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1. A mennyezetek és falak kialakítása 

A számítóberendezés gyorsjáratú mechanikus gépi be- és kiadó
készülékei, nevezetesen a lyukkártyalyukasztó és gyorsnyomtató, a be
épített hangszigetelés ellenére í.s zajokat keltenek, melyek a dolgozók 
összpontosító képességét erősen korlátozzák és ezenkívül egészségileg 
is károsak. A zajok csökkentésére a gépteremben tett valamennyi in
tézkedés azon alapszik, hogy az utózengést hangnyelő anyagoknak vala
mennyi arra alkalmas felületre felrakásával csökkentse. 

Arra azonban vigyázni kell, hogy szükségtelenül sok szekrény vagy 
más hasonló felállítása ne tegye tönkre a hangszigetelés hatását. A hang
szigeteléshez használt anyagok lehetőleg törölhetők legyenek és a por 
ne tapadjon rájuk. 

Mint már említettük, a különböző központok között válaszfalakat 
kell építeni. Ezeknek a falaknak üvegből történő kialakítása akusztikai
lag nagyon kedvezőtlen, ezért ezt kerüljük. Nagyon jól bevált a könnyű 
szerkezetű panelekből készült falak, amelyekben a padlótól kb. 1 m 
magasságban kezdődő kb. 1 m magas beépített üvegmezősáv van. 

A mennyezet folyamatos hangszigetelése szintén lehetetlen, minthogy 
szabad felületeket kell biztosítani a világítótestek elhelyezéséhez. A leg
több esetben a gépterem légkondicionálásához is a mennyezetben levő 
nyílásokon keresztül fújjuk be az előkészített friss levegőt, úgyhogy 
további felületek vesznek el a hangszigetelés szempontjából. Hogy a lég
kondicionáló csatornák ne legyenek állandóan szem előtt, többnyire köz
beiktatott födémet (álmenyezet) építünk be. A legalkalmasabb az élükre 
állított alumínium vagy PVC panelek, minthogy ezekre nem tud por 
le rakodni. 

* A f. évi 1. sz. Hadtápbiztosításban megjelent azonos című cikk foly
tatúsa. 
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Olyan helyiségekhez, melyekben mágnesszalagos vagy lemezes táro
lók vannak felállitva, gipszmennyezetet nem szabad használni. 

2. Légkondicionálás és portalanítás 

Az elektronikus számítóberendezések üzemközbeni viselkedése erő
sen függ a környező levegő hőmérsékletétől és páratartalmától. A elek
tronikus építőelemek maradó változásainak elkerülése végett az egyes 
szekrények és készülékek környezeti hőmérsékletét 18 és 25 °c között 
kell tartani. Minthogy a megengedett hőmérsékleti tartomány bizonyos 
határok között rögzíthető, az elektronikus kapcsolások méretezésénél a 
fenti adatokat irányértéknek kell tekinteni. Ez a maximális határokat 
jelenti. A készülékekben keletkező túlmelegedés levezetése végett beépí
tett ventillátorok friss levegőt fújnak be a készülékek alsó részén. Az 
a hűtendő részek mellett elhalad és felmelegedve a felső részén eltávo
zik. Allandó hőhatás elérése végett a friss levegőt mindig azonos hőmér
séklettel kell a készülékbe bevezetni. 

A készülékek követelményeinek megfelel, ha a relatív levegőnedves
séget 25"/o és 750/o között tartjuk. Kisebb nedvességnél készülékekből 
kiinduló .sztatikus mező túl erősen hat és túl sok port szív be a belső 

részbe, míg túl nagy páratartalom esetén a korróziós jelenségek elkerül
hetetlenek. A levegőnedvesség tartományát mindenkor a feldolgozandó 
adathordozó típusa szerint határoljuk be. Például a nyomtatványpapír 
400/o-nál kisebb relatív levegönedvességnél, az elektrosztatikus feltöltő
dés következtében, hajlamos a „tapadás"-ra, ami akadályozza a szabály
szerű lerakást. A lyukkártyákról is ismert, hogy futási tulajdonságai 
erősen függnek a nedvességtől. Itt a 650/o-o.s relatív levegőnedvesség 
betartása annál fontosabb, mennél nagyobb a feldolgozási sebesség. 

