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Streszczenie
Instalacja bezprzewodowych sieci lokalnych (WLAN) może spowodować powstanie
nieoczekiwanych lub nieplanowanych wymagań dotyczących zasilania, chłodzenia,
zarządzania i bezpieczeństwa. Większość pomieszczeń okablowania nie posiada zasilaczy
awaryjnych (UPS) oraz systemu wentylacji lub chłodzenia, które są niezbędne, aby zapobiec
przegrzaniu się sprzętu. Zrozumienie unikalnych wymagań w zakresie infrastruktury
fizycznej sieci o znaczeniu krytycznym (NCPI) dla urządzeń sieci WLAN umożliwia
zaplanowanie pomyślnej i ekonomicznej instalacji.W tym artykule wyjaśniono sposób
planowania w zakresie infrastruktury NCPI podczas instalowania wewnętrznych sieci WLAN
w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii
zasilania i chłodzenia. Opisano tutaj proste, szybkie, niezawodne i ekonomiczne strategie
modernizacji starych obiektów i budowy nowych.
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Wstęp
Infrastruktura fizyczna sieci o znaczeniu krytycznym (NCPI) stanowi fundament, na którym opierają się
wszystkie sieci o wysokiej dostępności, ale często jest ona ignorowana. Infrastruktura ta musi cechować
się elastycznością, skalowalnością, wysoką dostępnością i możliwością zarządzania, a także składać się
z następujących elementów:
1.

Systemów zasilania, takich jak zasilacze awaryjne (UPS), listwy zasilające (PDU) i generatory,
zapewniających nieprzerwane zasilanie urządzeń o znaczeniu krytycznym.

2.

Systemów chłodzenia zapewniających optymalne środowisko poprzez regulację temperatury
i wilgotności.

3.

Szaf zawierających urządzenia sieciowe o znaczeniu krytycznym, takie jak przełączniki, routery,
bramki, serwery itp.

4.

Systemów bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej.

5.

Okablowania połączonych urządzeń.

6.

Systemów zarządzania, które komunikują się lokalnie i zdalnie ze zintegrowanymi usługami w celu
zapewnienia ich prawidłowego działania 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

7.

Usług dostarczania, instalacji i odbioru urządzeń, a także konserwacji i diagnostyki.

W tym artykule przedstawiono i omówiono wyzwania dotyczące infrastruktury NCPI podczas instalowania
wewnętrznych bezprzewodowych sieci lokalnych (WLAN) w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach,
ze szczególnym uwzględnieniem kwestii zasilania i chłodzenia. W branży stosowane są różne standardy
sieci WLAN, ale ten artykuł odnosi się do standardów IEEE 802.11a, b i g, znanych także jako Wi-Fi.
Typową sieć WLAN zainstalowaną w przedsiębiorstwie przedstawia Rysunek 1 poniżej.
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Rysunek 1 — Typowa instalacja sieci WLAN w przedsiębiorstwie

Źródło
zasilania
Światłowód,
linie T1 i T2

Sieci WLAN oparte na tych standardach IEEE uzupełniają, rozszerzają lub zastępują przewodowe sieci
lokalne w przedsiębiorstwach, domach i publicznych punktach dostępowych, na przykład na lotniskach,
w hotelach, restauracjach itp. Pomyślna instalacja sieci WLAN zapewnia użytkownikom podobny lub wyższy
poziom dostępności całej sieci (włącznie z bezprzewodowymi punktami dostępu) jak w przypadku
przewodowych sieci lokalnych. Biorąc pod uwagę szybko rosnącą popularność zasilania z sieci Ethernet
(PoE) opartego na standardzie IEEE 802.3af, 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. Te pomieszczenia,
dostarczające zasilanie i dane do bezprzewodowych punktów dostępowych, telefonów IP I kamer systemu
bezpieczeństwa zyskują obecnie coraz większe znaczenie. Konieczne jest sprawdzenie chłodzenia i
odpowiedniego przepływu powietrza w takich pomieszczeniach okablowania, aby zapewnić nieprzerwane
działanie i wysoką dostępność urządzeń peryferyjnych.
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Typowa sieć WLAN jest zbudowana z warstw, zaś każda warstwa składa się z elementów, które znajdują się
w jednej z czterech fizycznych lokalizacji (Rysunek 2). W przypadku nowszych, bardziej nowoczesnych sieci
i przełączników, możliwości warstw 2 i 3 często łączą warstwę dostępu i dystrybucji w pojedynczą warstwę
zbiorczą. Infrastruktura NCPI dla tych czterech lokalizacji jest zróżnicowana, jak to zostało przedstawione w
dalszej części tego artykułu.

