyiségek kialakítása, azaz a teljes épülettervezés, térbeli elhe
lyezési program alapján; 

- a légkondicionáló, a portalanító és az energiaellátó berendezések 
megtervezése; 

- a szállítási szerződések megkötése, a tervezési és szerelési határ
idő, valamint a teljes szerelési folyamat ellenőrzése; 

- valamennyi tervezett műszaki berendezés jóváhagyása és későbbi 
átvétele. 

Könnyen belátható, hogy a szervezési és a műszaki előkészület egy
mástól függ és azok egymást erősen befolyásolják, ezért - állandóan -
szoros kapcsolatot kell tartani az egyes előkészítő csoportok között. A mű
szaki előkészítés is több éven át tart, már csak azért is, mert a telepítéshez 
többnyire nagyszabású építkezések szükségesek. Itt is érvényes a rugal
masság és nagyvonalú tervezés iránti követelmény, hogy gyorsan reagálni 
lehessen a változott követelményekre. 

A cikkben nem törekedtünk a teljességre, ezért a következőkben az 
elektronikus számítóberendezés munkába állítása előkészítésének csak a 
műszaki oldalára térünk ki. 

1. Térbeli elhelyezési program 

A helyigény meghatározásánál nemcsak a számítóberendezés felállítá
sához szükséges területet kell figyelembe venni, hanem elegendő helyet 
kell előirányozni a segédhelyiségek számára is, amelyekben egyrészt a be
rendezés üzeméhez szükséges segédberendezések (légkondicionáló, porel
választó és áramellátó berendezések) másrészt a számítóberendezéssel köz
vetlenül együtt dolgozó osztályok (karbantartó szolgálat, minőségellenőr
zés, bizonylatátvétel és kiadás, adathordozó előkészítés - lyukasztás és 
ellenőrzés - raktárak, irattárak stb.) kerülnek elhelyezésre. A szükséges 
segédhelyiségek számát és elhelyezését lényegében az elvégzendő munkák 
jellege határozza meg. 

A tudományos munkákat feldolgozó számítóközpontok általában ke
vesebb helyet igényelnek, mint az adatfeldolgozás számítóközpontjai. En
nek oka az, hogy a tudományos problémákat többnyire nem a számltóköz
pontban elemzik és programozzák, valamint az, hogy kevesebb adathordo
zót használnak fel. Az adatfeldolgozás feladatainál általában nem ez a 
helyzet. Ennek az a következménye, hogy egy adatfeldolgozó számítóköz
pontban többnyire sokkal nagyobb létszámú személyzet dolgozik, mint a 
tudományos munkákkal foglalkozó számítóközpontban. A be- és kimenő 
adatok nagyobb mennyisége következtében a minőségellenőrzés és a gépi 
úton leolvasható bizonylatok előállítása számára rendszerint több helyi
séget kell előirányozni. Sőt, ha az adatfeldolgozó számítóközpontokban a 
bizonylatok túlnyomó része gépi úton nem leolvashatóan áll rendelkezésre, 
az adathordozókat előkészítő osztály léphet fel a legnagyobb helyszükség
leti igénnyel. 
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A karbantartó szolgálat létszáma lényegében a felállított készülékek 
típusától és számától, valamint azok használatától függ. Ha a berendezés 
több műszakban dolgozik, a szükséges létszám nagyobb, mint egyműsza
kos üzem esetén. 

A térbeli elhelyezési program további tehertételét jelenti az igazga
tási osztály, amelynek ]étszáma erősen függ a számítóközpontnak a teljes 
üzemben elfoglalt helyzetétől. Ha a számítóközpont önálló üzem, helyisé
geket kell még biztosítani az üzemvezetés, valamint számos szakosított 
osztály számára is. Ezek az osztályok azonban, minthogy az adatáramlást 
illetően lazább kapcsolatban vannak a berendezéssel, mint pl. a bizonyla
tokat készítő vagy átvevő osztályok, a berendezéstől távolabb is elhelyez
hetők. Ezeken - a számítóberendezés és a segédhelyiségek között fenn
álló - a tisztán szervezési kötöttségeken kívül még számos műszaki 
összefüggés is van. A légkondicionáló berendezést pl. lehetőleg a 
számítóberendezés közelében kell felállitani. A gépterempadozat födém
terhelésének legalább 500 kp/m2-nek, kivételes esetekben 1000 kp/m2-