A levegő pormentességével szemben támasztott követelmények szin
tén felállitott készülékek típusától függenek. Míg a mágnesszalagos 
ás lemezes tárolókhoz nagyon gyakran megköveteljük a 3 mm-nél na
gyobb szemnagyságú porrészecskék 95°/o-os kiszűrését. a lyukkártya és 
lyukszalag-gépek, a nyomtatók és az elektronikus berendezések nem 
támasztanak különleges követelményeket, hanem elegendő, ha a készü
lékek ventillátorai elé szűrőhálókat helyezünk, melyeket időnként ki kell 
tisztítani. 

Sajnos a légkör a megadott követelmények egyikét sem tartja be 
egész éven át, úgyhogy, hacsak a berendezés üzem.készségét nem kíván
juk véletlenül fellépő külső befolyásoktól függővé tenni, olyan intézke
dések szükségesek, amelyek a kívánt határértékek betartását minden 
várható adottság mellett lehetővé teszik. 

A levegőt kondicionálni kell. Hogy a kondicionált levegőt központi 
légkondicionáló berendezéstől szívjuk-e be a számítóberendezéshez, vagy 
külön légkondicionáló berendezéseket állitunk-e fel, elvileg közömbös, 
néhány gazdaságossági meggondolásnak azonban jelentősége van. A 
számítóközpont és egy irodaház ellátásához megfelelően nagy légkondi
cionáló berendezés felállitása rendszerint olcsóbb, mint különálló lég
kondicionáló berendezések beállitása. Az üzemköltségek kiszámításánál 
azonban abból kell kiindulni, hogy a géptermek légkondicionálását 
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üzemre kell biztosítani, míg ez az irodahelyiségek részére nem szükséges. 
A központi légkondicionáló berendezésnek viszont állandóan üzemben 
kell lennie, ami nagyobb költségeket jelenthet, mint kisebb légkondi
ciont.ló berendezés üzemeltetése külön a géptermek sz.ámára. 

A gyakorlatban főleg szekrény alakú klímaberendezéseket használ
nak, melyek vagy a számítógéppel azonos helytségben, vagy egy oldalt 
szomszédos, illetve alatta levő helyiségben vannak felállítva. 

3. A légkondicionáló berendezés elvi felépítése és működése 

A légkondicionáló berendezésnek az a feladata, hogy a friss levegőt 
a klimatizálandó helyiségekbe beáramlás előtt úgy készítse elő, hogy 
azokban a hőmérséklet és a relatív nedvességtartalom kívánt határ
értékei betartásra kerüljenek. A gépteremben levő hőterhelés a levegőt 
,,elhasználja" és a távozó levegő vagy a szabadba jut, vagy a légkon
dicionáló berendezéshez kerül vissza újabb előkészítésre. 

Vigyázni kell arra, hogy az átlagos szobahőmérséklet egy megállapí
tott érték fölé ne emelkedjen. A bevezetett levegőnek hidegebbnek kell 
lennie, mint az átlagos szobahőmérsékletnek, és állandó légcserét kell 
biztosítani. Most felmerül a kérdés, milyen nagy lehet ez a különbség 
és óránként hányszor cserélhető a levegő anélkül, hogy huzatjelenségek 
érezhetők lennének? Tapasztalati értékként szolgál, hogy az átlagos 
szobahőmérséklet és a befújt levegő hőmérséklete között 5-6 •c-os kü
lönbség mellett és óránként 20-25-szörös légcsere esetén léghuzattal 
nem kell számolni. 

A huzatra érzékenység szempontjából jelentőséggel bír, hogy a hő
átvétel a kezelési körzetben történik-e, vagy nem, hogy a levegő alulról 
felfelé, vagy fordítva áramlik-e és hogy a levegő befúvását és kiszívását 
az egész helyiségben mennyire egyenletesen elosztva végezzük. 

Hazánkban gyakori az egykörös légkondicionálás. A légkondicionáló 
berendezéstől bevezetett levegőt nyomótérbe fújjuk be és innen a közbe, 
iktatott födémen keresztül jut be a gépterembe. A levegő elszívása mel
lékcsatornákon keresztül történik, melyeket lehetőleg az egész helyiség
ben körbevezetünk. Erre a közbeiktatott födém alkalmas (pl. lyukas 
mennyezetként történő kialakításánál a bevezetett levegő nagyon egyen
letesen és finoman elosztva jut be a helyiségbe, és a kieresztőcsatomák
hoz vezető útján felveszi a helyiség hőmérsékletét). Ha a kivezetőcsator
nák belépőnyílásai elég nagyok, az egész helyiség egyenletes átöblítését 
érjük el. 

