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Streszczenie
Użycie dwutorowej architektury zasilania w połączeniu z urządzeniami IT z podwójnymi
zasilaczami i podwójnymi przewodami zasilającymi stanowi najlepsze rozwiązanie w branży.
Jednak występują urządzenia IT z pojedynczym przewodem zasilającym. Istnieje kilka sposobów integracji urządzeń z pojedynczym zasilaniem z dwutorowym środowiskiem centrum
danych o wysokiej dostępności. Ten dokument przedstawia różnice między poszczególnymi
opcjami, a także zawiera wytyczne dotyczące wyboru odpowiedniego podejścia.
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Wstęp
W większości centrów danych o wysokiej dostępności stosuje się system zasilania zapewniający podwójne
tory zasilania wszystkich urządzeń o znaczeniu krytycznym. Z kolei większość urządzeń IT klasy korporacyjnej wyposażona jest w nadmiarowe zasilacze i przewody zasilające, co zapewnia podwójne tory zasilania
prowadzące aż do wewnętrznej magistrali zasilania tych urządzeń. Dzięki takiemu rozwiązaniu urządzenia
mogą kontynuować pracę nawet w przypadku wystąpienia awarii w dowolnym miejscu jednego z torów
zasilania. Urządzenia z jednym zasilaczem (czyli z pojedynczym zasilaniem) stanowią jednak słabe punkty
w centrum danych. W celu poprawy dostępności urządzeń z pojedynczym zasilaniem stosuje się często
przełączniki źródeł zasilania, które umożliwiają wykorzystanie nadmiarowych torów zasilania sieciowego.
Brak zrozumienia tego problemu może prowadzić do przestojów, których można po prostu uniknąć.
Istnieją trzy podstawowe podejścia do zasilania urządzeń z pojedynczym zasilaniem w środowisku dwutorowym. Przedstawiono je poniżej:
•

Zasilanie sprzętu pojedynczym torem — Rysunek 1a

•

Zastosowanie przełącznika źródeł zasilania przy urządzeniu i wybranie preferowanego źródła zasilania,
a w razie awarii tego źródła przełączenie na drugi tor zasilania — Rysunek 1b

•

Zastosowanie dużego, scentralizowanego przełącznika zasilanego z dwóch źródeł w celu utworzenia
nowej magistrali zasilającej dużą grupę urządzeń z pojedynczym zasilaniem — Rysunek 1c

Rysunek 1a — Pojedynczy tor zasilania
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Rysunek 1b — Przełącznik przy urządzeniu
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Rysunek 1c — Przełączanie scentralizowane
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Serwer

Funkcje przełącznika źródeł zasilania
Przełącznik źródeł zasilania jest powszechnie występującym elementem w centrach danych, spełniającym
następujące funkcje:
1.

Przełączanie zasilacza UPS i innych urządzeń z zasilania sieciowego na generator w przypadku
awarii sieci elektrycznej.

2.

Przełączanie z niesprawnego modułu zasilacza UPS na zasilanie sieciowe lub inny zasilacz UPS
(zależnie od instalacji).

3.

Przełączanie urządzeń IT o kluczowym znaczeniu z jednej magistrali wyjściowej zasilacza UPS na
drugą w dwutorowym systemie zasilania.

W tym dokumencie skupimy się wyłącznie na tej ostatniej funkcji. Gdyby wszystkie urządzenia IT mogły
korzystać z podwójnych torów wejściowych zasilania (tzw. urządzenia z podwójnym zasilaniem), takie
rozwiązanie nie byłoby konieczne. W rzeczywistości większość wysokiej klasy urządzeń sieciowych, urządzeń pamięci masowej i serwerów jest wyposażona w nadmiarowe zasilacze i podwójne przewody zasilające. Jednakże urządzenia z pojedynczym zasilaniem wciąż stanowią około 10 – 20 % wszystkich urządzeń IT
w obiektach o znaczeniu krytycznym. Przyłączenie urządzenia z pojedynczym zasilaniem do pojedynczego
toru zasilania sieciowego w środowisku dwutorowym stanowi zagrożenie dla dostępności całego procesu
biznesowego. Zgodnie z dokumentem White Paper 48 firmy APC „Comparing Availability of Various Rack
Power Redundancy Configurations”, centrum danych z całkowicie dwutorowym zasilaniem oraz nadmiarowymi i niezależnymi torami zasilania sieciowego może zapewnić o 10000 razy krótszy czas przestoju niż w
instalacja jednotorowa. Przełączniki źródeł zasilania pozwalają zmniejszyć tę różnicę, zbliżając nadmiarowe
tory zasilania do urządzeń.

Typy przełączników źródeł zasilania
Istnieją dwa główne typy przełączników używanych jako selektory najlepszego źródła zasilania: statyczne i
elektromechaniczne. Działanie obu typów urządzeń jest oparte na zasadzie przełączania między głównym i
alternatywnym źródłem zasilania. Pomimo że efekt ich działania jest identyczny, jest on osiągany na różne
sposoby. Każdy typ przełącznika ma unikalne cechy, które przydają się w różnych zastosowaniach. Poniżej
przedstawiono krótki przegląd sposobu działania obu typów przełączników. Bardziej szczegółowy opis
zawiera Dodatek A.
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Statyczne przełączniki źródeł zasilania (Static Transfer Switch — STS)
Zastosowania
Obecnie dostępne są zarówno statyczne przełączniki źródeł zasilania przeznaczone dla mocy 5 kVA, jak i
przełączniki działające przy mocach rzędu 35 MVA. Przełączniki STS mają wiele zastosowań i są wykorzystywane w obiektach energetycznych, przemyśle i centrach danych. Większość z tych przełączników jest
przeznaczona dla zakresu mocy 100 – 300 kVA, a ich gabaryty odpowiadają rozmiarom umieszczonych
obok siebie dwóch szaf na urządzenia IT. W przypadku niektórych zastosowań, na przykład w rafineriach,
gdzie sieć energetyczna i architektura zasilania są mniej niezawodne niż w centrach danych o znaczeniu
krytycznym, nie ma wątpliwości co do korzyści płynących z użycia przełączników statycznych. Jednakże
architektury zasilania centrów danych o znaczeniu krytycznym są znacznie odporniejsze. Oznacza to, że
spadek niezawodności spowodowany wprowadzaniem przełącznika STS może być większy niż korzyści,
jakie oferuje to urządzenie. Rysunek 2 przedstawia przykład przełącznika STS o mocy 200 kVA. Przełączniki statyczne o takiej mocy sprawdzają się najlepiej w przypadku dużych urządzeń o pojedynczym zasilaniu
3-fazowym, takich jak obrabiarki sterowane numerycznie (CNC) lub inny sprzęt produkcyjny o znaczeniu
krytycznym. Chociaż obecnie dostępne są także duże urządzenia IT o zasilaniu 3-fazowym (na przykład
urządzenia pamięci masowej), to są one na ogół wyposażone w podwójne zasilanie z nadmiarowymi
zasilaczami. Urządzenia z podwójnym zasilaniem cechuje optymalna niezawodność i dostępność zasilania, uzyskiwane dzięki bezpośredniemu połączeniu podwójnych źródeł zasilania sieciowego z zasilanym
sprzętem.
Przełączniki statyczne o zakresie mocy 5 – 10 kVA są najczęściej przeznaczone do instalacji w standardowej obudowie szafy o szerokości 19 cali (483 mm), co pokazano na rysunku 3. Urządzenia tego typu są
zwykle stosowane w środowiskach z urządzeniami IT, takimi jak pomieszczenia okablowania i pomieszczenia danych. Zastosowanie mniejszych przełączników zapobiega sytuacji, w której awaria przełącznika STS
wpływa na znaczną część centrum danych. W takim przypadku przestój zostaje ograniczony wyłącznie do
urządzeń z pojedynczym zasilaniem, umieszczonych w jednej szafie. W przeciwieństwie do przełączników
STS większej mocy, przełączniki montowane w szafie zapewniają skalowalność i sprawność. Czas realizacji
zamówienia na mniejsze przełączniki pozwala kierownikom działów IT dokonywać zakupu takich urządzeń
dopiero wtedy, gdy zachodzi taka potrzeba. Co więcej, przełączniki tego typu można z łatwością instalować
i przenosić w przypadku modernizacji urządzeń IT.
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Rysunek 2 — Przełącznik STS o mocy 200 kVA

