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Streszczenie
Instalacja systemów Voice Over IP (VoIP) może spowodować powstanie nieoczekiwanych
lub nieplanowanych wymagań dotyczących zasilania i chłodzenia w pomieszczeniach
okablowania. Większość pomieszczeń okablowania nie posiada awaryjnego źródła zasilania
oraz systemu wentylacji lub chłodzenia, które są niezbędne, aby zapobiec przegrzaniu się
sprzętu. Zrozumienie niepowtarzalnych wymagań dotyczących chłodzenia i zasilania
sprzętu VoIP umożliwia zaplanowanie pomyślnej i ekonomicznej instalacji systemu VoIP.
W tym artykule wyjaśniono sposób planowania potrzeb zasilania i chłodzenia w systemach
VoIP oraz opisano proste, szybkie, niezawodne i ekonomiczne strategie modernizacji
starych obiektów i budowy nowych.
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Wstęp
Aby telefonia VoIP i IP mogła zastąpić tradycyjną telekomunikację i system prywatnych central
telefonicznych połączonych z krajową siecią telefoniczną (PBX), musi ona zapewniać podobny lub wyższy
poziom dostępności. Jednym z powodów, dzięki którym tradycyjny system central PBX charakteryzuje się
wysoką dostępnością, jest fakt, że posiada on wbudowane akumulatorowe zasilanie awaryjne o długim
czasie pracy, które dostarcza zasilanie do telefonów w sieci. Telefonia IP musi skorzystać ze sprawdzonych
w działaniu i w czasie rozwiązań dotyczących przesyłu zasilania wraz z sygnałem, tak aby zapewnić
oczekiwaną dostępność. Z tego też powodu tradycyjne pomieszczenia okablowania, w których poprzednio
umieszczone były urządzenia pasywne, takie jak patch panele i koncentratory, muszą zostać przystosowane
do przełączników i routerów wysokiej mocy oraz zasilaczy UPS o długim czasie pracy. Chłodzenie i
odpowiedni przepływ powietrza w takich pomieszczeniach okablowania staje się obecnie bardzo ważne,
gdyż od tego zależy ich nieprzerwane działanie.

Typowa sieć telefonii IP jest zbudowana z warstw, zaś każda warstwa składa się z elementów, które
znajdują się w jednej z czterech fizycznych lokalizacji (Rysunek 1). Wymagania dotyczące zasilania i
chłodzenia w tych czterech lokalizacjach są zróżnicowane, jak to zostało przedstawione w dalszej części
tego artykułu.
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Rysunek 1 – Warstwy i lokalizacje typowej sieci telefonii IP
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Urządzenia komunikacyjne
Typowe urządzenia telekomunikacyjne/punkty końcowe to telefony IP (Rysunek 2a), koncentratory
bezprzewodowe (Rysunek 2b), jak również laptopy z uruchomionymi aplikacjami typu soft phone, które
oferują standardowe funkcje telefoniczne. Telefony IP zazwyczaj pobierają 6–7 watów, lecz niektóre
urządzenia mogą pobierać większą moc. Zgodnie z projektem nowego standardu IEEE 802.3af, który także
określa, przez które wyprowadzenia można przesyłać zasilanie, średnie natężenie prądu pobieranego przez
takie urządzenia z kabli CAT5 nie może przekroczyć 350 mA. Sieć zgodna z nowym standardem będzie
przesyłać około 15 W mocy na odległość do 100 m (328 stóp). Urządzenia komunikacyjne o większym
poborze mocy będą musiały korzystać ze zewnętrznych źródeł zasilania, takich jak podłączane zasilacze.

Rysunek 2a – Telefon IP

Rysunek 2b – Koncentrator bezprzewodowy

Środowisko
Wspomniane urządzenia komunikacyjne znajdują się zazwyczaj na biurkach, czasami są montowane na
ścianach i użytkowane w środowisku biurowym. W przypadku nowo zainstalowanych lub zmodernizowanych
sieci urządzenia te będą najprawdopodobniej zasilane poprzez linie transmisji danych. W niektórych
przypadkach muszą one być zasilane z gniazd ściennych.

Problemy
Telefony IP powinny być tak niezawodne, jak tradycyjne telefony PBX, które mają zastąpić. Największym
problemem, który należy rozwiązać, jest zapewnienie ich nieprzerwanego działania, nawet podczas dłuższej
przerwy w zasilaniu.
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Najlepsze rozwiązania
Przesyłanie zasilania do telefonu przez linię transmisji danych („in-line power”) jest najlepszym sposobem na
rozwiązanie tego problemu. W ten sposób eliminuje się problem zapewnienia zasilania w miejscu
użytkowania. Obecnie telefon jest zasilany poprzez przełącznik sieciowy znajdujący się w pomieszczeniu
okablowania zabezpieczonym systemem zasilaczy UPS o długim czasie pracy. Z kolei urządzenia
komunikacyjne pobierające zasilanie z gniazd ściennych (nie korzystających z zasilania liniami transmisji
danych) można zabezpieczyć poprzez zapewnienie systemu zasilaczy UPS z akumulatorowym zasilaniem
awaryjnym, które umożliwi długi czas pracy (cztery, sześć, osiem godzin lub dłużej).

Pośredni system dystrybucyjny (IDF)
Pośredni system dystrybucyjny (punkt IDF), znany także jako pomieszczenie okablowania, złożony jest
z warstwy 2, przełączników dystrybucji i dostępu w warstwie 3, koncentratorów, routerów, patch paneli,
systemu zasilaczy UPS z akumulatorowym zasilaniem awaryjnym, oraz z wszelkich innych urządzeń
telekomunikacyjnych zamontowanych w szafie dwukolumnowej (Rysunek 3a i 3b). Wiele nowych
przełączników może przesyłać prąd przez linie transmisji danych (zasilacze typu „ end-span”), aby zapewnić
zasilanie urządzeń komunikacyjnych. Przełączniki, które nie potrafią przesyłać prądu w ten sposób, mogą
zostać uzupełnione przez odpowiedniej wielkości zewnętrzne zasilacze pośrednie (typu „ mid-span”)
przesyłające zasilanie liniami transmisji danych.

