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Wstęp 
Dyspozycyjność – względny czas, w którym system jest faktycznie dostępny do wykonywania pracy – jest 

jednym z kluczowych parametrów jakości zasilania. Względne wartości dyspozycyjności wymaganej lub 

oczekiwanej są bardzo wysokie – typowy użytkownik indywidualny w Europie Zachodniej może spodziewać 

się dostępności 99,98%, podczas gdy użytkownik komercyjny może wymagać lepszej niż 99,996%. Tak 

wysokie poziomy dyspozycyjności nie występują w sposób naturalny lub przypadkowo - są one wynikiem 

doskonałego projektowania, procedur eksploatacji oraz uwagi poświęcanej szczegółom. 

Jeśli projektant nie podejmie właściwych kroków, to dyspozycyjność będzie zmniejszać się z każdym kolejnym 

połączeniem, urządzeniem zabezpieczającym, przewodem itp. w instalacji tak, że największa będzie w 

punkcie wspólnego przyłączenia (PWP) najmniejsza zaś na zaciskach urządzenia. 
 

Typowa wartość dyspozycyjności w punkcie wspólnego przyłączenia wynosi około 99,98%, głównie z tego 

powodu, że sieć ma znaczną redundancję, tzn. że istnieje wiele dostępnych połączeń pomiędzy odbiorcą a 

punktami wytwarzania energii, przy czym każde z nich jest w sposób ciągły monitorowane i obsługiwane w 

celu zapewnienia najwyższej (ekonomicznie uzasadnionej) dyspozycyjności. W razie wystąpienia zwarcia 

istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że jest dostępna alternatywna droga przesyłu energii, nie wystąpi 

więc przerwa w zasilaniu odbioru, lub w najgorszym przypadku będzie ona krótka. W tych kategoriach 

projektowanie wewnętrznych instalacji nadal pozostaje daleko w tyle, stosując pojedyncze połączenia, 

indywidualne transformatory bez połączeń rezerwowych lub możliwości przełączania. Inaczej mówiąc, sieć 

może przetrwać – jeżeli jest „odporna” – uszkodzenie jednego, lub więcej, elementu lub połączenia, podczas 

gdy w instalacji jest wiele pojedynczych punktów, w których uszkodzenie powoduje przerwę w zasilaniu. 
 

Od połowy ubiegłego stulecia kładziono duży nacisk na niezawodność podzespołów i podsystemów, w celu 

zmniejszenia intensywności uszkodzeń, a zatem zwiększenia czasu eksploatacji. 
 

Główny punkt zainteresowania uległ przesunięciu w ciągu ostatniego dziesięciolecia; projektanci i analitycy 

systemów znacznie więcej uwagi poświęcają teraz dyspozycyjności systemów. Wysoka dyspozycyjność 

wymaga czegoś znacz-nie więcej niż dużej niezawodności. Zależnie od sytuacji i eksploatacyjnego znaczenia 

urządzenia, może ona wymagać także krótkich czasów napraw, bieżącego rezerwowania, wymiany w ruchu 

(„na gorąco”) krytycznych podsystemów, dobrych strategii diagnostycznych i odpowiednich zapasów części 

zamiennych. W każdej sytuacji utrzymanie wysokiej dyspozycyjności wymaga starannego planowania i 

dobrego zarządzania obsługą. W rzeczywistości jest to w znacznie większym stopniu kwestia zarządzania i 

planowania niż działalności inżynierskiej. 
 

Duża niezawodność, jakkolwiek sama w sobie niewystarczająca, pozostaje fundamentalnym wymogiem; 

utrzymanie wysokiej dyspozycyjności zawodnych urządzeń jest nierealne, ponieważ wymaga to zbyt wiele 

wysiłku, dużych zapasów części zamiennych oraz urządzeń rezerwowych. „Odporne” rozwiązania wymagają 

inteligentnego rozmieszczenia inherentnie niezawodnych urządzeń w topologii zapewniającej redundancję w 

połączeniu z właściwie sprecyzowanymi i rygorystycznie wdrażanymi procedurami obsługi. 
 

Podstawowe wymagania, dotyczące wysokiej niezawodności poszczególnych zespołów, są omówione w 

następnym punkcie. 

