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> Shrnutí

Náklady na elektřinu představují neustále rostoucí
podíl celkových nákladů na vlastnictví (TCO) datových
středisek. Pomocí správného návrhu fyzické
infrastruktury datového střediska a architektury
zařízení IT je možné u typického datového střediska
významně snížit spotřebu energie. Tento dokument
vysvětluje postup vyčíslení úspor elektrické energie
a obsahuje příklady postupů, které mohou podstatně
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Implementace energeticky úsporných datových středisek

úvod

Využití elektrické energie není obvyklým kritériem návrhu datových středisek ani neprobíhá
jeho účinná správa z hlediska výdajů. To platí i navzdory tomu, že náklady na elektřinu
mohou za dobu životnosti datového střediska překročit pořizovací náklady včetně elektrického
napájecího systému se zabezpečením systémem UPS a mohou překročit i náklady na
zařízení IT. Příčinou jsou následující faktory:

• Účty za elektřinu přicházejí až po naplánování výdajů a nejsou zřetelně propojeny

s žádnými konkrétními rozhodnutími či provozními postupy. Proto jsou považovány
za nevyhnutelné.

• Nástroje pro modelování spotřeby elektřiny v datových střediscích nejsou rozšířené
a nejsou obecně používány při projektování datového střediska.

• Náklady na elektřinu často nespadají do oblasti zodpovědnosti či rozpočtu oddělení
zajišťujícího provoz datového střediska.

• Účty za elektřinu spotřebovanou v datovém středisku mohou být zahrnuty v souhrnném
účtu za elektřinu a nemusí být k dispozici samostatně.

• Pracovníci s rozhodovací pravomocí nemají během plánování a rozhodování o nákupu
vybavení dostatek informací o následných nákladech na elektřinu.

Tento dokument ukáže, že všechny výše uvedené problémy je nutné napravit, protože
u typických uživatelů lze dosáhnout podstatných finančních úspor. Největšího vylepšení
lze dosáhnout při návrhu nových pracovišť, avšak určité úspory jsou možné i pro existující
a rozvíjející se pracoviště. Jednoduchá rozhodnutí ve fázi návrhu nového datového
střediska, která nevyžadují žádné další finanční náklady, mohou vést k úspoře 20–50%
výdajů za elektřinu, při systematickém úsilí je pak možné uspořit až 90% výdajů.

Jaké jsou výdaje za spotřebu elektrické energie?
Typické náklady na elektřinu činí 0,12 USD/kWh. Vzhledem k této ceně tak roční náklady
na 1 kW zátěže IT činí přibližně 1000 USD. V průběhu 10letého životního cyklu typického
datového střediska tak náklady stoupnou přibližně na 10 000 USD za 1 kW zátěže.
Platí obecné pravidlo, že pouze přibližně jedna polovina energie využité datovým střediskem
je použita zátěží IT, zatímco druhá polovina jde na úkor fyzické infrastruktury datového
střediska (DCPI), včetně napájecích zařízení. To znamená, že na každý kW zátěže IT
připadají náklady na elektřinu za deset let ve výši přibližně 20 000 USD. Například
datové středisko o 200 kW by tedy mělo náklady na elektřinu za deset let ve výši
4 000 000 USD. To již představuje pro každou organizaci značné náklady a všichni
profesionálové v oblasti IT by měli vědět, kam tyto náklady směřují a že je možné jim
zamezit.

Kam tato energie směřuje?
Přibližně jedna polovina (nebo méně) energie využité datovým střediskem směřuje k zátěži
IT. Druhá polovina směřuje na úkor fyzické infrastruktury datového střediska (DCPI), včetně
napájecích zařízení, chladicích zařízení a osvětlení. číslo 1 ukazuje toky elektrické energie v
typickém datovém středisku s vysokou dostupností. Povšimněte si, že veškerá energie
spotřebovaná datovým střediskem nakonec skončí jako odpadní teplo vyloučené do
atmosféry. číslo 1 je založen na typickém datovém středisku s napájením v konfiguraci 2N
a chlazením v konfiguraci N+1 provozovaném přibližně na 30% jmenovité kapacity.
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číslo 1
Diagram toků energie
v typickém datovém
středisku

Odkaz na zdroj

White Paper 113
Modelování elektrické
účinnosti datových středisek

U výše znázorněného datového střediska se uvádí účinnost 47%. Tento údaj vychází z podílu
příkonu, který je skutečně využit k napájení zátěže IT. Podrobnější popis rozložení napájení
a podílů různých typů vybavení na zátěži naleznete v dokumentu White Paper č. 113
Modelování elektrické účinnosti datových středisek.