Rysunek 3a – Punkt IDF (pomieszczenie okablowania)

Rysunek 3b – Typowy układ punktu IDF
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Środowisko
Punkty IDF lub pomieszczenia okablowania są zazwyczaj ukryte w odosobnionej części budynku ze słabym
oświetleniem i wentylacją lub nawet bez wentylacji. Zazwyczaj klient chce ponownie wykorzystać używane
pomieszczenia okablowania, chyba że przenosi się do nowego budynku. W tradycyjnych sieciach
telekomunikacyjnych w pomieszczeniach okablowania zwykle stosowano przekaźniki kabli, patch panele,
oraz kilka małych koncentratorów lub przełączników wieżowych, podczas gdy większość nowego sprzętu
telefonii IP pobiera dużo większą moc. Nowe przełączniki telefonii IP to w większości urządzenia montowane
w szafach 19” o zróżnicowanym schemacie przepływu powietrza w zależności od producenta, np. z jednego
na drugi bok, z przodu do tyłu itd. Typowy punkt IDF będzie zawierać 1–3 szafy ze sprzętem oraz pobierać
od 500 do 4000 W jednofazowego prądu przemiennego.

Problemy
Podczas wdrażania systemu telefonii VoIP i IP punkty IDF wymagają największej uwagi pod względem
zasilania i chłodzenia. Pobierają one od 500 do nawet 4000 W mocy przy jednofazowym prądzie
przemiennym o napięciu 120 lub 208 V w zależności od architektury sieci i typu zastosowanego
przełącznika. Wyzwaniem jest zapewnienie odpowiedniego typu gniazda (np. L5-20, L5-30, L6-20, L6-30)
i właściwego poziomu mocy wraz z odpowiednią ochroną poprzez wyłącznik automatyczny dla wszystkich
urządzeń sieciowych, zasilaczy UPS oraz listew zasilających w danym pomieszczeniu okablowania.
Zapewnienie odpowiedniego chłodzenia i przepływu powietrza w pomieszczeniu okablowania jest często
istotną lecz lekceważoną kwestią.

Najlepsze rozwiązania
Wszystkie urządzenia w punkcie IDF powinny być chronione za pomocą systemu zasilaczy UPS. Przy
wyborze systemu zasilaczy UPS należy uwzględnić następujące czynniki:
•

Wymagana całkowita moc w watach

•

Wymagany czas pracy w minutach

•

Wymagany poziom nadmiarowości lub odporności na błędy

•

Wymagane napięcia i gniazda
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System zasilaczy UPS musi być takiej wielkości, aby jego moc odpowiadała sumie obciążeń znamionowych
podanej w watach. Typowy zasilacz UPS do montażu w szafie, taki jak Smart-UPS firmy APC (Rysunek 4a)
zapewni dostępność zasilania w przybliżeniu na poziomie czterech dziewiątek (99,99%) podczas gdy zasilacz
UPS z wbudowanym trybem obejścia o redundancji N+1 i godzinnym czasie pracy, taki jak Symmetra RM
firmy APC (Rysunek 4b), zapewni dostępność na poziomie pięciu dziewiątek (99,999%), co powinno wystarczyć
w większości zastosowań. Szczegółowe informacja dotyczące analizy dostępności zawiera Dodatek.

Rysunek 4a – Zasilacz Smart-UPS firmy APC

Rysunek 4b – Zasilacz Symmetra RM firmy APC

Zasilacze UPS są dostępne z zestawami akumulatorów, aby zapewnić różny czas pracy. Typy zasilaczy
UPS widoczne na Rysunkach 4a i 4b posiadają opcjonalne zestawy akumulatorów, dzięki którym czas pracy
może zostać przedłużony do 24 godzin.
Niektóre zastosowania o znaczeniu krytycznym, takie jak usługa numeru alarmowego 112, mogą wymagać
wyższego poziomu dostępności, to jest na poziomie sześciu lub siedmiu dziewiątek. Takie wymagania
można spełnić stosując podwójne przełączniki sieciowe z podwójnymi przewodami zasilania oraz
podwójnymi zasilaczami UPS i równocześnie podtrzymywaną architekturą elektryczną z generatorem
awaryjnym. Wiele firm, tak jak American Power Conversion Corporation, oferuje specjalne usługi doradcze,
których zadaniem jest ocenianie i rekomendowanie odpowiednich infrastruktur zasilania o wysokiej
dostępności dla takich sieci o znaczeniu krytycznym.
Na końcu należy określić rodzaje wtyczek i gniazd wymaganych dla wszystkich urządzeń, w tym zasilaczy
UPS w pomieszczeniu okablowania. W warunkach idealnych wszystkie urządzenia powinny być bezpośrednio
podłączone przez zasilacz UPS lub transformator, zaś należy unikać stosowania dodatkowych listew
zasilających (zwykłych i montowanych w szafach). Jeśli jednak urządzeń jest dość dużo, to powyższe zalecenia
mogą nie być praktyczne i wtedy należy zastosować listwę zasilającą montowaną w szafie. W tym przypadku
należy użyć wysokiej jakości listwy zasilającej do montażu w szafie zaprojektowanej specjalnie do tego celu.
Listwa zasilająca powinna mieć taką ilość gniazd, która wystarczy na podłączenie wszystkich obecnie
zainstalowanych urządzeń oraz kilka wolnych gniazd do wykorzystania w przyszłości. Preferowane są listwy
zasilające z miernikiem pokazującym bieżący pobór mocy, gdyż ograniczają one błędy ludzkie, takie jak
przypadkowe przeciążenia i wynikające z nich spadki obciążenia.
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Aby prawidłowo wybrać odpowiedni model zasilacza UPS spełniający wymagania dotyczące poziomu mocy,
nadmiarowości, napięcia i czasu pracy, należy skorzystać z selektora zasilaczy UPS, takiego jak selektor
zasilaczy UPS firmy APC dostępny pod adresem http://www.apcc.com/template/size/apc/. W tym systemie
znajdują się dane zasilania dotyczące wszystkich popularnych modeli przełączników, serwerów oraz urządzeń
pamięci masowej, dzięki czemu nie jest konieczne ponowne zbieranie tych danych. W systemach tego typu
wybranie opcji konfigurowania zasilacza UPS pozwoli na dobór różnych typów gniazd
Aby zapewnić nieprzerwane działanie sprzętu w pomieszczeniu okablowania przez 24 godziny na dobę,
7 dni w tygodniu i 365 dni w roku, należy zidentyfikować i rozwiązać problemy dotyczące chłodzenia
i przepływu powietrza. Należy obliczyć moc rozpraszaną w pomieszczeniu okablowania, co pozwoli
wybrać ekonomiczny sposób na rozwiązanie tego problemu (patrz Tabela 1). Należy pamiętać, że wiele
przełączników sieciowych ma duży pobór mocy, co jednak nie oznacza, że jest ona w całości rozpraszana
w pomieszczeniu okablowania. Przykładowo, przełącznik warstwy 2 może pobierać 1800 W mocy, z którego
jedynie 200–500 W zostanie rozproszone w pomieszczeniu. Pozostała część mocy jest przesyłana przez
sieć do różnych telefonów IP rozmieszczonych w biurach.

