Deze Whitepaper legt uit hoe de systeembeschikbaarheid en de uptime beïnvloed worden
door stroomuitval en biedt kwantitatieve data over de uptime in actuele omgevingen, inclusief
het effect van de UPS op de uptime. De data behandelt de frequentie en duur van de
stroomuitval, het opstartgedrag van de apparatuur en informatie over de betrouwbaarheid
van de UPS. Ook wordt aangegeven wat het voordeel is van een langere runtime van de
UPS voor de betrouwbaarheid. van het systeem.
De uptime-vereisten voor IS-systemen worden voortdurend aangescherpt en vaak is de
doelstelling 99,999%. Eén van de vele factoren die voorkomen dat een systeem een
dergelijke prestatie kan neerzetten, is de betrouwbaarheid van de netstroom; het is een echte
belemmering voor de realisatie van deze target. De relatie tussen de betrouwbaa rheid van
de netstroom en de uptime is vaak echter onduidelijk, waarbij deze betrouwbaarheid per
locatie ook nog eens sterk kan verschillen.

Er bestaat slechts weinig gestandaardiseerde data over de betrouwbaarheid van de
netstroom. Wel zijn er twee belangrijke onderzoeken uitgevoerd naar de betrouwbaarheid
van de netstroom in de VS, het ene door ATT Bell Labs en het andere door IBM. Bovendien
beschikt Schneider Electric over enige ervaring, gezien de ruim 10 miljoen UPS -systemen die
de onderneming heeft geïnstalleerd. Veel van deze UPS-systemen zijn in staat
stroomproblemen te documenteren.
De netstroomproblemen worden in drie categorieën ingedeeld:

1. Uitval of ondervoltage waardoor de apparatuur tijdelijk niet functioneert
2. Transiënten waardoor belaste apparatuur blijft hangen of op andere wijze een tijdelijke
storing vertoont

3. Transiënten waardoor de belaste apparatuur beschadigd raken
Dit document analyseert uitsluitend het effect van wisselstroomproblemen uit de eerste
categorie, namelijk uitval en ondervoltage. Daarom dient u aan te nemen dat 1) de
apparatuur goed is beschermd tegen transiënten door een piekstroomonderdrukker of UPS,
of 2) de downtime die u ondervindt door wisselstroomproblemen erger zal zijn dan in d eze
Whitepaper staat beschreven.
De onderzoeksbevindingen uit de VS komen overeen met de ervaring van Schneider Electric
op de volgende belangrijke punten:

1. Het gemiddeld aantal keer per jaar dat de stroom op een typische locatie uitvalt en
een IT-systeemstoring veroorzaakt is 15.

2. 90% duurt minder dan 5 minuten.
3. 99% duurt minder dan 1 uur.
4. De duur van de totale stroomuitval is ca. 100 minuten per jaar.
Deze informatie varieert enorm per locatie en in sommige regio's van de VS zoals Florida
(waar veel bliksem voorkomt), komt stroomuitval heel vaak voor. Door specifieke problemen
met gebouwen kan de stroomuitval soms ook 3x vaker voorkomen. Deze data zijn
waarschijnlijk ook een goede weergave van de situatie in Japan en West-Europa.
Deze informatie toont aan dat de uptime van netstroom in de VS ca. 99,980% is, wat
overeenkomt met 100 minuten downtime per jaar. Dit is een duidelijke belemmering voor de
nagstreefde uptime van 99,999%, ofwel 4,8 minuten downtime per jaar.

De manier waarop de apparatuur op stroomuitval reageert, kan de downtime in actuele
situaties enorm verergeren. De apparatuur heeft gewoonlijk één van de volgende reacties op
stroomuitval:

1. Onmiddellijke herstart zodra de stroom is hersteld
2. Automatische herstart na een vertraging
3. Handmatige herstart (menselijke tussenkomst)
Bij de handmatige herstart is er bovendien een vertraging op basis van het overeengekomen
serviceniveau. Dit serviceniveau valt gewoonlijk in één van de volgende drie categorieën:

1. Bemand; respons binnen 1 uur
2. Oproepbaar; respons binnen 4 uur
3. Remote; respons binnen 24 uur
Wanneer rekening wordt gehouden met deze factoren, kan de downtime als gevolg van
stroomuitval aanzienlijk langer zijn, zoals aangetoond op de volgende tabel

Als een UPS wordt toegevoegd, worden er drie extra situaties gecreëerd die gevolgen
hebben voor de downtime:

1. Stroomuitval die korter is dan de UPS runtime wordt geëlimineerd
2. Stroomuitval die langer is dan de UPS runtime wordt vertraagd
3. De UPS zelf kan een storing vertonen en stroomuitval veroorzaken
Het duidelijke voordeel van de UPS is de eliminatie van stroomuitval. Het aantal keren dat
de stroom uitvalt vermindert als een UPS is geïnstalleerd, ongeacht het gedrag van de
apparatuur of het serviceniveau, zoals aangetoond in de volgende tabel (PA = N+1 foutentolerante UPS, zoals de APC Symmetra Power Array):

Als alle factoren in overweging worden genomen, is er een aanzienlijke reductie van de
downtime als een UPS wordt toegevoegd, maar het voordeel wordt sterk beïnvloed door het
geleverde serviceniveau en het gedrag van de apparatuur. Dit wordt in de volgende 3
tabellen duidelijk gemaakt:

Er kunnen verschillende algemene conclusies uit bovenstaande data worden getrokken over
de selectie van een UPS om de downtime te reduceren.

1. Een UPS kan de downtime in enige mate of met een factor 3 verminderen, al naar
gelang de gekozen UPS, het gedrag van de apparatuur en het serviceniveau.

2. De downtime wordt meestal sterk gereduceerd als de runtime van de UPS van 5
minuten tot 1 uur wordt verlengd.

3. Voor een uptime van 99,999% is een UPS nodig met een runtime van meer dan één
uur of met een generator.

4. Op ver afgelegen locaties zijn zowel een fouten-tolerante (N+1) UPS als een
generator nodig om een uptime van 99,999% te realiseren.

5. Systemen die menselijke tussenkomst vereisen voor de herstart vertonen de grootste
verbetering van de uptime zodra een UPS is geïnstalleerd.

Stroomuitval is een grote belemmering voor de realisatie van een uptime van 99,999 % (ofwel
een downtime van 4,8 minuten per jaar). Ver afgelegen locaties met systemen die
handmatige tussenkomst vereisen kunnen het 5-negens niveau niet bereiken, omdat hun
downtime 4000 maal langer is dan de doelstelling. Gewone commerciële IT -installaties lijden
aan downtimes die 23 maal langer zijn dan het gewenste 5-negens niveau. Een UPS kan de
uptime aanzienlijk verbeteren, maar er zijn vaak lange runtimes of generatoren nodig om het
5-negens niveau te kunnen realiseren.
Deze paper biedt geen informatie over de gevolgen voor de uptime van stroomstoringen
behalve stroomuitval; overvoltage en transiënten creëren extra downtimeproblemen die
gevolgen hebben voor de systeemprestatie en aangepakt dienen te worden. Het gebruik van
een UPS elimineert deze problemen en biedt dus naast de beschreven positieve gevolgen,
ook bijkomende voordelen.
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