nek kell lennie. A lyukkártya-irattárak padozati födémterhelésé
nek, a nagy kártyasúly miatt (2000 kártya súlya kb. 5 kp}, szintén 1000 
kp/m2-ig kell terjednie. Ezenkívül a géptermet közbenső tartóoszlopok 
nélkül kell kialakítani, és a közvetlen napsütés ellen ís védeni kell. A kü
lönböző készülékek kötetlen elhelyezését gyakran korlátozza az, hogy a 
központi egység (operatív memória, aritmetikai egység, vezérlő egység) és 
a perifériális készülékek (input-output berendezések, külső memóriák} 
között lefektetett kábel megengedett maximális hosszát nem szabad túl
lépni. 

A térbeli elhelyezési program kidolgozásánál figyelemmel kísért prob
lémáknak ez a rövid felsorolása elsősorban azok sokoldalú összefüggéseire 
kíván utalni. Emellett mindenkor elsődlegesnek kell tekinteni a célszerű 
adatáramlás elérését, amelynek az ésszerűnek látszó lehetőségek határán 
belű! minden más követelményt alá kell rendelni. 

A költségek csökkentése érdekében meg kell kísérelni a jónak talált 
térbeli elhelyezési program megvalósítását a meglevő helyiségekben. 

Külön ábrán kell megtervezni az adatáramlás által összekapcsolt he
lyiségek egy szinten történő lehetséges elrendezését. 

A bizonylatok átvétele és kiadása hozza létre a számítóközpont kap
csolatát a megrendelőkkel. A beszolgáltatott bizonylatok típusa (gépi úton 
leolvasható vagy nem) és a számítóközpont felszereltsége szerint adják 
tovább a bizonylatokat az adatfeldolgozó berendezéshez, az „off-line"-ké
szülékekhez (átvétel mágnesszalagra} vagy a lyukasztó-ellenőrző részleg
nek. A lyukasztott és ellenőrzött adatok szintén a számítóberendezéshez 
kerülnek vagy közvetlenül, vagy az „off-line"-készülékek közbeiktatásá
val. A számítóberendezéstől az adatok vagy közvetlenül, a minöségellen
őrzésen keresztül, vagy a mágnesszalag-nyomtatvány áttétel közbeiktatá
sával kerülnek kiadásra. Nagyon rövid úton kell elérni az üres lyukkár
tyák, lyukszalagok és nyomtatványok közbenső raktárát. Nagyságát kb. 
úgy kell kialakítani, hogy valamennyi készülék legalább két napi nyom
tatványigényét fedezni tudja. 
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A számítóközpont fóraktárának kb. egy hónapi készlettel kell rendel
keznie. Minthogy az anyagok innen nem közvetlenül a feldolgozáshoz ke
rülnek, a légkondicionálással szemben nem kell olyan magas követelmé
nyeket támasztani, mint a számítóberendezés helyiségeiben. Itt a hőmér
séklet 15 és 25°C közötti, a relatív légnedvesség 50 és 80% közötti durva 
szabályozása elegendő, ha az anyagok a feldolgozás előtt még legalább 24 
órán át a teljesen légkondicionált közbenső raktárban maradhatnak .. A 
főraktárhoz csatlakozóan, de attól térbelileg többnyire elválasztva helyez
kedik el a bizonylati irattár, melynek nagysága megint csak erősen függ 
a számítóközpont feladatkörétől. A bizonylati irattár az adathordozók 
megőrzésére szolgál (a mágnesszalagokon kívül), melyekre az Altalános 
Ügyviteli Szabályzat előírásai vonatkoznak. A gyakran igénybe vett bi
zonylatok, programkártyák és szalagok tárolása teljesen légkondicionált 
helyiségben történik, amelyiknek közvetlenül a berendezés mellett kell 
lennie. 

Az irattári helyiségek padozatának nagy födémterhelhetőséggel kell 
bírnia. Egy 2000 lyukkártyát tartalmazó karton mérete 37 cm x 21 cm x 9,5 
cm és súlya kb. 5 kp. Egy 2 m magas állványon - 600 mm x 1000 mm 
alapterületen -, öt polcon több mint 150 karton, azaz 300 OOO kártya he
lyezhető el, amelynek súlya kb. 750 kp. A már feldolgozott lyukkártyákat 
többnyire vas-iratszekrényekben tároljuk. Ezeknek fiókjaik vannak, me
lyek mindegyike 2000-4000 kártyát fogad be. A kártyák vetemedésének 
elkerülése végett a fiókoknak feszítőberendezésük van. 