Tabela 1 – Arkusz obliczania ciepła wydzielanego w pomieszczeniu okablowania systemu telefonii VoIP
Element

Wymagane dane

Obliczanie
wydzielanego
ciepła

Przełączniki bez zasilania typu
„in-line power”, inny sprzęt IT
(z wyjątkiem zasilaczy
pośrednich, tzw. „ mid-span”)
Przełącznik typu „in-line”

Suma znamionowej mocy
wejściowej zasilania w watach

Równa całkowitej
mocy obciążenia
sprzętu IT w watach

Znamionowa moc wejściowa
zasilania w watach

0,6 x znamionowa
moc wejściowa
zasilania
0,4 x znamionowa
moc wejściowa
zasilania
Moc znamionowa

Watów

Zasilacze pośrednie, tzw.
„mid-span”

Znamionowa moc wejściowa
zasilania w watach

Oświetlenie

Moc znamionowa wszystkich stale
włączonych urządzeń
oświetleniowych w watach
Moc znamionowa systemu
zasilaczy UPS (nie obciążenie)
w watach
Powyższe sumy częściowe

System zasilaczy UPS

Suma

Suma
częściowa
wydzielanego
ciepła

Watów

Watów

Watów
0,09 x moc
znamionowa systemu
zasilaczy UPS
Suma powyższych
sum częściowych
wydzielanego ciepła

Watów

Watów

Po obliczeniu mocy rozpraszanej w pomieszczeniu okablowania należy postępować według ogólnych
zaleceń, które zawiera Tabela 2.
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Tabela 2 – Arkusz wyboru rozwiązań chłodzących dla pomieszczeń okablowania systemu VoIP
Całkowite
Warunki
obciążenie
cieplne w
pomieszczeniu

Analiza

Działanie

< 100 W

Budynek klimatyzowany

Brak

< 100 W

Budynek bez
klimatyzacji,
bez systemu HVAC

Przewodzenie i przenikanie ciepła
przez ściany będzie wystarczające
Wykorzystywanie świeżego
powietrza z zewnątrz może być
niebezpieczne z powodu
temperatury lub zanieczyszczeń

100–500 W

Istniejący system HVAC
z obniżonym sufitem
(górny), budynek
klimatyzowany

100–500 W

Brak dostępu z
pomieszczenia do
jakiegokolwiek systemu
HVAC, budynek
klimatyzowany

500–1000 W

Istniejący system HVAC
z obniżonym sufitem
(górny), budynek
klimatyzowany

500–1000 W

Brak dostępu z
pomieszczenia do
jakiegokolwiek systemu
HVAC, budynek
klimatyzowany
Istniejący system HVAC
z obniżonym sufitem
(górny), budynek
klimatyzowany

> 1000 W

> 1000 W

System HVAC
niedostępny, budynek
klimatyzowany

Świeże powietrze z zewnątrz będzie
wystarczające jeśli zostanie pobrane,
lecz drzwi mogą tamować jego
przepływ. Należy dostarczyć
powietrze przez drzwi i odprowadzać
je przez komorę zwrotną HVAC
Świeże powietrze z zewnątrz
będzie wystarczające jeśli zostanie
pobrane, lecz drzwi mogą tamować
jego przepływ. Powietrze musi być
pobierane dolną częścią drzwi,
a odprowadzane górną
Świeże powietrze z zewnątrz będzie
wystarczające, jeśli będzie stale
pobierane, lecz niezabezpieczone
drzwi mogą tamować jego przepływ,
co wymaga stałego działania
wentylatora
Świeże powietrze z zewnątrz
będzie wystarczające, jeśli będzie
stale pobierane, lecz nie ma skąd
pobrać powietrza
Świeże powietrze będzie
wystarczające, jeśli będzie
pobierane bezpośrednio przez
urządzenia, zaś gorące powietrze
odprowadzane z wyposażenia nie
będzie powracać do wlotu
powietrza
Powietrze przepływające przez
drzwi jest niewystarczające,
wymagane jest miejscowe
chłodzenie powietrza
odprowadzanego z wyposażenia

Należy zainstalować
niezależny klimatyzator
urządzeń komputerowych w
pomieszczeniu sąsiadującym
z wyposażeniem
Należy umieścić kratkę
powrotną w systemie
wentylacji w górnej części
pomieszczenia oraz otwór
wentylacyjny w dolnej części
drzwi pomieszczenia.
Należy umieścić kratkę
powrotną w górnej części
drzwi oraz kratkę
wentylacyjną w dolnej cześć
drzwi pomieszczenia.
Należy umieścić kratkę
powrotną z wentylatorem w
górnej części pomieszczenia
oraz otwór wentylacyjny
w dolnej części drzwi
pomieszczenia.
Należy umieścić kratkę
powrotną z wentylatorem
w górnej części drzwi oraz
kratkę wentylacyjną w dolnej
części drzwi pomieszczenia.
Należy umieścić
wyposażenie w zamkniętej
szafie z systemem
wydmuchiwania gorącego
powietrza oraz umieścić
kratkę wentylacyjną w dolnej
części drzwi pomieszczenia.
Należy zainstalować
niezależny klimatyzator
urządzeń komputerowych w
pomieszczeniu sąsiadującym
z wyposażeniem

Dodatkowo zaleca się monitorowanie warunków otoczenia (tzn. temperatury i wilgotności) w takich
pomieszczeniach okablowania, ponieważ ułatwia to wykrycie wszelkich nieprawidłowych warunków pracy
i daje wystarczająco wiele czasu, aby zastosować odpowiednie środki zaradcze i zapobiec przestojom.
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Główny system dystrybucyjny (MDF)
Główne systemy dystrybucyjne (MDF) są także znane jako pomieszczenia MER (main equipment room) lub
pomieszczenia POP (point of ping or presence). Takie pomieszczenia zawierają zazwyczaj urządzenia
telefonii VoIP i IP o najbardziej krytycznym znaczeniu, takie jak routery warstwy 3, przełączniki oraz inne
różne urządzenia sieciowe, telekomunikacyjne i IT (Rysunek 5). Typowe linie T1 i T3 prowadzą do systemów
MDF i zapewniają połączenie z siecią szkieletową Internetu.