Účinnost je nevhodná metrika
V mnoha diskuzích týkajících se spotřeby elektrické energie je používán pojem „účinnost“.
Zatímco podstata pojmů, jako je například „zvýšení účinnosti“, je jasná, technické používání
pojmu „účinnost“ ke kvantitativnímu zhodnocení datových středisek vede k omylům. Diskuze
jsou mnohem jasnější, když se jako metrika používá spotřeba elektrické energie (kW), než
když se hovoří o účinnosti. Pokud například dvě různá zařízení v datovém středisku mají
účinnost 50% a 80%, není jasné, jak jejich účinnosti spojit do jednoho údaje, který by
souvisel s náklady. Náklady na elektřinu by ve skutečnosti závisely na množství energie
protékající přes tato zařízení. Dále platí, že některá zařízení, například počítače nebo
osvětlení, mají nulovou účinnost, což je matoucí koncept a přispívá to k nedostupnosti
kvantitativních informací souvisejících s využitím elektrické energie.
Naopak použití metriky spotřeby elektrické energie je jednoduché a jednoznačné. Celková
spotřeba elektřiny je jednoduše součet spotřeb všech zařízení v datovém středisku. Pokud
jedno zařízení spotřebuje měsíčně elektřinu za 10 USD a jiné za 20 USD, stačí tyto hodnoty
sečíst. Proto bude v tomto dokumentu jako kvantitativní pojem používána spotřeba elektrické
energie místo obvyklejšího, avšak nejednoznačného pojmu „účinnost“. Úplné informace o
modelování spotřeby energie v datových střediscích naleznete v již zmiňovaném dokumentu
White paper č. 113.

Hodnota
jednoho wattu

Elektrická energie je prodávána v jednotkách energie nazývaných kilowatthodiny
(kWh), což je množství energie 1000 wattů (1 kW) dodávané po dobu jedné hodiny. Rozdíl
mezi napájením a energii je pro ekonomickou analýzu velmi důležitý. Náklady na kapacitu
napájení jsou náklady související se systémem zajišťujícím dodávku energie a rostou spolu
s projektovanou úrovní napájení systému. Příklady nákladů, jejichž výše závisí na kapacitě
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napájení, jsou náklady na systémy UPS, generátor, klimatizaci a rozvodná zařízení.
Náklady na energii jsou platby dodavateli elektřiny.
Je důležité pochopit, že snížení spotřeby energie může vést ke snížení nákladů
souvisejících s kapacitou napájení i vlastních nákladů na elektřinu. To znamená, že
úpravy, které sníží náklady na elektřinu, v mnoha případech také vedou k úsporám nákladů
na infrastrukturu DCPI, které se primárně odvíjejí od požadavků na kapacitu napájení. Tento
propojený princip je klíčem k pochopení rozdílu mezi dočasným snížením spotřeby energie
a trvalým snížením spotřeby energie. Dočasné úspory, například snížení zátěže nebo správa
napájení serverů, snižují platby za elektřinu, avšak nemusí nutně snižovat jmenovitou
kapacitu systémů DCPI a související náklady na infrastrukturu DCPI. Trvalé nebo strukturální
změny, jako je použití serverů s vysokou účinností nebo systémů UPS s vysokou účinností,
snižují náklady na elektřinu i náklady na infrastrukturu. Tyto principy jsou znázorněny
v tabulce 1 spolu s příklady hodnot úspor.

Tabulka 1
Ekonomické výhody snížení spotřeby elektřiny o 1 kW v typickém
datovém středisku s vysokou dostupností a srovnání výhod
dočasného a strukturálního snížení spotřeby

Metoda úspor

Dočasné
omezení
spotřeby

Strukturální
omezení spotřeby

Ekonomizér
pro snížení
zátěže
napájení

Servery s vysokou
účinností - Výběr
správné velikosti
jednotek UPS

Poznámky

Úspory za elektřinu
za 1 rok

$960

$960

Úspory za elektřinu
za 10 let (IT)

$9,600

$9,600

Typická životnost datových
středisek

Úspory za elektřinu
za 10 let (DCPI)

$960

$13,760

Strukturální zmenšení umožňuje
snížení spotřeby energie související
s kapacitou

Úspora kapitálových
výdajů za systém
DCPI

$0

$13,300

Strukturální zmenšení umožňuje
snížení kapacity vybavení

Úspora provozních
výdajů za systém
DCPI

$0

$6,600

Zeštíhlení vybavení snižuje provozní
náklady, například na údržbu

$10,560

$43,260

Celkové úspory na kW
za 10 let

Předpokládaná cena 0,12 USD
za kWh

Ve výše uvedeném příkladu má datové středisko redundanci 2N a je provozováno s typickým
zatížením 30%. Pro neredundantní datové středisko jsou úspory značně sníženy, přibližně na
polovinu uvedených hodnot. Dále platí, že v typické situaci není možné pomocí strukturální
redukce omezit všechny požadavky na kapacitu napájení a chlazení, takže úspory mohou být
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dále sníženy. Obecně je však odůvodnitelný odhad, že strukturální omezení spotřeby má
dvojnásobnou cenu oproti dočasnému omezení.