Lyukszalagokat többnyire nem raktározunk olyan nagy tömegekben, 
mint lyukkártyákat. A tárolás speciális szekrényekben történik, melynek 
terhelése alig lépi túl a 200 kp/m2-t. 

A táblázónyomtatványnak is tekintélyes súlya van. Szállításuk több
nyire - hajtogatva leporelló - 2000-4000 lapos kartonokban történik. 
Egy 50 cm x 33 cm x 25 cm méretű karton súlya kb. 15-20 kp. Egy 2 m 
magas és 1000 mm x 600 mm alapterületű állványon 24 karton helyezhető 
el, melyek együttes súlya kereken 400 kp. 

Annak érdekében, hogy a lehető legkevesebb szennyet vigyük be kí
vülről a berendezésbe, a gépterem és a nem porvédett helyiségek között 
a közlekedést a minimális mértékre kell korlátozni. Ez következésképpen 
maga után vonja, hogy a porvédett körletben dolgozó személyi állomány 
részére külön egészségügyi berendezéseknek, ruhatáraknak és teakonyhás 
pihenőhelyiségeknek kell rendelkezésre állniuk. A ruhatárak és a pihenő
helyiségek egyidejűleg átvehetik a portalanítás feladatait. Minthogy a lá
togatások gyökeresen nem kerülhetők el, hasznos olyan látogató-folyosó 
betervezése, amelyik falba épített üvegmezősávokon keresztül optikailag 
áll kapcsolatban a berendezéssel. 

Az igazgatás, programozás, karbantartás és a tárgyalások részére 
tervbe. vett helyiségek száma és nagysága erősen ingadozik. Meg kell azon
ban követelni, hogy valamennyi helyiségben, melyekből állandó forgalom 
van a gépteremmel (egészségügyi, pihenő, karbantartási helyiségek), kb. 
azonos klimatikus feltételek uralkodjanak, minthogy különben fokozott 
megbetegedések várhatók az állandó klimatikus változás következtében. 
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Most felmerül a kérdés, melyik szinten kell felállítani a számftóbe
rendezést. A szállítási probléma szempontjából nézve a föld-szint minden
képpen a legcélszerűbb, mert a számítóberendezés olykor-olykor 1000 kp-t 
is kitevő súlyú készülékeinek szállításához nem szükségesek költséges fel
vonók. A légkondicionáló berendezés tekintélyes súlyú készülékeinek 
ugyancsak a földszinten történő felállitása esetén, szintén könnyen szál
líthatók. Ha ezeket a pincében állítjuk fel - a pincelejárat célszerű kiala
kítása mellett - el lehet tekinteni a felvonók beépítésétől. A berendezé
sek földszinten történő felállításának további előnye a kedvező közleke
dési kapcsolat a többi épületekhez. 

Eltekintve attól, hogy a különböző üzemekben és intézményekben a 
földszintet amúgy is más célra (irodák, raktárak stb.) tartják fenn, van 
néhány olyan gyakorlati meggondolás, melyek szerint a számítóberendezés 
felsőbb emeleten történő felállítása ésszerűnek látszik. A számítóközpont
nak a tervezésnél gyakran előre nem látható bővítése miatt mindig töre
kedni kell arra, hogy a berendezés szintjét lehetőség szerint teherhordó 
falak és tartóoszlopok nélkül építsük meg. Ilyen követelmény megvalósí
tása természetesen annál nehezebb1 minél nagyobb terhelés, azaz minél 
több emelet van a berendezés szintje felett. A berendezés alatt levő eme
letek többnyire minden nehézség nélkül kialakíthatók úgy, hogy a tartó
oszlopok és teherhordó falak ne zavarjanak, így a berendezés nagy terhe
lésének levezetése nem jelent problémát. 

A legjobb megoldás mind szervezési, mind műszaki szempontból ak-
,,. kor érhető el, ha a számítóközpont számára új épületet létesítünk. Más 

célokra rendelt régi épületek a megíelelő nagy alátámasztás és falmentes 
felállítási területekkel, valamint a kielégítő építési magassággal szemben 
támasztott követelményeknek többnyire nem felelnek meg. Ezért elkerül
hetetlenek a nagyszabású átalakítások; falakat kell lebontani és más he
lyen ismét felhúzni, tetőket és födémszerkezeteket kell megerősíteni stb. 