Rysunek 3 — Przełącznik STS do montażu w szafie

Źródło: www.spdtech.com

Źródło: www.cyberex.com

Eksploatacja
Jak sama nazwa wskazuje, przełączniki statyczne są pozbawione części ruchomych. Jest to możliwe dzięki
zastosowaniu technologii półprzewodnikowej. „Przełącznik” w jednofazowym urządzeniu STS tak naprawdę składa się z dwóch par przełączników półprzewodnikowych nazywanych krzemowymi prostownikami
sterowanymi (Silicon Controlled Rectifier – SCR) lub inaczej tyrystorami, które sterowane są układem
czujnikowym. Kiedy układ wykryje, że główny tor zasilania nie spełnia wymagań, odłącza przełącznik
tego toru i podłącza przełącznik toru alternatywnego. Czas przełączenia wynosi zwykle około 4 milisekund, ale może być nieznacznie dłuższy w zależności od stanu obu źródeł.
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Przyczyny awarii
Ogólnie rzecz biorąc, im bardziej skomplikowany system, tym więcej możliwych przyczyn awarii. W porównaniu z elektromechanicznymi przełącznikami źródeł zasilania, przełączniki statyczne są znacznie bardziej
złożone, biorąc pod uwagę wymaganą prędkość podejmowania decyzji podczas przełączania źródeł.
** Sterownik musi na przykład monitorować wiele zmiennych po obydwu stronach, w tym kąty fazowe, stany
tyrystorów i wyłączników oraz napięcia i prądy.
•

Awaria elementów sterujących przełącznika statycznego
Elementy sterujące to najbardziej krytyczny komponent statycznych przełączników źródeł zasilania,
co jest spowodowane ich złożonością. W przypadku zaprzestania wysyłania przez elementy sterujące
sygnałów do tyrystorów, te przechodzą w domyślny stan otwarty, tzn. przestają przewodzić, co prowadzi
do przerwania zasilania urządzeń. Właśnie dlatego praktycznie wszystkie przełączniki statyczne są wyposażone w nadmiarowe sterowniki i zasilacze. Przełączniki SCR są sterowane indywidualnie, a zatem
możemy wyróżnić cztery ogólne przyczyny awarii sterownika.
1)

Sterownik sygnalizuje, że preferowany przełącznik jest zamknięty, a powinien być otwarty. Spowoduje to przerwanie zasilania urządzenia, jeśli preferowane źródło nie będzie w stanie utrzymać danego obciążenia.

2)

Sterownik sygnalizuje, że preferowany przełącznik jest otwarty, a powinien być zamknięty. Spowoduje to przerwanie zasilania urządzenia, jeśli przełącznik alternatywny jest otwarty lub źródło alternatywne nie będzie w stanie utrzymać danego obciążenia.

3)

Sterownik sygnalizuje, że alternatywny przełącznik jest zamknięty, a powinien być otwarty. Spowoduje to przerwanie zasilania urządzenia, jeśli źródło alternatywne nie będzie w stanie utrzymać danego obciążenia.

4)

Sterownik sygnalizuje, że alternatywny przełącznik jest otwarty, a powinien być zamknięty. Spowoduje to przerwanie zasilania urządzenia, jeśli preferowany przełącznik jest otwarty lub preferowane
źródło nie będzie w stanie utrzymać danego obciążenia.

•

Awaria tyrystora
Tyrystor jest dość niezawodny, ale jego awaria w 98 % przypadków powoduje zwarcie. Oznacza to przerwanie zasilania urządzenia, jeśli zasilanie tego przełącznika z zewnętrznej sieci elektrycznej zostanie
utracone. Wykrycie zwartego tyrystora jest trudne, ponieważ różnica rezystancji (spadek napięcia) między działającym poprawnie i zwartym elementem wynosi zwykle mniej niż 0,5 wolta. Jest to kolejna
przyczyna, dla której elementy sterujące są tak skomplikowane.

•

Awaria wyłącznika wyjściowego
Niespodziewane otwarcie wyłącznika wyjściowego spowoduje przerwanie zasilania urządzenia. W niektórych przypadkach stosuje się dwa wyłączniki wyjściowe, aby zapobiec istnieniu pojedynczego punktu
awarii. Utrudnia to jednak koordynację pracy wyłączników.
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•

Awaria spowodowana błędem ludzkim
Podobnie jak w przypadku większości środowisk o znaczeniu krytycznym, także tutaj błąd ludzki jest
jedną z typowych przyczyn awarii. Biorąc pod uwagę złożoność przełącznika statycznego i jego interakcje z różnymi wejściowymi źródłami zasilania, błąd ludzki może zdarzyć się w wielu miejscach.
Poniżej przedstawiono kilka typowych przykładów:
- Nieoptymalny wybór ustawień przełącznika statycznego może być przyczyną negatywnych interakcji specyficznych dla danego środowiska.
- Niewłaściwa obsługa wyłączników obejściowych. Jeśli na przykład wyłącznik obejściowy toru preferowanego zostanie zamknięty, lecz preferowane źródło nie będzie dostępne, nastąpi przerwanie
zasilania urządzenia.
- Nieprawidłowe procedury konserwacji.