Rysunek 5 — Główny system dystrybucyjny

Pomieszczenie punktu
IDF/okablowania
Panel wejściowy
zasilania AC
Zasilanie AC
pomieszczenia
komputerowego

Zasilanie
Dane

Główny system
dystrybucyjny

Nadmiarowy
zasilacz UPS N+1

Środowisko
Główne systemy dystrybucyjne (MDF) są zazwyczaj umieszczone w piwnicy bądź na parterze, gdyż
wymagają bliskiej odległości do wyjścia z budynku. Typowy system MDF może zawierać 4–12 szaf ze
sprzętem oraz pobierać od 4 do 40 kW jednofazowego lub trójfazowego prądu przemiennego. W systemie
MDF mogą znajdować się także urządzenia wymagające prądu stałego o napięciu -48 V. Większość szaf
w systemach MDF to szafy otwarte dwusłupkowe stosowane do montażu różnego rodzaju sprzętu IT oraz
telefonii IP. Urządzenia te mogą mieć zróżnicowany schemat przepływu powietrza, np. z jednego boku na
drugi, z przodu to tyłu itp., oraz być przeznaczone do szaf 19” lub 23”. Jednak większość nowego sprzętu
telefonii IP oraz sprzętu IT jest przeznaczona do montażu w szafach 19”.
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Problemy
Niektóre systemy MDF nie wykorzystują zasilacza UPS, wiele nie ma awaryjnego zasilania
akumulatorowego o odpowiednim czasie pracy oraz często nie ma dedykowanych systemów
precyzyjnego chłodzenia.

Najlepsze rozwiązania
Ponieważ w systemach MDF znajduje się różnorodny sprzęt sieciowy, telefoniczny i IT o znaczeniu
krytycznym, to należy takie punkty traktować jak małe centra danych lub pomieszczenia komputerowe.
Aby zapewnić dostępność zasilania na poziomie pięciu dziewiątek, system MDF powinien być chroniony
za pomocą modularnego, nadmiarowego zasilacza UPS z wewnętrznym torem obejściowym, zaś jego czas
pracy powinien wynosić co najmniej 30 minut. Dłuższy czas pracy oraz wyższe poziomy dostępności, takie
jak sześć lub siedem dziewiątek, można uzyskać, stosując podwójne przełączniki sieciowe z podwójnymi
przewodami oraz podwójnymi zasilaczami UPS i równocześnie podtrzymywaną architekturą elektryczną
z generatorem awaryjnym. Firmy takie jak American Power Conversion Corporation oferują specjalne usługi
doradcze, których zadaniem jest ocenianie i rekomendowanie odpowiednich infrastruktur o wysokiej
dostępności dla sieci o znaczeniu krytycznym.
Systemy MDF powinny posiadać własne urządzenia precyzyjnego chłodzenia z monitorowaniem warunków
otoczenia. Należy rozważyć zastosowanie nadmiarowych urządzeń klimatyzacyjnych dla zastosowań o
znaczeniu krytycznym, w przypadku których wymagana jest większa dostępność. W przypadku szaf o dużej
gęstości pobieranej mocy (> 3 kW na szafę) należy zastosować dodatkowe urządzenia dystrybucji powietrza
oraz urządzenia wymuszonego wywiewu, tak aby uniknąć powstawania miejsc o podwyższonej
temperaturze. W przeciwieństwie do serwerów i urządzeń pamięci pasowej, wiele przełączników
wykorzystuje przepływ powietrza z jednego na drugi bok urządzenia. Stwarza to szczególne problemy
podczas instalacji w środowisku, w którym stosuje się zamknięte szafy. Te problemy zostały omówione
w dokumencie White Paper 50 firmy APC „ Cooling Solutions for Rack Equipment with

Side-to-Side Airflow” (dostępny tylko w języku angielskim).
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Centrum danych lub farma serwerów
W centrum danych lub na farmie serwerów (Rysunek 6) znajdują się serwery aplikacji telefonii IP
z oprogramowaniem, np. menadżerami połączeń, programami ujednoliconego przesyłania wiadomości itp.
Dodatkowo, w zależności od architektury sieci i wielkości organizacji, w takim miejscu mogą się także
znajdować przełączniki rdzenia (warstwa 3) oraz przełączniki dystrybucyjne (warstwa 2). W zależności od ich
wielkości (małe, średnie, duże), typowe centrum danych lub farma serwerów może zawierać od dziesiątek
do setek szaf, w których znajdują się dziesiątki lub setki serwerów oraz różnorodne systemy sieciowe,
obliczeniowe oraz IT, na których działają biznesowe aplikacje o znaczeniu krytycznym, takie jak systemy
ERP, CRM oraz inne usługi oparte na sieci Web.

Rysunek 6 – Typowe centrum danych lub farma serwerów

Zasilanie AC
pomieszczenia
komputerowego

Nadmiarowy zasilacz UPS N+1
Listwa zasilająca
Serwery połączeń

Serwery ujednoliconego
przesyłania wiadomości

Środowisko
Centra danych znajdują się zazwyczaj w biurze firmy i pobierają od 10 kW mocy przy jednofazowym lub
trójfazowym prądzie przemiennym do nawet setek kilowatów mocy przy trójfazowym prądzie przemiennym.
Może wystąpić potrzeba zasilania niektórych urządzeń telekomunikacyjnych prądem stałym o napięciu - 48 V,
lecz w większości przypadków wszystkie urządzenia są zasilane prądem przemiennym. Większość centrów
danych posiada zasilacz UPS z akumulatorowym zasilaniem awaryjnym, generator oraz urządzenia
precyzyjnego chłodzenia.