Snížení spotřeby
energie u
zařízení IT

Primárním faktorem spotřeby napájení je odběr zařízení IT. Spotřeba napájení zařízením
IT se přímo odráží v účtech za elektřinu a nepřímo přispívá k nutnosti pořízení různých
napájecích a chladicích zařízení, která také spotřebovávají podobná množství elektřiny.
Proto by všichni odborníci IT měli usilovat o kontrolu nad spotřebou všech zařízení IT.
Metody řízení spotřeby v oblasti IT byly v minulosti vždy nedostatečné. Prodejci zařízení IT
například neposkytovali odpovídající informace, které by uživatelům umožnily činit rozhodnutí
na základě spotřeby energie. Uživatelé obvykle nevědí, že v oblasti IT existují možnosti,
jak snížit spotřebu energie. Situace se však postupně zlepšuje a uživatelé mohou provádět
provozní i plánovací akce, které budou systematicky snižovat spotřebu energie.
Snížení spotřeby energie ze strany systémů IT sestává z několika přístupů:

>Klíčové aspekty
Klíčem k pochopení situace je
fakt, že existují dva typy
snížení spotřeby energie: ty,
které snižují spotřebu energie,
avšak nesnižují požadavky na
kapacitu napájení, a ty, které
také umožňují snížení
instalované kapacity napájení.
Snížení spotřeby, které
nesnižuje požadavky na
kapacitu napájení, budeme
označovat jako „dočasné
omezení spotřeby“, a to, které
umožňuje také snížení
instalované kapacity napájení,
budeme označovat jako
„strukturální omezení
spotřeby“. Dále platí, že pro
datová střediska obecně mají
strukturální omezení spotřeby
dvojnásobnou hodnotu oproti
dočasným omezením spotřeby.

• Provozní akce: vyřazování vysloužilých systémů, provozování stávajících systémů
efektivním způsobem a migrace na energeticky účinnější platformy.

• Plánovací akce: virtualizace a standardizace.
Tato témata budou postupně prodiskutována.

Provozní kroky: vyřazování vysloužilých systémů IT
Většina datových středisek používá staré technologické platformy, které zůstávají v provozu
pro archivační nebo výzkumné účely. Ve skutečnosti ve většině datových středisek najdete
aplikační servery, které jsou v provozu, avšak nemají žádné uživatele. Je vhodné tyto
systémy inventarizovat a připravit plán jejich vyřazení. V mnoha případech je možné systémy
odpojit a vypnout i tehdy, pokud nejsou fyzicky zastaralé.
S tím souvisí příležitost snížení zátěže v situacích, kde lze aplikace většího počtu starých
technologických platforem konsolidovat na nové servery a zásadně tak snížit celkový počet
serverů. Tento typ konsolidace nevyžaduje virtualizaci, která bude vysvětlena později.
V typických případech lze dosáhnout snížení spotřeby napájení o 20%. I v případě, že
nedojde k uvolnění podlahové plochy, může být při implementaci zařízení IT s vysokou
hustotou napájení uvolněná napájecí kapacita velmi cenná.