.. 
•, 

Ha a berendezés kábeleit és a légkondicionáló csatornákat a berende
zés alatt levő szinten helyezzük el, sok födémáttörés szükséges, melyek 
a padozat terhelhetőségét erősen csökkentik. A kábeleknek és csatornák
nak ugyanazon a szinten történő vezetésénél kettős padló szükséges, úgy
hogy kiegészítő lépcsőket kell beépíteni. Egy régi épület felhasználásának 
további hátránya, hogy legalább az átépítésben érintett szintet az építke
zés időtartamára teljesen ki kell üríteni. A még az épületben maradt rész
legek munkájának akadályoztatására szintén számítani lehet. Hogy az át
építés ésszerű-e, azt nagyon gondosan mérlegelni kell a mindenkor fenn
álló adottságok alapján. 

2. Készülék felállítás a gépteremben 

A gépteremben levő egyes készülékekre nézve szintén döntő.jelentő
~égű az előnyös adatáramlás. Itt azonban figyelembe kell venni bizonyos 
műszaki követelményeket, mint pl. a maximálisan megengedhető kábel
hossz két készülék között, a minimális távolság a készülékek között, a lég
kondicionálás és portalanítás. 

A területigény természetesen függ a berendezés- felszereltségétől és 
az egyes készülékek n:i.gyságától. A felszereltséget a bevezetőben említett 
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előkészítő munkák alapján ismerni kell. A készülék pontos méretei köny
nyen megtudhatók a berendezést gyártó cégtől. Utóbbi egyidejűleg meg
adja, hogy a készülékek mely oldalain vannak ajtók, amelyeket a kiszol
gálás és karbantartás céljából kell kinyitni; mekkora a súlya? hol vannak 
a csatlakozások a jelző- és áramellátókábelek, valamint légkondicionáló 
csatornák számára. Az 1. sz. táblázat néhány tájékoztató adatot tüntet fel 
a készülékek nagyságára és súlyára. 

1. számú táblázat 
Adatfeldolgozó berendezések készülékeinek átlagos méretei és súlya 

. . 1 

Súly Méretek (mm) 
Készülék --,--·---(kg) szélesség 

1 
mélység 

1 
magasság 

a központi egység 
200- 500 1 600-2000 1 

1 

1 
szekrényei 500- 800 1 1600-1800 

gépasztal a lyukszalag 1 
készülékek és villamos 

100 1 írógép elhelyezésére 50- 1000-3000 500- 800 700-1000 

lyukkártyagépek 400- 700 1200-1500 600- 700 1100-1300 

mechanikus 
gyorsnyomtatók 400- 700 1300-2000 1 600- 700 1100-1300 

mágnesszalagos 
vezérlőkészülék 200- 300 600-1000 ! 500- 800 1600-1800 

1 

mágnesszalagos i tárolókészülék 250- 400 600-1000 500- 800 1600-1800 
1 

nagy térfogatú dobtároló 400- 600 1000-2000 1 800-1000 1 1300-1800 

lemezes tároló 500- 800 1200-2000 1 800-1200 1100-1300 

mágneskártya tároló 600-1000 1500-2500 1 800-1200 1 1300-1800 

adattávátvivö készülék 200- 400 500- 800 1 1300-1800 1200-1500 I 
1 -----

A készülékeket karbantartás, javítás céljából, különböző oldalakon 
egyidejűleg kell kinyitni. Ebben az állapotban is elegendő helynek kell 
lennie az akadálytalan munkavégzéshez és a mérőműszerek felállításához. 
Ezért az előbbieket figyelembe véve bruttó területnek készülékenként a 
nettó terület kb. három-négyszeresét számítjuk. A perifériális készülékek 
részére szükséges területet a bruttó terület max. 1 :8, min. 1 :6-ban álla
píthatjuk meg. Ezek az adatok tartóoszlopmentes, kb. négyzet alapterü
letű helyiségekre vonatkoznak. 