Tło 

Niezawodność 

Miarą niezawodności jest średni czas do uszkodzenia (MTTF) [ang.: Mean Time To Failure] - jest to średni 

czas eksploatacji do wystąpienia uszkodzenia, wyrażony w godzinach, określony dla każdego elementu z 

dużej populacji standardowo produkowanych części. Mierzenie niezawodności jest trudne i czasochłonne; jest 

to wielkość statystyczna uzyskana z połączenia doświadczeń z przeszłości z podobnymi podzespołami i 

stosunkowo krótkotrwałych prób na dużych liczbach rozważanych podzespołów. W miarę starzenia wyrobów 

gromadzone są długoterminowe dane i wzrasta wiarogodność wartości MTTF. Ale to nie oznacza gwarancji 
 

Uszkodzenie może być katastroficzne, tzn. nagłe i zupełne, jak uszkodzenie żarówki, albo degradacyjne, tzn. 

stopniowe lub częściowe, jak np. pogarszanie się parametrów zespołu elektronicznego poza zakres 

parametrów katalogowych. W przypadku zasilania elektrycznego, całkowita utrata zasilania będzie 
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uszkodzeniem katastroficznym, podczas gdy zmiany napięcia lub częstotliwości będą traktowane jako 

pogorszenie własności funkcjonalnych. Uszkodzenie jest uszkodzeniem pierwotnym jeżeli nie zostało 

spowodowane niesprawnością innej części systemu, a wtórnym jeżeli, jest wynikiem uszkodzenia innej części 

systemu. Na przykład, normalne uszkodzenie żarówki będzie uszkodzeniem pierwotnym, natomiast 

uszkodzenie w następstwie znacznego przepięcia będzie uszkodzeniem wtórnym, ponieważ jest wynikiem 

niesprawności w innym miejscu. Dane dotyczące niezawodności mogą dostarczyć jedynie informację o 

uszkodzeniach pierwotnych. 
 

Niektóre uszkodzenia, takie jak przepalenie się żarówki, mogą być oczywiste, lecz w innych przypadkach 

stwierdzenie, że nastąpiło uszkodzenie, może być znacznie trudniejsze. Na przykład, złożony obwód 

elektroniczny, który musi spełniać szczegółowe wymagania techniczne, jest niesprawny, jeżeli którykolwiek z 

jego parametrów wykracza poza określone wartości graniczne, chociaż może to nie być widoczne dla 

użytkownika. Od urządzeń elektronicznych wymaga się pewnego poziomu odporności na zaburzenia w 

napięciu; brak tej odporności może pozostać niezauważony w warunkach wolnych od zaburzeń, ale w 

trudniejszych warunkach stanie się widoczny. W takich przypadkach uszkodzenia i błędy mogą pojawiać się 

losowo i będzie trudno szybko zlokalizować ich przyczynę i skutek oraz dokonać naprawy. 
 

Rysunek 1 przedstawia wykres intensywności uszkodzeń (t) w funkcji czasu, często określany jako krzywa 

trwałości. Jest to typowa charakterystyka, otrzymywana dla wielu podzespołów elektronicznych. Ma ona trzy 

wyróżniające się odcinki 

 

 
Rysunek 1. Intensywność uszkodzeń w funkcji czasu. 

 

Okres wczesnych uszkodzeń albo wstępnego starzenia 

Jest to okres (do współrzędnej czasu 4 na tym rysunku), w którym (t) maleje, gdy słabsze lub nie 

odpowiadające wymaganym parametrom podzespoły ulegają uszkodzeniom - znany jako: okres wczesnych 

uszkodzeń albo okres wstępne-go starzenia. Pierwszy termin jest oczywisty, natomiast wstępne starzenie jest 

procesem stosowanym czasami w końcowych stadiach produkcji podzespołów, w celu wyeliminowania 

początkowych uszkodzeń. Polega on na poddawaniu podzespołów pracy w normalnych warunkach (albo 

kontrolowanych warunkach, nieco „ostrzejszych” od normalnych, w celu przyspieszenia procesu) przez czas 

wystarczająco długi do przetrwania okresu wczesnych uszkodzeń. 
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Okres eksploatacji albo okres normalnej pracy 

Jest to okres praktycznie stałej, stosunkowo niskiej intensywności uszkodzeń (t) (od współrzędnej czasu 5 

współrzędnej 31 na rysunku 1) znany jako czas eksploatacji okres normalnej pracy. W tym okresie 

intensywność uszkodzeń nie zależy od tego przez jaki czas element był eksploatowany. Innymi słowy, w 

całym tym okresie prawdopodobieństwo uszkodzenia elementu jest takie samo.  