Provozní kroky: provozování stávajících systémů efektivním
způsobem
V dnešní době většina nových serverů obsahuje funkce pro správu napájení. To znamená,
že umožňují snížení spotřeby energie v době menšího zatížení výpočetních zařízení. To ještě
před několika lety nebylo možné – spotřeba energie téměř všech zařízení IT byla konstantní
a nezávisela na výpočetní zátěži. Uživatelé by měli o této změně na poli technologií IT vědět
a měli by znát stav funkcí správy napájení svých systémů IT. Kde je to možné, měla by být na
všech zařízeních, která obsahují příslušné funkce, prováděna správa napájení. Všimněte si,
že mnozí výrobci dodávají zařízení s těmito funkcemi ve výchozím nastavení vypnutými.
To může vyžadovat aktualizaci aplikací, aby bylo jisté, že využívají maximum výhod funkcí
správy napájení. Funkce správy napájení snižují celkovou spotřebu energie, nesnižují však
požadavky na kapacitu napájení.
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Provozní kroky: migrace na energeticky účinnější platformy
Migrace na energeticky účinnější platformy je další efektivní strategií pro snížení spotřeby energie.
Většina datových středisek obsahuje tzv. „nízkokapacitní servery“ staré 3–5 let. Tyto servery
obvykle odebírají stejné nebo menší množství proudu jako dnešní blade servery a mají fyzicky
mnohem větší rozměry. Migrace ze stávajících serverů na moderní blade servery na bázi zhuštění
serverů NESNÍŽÍ celkovou spotřebu energie, naopak ji může dokonce zvýšit. Taková migrace však
umožní mnohem větší hustotu složení serverů. Blade servery nevydávají více tepla než
ekvivalentní servery 1U, vytvářejí však teplo v malém prostoru, což přináší problémy s odvodem
tepla a vede ke vzniku názoru, že servery blade vytvářejí nadbytečné teplo.
Při plánování implementace nových serverů přinese obecně použití blade serverů oproti
alternativním serverům přibližně 20% snížení spotřeby energie. Důvodem je to, že blade
servery mají obecně zdroje napájení s vyšší účinností a sdílejí některé podpůrné funkce,
například ventilátory. Je důležité chápat, že pro nově implementovaná zařízení snižuje výběr
blade serverů oproti jiným typům serverů spotřebu energie, avšak servery blade nemusí
nutně spotřebovávat méně energie než starší servery.
Tato diskuse naznačuje, že migrace na zhuštěné servery ze stávajících serverových
technologií nemusí nutně vést ke snížení spotřeby energie. Za účelem určení možných úspor
napájení při migraci na technologie zhuštěných serverů blade by měla být porovnána
spotřeba stávajících serverů se spotřebou navrhovaných serverů blade. Dále by měl být
porovnán výkon obou řešení a na základě toho zjištěna metrika výkonu připadajícího na
jeden watt. V dnešní době hlavní výrobci OEM, například společnosti Dell, HP a IBM,
poskytují uživatelské konfigurační nástroje, které přesně hlásí skutečnou spotřebu energie
pro různé konfigurace serverů blade. Při zjišťování hodnot spotřeby energie pro starší
servery je jediným realistickým způsobem měření ukázkových serverů pomocí wattmetru.
Porovnáním hodnot získaných těmito způsoby lze odhadnout úspory energie získané díky
velkoplošné migraci serverů. Obecně jsou však nejefektivnější následující migrační strategie:

• Použití serveru se dvěma procesory či serveru s jedním dvoujádrovým procesorem
namísto dvou nebo více starých serverů

• Použití blade serverů s procesorem s nízkým či středním napájecím napětím místo
starého serveru

• U serverů s dedikovanými diskovými jednotkami použití profesionálních jednotek
o velikosti 2,5 ” s nižšími napájecími nároky namísto starých 3,5” jednotek

• Použití serveru s jedním dvoujádrovým procesorem namísto serveru se dvěma
procesory

• Použití serveru se dvěma dvoujádrovými procesory namísto čtyř jednojádrových
procesorů

Tato diskuse naznačuje, že migrace typicky není nejefektivnějším nástrojem pro snížení
spotřeby energie. Hlavní způsoby, jak mohou nové technologie serverů pomoci snížit
spotřebu energie, spočívají v konsolidaci aplikací na serverech umožňující snížení celkového
počtu serverů nebo ve virtualizaci serverů.

Plánování: virtualizace
Virtualizace serverů vede k dramatickému snížení požadavků na napájení systémů IT.
Virtualizace téměř vždy významně sníží počet instalovaných serverů. Eliminace serveru
znamená strukturální omezení spotřeby přibližně o 200–400 W v závislosti na technologii.
Proto je roční úspora spotřeby elektrické energie přibližně 380 USD na server a úspora
celkových nákladů na vlastnictví za deset let díky této strukturální změně činí přibližně
7 680 USD na server. Tyto úspory jsou podstatně vyšší než vlastní cena serveru.

Schneider Electric – Data Center Science Center

White Paper 114 Rev1

6

Implementace energeticky úsporných datových středisek

Plánování: standardizace
Standardizace energeticky efektivních serverů je velmi hospodárným přístupem, a to
i v případě, že není použita virtualizace. V dnešní době jsou blade servery tou elektricky
nejefektivnější formou mezi servery. Dostupné typy blade servery použitelné pro daný účel se
však mohou značně lišit ve výkonu a spotřebě energie. Často lze pro serverové aplikace jen
těžko dopředu odhadnout požadavky na výkon, takže uživatelé často vybírají ten nejvyšší
dostupný výkon za cenu značného zvýšení spotřeby energie.
Při virtualizaci serverů je strategie použití serveru s nejvyšším výkonem obecně nejlepším
přístupem k minimalizaci celkové spotřeby energie. Pokud však jsou servery implementovány
pro každou aplikaci zvlášť, může být vhodné přizpůsobit výkon serveru požadavkům aplikace
a ušetřit tak energii.
Pro uživatele používající jako standard systém s blade servery a implementující servery pro
každou aplikaci zvlášť se nabízí možnost standardizovat typy použitých blade serverů a
omezit se například na dva typy – jeden s vysokým výkonem a velkou spotřebou a druhý
s nízkým výkonem a nízkou spotřebou. Rozdíl ve spotřebě energie může být vyšší než 2 : 1.
Logickou strategií je nejprve implementovat aplikace na blade server s nižším výkonem a
přesunout je na server blade s vyšším výkonem, až pokud to bude situace vyžadovat. Tento
přístup je usnadněn jednoduchým zajištěním blade serverů. Tímto způsobem lze v typickém
datovém středisku dosáhnout strukturálních úspor spotřeby systémů IT o 10% i více.