Warto również zwrócić uwagę, że niezależnie od przyczyny awarii, duże przełączniki źródeł zasilania powodują przerwanie zasilania proporcjonalnie większej liczby urządzeń niż mniejsze przełączniki.

Przełączniki elektromechaniczne, czyli automatyczne przełączniki źródeł zasilania (ATS)
Zastosowania
Większość używanych w tych zastosowaniach elektromechanicznych przełączników źródeł zasilania, nazywanych także przełącznikami automatycznymi (automatic transfer switches — ATS), jest przeznaczona dla
mocy do 10 kVA. Jest to spowodowane fizycznymi ograniczeniami przekaźników przy wyższych mocach.
Z tego właśnie powodu automatyczne przełączniki źródeł zasilania, które są instalowane w szafach, mają
zwykle wysokość 1U, co pokazano na rysunku 4. Podobnie jak mniejsze przełączniki STS, również przełączniki ATS ograniczają zasięg awarii do pojedynczej szafy, a nie do dziesiątek lub setek szaf. Przełączniki
ATS montowane w szafie zapewniają także skalowalność i sprawność. Instalacja przełącznika ATS w szafie
jest jednak prostsza niż w przypadku analogicznego przełącznika STS, co jest spowodowane mniejszymi
rozmiarami i wagą.

Rysunek 4 — Przełącznik ATS do montażu w szafie

©2004 American Power Conversion. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część niniejszej publikacji nie może być używana, reprodukowana,
fotokopiowana, transmitowana ani zapisywana w jakimkolwiek systemie przechowywania informacji bez pisemnej zgody właściciela praw
autorskich. www.apc.com
Wer. 2004-0

8

Eksploatacja
Działanie przełączników elektromechanicznych jest zależne od kombinacji właściwości elektrycznych
i mechanicznych. Podobnie jak przełączniki STS, są one wyposażone w sterownik monitorujący oba źródła wejściowe. W tym przypadku do przełączania zasilania używany jest przekaźnik. Przekaźnik to przełącznik mechaniczny, który jest utrzymywany w jednym położeniu dzięki sile magnetycznej. Kiedy sterownik wykryje, że główne źródło nie spełnia wymagań, wyłącza przekaźnik, a sprężyna wymusza przełączenie na źródło alternatywne. Całkowity czas przełączenia zasilania dla tego typu przełącznika wynosi od
8 do 16 milisekund.

Tryby awarii
Przełączniki elektromechaniczne są znacznie mniejsze i mniej skomplikowane niż statyczne przełączniki
źródeł zasilania. Jest to spowodowane głównie tym, że sterowanie przełącznikami elektromechanicznymi jest
prostsze i nie wymaga synchronizacji źródeł zasilania sieciowego. Ze względu na fizyczny ruch przekaźnika
przyczyny awarii takich przełączników są głównie typu sprzętowego.
•

Awaria spowodowana zespawaniem przekaźnika
Jedna z potencjalnych przyczyn awarii to przyspawanie styków przekaźnika. Zdarza się to w przypadku
przełączania wysokiego napięcia, co powoduje powstawanie łuku o wysokiej temperaturze, który z kolei
jest przyczyną zespawania powierzchni metalowych. W przekaźniku 3-fazowym może to dotyczyć jednego lub kilku zestyków przekaźnika.

•

Błąd sterownika
Choć prawdopodobieństwo tego jest dość niewielkie w przypadku niższych poziomów mocy, sterownik
może podjąć błędną decyzję o przełączeniu. Jeśli na przykład moc w głównym torze zasilania nie spełnia wymagań, sterownik może wykonać przełączenie na dodatkowy tor zasilania, który nie jest zasilany.

•

Awaria zasilacza sterownika
Przyczyną niepoprawnego działania sterownika może być sam zasilacz sterownika. W przypadku gdy
napięcie zasilania staje się niestabilne, sterownik może zachowywać się w nieprzewidywalny sposób lub
całkowicie przerwać pracę.

•

Awaria wyłącznika
Jedną z ważnych przyczyn awarii, o których należy wiedzieć, są uszkodzone wyłączniki chroniące wyjście przełącznika źródeł zasilania. Takie wyłączniki są elementami często zawodnymi i stanowią pojedynczy punkt awarii.
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Zasilacze w urządzeniach IT
Należy zwrócić uwagę, że obydwa wcześniej omówione typy przełączników cechują się krótkim czasem
przełączania, podczas którego urządzenia o znaczeniu krytycznym nie są zasilane. W jaki sposób urządzenia IT mogą kontynuować pracę podczas przerw w zasilaniu? Szczegółową odpowiedź można znaleźć w
dokumencie White Paper 79, „Porównanie parametrów technicznych zasilaczy UPS on-line i zasilaczy o
topologii „line interactive””. Analogiczne informacje powtórzono również w Dodatku B. W skrócie, zasilacz
impulsowy (Switch-Mode Power Supply — SMPS) urządzeń IT musi być w stanie przetrwać krótkie zakłócenia zasilania, aby możliwe było pobieranie mocy z sinusoidalnie zmieniającego się napięcia wejściowego.
Specyfikacje określone w międzynarodowej normie IEC 61000-4-11 definiują zakres amplitudy i czasu
trwania zakłóceń zasilania, które są dopuszczalne dla urządzeń z zasilaczami impulsowymi. Również
organizacja Information Technology Industry Council (ITIC, wcześniej znana jako Computer & Business
Equipment Manufacturers Association [CBEMA]) publikuje uwagi do zastosowań, gdzie opisuje „obwiednię
wejściowego napięcia prądu zmiennego, która zwykle może być tolerowana (bez zakłócenia działania) przez
większość urządzeń IT (Information Technology Equipment - ITE)”. Rysunek 5 przedstawia krzywą ITIC i
pokazuje, że urządzenia IT będą kontynuować normalne działanie przez 20 milisekund przy napięciu zero
woltów. Krzywą oraz uwagi do zastosowań można znaleźć pod adresem: www.itic.org/technical/iticurv.pdf
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Rysunek 5 — Krzywa ITIC