Rysunek 2 — Typowa architektura sieci WLAN
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Bezprzewodowe punkty dostępowe
Bezprzewodowe punkty dostępowe (AP) zapewniają użytkownikom mobilnym połączenie z siecią
(Rysunek 3). Punkty dostępowe pobierają zazwyczaj 6–7 watów mocy, lecz niektóre urządzenia mogą
pobierać większą moc. Standard IEEE 802.3af ogranicza natężenie prądu pobieranego przez takie
urządzenia z kabli do transmisji danych do 350 mA. Sieci zgodne z nowym standardem będzie przesyłać
maksymalnie 15 W mocy na odległość do 100 m (328 stóp). Urządzenia o większym poborze mocy będą
musiały korzystać z zewnętrznych źródeł zasilania, takich jak podłączane zasilacze.

Rysunek 3 — Typowy bezprzewodowy punkt dostępowy (do użytku wewnątrz budynków)

Środowisko
Punkty dostępowe są montowane na sufitach lub półkach i używane w środowisku biurowym wewnątrz
budynków. Niekiedy są one używane na zewnątrz budynków. W przypadku sieci nowo zainstalowanych lub
zmodernizowanych urządzenia te będą najprawdopodobniej zasilane poprzez sieć Ethernet. W niektórych
przypadkach są jednak zasilane z gniazd ściennych.

Problemy
Bezprzewodowe punkty dostępowe muszą być bezpieczne i cechować się wysoką dostępnością, aby
zapewniać łączność wielu użytkownikom mobilnym. Największym wyzwaniem z perspektywy infrastruktury
NCPI jest zapewnienie ich nieprzerwanego działania, nawet podczas przerwy w zasilaniu.
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Najlepsze rozwiązania
Zasilanie z sieci Ethernet (PoE) stanowi najlepsze rozwiązanie problemu z dostępnością zasilania. Eliminuje
to również problem z zapewnieniem zasilania najbardziej oddalonych punktów dostępowych w budynku, bez
potrzeby użycia gniazda ściennego lub korzystania z usług elektryka. Obecnie punkty dostępowe są zasilane
poprzez przełączniki sieciowe znajdujące się w pomieszczeniu okablowania zabezpieczonym systemem
zasilaczy UPS o długim czasie pracy. Z kolei punkty dostępowe pobierające zasilanie z gniazd ściennych
(nie korzystające z zasilania z sieci Ethernet) można zabezpieczyć przez zastosowanie lokalnego systemu
zasilaczy UPS o niewielkim rozmiarze z akumulatorowym zasilaniem awaryjnym, które umożliwi długi czas
pracy (cztery lub więcej godzin). Przykładem takiego zasilacza UPS jest APC Back-UPS HS. Zasilacz UPS
powinien być montowany na ścianie lub półce oraz umożliwiać prostą instalację w pobliżu punktu
dostępowego. Przykład zasilacza UPS, który może zapewniać zasilanie punktów dostępowych, przedstawia
Rysunek 4.

Rysunek 4 — Zasilacz UPS montowany na ścianie
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Pośredni system dystrybucyjny (IDF)
Pośredni system dystrybucyjny (punkt IDF), znany także jako pomieszczenie okablowania, złożony
jest zwykle z warstwy 2 i 3 przełączników dystrybucji i dostępu, koncentratorów, routerów, patch paneli,
systemu zasilaczy UPS z akumulatorowym zasilaniem awaryjnym, oraz z wszelkich innych urządzeń
telekomunikacyjnych zamontowanych w szafie dwukolumnowej (Rysunek 5). Większość nowych
przełączników (zarówno wieżowych, jak i w obudowie) może przesyłać prąd poprzez sieć Ethernet (zasilacze
typu „end-span”), aby zapewnić zasilanie bezprzewodowych punktów dostępowych. Przełączniki, które nie
mogą przesyłać prądu w ten sposób, mogą zostać uzupełnione przez odpowiedniej wielkości zewnętrzne
patch panele (typu „mid-span”), przesyłające zasilanie poprzez sieć Ethernet. W zależności od wielkości
przedsiębiorstwa i jego architektury sieci, w budynku może znajdować się wiele pośrednich systemów
dystrybucyjnych, jak również setki takich systemów w całym przedsiębiorstwie. Pomieszczenia tego typu
są często ignorowane, ale obecnie zaczynają odgrywać krytyczną rolę, zapewniając połączenie z siecią
użytkownikom mobilnym. Z tego powodu ich dostępność jest bardzo ważna.