Snížení spotřeby
energie zařízení
DCPI

Snížení spotřeby energie zařízení DCPI lze zajistit pomocí následujících technik: přesné
dimenzování systému DCPI podle zátěže, použití účinných zařízení DCPI a návrh energeticky
efektivního systému. Uživatelé mohou mít během nákupu určité povědomí o elektrické
účinnosti zařízení DCPI, ale faktem je, že údaje poskytované výrobcem obvykle nepostačují
k určení skutečných rozdílů ve spotřebě energie, a proto přesné dimenzování a návrh
systému mají mnohem větší dopad na spotřebu elektřiny než vlastní výběr zařízení DCPI.

Přesné dimenzování
Ze všech technik, které jsou dostupné uživatelům, má přesné dimenzování systému DCPI
podle zátěže největší dopad na spotřebu elektřiny systémem DCPI. Většina uživatelů
nechápe, že v napájecím a chladicím systému existují fixní ztráty, které se projevují bez
ohledu na to, zda je připojena nějaká zátěž IT, a že tyto ztráty jsou úměrné celkové jmenovité
kapacitě napájení systému. Tyto fixní ztráty jsou v typických instalacích dominantní formou
spotřeby elektřiny DCPI. V instalacích se slabým zatížením ze strany IT obecně fixní ztráty
zařízení DCPI převyšují zátěž IT. Kdykoli je systém DCPI předimenzovaný, fixní ztráty
představují větší procento celkových nákladů na elektřinu. V typickém systému zatíženém na
30% jmenovité kapacity činí náklady na elektřinu na 1 kW zátěže IT přibližně 2 300 USD na
kW za rok. Pokud by byl systém přesně dimenzován podle zátěže, náklady na elektřinu na
1 kW zátěže IT klesnou přibližně na 1 440 USD na kW za rok, což představuje 38% úsporu
nákladů na elektřinu, jak je vidět v tabulce 2.
Povšimněte si, že kromě úspory energie vede přesné dimenzování k roční úspoře 1 400 USD
na kW zátěže IT v kapitálu a provozních nákladech v oblasti DCPI, což je téměř stejná
částka, jaké dosahují úspory za elektrickou energii. Jde o potenciální úspory pro konkrétní
příklad; skutečné úspory se budou lišit a pro neredundantní systémy budou nižší.
Přesné dimenzování má v reálných instalacích potenciál snížení výdajů za elektřinu o 50%.
Přesvědčivá ekonomická výhoda přesného dimenzování je klíčovým důvodem rostoucího
využívání modulárních a škálovatelných řešení systému DCPI.

Schneider Electric – Data Center Science Center

White Paper 114 Rev1

7

Implementace energeticky úsporných datových středisek

Tabulka 2
Ekonomické přínosy
přesného
dimenzování
datového střediska –
náklady na kW za
10 let

Základní
případ

Přesné
dimenzování

Elektřina pro IT

$9,600

$9,600

Úměrná ztráta
v systému DCPI

$960

$960

Fixní ztráty
v systému DCPI

$12,800

$3,840

Strukturální zmenšení
umožňuje snížení spotřeby
energie související s kapacitou

Kapitálové náklady
na systém DCPI

$13,330

$4,000

Strukturální zmenšení
umožňuje snížení kapacity
vybavení

Poznámky
Předpokládaná cena
12 USD za kWh

Provozní náklady
na systém DCPI

$6,667

$2,000

Zeštíhlení vybavení snižuje
provozní náklady, například na
údržbu

Celkové náklady na
elektřinu pro systém
DCPI

$13,760

$4,800

Souhrn fixních a úměrných
ztrát

Celkové náklady na
elektřinu (DCPI + IT)

$23,360

$14,400

Celkové náklady na
vlastnictví za 10 let

$43,360

$20,400

Včetně výdajů na spotřebu
energie a kapacitu napájení
a chlazení DCPI

Návrh energeticky efektivního systému
Mnozí uživatelé předpokládají, že se spotřeba elektřiny v systému řídí účinností jednotlivých
komponent, a proto se při snižování spotřeby energie převážně zaměřují na účinnost jednotlivých
komponent. Tento předpoklad je však chybný. Návrh systému má enormní vliv na spotřebu
elektřiny v datových střediscích a dvě datová střediska, která používají shodná zařízení, mohou mít
podstatně rozdílné účty za elektřinu. Z tohoto důvodu je při určování účinnosti datového střediska
důležitější návrh systému než výběr napájecích a chladicích zařízení.
Zde jsou uvedeny příklady problémů vyplývajících z návrhu systému, které snižují účinnost
datových středisek na mnohem nižší úroveň, než jakou by bylo možné očekávat při pouhém
sečtení ztrát jednotlivých oblastí:

• Jednotky distribuce napájení a/nebo transformátory pracují hluboko pod plnou
kapacitou.