Problemy
Serwery i przełączniki telefonii IP są zasadniczo narastającym, ubocznym obciążeniem dla centrum danych.
Obciążenie to może wymagać dłuższego czasu pracy, większej nadmiarowości i dostępności niż inny sprzę
t sieciowy i IT.
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Najlepsze rozwiązania
Chociaż centrum danych może posiadać własny zasilacz UPS oraz generator, to często odpowiednim
rozwiązaniem wydaje się zapewnienie oddzielnego, nadmiarowego zasilacza UPS z awaryjnym zasilaniem
akumulatorowym o dłuższym czasie pracy dla urządzeń systemu telefonii IP. Z tego względu należy określić
urządzenia telefonii IP wymagające dłuższego czasu pracy oraz wyższego poziomu dostępności, a następnie
umieścić je w oddzielnych szafach wewnątrz centrum danych. W zależności od potrzeb należy dla nich
przeznaczyć dedykowany zasilacz UPS o dłuższym czasie pracy, nadmiarowości N+1 lub N+2, oraz
dostępności. Koncepcja „ docelowej dostępności” pomaga w podniesieniu poziomu dostępności sprzętu
telefonii IP o znaczeniu krytycznym dla firmy bez ponoszenia dużych wydatków na całe centrum danych.
W przypadku centrów danych i sieci o wysokiej dostępności należy rozważyć zapewnienie wyższego poziomu
nadmiarowości poprzez zastosowanie podwójnych źródeł zasilania, podwójnych generatorów oraz
podwójnych zasilaczy UPS N+1 z podwójnymi torami zasilania dla serwerów oraz innego sprzętu o znaczeniu
krytycznym umieszczonego w szafach.
Należy także upewnić się, że urządzenia precyzyjnej klimatyzacji w centrum danych mają wystarczającą wydajność
chłodzenia dla nowego, dodatkowego sprzętu telefonii IP. Należy rozważyć zastosowanie nadmiarowych urządzeń
klimatyzacyjnych w celu uzyskania większej dostępności. W przypadku szaf o dużej gęstości pobieranej mocy
(> 3 kW na szafę) należy zastosować dodatkowe urządzenia dystrybucji powietrza oraz urządzenia wymuszonego
wywiewu, tak aby uniknąć powstawania miejsc o podwyższonej temperaturze. Są to błędy, których można uniknąć,
a zdarzają się one często podczas instalacji systemów chłodzących i szaf w centrach danych lub pomieszczeniach
z urządzeniami sieciowymi, w efekcie czego wzrasta koszt instalacji, a obniża się dostępność. Więcej informacji na
ten temat znajduje się w dokumencie White Paper 49 firmy APC „ Avoidable Mistakes that Compromise

Cooling Performance in Data Centers and Network Rooms” (dostępny tylko w języku angielskim).

Wnioski
Urządzenia telekomunikacyjne używane w środowisku biurowym nie są przyczyną żadnych problemów.
Podobnie, nie ma większych problemów z urządzeniami telefonii IP w centrach danych lub na farmach
serwerów, ponieważ urządzenia te są przyczyną jedynie narastającego, ubocznego obciążenia. Mimo to,
serwerom i przełącznikom telefonii IP o znaczeniu krytycznym można zapewnić „docelową dostępność”.
W przypadku systemów MDF może wystąpić ograniczony problem ze zbyt krótkim czasem pracy na
akumulatorach; problem ten można rozwiązać, stosując generator lub zasilacz UPS z akumulatorowym
zasilaniem awaryjnym o dłuższym czasie pracy. Największy problem w przypadku zasilania i chłodzenia
stanowią pomieszczenia okablowania. Mały, dedykowany zasilacz UPS o wydłużonym czasie pracy to
ekonomiczne rozwiązanie w porównaniu z jednym dużym, centralnym zasilaczem UPS zasilającym
wszystkie pomieszczenia okablowania. Chłodzenie to szczególny problem w przypadku pomieszczeń
okablowania, choć często sama wentylacja okazuje się wystarczająca. W niektórych przypadkach
wymagane jest klimatyzowanie określonych miejsc w pomieszczeniu.
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Dodatek:
Podejście do analizy dostępności
Centum Badań Dostępności firmy APC stosuje zintegrowane podejście do analizy dostępności, aby obliczyć
jej poziom. To podejście wykorzystuje kombinację schematu blokowego dostępności (Reliability Block
Diagram — RDB) oraz modelowania przestrzeni stanu (State Space), aby utworzyć środowisko, które będzie
modelem dla badań. Schematy RBD są stosowane do przedstawienia podsystemów architektury, zaś
schematy przestrzeni stanu, znane także jako diagramy Markowa, są stosowane do przedstawienia różnych
stanów architektury elektrycznej. Przykładem takiego stanu jest przełączenie się zasilacza UPS na zasilanie
akumulatorowe w przypadku wystąpienia przerwy w zasilaniu z sieci elektrycznej. Wszystkie dane źródłowe
zastosowane w analizie są oparte na danych stosowanych w branży i dostarczanych przez strony trzecie,
takie jak IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers - Instytut Inżynierów Elektryków i
Elektroników) oraz RAC (Tabela A2). Statystyczne poziomy dostępności są obliczone w oparciu o
niezależnie sprawdzone założenia.
Dr Joanne Bechta Dugan, profesor na Uniwersytecie Wirginii:
„Uważam tą analizę za wiarygodną, zaś metodologię za rzetelną. Kombinacja schematów blokowych
dostępności (RBD) oraz modeli MRM (Markov reward model) to doskonały wybór, który umożliwia
połączenie uniwersalności i dokładności modelu MRM z prostotą schematu RBD.”
Analiza dostępności została przeprowadzona w celu określenia wpływu różnych rodzajów architektury
elektrycznej. Obliczono i porównano ze sobą poziomy dostępności 26 różnych architektur. Sześć z nich
wybrano jako DOBRE, LEPSZE i NAJLEPSZE rozwiązania dla pomieszczeń okablowania i centrów danych.
Wyboru dokonano na podstawie bilansu kosztu i dostępności. Poniżej przedstawiono sześć wybranych
rodzajów architektury wraz z odpowiednimi poziomami dostępności.
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Architektury dla pomiezszczenia okablowania lub punktu IDF
DOBRE
ROZWIĄZANIE

NAJLEPSZE
ROZWIĄZANIE

LEPSZE
ROZWIĄZANIE

OBCIĄŻENIE Z POJEDYNCZYM ZASILANIEM

OBCIĄŻENIE Z PODWÓJNYM ZASILANIEM

OBCIĄŻENIE Z POJEDYNCZYM ZASILANIEM

Czas pracy akumulatorów = 1 godz.