Okres zużycia albo uszkodzeń starzeniowych 

Jest to okres, kiedy intensywność uszkodzeń w funkcji czasu wzrasta stromo (poza współrzędną czasu 31 na 

rysunku 1), znany jako okres zużycia albo uszkodzeń starzeniowych. 
 

Krzywa trwałości opisuje zachowanie się, jakiego można oczekiwać dla wielu rodzajów podzespołów, a nawet 

złożonych układów, takich jak UPS. Posługując się dobrze znanym przykładem żarówek, przyczyną 

początkowych uszkodzeń może być to, że włókno żarnika było źle przymocowane do wspornika, lokalnie zbyt 

cienkie lub miało karby. Inną przyczyną początkowych uszkodzeń może być nieszczelność bańki szklanej, 

prowadząca do utlenienia włókna. W okresie eksploatacji włókno stopniowo odparowuje i staje się cieńsze, aż 

do przerwania, zwykle pod wpływem naprężenia cieplnego wywołanego udarem prądu przy załączeniu. 

Gdyby wszystkie żarówki były identyczne, i gdyby były eksploatowane w identycznych warunkach, uległyby 

uszkodzeniu w tym samym czasie. Ponieważ jednak żaden proces produkcyjny nie może wytwarzać 

identycznych elementów, niektóre z nich mają poważne usterki prowadzące do uszkodzeń w początkowym 

okresie eksploatacji; intensywność uszkodzeń maleje w miarę jak „słabsze” elementy zostają wyeliminowane. 

Podobnie można oczekiwać pewnego zróżnicowania czasów do uszkodzenia w ciągu okresu zużycia. W 

przypadku żarówek, skład włókna, jego grubość, długość i kształt nigdy nie są identyczne, co powoduje 

rozłożenie w czasie momentów, w których ulegają one uszkodzeniu. W miarę jak żarówki starzeją się, 

prawdopodobieństwo ich uszkodzenia rośnie, powodując stromy wzrost po prawej stronie krzywej trwałości. 
 

Być może trudniej jest dostrzec, dlaczego w okresie normalnej eksploatacji miałyby nastąpić jakiekolwiek 

uszkodzenia, skoro uszkodzenia wczesne zostały już wyeliminowane, a nie ma jeszcze żadnego znaczącego 

zużycia. Szczegółowa analiza licznych możliwości uszkodzenia żarówki byłaby ekstremalnie złożona, z 

powodu różnorodności procesów mechanicznych, cieplnych i chemicznych, które mogą tu zachodzić. Szeroki 

zakres możliwości, z których każda posiada odrębną zależność od czasu, uśrednia się dając 

prawdopodobieństwo uszkodzenia praktycznie niezależne od czasu. Ten proces jest określany jako „bez 

pamięciowy”, ponieważ przyjmuje się, że prawdopodobieństwo uszkodzenia jest nie-zależne od przeszłości. 

Te uszkodzenia są czasem określane jako katastroficzne, ponieważ są niespodziewane. W rzeczywistości, w 

wielu przypadkach proces zużycia zachodzi na bardzo niskim poziomie, tak więc nie jest zupełnie „bez-

pamięciowy”. 
 

Produkcja elementów i zespołów często obejmuje również proces starzenia co pozwala wyeliminować te z 

nich, które podlegają początkowym uszkodzeniom. W wielu przypadkach, elementy elektroniczne nie osiągają 

okresu zużycia w czasie eksploatacji – ich czas użyteczności może być znacznie dłuższy niż czas normalnej 

pracy systemu, w którym zostały zastosowane. Rutynowe procedury obsługi powinny być zaplanowane tak, 

aby elementy, które się zużywają - na przykład akumulatory - były wymieniane przed rozpoczęciem się okresu 

zużycia. Z tego powodu można zwykle zakładać, że komponenty są eksploatowane tylko w okresie 

użyteczności i że ich intensywność uszkodzeń jest stała. 