Procent napięcia nominalnego (skutecznego lub szczytowego)

Krzywa ITI (CBEMA)
(Wersja 2000)
500

Zabroniony obszar

400

Obwiednia tolerancji napięcia
odpowiednia dla sprzętu zasilanego
jednofazowym napięciem 120 V

300

200

Ograniczenia ciągłe
140
120
100
80
70

110

Brak przerwy w obszarze działania

90

Brak obszaru uszkodzenia

40

0,01 c

1 ms

3 ms

20 ms

0,5 s

10 s

Czas trwania w cyklach (c) i sekundach (s)

Wybór właściwych przełączników źródeł zasilania
Duże przełączniki statyczne pracują przy znacznie wyższych mocach niż przełączniki do montażu w szafie.
Pomimo tego, że większość urządzeń IT w centrum danych wymaga mocy mniejszej niż 6 kW, niektóre
urządzenia (takie jak urządzenia pamięci masowej do montażu podłogowego) potrzebują znacznie wyższej
mocy. W takich przypadkach konieczne jest użycie większych przełączników statycznych, aby zapewnić
nadmiarowość zasilania sprzętu. Jednak krytyczne urządzenia IT tej wielkości mają zwykle nadmiarowe
zasilacze i przewody zasilające, przez co nie wymagają przełącznika statycznego. Tabela 1 przedstawia
informacje dotyczące mocy każdego typu przełącznika. Tabela ta może być pomocna podczas wybierania
odpowiedniego przełącznika źródeł zasilania. Dołączono także opis przypadku, kiedy taki przełącznik nie jest
używany. W znajdujących się poniżej sekcjach szczegółowo opisano każdy czynnik decydujący o wyborze.
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Całkowity koszt posiadania (TCO)
Całkowity koszt eksploatacji obejmuje koszty inwestycyjne zakupu i instalacji przełączników źródeł zasilania,
jak również koszty eksploatacyjne związane z użyciem tych urządzeń. Ten temat został przedstawiony bliżej
w dokumencie White Paper 37 firmy APC, „Jak uniknąć kosztów związanych z nadmierną wielkością instalacji w centrum danych i serwerowni”.

Koszty inwestycyjne
Przełączniki statyczne o zbyt dużej mocy nie tylko mają wyższy koszt jednostkowy wykorzystanego kVA
mocy, ale powodują również koszty utraconych możliwości. Duże przełączniki statyczne (o mocy większej
niż 10 kVA) są zwykle połączone na stałe z infrastrukturą elektryczną budynku. Mniejsze przełączniki ATS
i przełączniki statyczne są podłączane bezpośrednio do gniazda, co pozwala uniknąć kosztu zatrudnienia
elektryków.

Koszty eksploatacyjne
Koszty eksploatacyjne obejmują koszty energii elektrycznej i konserwacji oraz podatki. Przełączniki statyczne są mniej wydajne niż przełączniki elektromechaniczne ze względu na większą liczbę elementów. Wydajność staje się poważniejszym problemem w przypadku niewielkiego obciążenia przełączników statycznych
o dużej mocy. Koszty konserwacji są zróżnicowane i zależą od zaleceń producenta. Ogólnie rzecz biorąc,
koszty te są wyższe dla przełączników statycznych niż dla przełączników ATS ze względu na większą
złożoność i liczbę elementów. Kwestie podatkowe nie są raczej uwzględniane podczas dokonywania wyboru
przełączników źródeł zasilania, ale mogą być źródłem poważnych oszczędności w zależności od wielkości
centrum danych. Dokument White Paper 115 firmy APC „Accounting and Tax Benefits of Modular, Portable
Data Center Infrastructure”, opisuje sposób, w jaki modułowe, przenośne urządzenia elektryczne można
sklasyfikować jako sprzęt biznesowy, czego wynikiem są oszczędności podatkowe (większa osłona podatkowa). Z tej reguły można skorzystać w przypadku przełączników źródeł zasilania, które są po prostu wpinane do gniazda i zapewniają możliwość prostego przeniesienia.

Łatwość zarządzania
Łatwość zarządzania infrastrukturą elektryczną ma znaczenie dla integralności sieci IT i sieci telekomunikacyjnych. Bardzo często przyczyny awarii krytycznych są identyfikowane dopiero w sytuacji, gdy przełącznik
musi wykonać przełączenie na alternatywne źródło zasilania. Jest to szczególnie ważne w przełącznikach
statycznych, w przypadku których występuje znacznie więcej przyczyn awarii niż w przypadku przełączników
elektromechanicznych. Zdalne zarządzanie przełącznikami źródeł zasilania umożliwia kierownikom działów
IT i kierownikom obiektów monitorowanie stanu, rejestrację zdarzeń, konfigurację ustawień, wykonywanie
aktualizacji oprogramowania sprzętowego i odbieranie alertów poprzez pocztę elektroniczną lub SNMP.
Przełączniki powinny obsługiwać standardowe funkcje zarządzania poprzez HTTP (przeglądarkę internetową), SNMP i Telnet.
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Czas przełączania zasilania
W przypadku obsługi urządzeń IT i urządzeń telekomunikacyjnych przełącznik źródeł zasilania musi być
w stanie przełączać źródła zasilania w czasie 20 milisekund lub krótszym.

Łatwość instalacji
Biorąc pod uwagę wysoką częstotliwość odświeżania urządzeń IT (1 ½ do 2 lat), przełączniki źródeł zasilania powinny zapewniać możliwość szybkiej zmiany konfiguracji. Możliwość ta byłaby przydatna na przykład
w przypadku przemieszczania urządzeń z pojedynczym zasilaniem.

Niezawodność
Ogólnie rzecz biorąc, im bardziej skomplikowany system, tym większe prawdopodobieństwo wystąpienia
problemów powodowanych nie tylko przez jego komponenty i elementy sterujące, ale także działaniem
człowieka. Przełączniki statyczne są znacznie bardziej złożone niż przełączniki elektromechaniczne, przez
co wymagają wyższego poziomu wiedzy podczas ich obsługi i naprawy. Przełączniki elektromechaniczne są
ograniczone liczbą przełączeń wykonywanych przez przekaźniki. Wykorzystywane w tych zastosowaniach
typowe przekaźniki mogą wykonać nominalnie 100 tysięcy operacji. Przełączniki źródeł zasilania w środowisku centrum danych wykonują średnio cztery przełączenia rocznie. Oznacza to, że przekaźniki cechują się
długim cyklem eksploatacji w stosunku do centrów danych.