Rysunek 5 — Punkt IDF (pomieszczenie okablowania)

Patch panel
typu „mid-span"

Przełączniki sieciowe

Zasilacz UPS
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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, a także bez kontroli dostępu. Zazwyczaj klient chce
ponownie wykorzystać używane pomieszczenia okablowania, chyba że przenosi się do nowego budynku.
W tradycyjnych sieciach telekomunikacyjnych i sieciach do przesyłania danych w pomieszczeniach
okablowania zwykle stosowano przekaźniki kabli, patch panele, oraz kilka małych koncentratorów lub
przełączników wieżowych, podczas gdy większość nowych przełączników dostępu i dystrybucji zostało
zaprojektowanych w celu dostarczania zasilania przez sieć Ethernet. Urządzenia te pobierają i zużywają
dużo więcej mocy. Nowe przełączniki to w większości urządzenia montowane w szafach 19” o
zróżnicowanych schematach przepływu powietrza w zależności od producenta, np. Z jednego na drugi bok,
z przodu do tyłu itd. Typowy punkt IDF będzie zawierać 1–3 szaf ze sprzętem oraz pobierać od 500 do
4000 W jednofazowego prądu przemiennego.

Problemy
Podczas wdrażania sieci bezprzewodowych punkty IDF wymagają największej uwagi w zakresie
infrastruktury fizycznej sieci o znaczeniu krytycznym, a szczególnie pod względem zasilania, chłodzenia,
kontroli dostępu i zarządzania. Pobierają one od 500 do nawet 4000 W mocy przy jednofazowym prądzie
przemiennym o napięciu 120, 208 lub 230 V, w zależności od architektury sieci i typu zastosowanego
przełącznika. Wyzwaniem jest zapewnienie odpowiedniego typu gniazda (np. 5-15R, L5-20R, L6-20R,
L6-30R, IEC320C13, IEC320C19) 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, zarządzania i usług
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 awarie,

•

wymagane napięcia i gniazda.

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 6a)
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 6b), zapewni dostępność na poziomie pięciu dziewiątek* (99,999%), co
powinno wystarczyć w większości zastosowań. Szczegółowe informacje dotyczące analizy dostępności
można znaleźć w dokumencie White Paper 69 firmy APC, „Zasilanie i chłodzenie w systemach
telefonii VoIP i IP”.
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Rysunek 6a — Zasilacz UPS do montażu w szafie

Rysunek 6b — Zasilacz UPS odporny
na awarie

Zasilacze UPS są dostępne z zestawami akumulatorów, aby zapewnić różny czas pracy. Typy zasilaczy
UPS widoczne na Rysunkach 6a i 6b posiadają opcjonalne zestawy akumulatorów, dzięki którym czas
ich pracy może zostać przedłużony.
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, takich jak American Power Conversion Corporation, oferuje specjalne usługi
doradcze, których zadaniem jest ocenianie lokalizacji poszczególnych klientów i ich wymagań oraz
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 podłączone
bezpośrednio przez zasilacz UPS lub transformator, należy zaś unikać stosowania dodatkowych listew
zasilających (zwykłych i montowanych w szafach). Jednak zależnie od liczby urządzeń 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.

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

10

Najważniejsze kryteria wyboru odpowiedniego modelu zasilacza UPS obejmują spełnienie wymagań
dotyczących poziomu mocy, nadmiarowości, napięcia i czasu pracy. Proces ten można uprościć,
korzystając z selektora zasilaczy UPS, takiego jak selektor zasilaczy UPS firmy APC dostępny pod
adresem http://www.apcc.com/template/size/apc/. Narzędzie to zawiera dane zasilania dotyczące
wszystkich popularnych modeli przełączników, serwerów oraz urządzeń pamięci masowej, dzięki
czemu nie jest konieczne ponowne zbieranie tych danych. W narzędziach 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 2/3 może pobierać 1800 W mocy, z której
jedynie 300–500 W zostanie rozproszone w pomieszczeniu. Pozostała część mocy jest przesyłana przez
sieć do różnych urządzeń rozmieszczonych w biurach, takich jak bezprzewodowe punkty dostępowe,
telefony IP i kamery systemu bezpieczeństwa.