Średni czas do uszkodzenia (MTTF) 

Średni czas do uszkodzenia jest terminem stosowanym do części nienaprawialnych, jak np. żarówki, i jest 

miarą średnie-go czasu do uszkodzenia dla dużej liczby podobnych części, pracujących w określonych 

warunkach. Istotne są warunki badania, na przykład zwiększenie temperatury pracy lub napięcia zasilającego, 

spowoduje zmniejszenie MTTF. 
 

W praktyce MTTF jest często obliczany z danych uzyskanych w czasie, w którym nie wszystkie elementy 

uległy uszkodzeniu. W takim przypadku: 

 

     
                                      

                             
 (1) 
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Średni czas między uszkodzeniami (MTBF)  
[ang.:Mean Time Between Failures] 

W przypadku części lub elementów systemu, które mogą być naprawiane, intensywność uszkodzeń jest 

często wyraża-na jako średni czas między uszkodzeniami (MTBF), a nie jako średni czas do uszkodzenia 

(MTTF). Jest to miara średniego czasu, w którym część składowa urządzenia wypełnia swoją funkcję nie 

wymagając naprawy (jakkolwiek może ona wymagać rutynowego, planowanego przeglądu i konserwacji). 

Ponieważ MTTF i MTBF są wielkościami statystycznymi, to, w celu uzyskania wiarogodnego wyniku, liczba 

zarejestrowanych uszkodzeń musi być duża. Badanie jednego elementu urządzenia przez bardzo długi czas 

jest niewykonalne, zwykle więc bada się dużą liczbę próbek jednocześnie w krótszym okresie i wyznacza 

sumaryczną liczbę uszkodzeń w łącznym czasie działania wszystkich próbek. 

Dyspozycyjność i średni czas do odnowy (MTTR) 
[ang.: Mean Time To Restoration] 

Użytkownicy systemów są obecnie bardziej zainteresowani dyspozycyjnością niż niezawodnością. 

Dyspozycyjność systemu lub elementu, jest to względny czas, w którym pracuje on prawidłowo i jest dostępny 

dla użytkowania. Jest to iloraz czasu eksploatacji i całkowitego czasu, będącego sumą czasu eksploatacji i 

czasów napraw. Przeciętny czas potrzebny do napraw jest nazywany średnim czasem do odnowy (MTTR). 

 
                

    

         
 (2) 

 

Czasy MTTR są podawane przez producentów dla idealnych warunków, z założeniem na przykład, że miejsce 

uszkodzenia jest oczywiste, spełniony jest wymagany poziom kwalifikacji obsługi, dostępne są odpowiednie 

części zamienne i procedury, oraz, że gdy system zostanie już naprawiony, może być sprawdzony i powtórnie 

oddany do eksploatacji. W rzeczywistości uszkodzenia występują w najgorszej możliwej chwili. Podawany 

czas MTTR, np. dwudziestu minut, niewiele znaczy jeżeli inżynier musi jechać do zakładu w celu 

zidentyfikowania problemu, a następnie starać się o części w składzie lub, co gorzej, u dystrybutora. Po 

zakończeniu naprawy system musi być sprawdzony i powtórnie dopuszczony do eksploatacji, zanim znowu 

zacznie pracować. Każdy z tych kroków może zająć wielokrotnie więcej czasu niż sama naprawa. Niektórych 

opóźnień można uniknąć – krytyczne części zamienne można mieć na miejscu, własną załogę można 

przeszkolić w celu zapewnienia niezbędnych kwalifikacji technicznych, ale te kroki należy wprowadzać z 

dużym wyprzedzeniem, poza tym mają one także swoje implikacje finansowe. Weźmy jako przykład naprawę 

odbiornika telewizyjnego, która zajmuje powiedzmy 30 minut jeżeli jest to wymiana płyty drukowanej. Ale to 

według producenta MTTR wynosi 0,5 godz. Z punktu widzenia użytkownika rzeczy wyglądają inaczej. 

Odbiornik ulega uszkodzeniu kiedy np. warsztat naprawczy jest zamknięty. Następnie trzeba zabrać go do 

warsztatu, znaleźć uszkodzenie, zidentyfikować potrzebne części zamienne. Po sporządzeniu i zatwierdzeniu 

kosztorysu, pobiera się część zamienną, którą - teraz dopiero rozpoczyna się te 30 minut - należy wymienić i 

sprawdzić. W następnym dniu odbiornik wraca do użytkownika, dla którego MTTR mógł wynieść nawet 

tydzień. Jeżeli MTBF byłby wystarczająco długi użytkownik mógł-by być zupełnie zadowolony, jeżeli jednak 

MTBF jest krótki, to użytkownik chciałby mieć rezerwowy odbiornik do dyspozycji! 
 