Jakość naprawy
Kiedy system ulega awarii, zadaniem każdego kierownika działu IT lub kierownika obiektu powinno być
zastąpienie całego modułu innym modułem, który został naprawiony lub zregenerowany w fabryce. Statyczne i elektromechaniczne przełączniki do montażu w szafach można wymieniać w całości, natomiast duże
przełączniki STS muszą być naprawiane na miejscu w niestandardowym środowisku. Jednakże większość
przełączników statycznych jest wyposażona w wyłączniki obejściowe, które umożliwiają serwis i naprawę
przy utrzymaniu zasilania urządzeń. Zależnie od konfiguracji, możliwa jest również wymiana mniejszych
przełączników elektromechanicznych bez wyłączania krytycznych urządzeń.

Synchronizacja źródeł zasilania
Podczas przełączania między dwoma źródłami zasilania sieciowego istnieje ryzyko, że źródła te nie są ze
sobą zsynchronizowane, co może spowodować uszkodzenie urządzeń znajdujących się za przełącznikiem
lub zadziałanie wyłączników automatycznych. Prawdopodobieństwo tego zdarzenia rośnie wraz z prędkością
przełączania i wielkością przełącznika źródeł zasilania. Z tego powodu duże przełączniki statyczne są
bardziej narażone na ten problem niż mniejsze urządzenia. Przełączenie niezsynchronizowanych źródeł
przez przełącznik elektromechaniczny nie stanowi ryzyka dla zasilanych urządzeń, ale może spowodować
zespawanie przekaźnika w przełączniku. Z tej przyczyny niektóre przełączniki tego typu są wyposażone w
dodatkowy przekaźnik, aby zapobiec powstawaniu łuków elektrycznych.
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Skalowalność
Urządzenia w centrach danych są odświeżane mniej więcej co 2 lata, ale przewidywany cykl eksploatacji
centrum danych wynosi ponad 10 lat. Podczas modernizacji, kierownicy muszą rozważyć kwestie zmieniających się gęstości mocy, poziomów nadmiarowości, napięć i typów wtyczek. Skalowalność pozwala dopasować wielkość systemów, upraszcza planowanie i obniża początkowe nakłady inwestycyjne związane z tymi
czynnikami. Im większy przełącznik źródeł zasilania, tym trudniejsze staje się skalowanie i adaptowanie do
ciągłych zmian, szczególnie jeśli konieczne jest uniknięcie przestojów. Zastosowanie mniejszych przełączników źródeł zasilania pozwala reagować na zmieniające się wymagania biznesowe bez wyłączania krytycznych systemów.

Mieszany sprzęt z pojedynczym i podwójnym zasilaniem
W większości centrów danych urządzenia IT są grupowane według procesów biznesowych lub działów,
a nigdy wyłącznie według typu zasilania (pojedynczego lub podwójnego). Z tego powodu w większości szaf
w centrach danych znajdują się zarówno urządzenia z pojedynczym, jak i z podwójnym zasilaniem. Urządzenia z podwójnym zasilaniem wymagają zwykle dwóch oddzielnych kabli i listew zasilających. Z kolei
urządzenia z pojedynczym zasilaniem wymagają tylko jednego kabla i listwy zasilającej. Staje się to problemem w przypadku dużych przełączników statycznych do montażu podłogowego, ponieważ w jednej szafie
trzeba znaleźć miejsce dla trzech oddzielnych kabli zasilających i listew, które zajmują miejsce wymagane
dla okablowania i sprzętu sieciowego. Małe przełączniki źródeł zasilania do montażu w szafie są natomiast
zasilane bezpośrednio przez dwa kable i listwy zasilające, podczas gdy sprzęt z pojedynczym zasilaniem
jest podłączany bezpośrednio do gniazd w przełączniku.
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Tabela 1 — Charakterystyka trzech typów przełączników źródeł zasilania
Cecha

Całkowity koszt
eksploatacji
(TCO)

Brak
przełącznika
źródła
zasilania

Duży przełącznik STS

Przełącznik
STS do montażu w szafie

Przełącznik
ATS do montażu w szafie

20 kVA – 35 MVA

5 – 10 kVA

5 – 10 kVA

0 USD / kW

200 – 300 USD / kW

550 – 700 USD / kW

100 – 150 USD / kW

Łatwość zarządzania nie jest
wymagana
Nie dotyczy

Protokoły standardowe występują
rzadko

Protokoły standardowe występują
rzadko

Zazwyczaj występują protokoły
standardowe

Czas przełączenia zasilania

Nie dotyczy

4 ms

4 ms

8 ms – 16 ms

Łatwość
instalacji

Nie dotyczy

Wymagane stałe
połączenia
elektryczne

Montaż w szafie /
okablowanie nie jest
wymagane

Montaż w szafie /
okablowanie nie jest
wymagane

Utrata niezawodności zapewnianej
przez tory
zasilania 2N

MTBF = 400 tys. do
1 mln godzin

MTBF = 400 tys. do
1 mln godzin

MTBF = 700 tys. do
1,5 mln godzin

Nie dotyczy

Otwarcie lub
zwarcie faz

Otwarcie lub
zwarcie faz

Utknięcie w jednym
położeniu

Łatwość
zarządzania

Niezawodność

Przyczyna
awarii

Uwagi

Początkowy koszt
przełącznika STS do
montażu w szafie jest
około sześciokrotnie
wyższy od kosztu
analogicznego
przełącznika ATS.
Domyślnie większość
przełączników źródeł
zasilania zawiera
przekaźniki bezprądowe, ale opcjonalnie
może być dostępne
zarządzanie oparte na
standardach.
Urządzenia IT
wymagają czasu
przełączania zasilania
krótszego niż 20 ms.
Do podłączenia
dużych przełączników statycznych
wymagani są elektrycy z odpowiednimi
uprawnieniami.
Przełączniki statyczne
mają więcej elementów i są bardziej
złożone niż przełączniki ATS, ale nie
zawierają żadnych
części ruchomych.
Wartości MTBF oparte
na szacunkowych
danych branżowych.
Otwarcie powoduje
przerwanie zasilania
urządzeń. Zwarcie faz
może spowodować
otwarcie wyłączników
zasilania od strony
sieci.
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Cecha