A felülről lefelé történő légmozgással elkerüljük a por felkavarását 
és a padlón hideg levegőzóna keletkezését. A hideg levegőzóna az adott 
megoldásnál a mennyezet alatt képződik. Magassága lényegében a befú
vási sebességhez igazodik, ami viszont a szükséges légcsere-számtól 
függ. Annak biztosítására, hogy a hideg levegőzóna ne érjen el a dol
gozók fejéig, a helyiség magassága legalább 3 m legyen. 

Nem szép megoldás az egykörös légkondicionálásnál, hogy a készü
lékektől távozó levegőt az egész helyiségen keresztül kell vezetni a padló 
közelében levő mellvédcsatomákhoz. Minthogy a készülékek levegőbe-
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vezető nyílásai mindig a padló közelében vannak, az örvényléseket nem 
lehet teljesen kiküszöbölni. A néhány készülék nem csekély hőfejlesz
tése miatt szükséges nagy légmennyiség következtében olykor igen te
kintélyes légcsere-számok adódnak, ami legalábbis néhány helyen, huzat
jelenségekre vezethet. Az egykörös légkondicionálásnál további hátrányt 
jelent, ha sok magas készülék áll szorosan egymás mellett, mint a köz
ponti egység szekrényei és a mágnesszalagos készülék esetében. Ezek a 
géptermet klimatikailag több részre szétszabják, űgyhogy a kezelési 
körzetben nagyon éles átmenetű klímazónák, és azzal kapcsolatban 
huzat-jelenségek képződnek. Ezeket az is elősegíti, hogy a kivezető 

csatorna sohasem zárhatja körül hézagmentesen a teljes géptermet, mert 
a szükséges szállítási utak biztosításához megszakítások szükségesek. 

Egykörös légkondicionálást ezért nagyobb berendezésekhez ne ter
vezzünk; a kisebbek számára awnban többnyire elegendő, különösen 
akkor, ha kis légcsere-számmal lehet dolgozni. Minden esetre az egy
körös légkondicionálás az ismertetett formában jobb, mint külön lég
kondicionáló berendezések felállítása a gépteremben, pl. klimaszekré
nyek vagy hasonlók alakjában. Minthogy ezek a hideg levegőt viszony
lag kis felületről fűjják be a helyiségbe, legalábbis azok közelében 
mindig nagyon hideg zónák keletkeznek és erős huzat lép fel. Előnye 

viszont az, hogy egy ilyen megoldás természetesen nagyon olcsó. 
Klimatechnikailag előnyösebb, de lényegesen költségesebb megoldást 

ad a kétkörös légkondicionálás, amelynél a két klimakört külön lég
kondicionáló berendezések biztosítják. Az egyik levegőkörfolyamat látja 
el az egyes készülékeket és a másik, az elsőtől független, a géptermet. 
A gépterem légkondicionálása, mint már említettük, állmennyezeten és 
kivezető mellvédcsatornákon keresztül történik. A második klimakör a 
bevezetett levegőt közvetlenül viszi alulról a készülékbe és azt a felső 
ré'len hagyja el. Közvetlenül a készülékek (de legalábbis a szekrények) 
fölött a mennyezetbe légnyilásokat helyezünk el a gépekből távozó 
levegő részére. lgy a hőterhelés nagy részét már nem kell az egész 
helyiségen keresztülvezetni a kivezető mellvédcsatornákig, hanem az 
közvetlenül a készülékek fölött hagyhatja el a helyiséget. Ezáltal lég
csereszám a helyiségben lényegesen csökkenthető, úgyhogy a szűk helyi
ségekben sem lépnek fel huzatjelenségek. Magukra a készülékekre nézve 
a kétkörös légkondicionálás szintén előnyös, minthogy hűtőlevegőjüket 
már nem a „piszkos" padlóról szívják be, hanem állandóan szűrt levegőt 
kapnak. 