Często naprawa polega na wymianie na nowy, lub uprzednio naprawiony, element lub podsystem. Jeżeli 

wmontuje się naprawiany podsystem, to należy pamiętać, że tylko niektóre z jego elementów są nowe, 

podczas gdy reszta elementów jest stara. Wartość MTTF musi wynosić mniej niż dla nowego zespołu. 
 

Dla pełnej jasności, MTTR powinien również uwzględniać czas postoju potrzebnego do normalnej obsługi 

prewencyjnej w ramach eksploatacji, jak przegląd silnika spalinowego generatora, wymiana akumulatorów lub 

czyszczenie filtrów wentylatorów UPS itp. Na szczęście, postój dla obsługi prewencyjnej można zaplanować i 

w ten sposób zminimalizować przerwę w pracy, jednak nie zawsze można je wyeliminować. 
 

Maksymalizacja udziału czasu, w którym system jest dostępny, wymaga kompromisu pomiędzy 

niezawodnością elementów a czasem naprawy. Na przykład, podzespoły z połączeniem wtykowym są zwykle 

znacznie mniej niezawodne niż połączone na stałe, z powodu stosunkowo dużej intensywności uszkodzeń 

połączeń wtykowych. Z drugiej strony, czasy napraw podzespołów wtykowych są znacznie krótsze niż 
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elementów łączonych trwale, ponieważ mogą być one łatwo wymienione przez mniej wykwalifikowaną 

obsługę. Optimum zależy od bezwzględnych wartości MTBF i rzeczywistego MTTR, przy pełnym 

uwzględnieniu urządzeń i kwalifikacji obsługi dostępnych na miejscu. 
 

Dostępność systemu to po prostu MTBF podzielony przez MTBF plus rzeczywisty czas MTTR – 

uwzględniający wszystkie dodatkowe, wcześniej omówione, elementy. Dostępność wyrażona liczbami 

wygląda często imponująco, ale należy podchodzić do nich ostrożnie. Z pozoru doskonała dostępność 0,9999 

przekłada się na niedostępność systemu przez około jedną godzinę w ciągu roku – dla wielu operacji poziom 

całkowicie nie do przyjęcia. Osiągnięcie w praktyce lepszych rezultatów niż ten – tylko przez zwiększanie 

niezawodności – jest dosyć trudne; MTBF jest wielkością statystyczną, nie można zatem polegać na jej 

wartościach liczbowych w odniesieniu do jakiegoś konkretnego przypadku, wartości zaś MTTR są zwykle 

optymistyczne, oparte na założeniu korzystnych, spokojnych warunków pracy systemu. Ponadto, złożoność 

nowoczesnych systemów, takich jak komercyjne sieci komputerowe i sterowanie procesami produkcyjnymi, 

oznacza, że duża liczba podsystemów musi doskonale współdziałać w celu podtrzymania ciągłości 

eksploatacji. Uzyskanie lepszej dostępności wymaga odmiennego podejścia do projektowania, które 

koncentruje się raczej na tolerowaniu i przetrwaniu nieuniknionych uszkodzeń niż na próbach ich 

zredukowania, inaczej mówiąc – na rozwiązaniach „odpornych” 

 

Odporność 
System „odporny” jest to taki system, który może wytrzymać pewną liczbę uszkodzeń podsystemów i 

elementów składowych, kontynuując normalną pracę. Można to osiągnąć przez zainstalowanie dodatkowych 

urządzeń – rezerwowanie, w połączeniu ze starannym projektowaniem, eliminującym pojedyncze miejsca 

uszkodzeń, oraz z dobrze zaplanowaną obsługą eksploatacyjną. 
 

Zasadniczą sprawą jest zrównoważone podejście. Dodawanie nadmiarowych urządzeń jest proste, ale 

kosztowne, musi więc być poprzedzone rozpatrzeniem kosztów i korzyści. Wdrażanie właściwych procedur 

obsługowych jest stosunkowo tanie, ale zapewnienie żeby były prawidłowo przestrzegane, nigdy nie jest 

łatwe! Staranne zrównoważenie rozwiązań technicznych i organizacyjnych lub proceduralnych daje najlepszą 

relację kosztów do korzyści. 
 