Brak
przełącznika
źródła
zasilania

Duży przełącznik STS

Przełącznik
STS do montażu w szafie

Przełącznik
ATS do montażu w szafie

20 kVA – 35 MVA

5 – 10 kVA

5 – 10 kVA

Jednoczesna
konserwacja
architektury
zasilania nie jest
możliwa

Konieczność
naprawy na miejscu

Wymiana na
urządzenie naprawione w fabryce

Wymiana na
urządzenie naprawione w fabryce

Synchronizacja
źródeł zasilania

Nie dotyczy

Wymagana w celu
bezpiecznego
przełączenia

Przełączenie bez
synchronizacji nie
stanowi krytycznego
zagrożenia

Synchronizacja
źródeł zasilania nie
jest wymagana

Skalowalność

Nie dotyczy

Brak skalowalności

Skalowalność
zapewniona

Skalowalność
zapewniona

Mieszane
urządzenia z
pojedynczym
i podwójnym
zasilaniem

Wymagane tylko
dwa tory zasilania
na szafę – brak
korzyści w
przypadku
urządzeń z
pojedynczym
zasilaniem

Wymagane trzy tory
zasilania na szafę

Wymagane tylko
dwa tory zasilania
na szafę

Wymagane tylko
dwa tory zasilania
na szafę

Łatwość
naprawy

Uwagi

W przypadku awarii
przełączniki źródeł
zasilania do montażu
w szafie są zwykle
zastępowane nowym
lub zregenerowanym
urządzeniem.
Negatywne skutki
przełączania bez
synchronizacji fazy
w dalszym ciągu
występują w przypadku przełączników STS
do montażu w szafie,
ale wpływają na
mniejszą część
centrum danych.
Przełączniki źródeł
zasilania do montażu
w szafie są elastyczne
i są w stanie nadążać
za rozwojem centrum
danych.
Dystrybucja zasilania
przez duży przełącznik statyczny komplikuje okablowanie w
szafie i powoduje
zajęcie cennego
miejsca.

Uwaga: Niebieskie cieniowanie wskazuje najlepszy wynik dla danej cechy.
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Wnioski
Wraz z upływem czasu dane mają coraz większe znaczenie dla firm. Nie powinien więc zaskakiwać fakt,
że większość urządzeń o znaczeniu krytycznym ma podwójne zasilanie. Jednakże kierownicy działów IT
i kierownicy obiektów wciąż zmagają się z koniecznością podejmowania decyzji odnośnie najlepszego
sposobu zapewnienia nadmiarowych torów zasilania dla urządzeń w szafie i ustalenia potrzeby takiego
rozwiązania. Dostępność zasilania urządzeń z pojedynczym zasilaniem o mocy poniżej 10 kVA można
zoptymalizować, zapewniając nadmiarowość zasilania bezpośrednio w szafie. Jest to możliwe dzięki użyciu statycznych przełączników źródeł zasilania lub przełączników ATS, które są instalowane w szafach.
W oparciu o przedstawione w tym dokumencie kryteria, należy stwierdzić, że optymalnym rozwiązaniem
będzie zastosowanie przełącznika ATS do montażu w szafie.

O autorze:
Victor Avelar jest zatrudniony w firmie APC jako inżynier ds. dostępności. Jest odpowiedzialny za doradztwo dotyczące dostępności oraz analizy architektury elektrycznej stosowanej przez klientów i projektowania
centrów danych. Victor uzyskał tytuł inżyniera w zakresie inżynierii mechanicznej w Rensselaer Polytechnic
Institute w 1995 roku i jest członkiem Amerykańskiego Towarzystwa Inżynierów Ogrzewania, Chłodzenia i
Klimatyzacji (ASHRAE) oraz Amerykańskiego Towarzystwa Kontroli Jakości (American Society for Quality).
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Dodatek A
Statyczny przełącznik źródeł zasilania (STS): Zasada działania
Statyczne przełączniki źródeł zasilania, nazywane także przekaźnikami półprzewodnikowymi (solid state
relays – SSR), są urządzeniami elektronicznymi służącymi do przełączania źródeł energii elektrycznej.
Urządzenia te są nazywane „półprzewodnikowymi” i „statycznymi” ze względu na właściwości elektronicznych elementów przełączających. Te elementy przełączające są nazywane również krzemowymi prostownikami sterowanymi (Silicon Controlled Rectifier – SCR) lub tyrystorami. Aby zrozumieć sposób działania
tyrystora, należy najpierw poznać materiał, z którego jest zbudowany.
Jak sama nazwa wskazuje, wszystkie tyrystory wykonane są z materiału półprzewodnikowego o nazwie
krzem, który jest głównym składnikiem piasku i kwarcu. Materiały półprzewodnikowe są czymś pośrednim
pomiędzy izolatorami a przewodnikami elektrycznymi. Izolatory uniemożliwiają przepływ prądu, natomiast
przewodniki pozwalają na swobodny przepływ prądu. W swoim naturalnym stanie półprzewodnik może
działać zarówno jako izolator, jak i przewodnik, co jest zależne od jego temperatury. Aby lepiej kontrolować
te właściwości przewodzące, półprzewodniki takie jak krzem są poddawane procesowi nazywanemu domieszkowaniem, w wyniku którego do naturalnego półprzewodnika dodawane są domieszki. Te domieszki
sprawiają, że po przyłożeniu niewielkiego napięcia do tyrystora, staje się on przewodnikiem. Symbol tyrystora i jego rzeczywiste zdjęcie przedstawiono na rysunku A1.

Rysunek A1 — Krzemowy prostownik sterowany
Symbol tyrystora
Bramka

Tyrystor w kształcie krążka hokejowego
Bramka
Katoda

Anoda

Katoda

Anoda

Tyrystor działa jak zawór umożliwiający przepływ prądu tylko w jednym kierunku. Przypomina to sposób
działania zastawki sercowej, dzięki której krew może płynąć tylko w jednym kierunku. Aby włączyć lub
„zamknąć” tyrystor, należy przyłożyć napięcie do jego bramki, co umożliwia przepływ prądu od anody do
katody „Zawór” tyrystora jest jednak wyłączany (otwierany) automatycznie, kiedy sinusoida prądu zmiennego
przecina punkt zerowy, co pokazano na rysunku A2. W tym momencie tyrystor przestaje przewodzić prąd i
działa jako izolator aż do momentu, w którym zostanie wysłany do niego kolejny sygnał bramkujący. Tyrystor
nigdy nie pozwala na przepływ prądu w odwrotnym kierunku — od katody do anody. W jaki więc sposób
możliwe jest „przetworzenie” obydwu połówek (dodatniej i ujemnej) sinusoidy prądu zmiennego?
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Rysunek A2 — Sinusoida