4. Légszűrő berendezések 

A levegő nagyvárosokban és ipari területeken por- és koromszem
csékkel annyira telített, hogy alapkövetelménnyé vált a légszűrő elhe
lyezése minden egyes légkondicionáló berendezés elé. Ha a levegő ezen
kívül még kémiailag aktív gőzökkel, vagy egyéb rossz szagokkal is 
telítve van, a purszűrők mellett még megfelelő aktívszén-szűrőket is be 
kell építeni. Erre azonban itt nem kívánunk kitérni. 

A porszűrőket mindig űgy helyezzük el, hogy azokat mind a külső, 

mind a keringetett levegő átjárja. Nagy levegöelőkészítő berendezések-
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ben, mint pl. olyanokban, melyek egy toronyház valamennyi helyiségét 
eJiátják, a szűrők önálló készülékeket képeznek, azaz önmagukban is 
megfelelő szekrényekben vagy kamrákban kell azokat elhelyezni. Az 
eJektronikus számítóberendezésekhez való felhasználásnál a szűrőket 
elsősorban a légkondicionáló berendezésekkel együtt, közös szekrényben 
szereljük fel. 

A számítóberendezések levegőjének előkészítéséhez csaknem kizárólag 
kuszált szálanyagú szálfonatos szűrőhálót használnak. Mechanikai szűrők 
nem jöhetnek számításba, minthogy 10 mm alatti szemnagyságra túl 
kicsi portalanítási fokot mutatnak. Azonkívül ezek a szűrők a kormot 
nem tudják leválasztani, pedig éppen ez teszi ki a levegő szennyezett
ségének jelentős részét. Az elektrosztatikus szűrők lehetővé teszik a 
legfinomabb részecskék (! mm alatti szemnagyság) leválasztását is igen 
nagy portalanítási fok mellett. Ezek azonban költségesek és viszonylag 
sok helyet igényelnek. A kusz.ált szálfonatú szűrő, mint már a neve is 
mutatja, kuszán elhelyezett szálakból áll, melyeket - laza filchez 
hasonlóan - alkalmas keretbe szorítva rögzítünk. A levegő áthaladása
kor a porrészecskék a szűrőszálak között lerakódnak, úgyhogy az üzem 
alatt a háló fokozódó elpiszkolódása lép fel. A durvább részecskék (kb. 
3 mm szemnagyságig) leválasztására szolgáló szűrők többnyire tisztít
hatók kiszívással, illetve kifúvással. A szűrő tiszta levegő felöli oldala 
rendszerint felismerhető arról, hogy a sz·álelrendezés sűrűbb, mint a 
bevezetett levegő felöli oldalon, vagy külön meg van jelölve. A leválasztó
képes.ség a szálátmérő csökkentésével és a szálak sűrűségének növelésével 
emelkedik, úgyhogy még 1 mm-nél kisebb szemnagyságok is kiszűrhetők 
99%-nál nagyobb portalanítási fokkal. Gyakran a nagyon finom por
részecskék leválasztásához papírszürőket is használunk, melyek megfelelő 
elpiszkolódási fok után kicserélhetők. 

5. Áramellátás 

Az elektronikus számítóberendezések energiaellátásához háromfázisú 
hálózat szükséges, melynek névleges feszültsége + 100/o-nál jobban sem 
rövidebb, sem hosszabb időn át nem ingadozik, éSfrekvenciája a névle
ges értéktől ±1"/o-nál nagyobb mértékben nem térhet el. Az Európában 
gyártott számitóberendezések kizárólag 220/380 V, 50 Hz-re készülnek, 
míg pl. az amerikai cégek berendezéseiket előszeretettel méretezik 60 
Hz-re, úgyhogy fázisátalakítót kell beiktatni az 50 Hz-es hálózat és a 
számítóberendezés bemenete közé. 