Tabela 1 — Arkusz obliczania ciepła wydzielanego w pomieszczeniu okablowania sieci WLAN
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

Zasilacze pośrednie, tzw.
„mid-span”
Oświetlenie

System zasilaczy UPS

Suma

Suma
częściowa
wydzielanego
ciepła

___________ watów
Znamionowa moc wejściowa
zasilania w watach
Znamionowa moc wejściowa
zasilania w watach
Moc znamionowa wszystkich stale
włączonych urządzeń
oświetleniowych w watach
Moc znamionowa systemu
zasilaczy UPS (nie obciążenie) w
watach
Powyższe sumy częściowe

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

___________ 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 sieci WLAN
Całkowite
obciążenie
cieplne w
pomieszczeniu

Warunki

Analiza

Działanie

< 100 W

Budynek
klimatyzowany
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.

Brak

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

System HVAC
niedostępny,
budynek
klimatyzowany

Powietrze przepływające przez drzwi
jest niewystarczające, wymagane jest
miejscowe chłodzenie powietrza
odprowadzanego z wyposażenia.

< 100 W

100–500 W

100–500 W

500–1000 W

500–1000 W

> 1000 W

> 1000 W

Świeże powietrze będzie
wystarczające, jeśli będzie pobierane
bezpośrednio przez urządzenia, zaś
gorące powietrze odprowadzane
z wyposażenia nie będzie powracać
do wlotu powietrza.

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.
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Ponadto wszystkie urządzenia znajdujące się w pomieszczeniu powinny być monitorowane i zarządzane,
aby zapewnić ich nieprzerwane działanie. Pozwoli to uniknąć nieplanowanych przestojów spowodowanych
starzeniem się urządzeń ze względu na warunki w środowisku pracy, takie jak temperatura i wilgotność
lub spadek poziomu naładowania akumulatorów zasilacza UPS wraz z upływem czasu. Pomieszczenia
okablowania często znajdują się w innych lokalizacjach lub w miejscach, gdzie brakuje personelu lub obsługi
sprzętu IT. W takich sytuacjach należy rozważyć możliwość zdalnego restartu zasilania poprzez listwy
zasilające oraz zawarcie z producentami urządzeń umów o serwisie na miejscu.

Główny system dystrybucyjny (MDF)
Główne systemy dystrybucyjne (MDF) są także znane jako pomieszczenia MER (main equipment room) lub
pomieszczenia POP (point of ping lub point of presence) — Rysunek 7. Są to doprowadzenia do budynku
przeznaczone dla sieci informatycznych i telekomunikacyjnych. Światłowody prowadzące do budynku oraz
linie T1/E1 i T3/E3 wchodzące do budynku lub na teren przedsiębiorstwa mają zakończenia w głównych
systemach dystrybucyjnych, zapewniając połączenie z siecią szkieletową Internetu i centralną lokalizacją.
W głównym systemie dystrybucyjnym znajdują się urządzenia sieciowe i komunikacyjne o znaczeniu
krytycznym, takie jak routery, przełączniki i bramki warstwy 3 oraz centrale telefoniczne (PBX). Jest to więc
najważniejsze pomieszczenie, ponieważ obsługuje ono wszystkie pomieszczenia okablowania w budynku
lub na całym terenie, które z kolei obsługują bezprzewodowe punkty dostępowe. Z tego powodu system
MDF należy traktować jak małe centrum danych lub pomieszczenie komputerowe.
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Rysunek 7 — Główny system dystrybucyjny

Linie T1, T3 i
światłowód do
budynku

Główny punkt dystrybucyjny (MDF)