Wyslany sygnal
bramkowy do
SCR 1

Przeciecie
punktu
zerowego

Wyslany sygnal
bramkowy do
SCR 2
Jedyną metodą pozwalającą na przewodzenie całej sinusoidy jest użycie dwóch tyrystorów zwróconych
do siebie przeciwsobnie, co pokazano na rysunku A3. W takiej sytuacji możliwe jest wysłanie sygnału
bramkującego do tyrystora SCR 2, który będzie odpowiedzialny za przewodzenie dolnej (ujemnej) części
sinusoidy przedstawionej na rysunku A2. Aby możliwe było przewodzenie dwóch pełnych sinusoid na
rysunku A2, tyrystor SCR 1 musi odebrać sygnał bramkujący przy pierwszym i trzecim przejściu przez punkt
zerowy, natomiast tyrystor SCR 2 musi odebrać taki sygnał przy drugim i czwartym przejściu przez punkt
zerowy. Zwróćmy teraz uwagę na fakt, że statyczny przełącznik źródeł zasilania musi bardzo szybko i niezawodnie wysyłać sygnały bramkujące tak długo, jak główny tor zasilania mieści się w dopuszczalnym
zakresie. Jeśli więc źródło zasilania dostarcza prąd zmienny o częstotliwości 50 Hz (50 sinusoid na sekundę), sterownik musi wysyłać 100 sygnałów bramkujących na sekundę. A to tylko dla jednofazowego przełącznika źródeł zasilania. Przełączniki statyczne są prawie zawsze 3-fazowe, co oznacza, że sterownik musi
w każdej sekundzie wysyłać 100 sygnałów bramkujących dla każdej fazy, co daje łącznie 300 sygnałów na
sekundę.
Rysunek A3 przedstawia tylko jedną fazę statycznego przełącznika źródeł zasilania. Oznacza to, że preferowana i alternatywna strona 3-fazowego, statycznego przełącznika źródeł zasilania będą zawierały po
3 pary przeciwsobnie zainstalowanych tyrystorów (6 tyrystorów po każdej stronie, łącznie 12).
Uwaga: przełączniki źródeł zasilania o dużej mocy posiadają konfigurację „stosową”, dzięki czemu możliwe
jest użycie setek tyrystorów w pojedynczym przełączniku.
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Rysunek A3 — Jednofazowy przełącznik statyczny
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Po zapoznaniu się z opisem tyrystora i sposobu jego działania można zadawać sobie pytanie, w jaki sposób
przełącznik statyczny może wykonywać przełączanie źródeł zasilania. Kluczem jest tu zachowanie tyrystora.
Jak już wcześniej wspomnieliśmy, zamknięty tyrystor kontynuuje przewodzenie elektryczności aż do momentu, w którym sinusoida przetnie punkt zerowy. Kiedy to się zdarzy, elementy sterujące przełącznika muszą
wysłać sygnał do tego samego tyrystora lub do tyrystora znajdującego się po przeciwnej stronie, jeśli główne
źródło zasilania przestało spełniać wymagania. Taka decyzja musi być podjęta w ciągu kilku mikrosekund,
aby zapobiec przerwaniu zasilania urządzeń o znaczeniu krytycznym. W przeciwieństwie do przełączników
źródeł zasilania, które są instalowane w szafach, podejmowanie decyzji przez duże przełączniki statyczne
jest związane z dodatkowymi problemami. Duże przełączniki obsługują znacznie więcej urządzeń i są
bardziej podatne na zwarcia elementów wyjściowych. Przełączenie źródeł zasilania w przypadku wystąpienia
takiego zwarcia może mieć katastrofalne skutki, ponieważ zakłócenia są propagowane do wszystkich obwodów. Dlatego też duże przełączniki muszą nie tylko podejmować powyższe decyzje, ale także sprawdzać
najpierw wystąpienie zwarcia, aby w razie potrzeby nie dopuścić do przełączenia.
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Przełączniki elektromechaniczne, czyli automatyczne przełączniki źródeł zasilania (ATS):
Zasada działania
Podczas gdy przełączniki statyczne wykorzystują tyrystory, w przełącznikach elektromagnetycznych
są stosowane elementy nazywane przekaźnikami, które wykonują przełączanie między preferowanym i
alternatywnym źródłem zasilania. Przekaźniki są oparte na zasadzie działania elektromagnesu. Najprostszy
elektromagnes można zbudować, owijając drut wokół gwoździa i podłączając końce tego drutu do baterii
w sposób pokazany na rysunku A4. Podłączenie baterii do drutu spowoduje przepływ prądu w cewce, która
wytworzy pole magnetyczne. To pole magnetyczne namagnesuje gwóźdź, za pomocą którego będzie można
podnosić inne obiekty metalowe, takie jak zszywacze do papieru.