• Klimatizace běží i při nízkých venkovních teplotách a trvale vysouší vzduch, který musí
být neustále zvlhčován pomocí zvlhčovače.

• V místnosti existují klimatizační jednotky, které ve skutečnosti ohřívají vzduch, zatímco
jiné jej chladí.

• Existují klimatizační jednotky, které musí odebírat velké množství elektrické energie,
neboť zajišťují proudění vzduchu proti vysokému protitlaku na dlouhé vzdálenosti.

• Existují klimatizační jednotky s mnohem nižší teplotou vraceného vzduchu, než je

teplota vzduchu na výstupu ze zařízení IT, což vede k tomu, že tyto jednotky fungují
při snížené účinnosti a kapacitě.
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• Existují chladicí čerpadla, jejichž průtok je upravován pomocí škrticích ventilů,
které značně snižují účinnost čerpadel.

Tento seznam obsahuje hlavně problémy návrhu související s klimatizací. Ve skutečnosti většina
nesprávných praktik při návrhu, které plýtvají elektřinou, opravdu souvisí s klimatizací, jelikož
architektury systému napájení jsou více standardizované, a tedy méně náchylné k chybám v návrhu.
Výše uvedený seznam problémů opakovaně stojí datová střediska dvojnásobný odběr
napájení pro infrastrukturu DCPI, než by bylo nutné. Dále platí, že všem těmto problémům se
lze vyhnout s malými nebo žádnými náklady, pouze pomocí správných rozhodnutí při návrhu.
Existují dva způsoby, jak se těmto problémům vyhnout:

1. Zajistit plné zhotovení a testování návrhu tak, aby se těmto problémům zamezilo,
včetně komplexního modelování dynamických toků CFD a plného prověřovacího
testování

2. Pořídit kompletní systém DCPI podle standardizovaného návrhu, který obsahuje

předpřipravené a předem otestované moduly a který je proveden tak, aby se výše
uvedeným problémům vyhnul

Vlivem extrémních nákladů prvního přístupu se druhé řešení zřejmě stane standardním
způsobem, kterým budou datová střediska v budoucnosti konstruována a pořizována.

Použití účinných zařízení DCPI
Přestože výběr komponent DCPI, jako jsou například napájecí a chladicí zařízení, má menší
dopad na celkovou spotřebu elektřiny v systému než architektura IT, přesné dimenzování
DCPI nebo návrh systému DCPI, zůstávají důležitými prvky při návrhu energeticky
úsporného datového střediska.

Odkaz na zdroj

White Paper 108
Zvýšení účinnosti velkých
systémů UPS

Skutečné
celkové snížení
spotřeby energie

Existují velké odchylky v elektrických ztrátách mezi zařízeními DCPI stejného typu
provozovanými ve stejných podmínkách. Příklad: v prosinci 2005 bylo v dokumentu institutu
U.S. Electric Power Research Institute zjištěno, že různé systémy UPS provozované na 30%
jmenovité kapacity měly odlišné ztráty v rozmezí 4 až 22%, což je odchylka o 500%.
Je důležité si uvědomit, že tuto odchylku nelze zjistit ze specifikací těchto produktů.
Tento dokument a další dokumenty White Paper společnosti Schneider Electric jasně ukazují,
že elektrické ztráty v reálných aplikacích lze správně odhadnout pouze při použití vhodných
modelů a že obvyklé údaje od výrobce neodpovídají potřebám zhotovení kvantitativních
předpovědí spotřeby elektřiny v datovém středisku. Příklad vhodného způsobu porovnání
spotřeby elektřiny dvou zařízení DCPI naleznete v dokumentu White Paper č. 108 Zvýšení
účinnosti velkých systémů UPS.