Czas pracy akumulatorów = 1 godz.

4–9 s
99,9979872%

Czas pracy akumulatorów = 1 godz.

5–9 s
99.99938958%

6–9 s
99,99995489%

ZEWNĘTRZNA SIEĆ
ELEKTRYCZNA 480 V

ZEWNĘTRZNA SIEĆ
ELEKTRYCZNA 480 V

ZEWNĘTRZNA SIEĆ
ELEKTRYCZNA 480 V

<60 0 A

WYŁĄCZNIK
OBEJŚCIOWY

< 60 0 A

WYŁĄCZNIK
OBEJŚCIOWY

<600A

WYŁĄCZNIK OBEJŚCIOWY

DO DODATKOWYCH PRZEWODÓW

DO DODATKOWYCH PRZEWODÓW
A TS

DO DODATKOWYCH PRZEWODÓW

480 V
120/208 V

TRANSFORMATOR
OBNIŻAJĄCY NAPIĘCIE

480 V

TRANSFORMATOR
OBNIŻAJĄCY NAPIĘCIE

120/208 V

RPP
RPP

RPP

RPP

RPP

RPP OBOK
POMIESZCZENIA
OKABLOWANIA

RPP OBOK
POMIESZCZENIA
OKABLOWANIA

Układ zasilaczy UPS N+1

RP P

480 V
120/208 V

PANEL
PODRZĘDNY

RPP OBOK
POMIESZCZENIA
OKABLOWANIA

RP P

TRANSFORMATOR
OBNIŻAJĄCY NAPIĘCIE

480 V
120/208 V

PANEL
PODRZĘDNY

RPP

PANEL
PODRZĘDNY

UKŁAD
GENERATORÓW

Układ zasilaczy
UPS N+1

Układ zasilaczy
UPS N+1

RPP OBOK
POMIESZCZENIA
OKABLOWANIA
2/4KVA
UPS

UPS

DO OBCIĄŻENIA Z POJEDYNCZYM
ZASILANIEM W POMIESZCZENIU
OKABLOWANIA

2/4KVA
UPS

2/4KVA
UPS

2/4KVA
UPS
AUTOMATYCZNY
TOR OBEJŚCIOWY

DO OBCIĄŻENIA Z POJEDYNCZYM ZASILANIEM
W POMIESZCZENIU OKABLOWANIA

2/4KVA
U PS

2/4KVA
U PS

2/4KVA
UPS

2/4KVA
UPS

2/4KVA
UPS

2/4KVA
UPS

2/4KVA
U PS

AUTOMATYCZNY
TOR OBEJŚCIOWY

2/4KVA
UPS
AUTOMATYCZNY
TOR OBEJŚCIOWY

DO OBCIĄŻENIE Z PODWÓJNYM ZASILANIEM
W POMIESZCZENIU OKABLOWANIA

©2003 American Power Conversion. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej publikacji nie może być używana, powielana, kopiowana, przesyłana ani przechowywana w jakiegokolwiek rodzaju systemie
udostępniania informacji bez pisemnej zgody właściciela praw autorskich. www.apc.com
Wer. 2003-0

17

Architektury dla centrum danych lub punktu MDF
DOBRE ROZWIĄZANIE

LEPSZE ROZWIĄZANIE

OBCIĄŻENIE Z POJEDYNCZYM ZASILANIEM

OBCIĄŻENIE Z PODWÓJNYM ZASILANIEM

Czas pracy akumulatorów = 1/2 godz.

Czas pracy akumulatorów = 1/2 godz.
6–9 s
99,99994652%

4–9 s
99,99860878%

ZEWNĘTRZNA SIEĆ
ELEKTRYCZNA 480 V

ZEWNĘTRZNA SIEĆ
ELEKTRYCZNA 480 V

<600A

WYŁĄCZNIK OBEJŚCIOWY

<600A

WYŁĄCZNIK
OBEJŚCIOWY

UKŁAD
GENERATORÓW

DO DODATKOWYCH PRZEWODÓW

DO DODATKOWYCH PRZEWODÓW
ATS

Strefa 40 kW
Strefa 40 kW

Strefa 40 kW

LISTWA ZASILAJĄCA/TOR
OBEJŚCIOWY

60kVA
480V-208/120V
Y D

LISTWA ZASILAJĄCA/TOR
OBEJŚCIOWY

LISTWA ZASILAJĄCA/TOR
OBEJŚCIOWY
60kVA
480V-208/120V
Y D

60kVA
480V-208/120V
Y D

Układ zasilaczy UPS N+1
Układ zasilaczy UPS N+1

10kW
UPS

10kW
UPS

10kW
UPS

10kW
U PS

10kW
UPS
AUTOMATYCZNY TOR
OBEJŚCIOWY

RPP

10kW
UPS

10kW
U PS

10kW
UPS

Układ zasilaczy UPS N+1

10kW
UPS

10kW
UPS

10kW
UPS

10kW
U PS

10kW
UPS

10kW
UPS

AUTOMATYCZNY TOR
OBEJŚCIOWY

10kW
UPS
AUTOMATYCZNY TOR
OBEJŚCIOWY

RPP
RPP

DO OBCIĄŻENIA Z POJEDYNCZYM ZASILANIEM

RPP

RPP

RPP

DO OBCIĄŻENIE Z PODWÓJNYM ZASILANIEM

©2003 American Power Conversion. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej publikacji nie może być używana, powielana, kopiowana, przesyłana ani przechowywana w jakiegokolwiek rodzaju systemie
udostępniania informacji bez pisemnej zgody właściciela praw autorskich. www.apc.com
Wer. 2003-0

18

Architektury dla centrum danych lub punktu MDF
NAJLEPSZE ROZWIĄZANIE
OBCIĄŻENIE Z PODWÓJNYM ZASILANIEM
Czas pracy akumulatorów = 1/2 godz.
7–9 s
99,99999517%
UKŁAD GENERATORÓW