Rysunek A4 — Prosty elektromagnes

W jaki sposób elektromagnes umożliwia przekaźnikowi przełączanie źródeł zasilania? Intuicyjną odpowiedź można znaleźć na rysunku A5. Przekaźnik jest zbudowany z dwóch obwodów: obwodu wzbudzenia
i obwodu styku. Elektromagnes znajduje się po stronie wzbudzenia, a styki przekaźnika (C1 i C2) znajdują
się po stronie styku. Ponieważ wzbudzony elektromagnes przyciąga metal, znajduje się w pobliżu zwory.
Zwora w przekaźniku to metalowy element, który przechyla się między stykami elektrycznymi. Kiedy elektromagnes jest wzbudzony, jego siła magnetyczna przyciąga i przytrzymuje zworę przy styku C1, zamykając
w ten sposób obwód. Potrzebny jest jednak sposób, dzięki któremu po odłączeniu zasilania zwora przesunęłaby się do styku C2. Jest to możliwe za pomocą sprężyny znajdującej się na drugim końcu zwory. Dzięki
temu niezależnie od sytuacji zwora zawsze dotyka styku C1 lub C2.
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Rysunek A5 — Schemat przekaźnika mechanicznego
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Podobnie jak przełącznik statyczny, również przełącznik ATS wymaga sterownika do monitorowania napięcia
zasilania z obu źródeł prądu. Jednakże elementy sterujące są tutaj znacznie prostsze, gdyż nie jest konieczne wysyłanie setek sygnałów bramkowych na sekundę. Sterownik po prostu monitoruje stan głównego i
alternatywnego źródła zasilania i decyduje, kiedy należy przyłożyć lub zdjąć napięcie z przekaźnika.
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Dodatek B
Urządzenia IT i zasilanie prądem zmiennym: Jak działa zasilacz impulsowy (SMPS)?
W jaki sposób urządzenia IT mogą kontynuować działanie podczas przerwy w zasilaniu? Najpierw należy
przypomnieć sobie, jak powstaje prąd. Prąd elektryczny jest zwykle dostarczany jako prąd zmienny z sieci
zewnętrznej i generatorów rezerwowych. Napięcie prądu zmiennego zmienia się na przemian pomiędzy
dodatnim a ujemnym — w idealnej sytuacji sinusoidalnie — osiągając wartość zerową dwa razy w jednym
cyklu. Trudno to zauważyć gołym okiem, ale żarówka podłączona do prądu miga 100 lub 120 razy na sekundę (zależnie od tego, czy wykorzystywany jest prąd zmienny 50 lub 60 Hz), kiedy napięcie przekracza zero
i zmienia polaryzację. Czy urządzenia IT także „wyłączają się” 100 lub więcej razy na sekundę przy zmianie polaryzacji napięcia? Jest to pewien problem, z którym urządzenia IT muszą sobie radzić. Niemal we
wszystkich nowoczesnych urządzeniach IT kwestię tę rozwiązano przez zastosowanie zasilacza impulsowego (SMPS — Switch-Mode Power Supply).1 Zasilacz impulsowy najpierw przekształca prąd zmienny (AC)
ze wszystkimi jego niedoskonałościami (skokami napięcia, zniekształceniami sygnału, odchyleniami częstotliwości itp.) w prąd stały (DC). W trakcie tego procesu ładowany jest element magazynujący energię, zwany
kondensatorem, który znajduje się pomiędzy wejściem zmiennoprądowym a pozostałą częścią zasilacza.
Kondensator jest ładowany impulsowo przez wejście prądu zmiennego dwa razy w ciągu każdego cyklu
zmian napięcia, kiedy sinusoida osiąga lub zbliża się do szczytu (zarówno dodatniego, jak i ujemnego),
a następnie rozładowywany zgodnie z potrzebami urządzeń IT znajdujących się za kondensatorem. Kondensator jest zaprojektowany w taki sposób, aby przez cały swój cykl eksploatacji pochłaniać te normalne
cykle prądu zmiennego wraz z nietypowymi impulsami napięcia. W przeciwieństwie do migającej żarówki,
urządzenia IT mogą więc działać korzystając ze stabilnego strumienia prądu stałego, a nie pulsującego
prądu zmiennego z sieci energetycznej.
To jednak jeszcze nie koniec. Obwody mikroelektroniczne wymagają prądu stałego o bardzo niskim
napięciu (3,3 V, 5 V, 12 V itd.), a napięcie w opisanym powyżej kondensatorze może wynosić nawet 400 V.
Zasilacz impulsowy przekształca również ten wysokonapięciowy prąd stały w bardzo ustabilizowany prąd
stały o niskim napięciu.
Dzięki przekształcaniu napięcia zasilacz impulsowy spełnia jeszcze jedną ważną funkcję — zapewnia
izolację galwaniczną. Jest to rozdzielenie fizyczne w obwodzie, które spełnia dwie funkcje. Pierwszą z
nich jest bezpieczeństwo — ochrona przed porażeniem elektrycznym. Po drugie, zapewniana jest ochrona przed uszkodzeniem lub usterką urządzenia spowodowanymi przepięciami (odniesionym do ziemi) lub
zakłóceniami. Informacje na temat uziemienia i napięcia współbieżnego są dostępne w dokumentach firmy
APC White Paper 9 „Common Mode Susceptibility of Computers” i White Paper 21 „Neutral Wire Facts and
Mythology”.

1

Termin „impulsowy” odnosi się tutaj do pewnej cechy wewnętrznego układu zasilacza niezwiązanej
z tematem tego dokumentu.
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Zasilacz impulsowy niweluje nie tylko interwały między szczytami sinusoidy wejściowego prądu zmiennego,
ale także inne anomalie i krótkie przerwy w zasilaniu prądem zmiennym. Ta cecha jest bardzo ważna dla
producentów urządzeń IT, ponieważ ich celem jest zapewnienie działania sprzętu nawet w sytuacji, gdy
zasilacz UPS nie jest dostępny. Żaden producent nie zaryzykuje swojej reputacji w zakresie jakości i wydajności, produkując zasilacze, które miałyby problemy z przetrwaniem nawet najmniejszych anomalii sieci
elektrycznej. Odnosi się to szczególnie do urządzeń sieciowych i komputerowych wysokiej klasy, które są
zwykle produkowane z użyciem zasilaczy o lepszej jakości.
Aby zademonstrować możliwości w zakresie niwelowania anomalii, mocno obciążono typowy zasilacz
komputera, a następnie odłączono jego zasilanie. Wyjście zasilacza było monitorowane w celu ustalenia
czasu dostarczania napięcia wyjściowego mieszczącego się w dopuszczalnym zakresie. Czas ten był
mierzony od momentu utraty zasilania. Wyniki przedstawiono na rysunku B1. Poszczególne przebiegi
odpowiadają napięciu wejściowemu zasilacza, prądowi wejściowemu i wyjściowemu napięciu prądu stałego.

Rysunek B1 — Działanie zasilacza po utracie zasilania
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Po odłączeniu prądu zmiennego mocno obciążony zasilacz komputera
przerywa pracę, ale dzieje się to ze znacznym opóźnieniem.
Przed odłączeniem zasilania napięcie wejściowe ma postać sinusoidy, która jest widoczna po lewej stronie
na rysunku B1. Prąd wejściowy — wykres impulsowy poniżej wygładzonej krzywej napięcia — składa się
z krótkiego impulsu przy dodatnim szczycie napięcia wejściowego oraz kolejnego krótkiego impulsu przy
ujemnym szczycie. Kondensator zasilacza impulsowego jest ładowany tylko w czasie trwania tych impulsów
prądu wejściowego. Przez pozostały czas prąd jest pobierany z kondensatora, aby zapewnić zasilanie
obsługiwanych układów. Napięcie prądu stałego na wyjściu zasilacza impulsowego przedstawiono na górnym wykresie na rysunku B1. Należy zwrócić uwagę, że napięcie wyjściowe pozostaje ustabilizowane przez
18 milisekund od momentu odłączenia wejścia prądu zmiennego. Firma APC przetestowała wiele zasilaczy
pochodzących od różnych producentów urządzeń komputerowych i innych urządzeń IT. Uzyskane wyniki
były bardzo podobne. Jeśli zasilacz jest lekko obciążony, czas niwelowania anomalii jest znacznie dłuższy,
ponieważ kondensator rozładowuje się wolniej.
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