Tento dokument ukázal rozsah problémů se spotřebou elektřiny a navrhl různé strategie
snížení spotřeby. Kombinací těchto přístupů je možné shrnout potenciální úspory v případě,
že by došlo k optimalizaci datového střediska za účelem snížení spotřeby elektřiny,
v porovnání s typickým návrhem.
Tabulka 3 shrnuje 10 efektivních strategií, které lze použít ke snížení spotřeby elektrické
energie, spolu s rozsahem úspor v porovnání s typickými datovými středisky. Tyto strategie
jsou účinné pro nová datová střediska a některé z nich lze okamžitě nebo postupně
implementovat i ve stávajících datových střediscích.
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Tabulka 3
Praktické strategie pro snížení spotřeby elektrické energie
v datových střediscích s udáním rozsahu možných úspor
Úspory
Přesné dimenzování
systému DCPI

10 – 30%

Doporučení
•
•
•

Virtualizace serverů

1 0– 40%

•
•
•

Účinnější architektura
klimatizace

Ekonomické režimy
klimatizace
Efektivnější rozvržení
podlahové plochy

7 – 15%

4 – 15%

•
•

•
•
•
•

5 – 12%

•
•

Účinnější napájecí
zařízení

4 – 10%

•
•

Koordinace
klimatizačních
jednotek

Správné umístění
podlahových
průduchů

Instalace úsporného
osvětlení

•

0 – 10%

•
•
•
•
•

1 -6%

1 – 3%

•
•
•
•
•
•
•

Instalace
zaslepovacích panelů

1 – 2%

•
•
•

Omezení

Použití modulární a škálovatelné architektury napájení a
chlazení
Úspory jsou větší pro redundantní systémy
Technicky vzato se nejedná o řešení fyzické infrastruktury, má
však významný dopad
Zahrnuje konsolidaci aplikací na menší počet serverů, obvykle
servery blade
Dále uvolňuje napájecí a chladicí kapacitu pro další rozšíření

Mnohé klimatizace nabízejí úsporné režimy
To může nabídnout podstatné úspory energie v závislosti na
geografickém umístění
Některá datová střediska mají klimatizace s úsporným režimem,
avšak provoz ekonomizéru je deaktivován
Rozvržení podlahové plochy má významný dopad na účinnost
klimatizačního systému
Zahrnuje uspořádání s horkou a chladnou uličkou s vhodným
umístěním klimatizačních jednotek (White Paper č. 122)
Nové špičkové systémy UPS mají při typickém zatížení o 70%
nižší ztráty než starší systémy UPS
Klíčovým parametrem je účinnost při nízké zátěži, NIKOLI
účinnost při plném zatížení
Nezapomeňte, že ztráty systémů UPS musí být odvedeny
chladicím systémem, což zdvojnásobuje jejich náklady
Mnoho datových středisek obsahuje několik klimatizačních
jednotek, které proti sobě ve skutečnosti bojují.
Některé provádějí ohřev míst, která jiné naopak chladí.
Některé zvlhčují vzduch, jiné jej vysoušejí.
Výsledkem jsou obrovské ztráty.
Diagnóza mnohých středisek vyžaduje profesionální posudek.
Mnoho podlahových průduchů je v průměrných datových
střediscích umístěno nesprávně nebo je instalován jejich
nesprávný počet.
Na správné rozmístění NELZE přijít intuitivně.
Optimální výsledek zaručí jen profesionální analýza.
Vedlejší výhody – redukce horkých míst.

•

Vyžaduje zásadní změny
procesů IT
Za účelem dosažení
úspor na stávajícím
pracovišti může být nutné
vypnout některá napájecí
a chladicí zařízení

•
•

Pro nové návrhy
Výhody pouze pro návrhy
s vysokou hustotou
výkonu

•
•

Pro nové návrhy
Velmi obtížná zpětná
implementace

•
•

Pro nové návrhy
Velmi obtížná zpětná
implementace

•

Pro nové návrhy a změny
stávajících návrhů

•

Pro všechna datová
střediska s více
klimatizačními jednotkami

•

Pouze pro datová
střediska používající
zvýšenou podlahu.
Jednoduché, avšak
optimální výsledek
vyžaduje odborné vedení.

•

Vypínání některých nebo všech světel podle hodin nebo pohybu.
Použití účinnějších technologií osvětlení.
Nezapomeňte, že ztráty osvětlení musí být odvedeny chladicím
systémem, což zdvojnásobuje jejich náklady.
Výhody jsou větší u datových středisek s nízkou hustotou nebo
částečným obsazením.
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Pro nové návrhy
a některé případy
expanze

•

Architektura chlazení na úrovni řad má vyšší účinnost pro
vysokou hustotu výkonu (White Paper č. 130).
Kratší trasy vedení vzduchu vyžadují menší výkon ventilátorů
Vstupní a výstupní teploty jednotek CRAC jsou vyšší, což
zvyšuje účinnost, kapacitu a brání snižování vlhkosti, a tedy
významně snižuje náklady na zvlhčování

Snížení teploty vstupního vzduchu k serveru
Šetří energii díky zvýšení teploty vzduchu vracejícího se k
jednotce CRAC.
Levné a jednoduché řešení při použití zásuvných zaslepovacích
panelů, například panelů Schneider Electric.