Zasadniczymi elementami „odpornej” instalacji są: 
 

 redundancja, 
 

 eliminacja pojedynczych punktów uszkodzeń,  
 

 dobre procedury obsługi. 

Redundancja 

Redundancja jest użyteczną metodą zwiększania dostępności i optymalizowania równowagi pomiędzy 

efektywnością działania a wydatkami. Alternatywne obwody, urządzenia lub podzespoły są instalowane w taki 

sposób aby, w przypadku jednego lub kilku uszkodzeń, utrzymać funkcjonalność. Poziom i rodzaj dostępnej 

redundancji wyznacza poziom utrzymywanej funkcjonalności oraz liczbę i rodzaj dopuszczalnych uszkodzeń. 

Redundancja bierna 

Redundancja bierna oznacza, że zapewnione są alternatywne środki potrzebne do poprawnego 

funkcjonowania systemu, ale pozostają one nieaktywne dopóki nie zachodzi taka potrzeba. Zostają włączone 

po uszkodzeniu pierwotnego urządzenia spełniającego daną funkcję. Dział IT może mieć kilka zapasowych 

monitorów i użyć ich do zastąpienia tych, które uległy uszkodzeniu w czasie pracy - jest to przykład 

redundancji biernej. 
 

Niedogodnością redundancji biernej jest to, że istnieje nieunikniony czas przerwy między wystąpieniem 

uszkodzenia a włączeniem zespołu rezerwowego. Tego rodzaju układy rzadko są zadowalające w przypadku 

krytycznych systemów w nowoczesnych instalacjach komercyjnych i przemysłowych. 
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Redundancja czynna albo równoległa 

W redundancji czynnej, albo równoległej, zespoły rezerwowe nie są włączane w razie potrzeby, lecz wszystkie 

pracują równocześnie (rysunek 2). Najbardziej oczywistym rozwiązaniem jest zastosowanie dwóch 

podzespołów, każdy zdolny do przyjęcia pełnego obciążenia, tak, że gdy jeden ulegnie uszkodzeniu, drugi 

przejmuje jego funkcję - jest to określane mianem redundancji 1+1. Alternatywnym rozwiązaniem jest podział 

obciążenia pomiędzy pewną liczbę zespołów, z których każdy jest zdolny do przyjęcia części obciążenia, i 

zapewnienie tylko jednego dodatkowego zespołu rezerwowego - jest to określane jako redundancja N+1. W 

przypadku bardzo krytycznych odbiorów można zapewnić więcej niż jeden, pełnowymiarowych zespołów. 

Jeżeli na przykład, schemat redundancji 2+1 będzie zawierał trzy pełnowymiarowe zespoły zasilające odbiór, 

to niesprawność systemu nastąpi dopiero po uszkodzeniu wszystkich trzech zespołów. 
 

Ponieważ w tym przypadku nie ma przerwy w zasilaniu, redundancja czynna jest odpowiednia dla instalacji 

komputerowych. Zastosowanie zdublowanych dysków w serwerze jest przykładem redundancji 1+1. 

Redundancja N+1 

Mniej kosztowną alternatywą jest zastosowanie do zasilania odbiornika większej liczby zespołów o mniejszych 

wartościach parametrach znamionowych i dodatkowo jednego zespołu rezerwowego. Na przykład, odbiornik 

800 kVA może być przyłączony do pięciu zespołów UPS po 200 kVA, z których cztery wystarczają do 

podtrzymania jego zasilania. 

 

 
 

Rysunek 2. Przykłady redundancji czynnej. 

 
 

Można to określić jako redundancję 4+1, ponieważ potrzebne są cztery zespoły, a jeden jest rezerwowy. 

Redundancja N+1 może być tańsza we wdrożeniu niż 1+1 i jest bardziej elastyczna; jeżeli obciążenie rośnie 

to można łatwo dodać następny zespół, tak, że system 2+1 staje się systemem 3+1. Z drugiej strony należy 

unikać skrajności; każda dodatkowa jednostka wnosi potencjalną możliwość uszkodzenia, należy więc 

znaleźć równowagę między dodatkową odpornością systemu a dodatkowym kosztem i zwiększonym 

potencjałem uszkodzeń jednostki (nie systemu). 
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System dysków RAID 5, stosowany w serwerach, jest przykładem redundancji N+1. Oryginalne dane są 

uzupełniane dodatkowymi danymi korekcji błędów, a następnie rozdzielane pomiędzy pewną liczbę dysków. 