Míg a hálózati frekvenciával szemben támasztott követelményt az 
ország energiaellátó hálózat általában mindig kielégíti, a feszültségről 
ezt már nem mondhatjuk. Nevez~tesen a nagy bekapcsolási áramú áram
fogyasztók (ilyenek pl. a személy- és teherfelvonókban levő motorok, 
valamint a légkondocionáló berendezés motorjai is) bekapcsolásával rö
vid idejű feszűltségcsökkenések lépnek fel, melyek a megengecl.ett tole
ranciát túllépik és téves számítási eredményekhez vezethetnek. Meg kell 
azonban állapítani, hogy ezek a feszültségcsökkenések nem hatnak ki a 
transzformátoron át a nagyfeszültségü (6 kV, 10 kV, 30 kV) hálózatra. 
Ezt az energiaellátó üzemek megfelelő konstans értéken tartják, úgyhogy 
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számíthatunk a megkívánt toleranciák betartására, ha a számítóberen
dezést önmagában, vagy lövésszerű terhelés nélkül fogyasztókkal együtt, 
saját transzformátorra csatlakoztatjuk. Ez a saját transzformátor iránti 
igény azonban többnyire nem valósítható meg úgyhogy túlnyomórészt 
más intézkedésekhez kell folyamodni. Mindenesetre meggondolandó, 
hogy maguk a számítóberendezések is bekapcsoláskor lökésszerű igény
bevételt okoznak és több berendezés felállítása esetében mindegyik szá
mára külön transzformátort kellene megkívánni. Ezért inkább mindegyik 
berendezést egy megfelelően nagy lendítőkerék tömegű motorgenerátor 
gépegységen keresztül csatlakoztatunk. 

Több másodperces hálózat.kieséseket természetesen a gépegység nem 
tud áthidalni. Ha a használat menete a számítóberendezések tökéletes 
megszakításmentes üzemét kívánja meg, szükségáramellátó berendezést 
kell felszerelni, amelyre az átkapcsolás a hálózati feszültség kiesésekor 
automatikusan történik. 

Korábban már utaltunk az elektronikus számítóberendezések nagy 
érzékenységére a kívülről behatoló zavaró impulzusokkal szemben. Ezek 
pl. feszültségcsúcsok, amelyek már a nagyfeszültségű hálózatból kiindulva, 
a hálózati transzformátoron és a berendezésen belüli áramellátó készülé
keken keresztül a logikai áramkörbe kerülhetnek és ott hamis számítási 
eredményeket váltanak ki. Az ilyen jellegű zavarok megakadályozására 
rendkívül hatásos eszközt jelent az említett gépegység, amelyik már csak 
a be- és kimenet közötti tisztán mechanikus kapcsolat miatt is vala
mennyi zavaróimpulzust elfojt, amennyiben azok a hálózati feszültségen 
keresztül érkeznek. A nullavezetön át érkező zavarokat a földelőberen
dezésen keresztül kell levezetni. 

6. Altalános villamos berendezések 

Biztonsági okokból szükséges, hogy a világításon kívül a számítógép 
helyiségben létesített valamennyi villamos berendezést szükség esetén 
azonnal ki lehessen kapcsolni. Ebből a célból az energia-tápvezetéken 
- amelyik mind a számítóberendezést, mind valamennyi dugaszolóalja
zatot és más villamos készüléket feszűltséggel lát el - kapcsolót kell 
beépíteni, amelyik a vészfolyosón jól hozzáférhetően elhelyezett vész
kikapcsolóval működtethető. Ha a gépteremnek több kijárata van, 
mindegyiknél el kell helyezni vészkikapcsoló\. Ezeket feltétlenül feltű
nőei, meg kell jelölni, pl. vörös színezéssel és nagyfelületű kezelőelem
mel. Minthogy vészkikapcsolás esetén a számítóberendezés által meg
kezdett művelet nem folytatható végig le, semmiféle regisztertartalom 
nem biztosítható és így adott esetben információk elveszhetnek, ezért a 
vészkikapcsolást csak veszély esetén szabad alkalmazni. Minden más 
esetben a berendezést a kezelőasztalon elhelyezett kezelőelemekkel kap
csoljuk ki. 

Biztosítani kell továbbá, hogy a számítóberendezést összességében, 
valamint a különböző készülékeket is feszültségmentesíteni lehessen, pl. 
a karbantartási munkák elvégzéséhez. A bontási helyet úgy kell kialakí
tani, hogy illetéktelenek ne zárhassák össze. Ennél a lekapcsolásnál a 
karbantartási dugaszolóaljazatoknak üzemben kell maradniok, minthogy 
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azokra a mérőműszereket, forrasztópákákat vagy hasonlókat kell csatla
koztatni. 