Środowisko
Główne systemy dystrybucyjne (MDF) są zazwyczaj umieszczone w piwnicy bądź na parterze budynku.
Mogą zawierać 4–12 szaf ze sprzętem oraz pobierać od 4 do 40 kW jednofazowego lub trójfazowego
prądu przemiennego o napięciu 208, 230, 400 lub 480 V. W systemie MDF mogą znajdować się także
urządzenia wymagające prądu stałego o napięciu -48 V. Systemy MDF mogą zawierać kombinację szaf
dwukolumnowych oraz otwartych i zamkniętych szaf czterokolumnowych, stosowanych do montażu różnego
rodzaju sprzętu sieciowego, komunikacyjnego i IT. Urządzenia te mogą mieć zróżnicowany schemat
przepływu powietrza, np. z jednego boku na drugi, z przodu do tyłu itp., oraz być przeznaczone do szaf 19”
lub 23”. Jednak coraz większa liczba urządzeń nowej generacji jest montowana w szafach 19” z przepływem
powietrza z przodu do tyłu.
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Problemy
Niektóre systemy MDF nie wykorzystują zasilacza UPS, wiele nie ma awaryjnego zasilania
akumulatorowego o odpowiednim czasie pracy, jak również często nie ma dedykowanych systemów
precyzyjnego chłodzenia.

Najlepsze rozwiązania
Systemy MDF zapewniają połączenia sieci szkieletowej z centralną lokalizacją i Internetem. Zawierają one
różnorodny sprzęt sieciowy, telekomunikacyjny i IT o znaczeniu krytycznym, przez co należy traktować je
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.
Aby zapewnić nieprzerwane działanie sprzętu podczas przerwy w zasilaniu oraz optymalne działanie
w normalnych warunkach, 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).

Centrum danych lub farma serwerów
W centrum danych lub na farmie serwerów (Rysunek 8) znajdują się serwery zarządzania siecią.
Serwery te służą do obsługi, konserwacji i zarządzania sieciami WLAN, co obejmuje między innymi
uwierzytelnianie, rozliczenia, monitorowanie złośliwych użytkowników lub punktów dostępowych itp.
Dodatkowo, w zależności od architektury sieci i wielkości organizacji, w takim miejscu mogą się także
znajdować przełączniki warstw 2/3 oraz inne firmowe urządzenia IT. 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.
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Rysunek 8 — Typowe centrum danych lub farma serwerów

centrum danych

Środowisko
Centra danych znajdują się zazwyczaj w biurze firmy i pobierają od 10 kW mocy przy jednofazowym lub
trójfazowym prądzie przemiennym o napięciu 208 V do nawet setek kilowatów mocy przy trójfazowym
prądzie przemiennym o napięciu 480 V. Może wystąpić potrzeba zasilania niektórych małych 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 sieci bezprzewodowych zasadniczo stanowią małe, narastające obciążenie
dla centrum danych. Obciążenie to może wymagać dłuższego czasu pracy, większej nadmiarowości
i dostępności niż inny sprzęt sieciowy i IT.

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 sieci WLAN. Z tego względu należy określić
urządzenia sieci WLAN (serwery, przełączniki itp.) wymagające dłuższego czasu pracy oraz wyższego
poziomu dostępności, a następnie umieścić je w oddzielnych szafach wewnątrz centrum danych. W
zależności od potrzeb należy przeznaczyć dla nich dedykowany zasilacz UPS o dłuższym czasie pracy,
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nadmiarowości N+1 lub N+2 oraz wyższej dostępności. Koncepcja „docelowej dostępności” pomaga w
podniesieniu poziomu dostępności sprzętu sieci WLAN 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 dla sieci WLAN. 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
Aby zapewnić wysoką dostępność i bezpieczeństwo sieci WLAN, należy zwrócić szczególną uwagę na jej
infrastrukturę fizyczną sieci o znaczeniu krytycznym we wszystkich warstwach — od punktów dostępowych
na krawędzi aż po punkty IDF, systemy MDF i centra danych w rdzeniu sieci. Największy problem
w przypadku zasilania i chłodzenia stanowią 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. Mały,
dedykowany zasilacz UPS o wydłużonym czasie pracy to ekonomiczne rozwiązanie w porównaniu
z pojedynczym dużym, centralnym zasilaczem UPS zasilającym wszystkie pomieszczenia okablowania.
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.

*

Poziomy dostępności przedstawione w tym artykule są oparte na porównawczej analizie

dostępności znajdujące się w załączniku dokumentu White Paper 69 firmy APC, „Zasilanie
i chłodzenie w systemach telefonii VoIP i IP”.
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