ZEWNĘTRZNA SIEĆ ELEKTRYCZNA 480 V

WYŁĄCZNIK OBEJŚCIOWY

<600A

DO DODATKOWYCH
PRZEWODÓW
ATS

ATS

Strefa 40 kW

Strefa 40 kW

LISTWA ZASILAJĄCA/TOR
OBEJŚCIOWY

LISTWA ZASILAJĄCA/TOR
OBEJŚCIOWY
60kVA
480V-208/120V
Y D

60kVA
480V-208/120V
Y D
Q001

Q001

Układ zasilaczy UPS N+1

Układ zasilaczy UPS N+1

10kW
UP S

10kW
UP S

10kW
U PS

10kW
U PS

10kW
U PS

10kW
UPS

10kW
UPS

10kW
U PS

10kW
U PS

AUTOMATYCZNY TOR
OBEJŚCIOWY

RPP

10kW
U PS
AUTOMATYCZNY TOR
OBEJŚCIOWY

RPP

RPP

RPP

DO OBCIĄŻENIA Z PODWÓJNYM ZASILANIEM
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Dane użyte w analizie
Większość danych użytych w celu zbudowania modelu architektur pochodzi ze źródeł stron trzecich. Dane
dla przełącznika ATS są oparte o dane zebrane podczas użytkowania przełączników ATS firmy APC, które
od około 5 lat znajdują się na rynku i zostały zastosowane w licznych instalacjach. W analizie zastosowano
następujące główne elementy:
1.

zaciski

2.

wyłączniki automatyczne

3.

systemy zasilaczy UPS

4.

listwy zasilające

5.

statyczny przełącznik źródeł zasilania (Static Transfer Switch —STS)

6.

przełącznik ATS do montażu w szafie

7.

generator

8.

przełącznik ATS

Listwa zasilająca składa się z trzech podstawowych elementów: wyłączników automatycznych,
transformatorów obniżających napięcie oraz zacisków. Panel podrzędny oceniono na podstawie jednego
głównego wyłącznika, jednego wyłącznika automatycznego obwodu oraz zacisków; wszystkie zaciski zostały
połączone szeregowo. Tabela A2 zawiera wartości i źródła wskaźnika awaryjności

⎛ 1 ⎞
⎟
⎝ MTTR ⎠

wskaźnika czasu naprawy ⎜

⎛ 1 ⎞
⎜
⎟ oraz
⎝ MTTF ⎠

dla każdego z elementów podrzędnych, gdzie MTTF oznacza średni

czas przedawaryjny (Mean Time To Failure), zaś MTTR oznacza średni czas naprawy (Mean Time
To Recover).

Założenia przyjęte w analizie
Tak jak w każdej analizie dostępności, także w tej należy przyjąć pewne założenia, aby stworzyć wiarygodny
model. Założenia zostały wymienione w Tabeli A1.
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Tabela A1 – Założenia analizy
Założenie

Opis

Dane dotyczące
niezawodności

Większość danych użytych w celu zbudowania modelu architektur pochodzi ze źródeł stron
trzecich. W przypadku braku danych użyto szacunkowych danych branżowych. Podsumowanie
danych dotyczących niezawodności zawiera Tabela A2.
Wszystkie elementy poddane analizie wykazują stały wskaźnik awaryjności. Jest to najlepsze
założenie pod warunkiem, że sprzęt będzie eksploatowane jedynie przez wyznaczony czas
użytkowania. Jeśli urządzenia byłyby eksploatowane po upływie czasu użytkowania, to wskaźnik
awaryjności miałby charakterystykę nieliniową.
Zakłada się, że dla „n” elementów w serii dostępnych jest „n” serwisantów.
Zakłada się, że wszystkie elementy systemu działają w czasie, kiedy naprawiane są elementy,
które uległy awarii.

Wskaźniki
awaryjności
dla elementów
Serwisanci
Działające
elementy
systemu
Niezależność
awarii
Wskaźnik
awaryjności dla
okablowania

Błąd ludzki

Dostępność
zasilania jest
najważniejszym
czynnikiem
Brak korzyści
z oddzielenia
awarii

Modele zakładają budowę opisanych architektur zgodnie z najlepszymi rozwiązaniami
w branży. Wynika z tego bardzo niskie prawdopodobieństwo wystąpienia typowych przyczyn
awarii i propagacji z powodu zastosowania izolacji elektrycznej i fizycznej.
Okablowanie łączące elementy wewnątrz architektury nie zostało uwzględnione w obliczeniach,
gdyż wskaźnik awaryjności okablowania jest zbyt niski, aby można go było przewidzieć z
pewnością i dokładnością statystyczną. Poprzednia praca także wskazała, że tak niski wskaźnik
awaryjności wpływa w minimalnym stopniu na ogólną dostępność. Mimo to, wzięto pod uwagę
najważniejsze zaciski.
W analizie nie uwzględniono czasu przestoju wynikającego z błędu ludzkiego. Chociaż błąd
ludzki jest ważną przyczyną przestojów w centrach danych, użyte modele mają na celu
porównanie architektur infrastruktury zasilania oraz identyfikację słabych punktów infrastruktury
fizycznej w tych architekturach.
Ponadto, brakuje danych dotyczących wpływu błędu ludzkiego na dostępność.
Przeprowadzona analiza dostarcza informacji dotyczących dostępności zasilania. Dostępność
danego procesu biznesowego będzie zazwyczaj niższa, gdyż przywrócenie zasilania nie
powoduje natychmiastowej dostępności takiego procesu. Systemy IT zazwyczaj wymagają
czasu na ponowne uruchomienie; ten okres niedostępności nie został uwzględniony w tej
analizie.
Awaria jakiegokolwiek urządzenia zasilającego o znaczeniu krytycznym jest uważana za awarię
odpowiadającą awarii wszystkich urządzeń. W przypadku niektórych firm awaria jednego
urządzenia zasilającego ma mniejsze konsekwencje niż awaria wszystkich urządzeń
o znaczeniu krytycznym. W tej analizie zbadano tylko urządzenia zasilające.
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Tabela A2 – Elementy i wartości
Element

Wskaźnik
awaryjności

Wskaźnik
czasu
naprawy

Źródło danych

Uwagi

Zewnętrzna
sieć
elektryczna

3,887E-003

30,487

EPRI (Electrical Power Research
Institute) — zebrano dane dotyczące
sieci elektrycznej oraz obliczono
średnią ważoną wszystkich wydarzeń
w sieci dystrybucji zasilania.