Ha nem tervezünk megszakításmentes áramellátást a berendezés 
üzemi feszültségének névértékre történő szabályozásával, célszerű ha a 
számítóberendczés bemeneti feszültségét a gépteremben állandóan mutat
juk és feszültségellenőrző jelfogókkal jelezzük a megengedett tolerancia
tartomány minden túllépését. 

Folyamatos áramellátás esetén célszerű, ha ezt a gépteremből táv
kezelhetően alakítjuk ki és üzemállapotát a gépteremben jelezzük. Az 
&ramellátó berendezésen belüli messzemenő automatizálás miatt ennek 
költsége kicsi. Mindössze parancstovábbító szerveket kell beépíteni a 
be- és kikapcsoláshoz, valamint jelzőlámpákat valamennyi rendellenes 
üzemállapot jelzésére, mint pl. telepes üzem, szükségáramellátó üzem, 
üzemfeszültség, illetve frekvencia a megengedett tolerancián kívül esik 
stb Hibajelzéseknél ésszerű, ha az optikai jelzés mellett akusztikai jel
zést is váltunk ki, amelyik az észlelés után kikapcsolható. 

7. Folyamatos áramellátás 

A folyamatos (megszakítás nélküli) áramellátás beépítése fölötti 
döntés függ a várható hálózatkiesések gyakoriságától, időtartamától és 
a számftóberendezés használati területétől. A beépítendő berendezés 
szükséges terjedelme különösen az áthidalandó kiesések időtartamától 
függ. Elvileg különbséget teszünk a 

1. néhány millimásodperces, 
2. néhány perces, 
3. sok órás (korlátlan) 

időtartamú feszültségcsökkenések megszakítás nélküli áthidalására szol
gáló kivitelek között. 

A 200-300 ms-nál kisebb időtartamú hálózatkiesések áthidalására 
gépegységet használunk, mely egy háromfázisú hálózatra csatlakoztatott 
motorból, egy szinkron-generátorból, (a számítóberendezés üzeméhez 
szükséges háromfázisú áram előállítására) és egy egyenáramú generá
torból (a szinkron-generátor gerjesztófeszültségének előállítására) áll. 
Ezenkívül a gépegységnek lendkereke van, mely a szinkron generátor 
szabályozott gerjesztésével kapcsolatban gondoskodik arról, hogy a szá
mítóberendezés üzemfeszültsége a hálózati feszültség kiesése esetén a 
tolerancia-határokat csak annyi idő múlva lépje túl, amennyi elegendő 
valamennyi megkezdett számítási művelet hibátlan befejezéséhez és va
lamennyi fontos regisztertartalom biztosításához. Ha a hálózati feszült
ség visszatér, mielőtt még a számítóberendezés üzemfeszültsége a tole
rancia-határokat túllépte volna, a programfeldolgozás a kezelő beavat
kozása nélkül automatikusan folytatható. A tolerancia-határok túllépé
sénél a porgramot újra be kell indítani, ez némi nehézségeket okozhat, 
a program és a megállapított újrakezdési pontok jellege szerint. 