•

•

Výhodné ve většině
datových středisek.

•

Pro všechna datová
střediska, stará i nová.
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Tabulka 3 obsahuje souhrn některých nejúčinnějších a praktických nástrojů ke snížení
spotřeby energie datových středisek. Hodnoty spotřeby energie byly odhadovány pomocí
výpočtů energie uvedené v dokumentu White Paper č. 113 (zmíněno výše v tomto
dokumentu) aplikovaných na vzorek návrhů datových středisek. Kromě metod v tomto
seznamu existují i další sofistikované strategie implementace architektury IT, které byly
zmíněny výše v tomto dokumentu.
Některé z výše uvedených úspor je možné implementovat přímo do vybavení poskytovaného
prodejci, avšak většina souvisí s návrhem a instalací systému. Někteří prodejci nabízejí
předpřipravené standardizované návrhy systémů, které byly optimalizovány a byla ověřena
jejich vysoká účinnost; obraťte se na svého dodavatele. Uživatelé se stávajícími středisky,
kteří se snaží ušetřit elektrickou energii, se mohou pokusit implementovat výše uvedené rady
nebo využít některé odborné služby nabízené společností Schneider Electric, například
službu posouzení energetické účinnosti datového střediska, která využívá speciální nástroje
a metody vyvinuté pro datová střediska.
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Závěr

Náklady na elektrickou energii v datových střediscích tvoří podstatnou část provozních
nákladů a měly by být pod kontrolou. Datová střediska navržená s ohledem na úspory
spotřeby energie vedou také k dalším úsporám, například k úsporám kapitálových a
provozních nákladů souvisejících s napájecím a chladicím systémem a k úspoře místa.
Spotřebu elektřiny u stávajících datových středisek lze snížit pomocí různých cenově
nenáročných metod, avšak primárně pomocí migrace na energeticky efektivnější výpočetní
platformy. Pro nová datová střediska existují další možnosti týkající se architektury IT
i architektury DCPI, které mohou přinést mnohem větší úspory.
Spotřeba elektrické energie je obvykle rovnoměrně rozdělena mezi zátěž IT a zařízení DCPI.
Každý racionální přístup ke snížení spotřeby elektřiny musí v zájmu dosažení maximálního
účinku počítat s kombinací návrhů oblastí IT a DCPI jako s jedním systémem.
Někteří dodavatelé zařízení nabízejí kompletní standardizované návrhy datových středisek
speciálně zhotovené pro dosažení maximální účinnosti, uživatelům stávajících datových
středisek jsou také k dispozici služby poskytující audity energetické efektivity.
Tento dokument nám ukázal, že existují velmi široké možnosti úspor nákladů, a to i přesto, že
investice potřebné k jejich dosažení jsou nízké či v některých případech dokonce nulové,
v porovnání se staršími přístupy k návrhu datových středisek.

O Autorovi
Neil Rasmussen je hlavním viceprezidentem pro inovace ve společnosti Schneider Electric.
Stanovuje technické oblasti, na které se má zaměřit výzkum a vývoj s největším rozpočtem na
světě určeným pro oblast napájení, chlazení a infrastruktury stojanů pro sítě nejvyšší
důležitosti.
Neil Rasmussen je držitelem 19 patentů souvisejících s infrastrukturou napájení a chlazení
datových středisek s vysokou účinností a vysokou hustotou a vydal přes 50 dokumentů White
Paper pojednávajících o systémech napájení a chlazení, z nichž některé byly vydány ve více
než 10 jazycích. V poslední době se zaměřuje na zvyšování energetické účinnosti. Je
mezinárodně uznávaným autorem hlavních příspěvků na konferencích o vysoce účinných
datových střediscích. Neil Rasmussen v současnosti pracuje na vědeckém zkoumání vysoce
efektivní modulární a škálovatelné infrastruktury pro datová střediska s vysokou hustotou
výkonu a je hlavním architektem systému APC InfraStruXure.
Před založením společnosti APC v roce 1981 získal Neil Rasmussen bakalářský a magisterský
titul na univerzitě MIT v oboru elektrotechnika. Zpracoval diplomovou práci na téma analýzy
napájení 200MW fúzního reaktoru Tokamak. Od roku 1979 do roku 1981 pracoval v institutu
MIT Lincoln Laboratories na setrvačníkových systémech uložení energie a solárních napájecích
systémech.
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Kontaktujte Nás
Názory a komentáře týkající se obsahu tohoto dokumentu White Paper:
Data Center Science Center
DCSC@Schneider-Electric.com
Jste-li zákazník a máte-li dotazy týkající se projektu datového střediska:
Kontaktujte zástupce Schneider Electric
www.apc.com/support/contact/index.cfm
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