Hogy a helyiségben a legelőnyösebb készülékfelállitást alakítsuk ki, 
alkalmas (leginkább 1 :50) méretarányban felrajwljuk a helyiség alapraj
zát és valamennyi készülékre modelleket készítünk, ugyanabban a méret
arányban. Ezeket a modelleket a vázlaton addíg hozzuk egymással kölcsö
nös kapcsolatba. míg meg nem találjuk a legelőnyösebb megoldást. Fon
tos követelmény, hogy valamennyi készülék a kezelőasztaltól jól áttekint-
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hető legyen és a porra legérzékenyebb készülékek (mágnesszalagos készü
lékek, lemezes tárolók) a portkeltő készülékektől (lyukkártyagépek, nyom
tatók) lehetőleg messze, kedvező esetben elkülönített, - de ellenőrizhe-
t6 - helyiségben kerüljenek felállításra. 

Az egyes készülékek különböző feladatainak, valamint azok sajátos
ságainak figyelembevétele mellett jól kialakítható a három csoportra való 
felosztás: 

1. be- és kiadócsoport, 
2. feldolgozócsoport, 
3. tárolócsoport. 
Az adatáramlás követelményeinek megfelelően a be- és kiadócsoport

ban történik a lyukszalagok, lyukkártyák, gépi úton leolvasható bizony
latok valamennyi be- és kiadó készülékének, valamint a gyorsnyomtatók 
felállítása. Ezek a készülékek. gyorsjáratú gépi berendezések nagyon ma
gas zajszintet keltenek. Ezenkívül a lyukkártyagépeknél, valamint a nyom
tatóknál nagyon sok por keletkezik. 

A feldolgozó csoporthoz tartozik a központi egység valamennyi szek
rénye, valamint a kezelőasztal az ellenőrző írógéppel. 

A tároló csoportban kerülnek felállításra a mágnesszalagos tároló
készülékek és egyéb - nagy térfogatú - tárolós vezérlőkészülékek. 

A mágnesszalagos tárolókészülékek közvetlen közelében helyezzük el 
a mágnesszalag-irattárat, amelyik ha a speciális adatokra külön irattáro
zási (titkos) előírások vonatkoznak, állhat két helyiségből is. Az egyikben 
azokat a szalagokat helyezzük el, amelyek a számítóközpont állandó üze
méhez szükségesek, valamint az üres szalagokat és mindazokat, melyeket 
nem kell biztonságosan őrizni. A biztonságosan őrzendő szalagot a máso
dik irattári helyiségben tároljuk. Ebbe a helyiségbe csak az irattárosnak 
van joga belépni. A mágnesszalag-irattárra ugyanazok a klimatikus fel
tételek vonatkoznak, mint a teljes berendezésre. A pormentesség kisebb 
lehet, mint a mágnesszalagos készülékek helyiségében, minthogy a szala
gokat az irattárban nem tekercselik át. Üzemtechnikai okokból azonban a 
mágnesszalag-irattárra túlnyomórészt ugyanazokat a feltételeket szabjuk 
meg, mint a mágnesszalagos készülékek helyiségére. Ha a mágnesszalagos 
készülékek mellett lemezváltós lemezes tárolókat is használunk, a lemez
kötegek tárolása ugyancsak a mágnesszalag irattárban történik és az irat
táros felügyelete alá tartozik. 

A mágnesszalagokat mindig kazettákban tároljuk, melyeket élére ál
lítva helyezünk be a külön erre a célra készített szekrénybe. A kazetták 
szélessége 35-40 mm, magasságuk és mélységük a használt szalagok hosz
szához igazodik és 250-350 mm között van. Egy 1 m széles és 2 m I11agas 
szekrényben kb. 25x5, de legalább 100 szalag tárolható, úgy hogy nagy 
szalagkészlet mellett is csak aránylag kevés hely szükséges. 

A mágnesszalag-irattárak ritkán igényelnek 20 m 2-nél nagyobb terü
letet. 
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3. A padozat kialakítása 

Az elektronikus számítóberendezés különböző készülékei között szá
mos áramellátó- és jelzőkábelt kell elhelyezni. Fektetésükre - elvileg -
öt lehetőség van: 

- a kábelek padozaton történő fektetése védelem nélkül; 
- a kábelek padozaton történő fektetése és burkolattal való lefedése; 
- a kábelek fektetése a számítóberendezés alatt levő szint födémére 

felerősítve; 

- a kábelek fedett csatornákban történő fektetése; 
- a kábelek kettős padló között való fektetése. 

Az első lehetőség előnye, hogy a legegyszerűbb. Ezzel szemben csak 
kis berendezések összekötőkábeleihez használható. A hálózati bevezetőká
belhez ez a fektetési mód többnyire már nem használható. A kábelsérü
lések megakadályozása és a baleseti veszély csökkentése végett legalábbis 
faburkolattal való lefedés szükséges. 