Ha a hálózati feszültség max. néhány perces kieséseit kell áthidalni, 
a gépegységek táplálására telepeket tervezünk. Hogy az üzemet erről 
a telepről mennyi ideig lehet fenntartani, csak a kapacitástól függ. Alta-
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Iábari kb. öt perc elég ahhoz, hogy az éppén feldolgozás alatt álló prog
ramot olyan helyig lefuttassuk, amelyen a megszakítás és egyszerű újra
felvétel lehetséges. Ha a hálózati feszültség visszatér, mielőtt még a 
telep kapacitása kime.rült vólna és a gépegység leállna, autoniatikus 
visszakapcsolás történik a hálózati üzemre. Ezt követően a telep újra 
feltöltődik, hogy egy újabb hálózatkieséshez elő legyen készítve. A te
lepeknek speciális, nagyon robosztus kialakítást adnak, amely lehetővé 
teszi a nagy árammal történő, rövid feltöltési időket. Ezenkívül arra is 
képesnek kell lenniük, hogy töltésüket néhány perc alatt károsodás nél
kül leadják a hajtómotornak. Öt percnél hosszabb hálózatkiesések 
nagyon ritkák, és csak néhány has~álati területen nem szabad a szá
mítóberendezést ennyi idő múlva sem leállítani. Ha olyan eset áll fenn, 
amelynél a számítóberendezés lekapcsolása semmilyen körülmények kö
zött sem engedhető meg, az áramellátását szükségáramfejlesztő gépcso
porttal kell biztosítani. Ez automatikusan beindul, ha a hálózati feszült
ség, kb. két percnél hosszabb ideig kimarad. A telep veszi át a gépegység 
táplálását a terhelés átvételéig, ami kb. egy perccel az indulás után 
megtörténhet. Ezután az üzem gyakorlatilag korlátlanul hosszú ideig 
fenntartható a ,szükségáramfejlesztő gépcsoportról. Minthogy mind a gép
egység, mind a szükségáramfe,ilesztő gépcsoport nagyon nagy zajjal 
dolgozik, jó hangszigetelés szükséges. Ha pl. a fellépő zajok miatt teljesen 
zárt helyiségben való elhelyezésre van szükség, gondoskodni kell meg
felelő légkondicionálásáról. Ha a helyiség állandóan szellőztethető, a 
veszteséghő elvezetéséhez többnyire elegendő ventillátor beépítése. A 
szerelési és karbantartási munkák egyszerűsítéséhez mind a gépegység, 
mind a szükségáramfejlesztö gépcsoport fölött futósínt kell elhelyezni 
emelőszerkezettel, melynek teherbírása a vonatkozó készülék súlyához 
igazodik. Hogy a számítási üzemet a gépegységen végzett karbantartási 
munkák alatt ne kelljen megszakítani, ezt energetikusan át kell tudni 
hidalni. Figyelembe kell azonban venni, hogy a számítóberendezés ez 
alatt az idő alatt védtelen a hálózatkiesésekkel szemben. 

8. Egyéb berendezések 

Más helyen már említettük azt a követelményt, hogy azokban a 
helyiségekben, melyekben a számítóberendezés és a hozzá tartozó beren
dezések vannak elhelyezve, - mint áramellátó-, légkondicionáló beren
dezés stb. - csak azok a személyek léphessenek be, akik vagy ott dol
goznak, vagy ideiglenesen bizonyos munkákat kell elvégezniük. Ez más 
szóval azt jelenti, hogy a számítóközpontban foglalkoztatott mindegyik 
dolgozónak kulcsokat kell kapnia azokhoz az ajtókhoz, melyek kinyitá
sára jogosult. Minthogy ez olykor nagyon sok lehet, ésszerű olyan 
generálkulcs-rendszer kifejlesztése, amelyik lehetővé teszi, hogy min
denkinek csak egy kulcsot adjunk, amellyel ki tudja nyitni valamennyi 
helyiség ajtaját, amelyikben dolga van. Kiegészítöleg a főajtókba mág
neses zárak építhetők, amelyek lehetővé teszik az ajtók távműködtetett 
nyitását bejelentett látogatók számára. Ezek mellett az üzemi követel
mények mellett biztonsági okokból szükséges, hogy a vészfolyosón levő 
valamennyi ajtót segédeszköz nélkül, azaz kulcs nélkül is ki lehessen 
nyitni. Amellett vigyázni kell arra, hogy a számítóközpontokban mindig 
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két vészfolyosónak kell lennie. Ha a központ a földszinten van, az egyik 
vészkijárat vezethet az ablakon keresztül, máskülönben két lépcsöház 
szükséges. 

Az áramellátás kimaradásának esetére a szükségvilág!tásos üzemre 
automatikus átkapcsolást kell betervezni. Szükségvilágítású lámpát vala
mennyi helyiségben fel kell szerelni, ahol emberek tartózkodhatnak. Ha 
a helyiségeknek üvegajtajuk van, többnyire elég a szükségvilág!tás a 
folyosón. Valamennyi vészkijáratot meg kell jelölni és olyan fényerövel 
kell megvilágítani, hogy a baleseteket elkerüli ük. 

• • 
• 

A cikkben egy számítóközpont telepítése során felmerülő legfonto
sabb és leggyakrabban előforduló problémákat igyekeztünk összeállitani. 
Speciális problémákról egy adott géptípus, konfiguráció és lehetőségek 
ismeretében lehet csak tárgyalni. Cikkünk folytatását a számítóberende
zések üzemeltetésének ismertetésével tervezzük. 
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