Dane te w dużym stopniu zależą od
położenia geograficznego.

Generator z
silnikiem
wysokoprężnym

1,0274E-04

0,25641

IEEE Gold Book Std 493-1997,
strona 406

Przełącznik
ATS

9,7949E-06

0,17422

Badanie niezawodności/dostępności dokument ASHRAE # 4489

Zacisk, 0–600 V

1,4498E-08

0,26316

IEEE Gold Book Std 493-1997, strona 41

Wskaźnik awaryjności oparty jest na
czasie pracy. Wynosi on 0,01350 awarii
na próbę uruchomienia według informacji
które zawiera Tabela 3-4 na stronie 44.

Do transformatora, jeden zacisk na
przewód. Ponieważ pomiędzy elementami
znajdują się 2 zestawy zacisków, w sumie
zastosowano 6 zacisków.
Z transformatora, jeden zacisk na przewód
plus zacisk na przewód neutralny. Ponieważ
pomiędzy elementami znajdują się 2 zestawy
zacisków, w sumie zastosowano 8 zacisków.

6 zacisków

8,6988E-08

0,26316

Obliczono na podstawie wartości
w podręczniku IEEE Gold Book Std
493-1997, strona 41

8 zacisków

1,1598E-07

0,26316

Obliczono na podstawie wartości
w podręczniku IEEE Gold Book Std
493-1997, strona 41

Wyłącznik
automatyczny

3,9954E-07

0,45455

IEEE Gold Book Std 493-1997, strona 40

Stały (z uwzględnieniem formowanej
obudowy), 0–600 A

0,01667

Średni czas między awariami (MTBF)
według podręcznika IEEE Gold Book Std
493-1997, strona 40, zaś średni czas
naprawy (MTTR) jest średnią podaną przez
Marcus Transformer Data i Square D.

< 100 kVA

Wskaźnik awaryjności uwzględnia
elementy sterujące; wskaźnik czasu
naprawy nie został podany dla
przełącznika STS tej wielkości, więc
użyto wartości dla STS 600-1000 A.

Transformator
obniżający
napięcie listwy
zasilającej

7,0776E-07

Przełącznik
STS

4,1600E-06

0,16667

Gordon Associates, Raleigh, NC

Płytka
montażowa
zasilacza UPS

7,0000E-07

0,25000

Dane szacunkowe na podstawie
informacji zgromadzonych podczas
użytkowania urządzeń linii Symmetra

3,00000

Wskaźnik awaryjności pochodzi
z czasopisma Power Quality Magazine,
wydanie z lutego 2001, wskaźnik czasu
naprawy oparto na założeniu, że części
zapasowe są przechowywane
w miejscu pracy urządzenia.

Dane dotyczące awarii zakładają
użycie modularnego zasilacza UPS
z torem obejściowym.

3,00000

Wskaźnik awaryjności pochodzi
z czasopisma Power Quality Magazine,
wydanie z lutego 2001, wskaźnik czasu
naprawy oparto na założeniu, że serwisant
potrzebuje 4 godzin na dojazd i
następnych 4 godzin na naprawę systemu.

Zasilacz UPS bez toru obejściowego
Średni czas między awariami (MTBF)
wynosi 27440 godz. bez toru
obejściowego według MGE „Power
Systems Applications Guide”.

3,00000

Dane firmy APC dotyczące
nadmiarowego przełącznika, które
zostały zebrane podczas użytkowania.

Obliczono, że średni czas przed
awarią (MTTF) przełącznika ATS
firmy APC do montażu w szafie
wynosi 2 miliony godz.Użyto
bezpiecznej wartości 500 000 godz.

Zasilacz
UPS z torem
obejściowym

Zasilacz UPS
bez toru
obejściowego

Przełącznik ATS
do montażu
w szafie

4,00E-06

3,64E-05

2,00E-06
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Modele przestrzeni stanu
Użyto sześciu modeli przestrzeni stanu, aby przedstawić różne stany w jakich może znaleźć się sześć
prezentowanych architektur. Oprócz danych o niezawodności, zdefiniowano inne zmienne, które zostały
użyte we wspomnianych sześciu modelach przestrzeni stanu (Tabela A3).

Tabela A3 — Zmienne użyte w modelach przestrzeni stanu
Zmienna

Wartość

Źródło danych

Uwagi

PbypassFailSwitch

0,001

Średnia w branży

Pbatfailed

0,001

Gordon Associates,
Raleigh, NC

Pbatfailed
(nadmiarowy
zasilacz UPS)

0,000001

Druga potęga powyższej
wartości

Tbat

1 lub ½ godziny

Pgenfail_start

0,0135

IEEE Gold Book Std
493-1997, strona 44

Pbatfail_start
(nadmiarowy
zasilacz UPS)

0,00911

50 x druga potęga
powyższej wartości

Tgen_start

0,05278

Średnia w branży

Prawdopodobieństwo,
że tor obejściowy nie
przełączy się na zewnętrzną
sieć elektryczną z powodu
awarii zasilacza UPS.
Prawdopodobieństwo,
że obciążenie zasilacza UPS
spadnie przy przełączaniu na
akumulator. Uwzględniono
elementy sterujące.
Przyjęto założenie, że oba
systemy akumulatorowe
zasilacza UPS są całkowicie
niezależne.
Czas pracy akumulatora
w zależności od scenariusza
Prawdopodobieństwo,
że generator nie zostanie
uruchomiony. Wskaźnik
awaryjności oparty jest na
czasie pracy. 0,01350 awarii na
próbę uruchomienia według
informacji, które zawiera
Tabela 3-4 na stronie 44.
Prawdopodobieństwa
uwzględnia również
przełącznik ATS
Wartość zmiennej Pgenfailed
zmniejszono o 50, aby
uwzględnić typowe przyczyny
awarii w nadmiarowych
zestawach generatorów
Opóźnienie, po którym zostanie
uruchomiony generator w
przypadku przerwy w zasilaniu.
Opóźnienie wynosi 190 sekund

©2003 American Power Conversion. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej publikacji nie może być używana, powielana,
kopiowana, przesyłana ani przechowywana w jakiegokolwiek rodzaju systemie udostępniania informacji bez pisemnej zgody
właściciela praw autorskich. www.apc.com
Wer. 2003-0

23