A kábelek csatornákban, illetve alagsorban történő fektetésénél a ké
szülékek elhelyezésének módosítása nagy nehézségbe ütközik, minthogy 
ekkor mindig nagyszabású építési munkák szükségesek. Ha a kábelfekte
tés a berendezés szintje alatti födémre történő erősítéssel történik, a pa
dozatba, legalábbis az egyes készülékek felállítási helyén lyukakat kell 
fúrni vagy vésni. Ez a padozat teherbíróképességét adott esetben nagyon 
erősen csökkenti .. Ha a gépterem alatt nem irodahelyiségek vannak, ha
nem raktárak vagy hasonlók, a kábeleket lemezhidakon vezetjük, melye
ket a tartógerendákra erősíthetünk. Ez esetben külön lefedések és óvin
tézkedések nem szükség.esek. Ha azonban a kábelek irodahelyiségeken át 
futnaki mind biztonságtechnikai, mind esztétikai okokból szükség van a 
kábelvonulatok közbeiktatott födémmel történő lefedésére. Bármilyen 
módszer alkalmazása esetén biztosítani kell a kábelekhez történő szabad 
hozzáférést. Ha a hivatali helyiségek fölött zajosan dolgozó perifériális 
készülékek vannak, kiegészítőleg hangszigetelést kell feltenni. 

Valamennyi eddig ismertetett megoldásnak az az előnye, hogy vi
szonylag csekély költséggel megvalósítható, és ezért kisebb berendezések-· 
hez és a berendezések átmeneti felállításához mindenképpen elfogadhatók. 

A legköltségesebb, de a legbiztonságosabb megoldás a kettős padló 
beépítése. Ez rendszerint cölöpökre helyezett tartóállványzatból áll, 
amelyre az egyes lemezeket úgy helyezzük rá, hogy végig sima padlófelü
let keletkezzék. A kettős padlóban levő csatorna a kábelek és légkondi
cionáló vezetékek befogadására szolgál. A készülékek a hálózatról közvet
lenül innen csatlakoznak. Semmilyen egyéb szolgáltató· vezetéket (pl. fű
tés, víz stb.) nem szabad a kettős padlóban fektetni. 

A kettős padlót szilárdan kell elkészíteni. A tartóállványzatot úgy kell 
kiépíteni, hogy se nyugvó, se mozgó terhelés esetén ne lépjen fel alakvál
tozás. Hagy a géprezgések és gépzajok átvitelét az alsó padozatra lehető
ség szerint elkerüljük, a cölöptalpakon csillapítóbetétet kell elhelyezni. A 
leraezek:et főképpen fából, ritkábban fémből készítik. A fémlapok előnye 
a mérettartás, továbbá, hogy az elektrosztatikus feltöltődéseket nagyon jól 
levezetik a földbe, ha ,Talamennyi lemezt egymással összekötjük. A fém-
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lemezes padozatok beépítése ellen csak a magas beszerzési költség szól. 
A falemezek lényegesen olcsóbbak, viszont költségesebb tartóállványzatot 
igényelnek. A lemezek mindig négyzet alakúra és leginkább 60 cm-es 
rácsmérettel készülnek. Ezt a méretet az egyes készülékek szélességéböl 
kiindulva választották. Lényegesen kisebb élhosszak alkalmazásával nö
vekszik az ár, és adott esetben a kábelek fektetése is nehezebbé válik. 
Mindig meg kell próbálni sorozatban gyártott kettös padlók beépítését. 
Az egyenlőtlenül lefektetett kettös padló nemcsak esztétikailag nyújt ked
vezőtlen látványt, hanem nagy baleseti veszélyt is jelent. Ezenkívül a hé
zagok elősegítik a csatorna gyors szennyeződését és megnehezítik a padló 
felületének tisztántartását. Padlóburkolatként többnyire PVC-t használ
nak. A tisztításhoz elegendő a nedves - nem csöpögő - ronggyal történő 
letörlés. Nem szabad olyan tisztítószereket használni, melyek elektroszta
tikailag könnyen feltölthető részecskéket hagynak hátra. Ezek a készülé
kekbe benyomulhatnak és zavarokat okozhatnak. Tükörfényes burkolatok 
beépítése a vakítási jelenségek miatt nem tanácsos . 
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