Jeżeli jeden z dysków ulegnie uszkodzeniu, to wszystkie dane mogą być odzyskane z pozostałych dysków w 

czasie rzeczywistym, a zawartość uszkodzonego dysku - zrekonstruowana. 
 

Warto zauważyć, że wyposażenie w UPS przede wszystkim oznacza przyjęcie potrzeby rezerwowego 

zasilania, natomiast dodanie redundancji do samego UPS jest logiczną konsekwencją tej koncepcji. 

Eliminacja pojedynczych punktów uszkodzeń 

Wprowadzanie redundancji jest kosztowne, należy zatem starannie rozważyć co i ile dodać. 
 

Należy wykonać ocenę ryzyka, która określi ryzyko wystąpienia konkretnego uszkodzenia oraz jego skutki dla 

systemu. Należy dać priorytet tym uszkodzeniom, których kombinacja prawdopodobieństwa wystąpienia i 

skutków dla systemu jest najwyższa - o ile możliwe, uwzględniając bardzo rzadki przypadek skutku 

katastroficznego i częsty przypadek powodujący niewielkie przerwy w pracy. Studium to powinno 

identyfikować wszystkie indywidualne punkty uszkodzeń - takie proste, pojedyncze uszkodzenia mogą 

spowodować załamanie się działania całego systemu. Studium powinno być wyczerpujące i szczegółowe, 

powinno zwracać uwagę nie tylko na najważniejsze elementy urządzeń, ale także na szafy sterownicze i 

łączące je przewody sterownicze. Jeżeli przyczyną uszkodzenia jest system sterowania i jego połączenia, to 

drogie urządzenia rezerwowe nie pomogą! 

 

 
Rysunek 3. Przykład systemu „odpornego”. 

 
 

Rysunek 3 przedstawia przykład „odpornego” systemu zasilania. Rozwiązanie to ma dwa niezależne zasilania z 

dwóch oddzielnych punktów sieci, rezerwowane przez dwa niezależne generatory. Zasilanie z każdych 
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pojedynczych szyn wejściowych może być przełączone do każdych szyn wyjściowych, lub do obydwu, 

bezpośrednio lub przez każdy z dwóch lub oba zespoły UPS. Przełączniki statyczne (STS) [ang.: Static Transfer 

Switch] są stosowane, zależnie od potrzeby, do łączenia lub izolowania urządzeń i torów zasilania. Przykład jest 

symetryczny i zakłada, że odbiory na każdym wyjściu są jednakowo krytyczne; w innych okolicznościach jedno 

wyjście może być użyte do zasilania odbiorników krytycznych, podczas gdy drugie zasila zwykłe odbiory. W 

normalnej pracy zasilanie z jednego punktu sieci może być przełączane do obu wyjść przez UPS. W 

przypadku zaniku zasilania można wykonać przełączenie do alternatywnego zasilania, zapewniając zasilanie 

z UPS podczas krótkiego okresu przełączania. Jeżeli alternatywne zasilanie nie jest dostępne, wtedy zostaje 

uruchomiony generator rezerwowy i po osiągnięciu pełnej prędkości zostaje on włączony do systemu; jak 

poprzednio UPS zapewnia zasilanie na czas wynikający z opóźnienia spowodowanego rozruchem. Jeżeli 

oby-dwa zasilania są niedostępne i obydwa generatory uszkodzone, lub wyłączone z eksploatacji w celu 

konserwacji, wtedy można użyć zespołów UPS do niezależnego zasilania szyn wyjściowych. W celu 

przedłużenia czasu dostępności takie-go zasilania można zredukować obciążanie. 
 

Ten przypadek jest ekstremalny i byłby raczej kosztowny do wdrożenia, ale może być uzasadniony w 

sytuacjach, kiedy skutkiem uszkodzenia mogą być utrata życia lub poważne straty finansowe. Przykład ten 

został użyty w celu zilustrowania co można osiągnąć, ale w większości sytuacji wystarczające byłoby 

zbadanie ryzyka i kosztów w odniesieniu do części systemu. 

Obsługa eksploatacyjna „odpornego” systemu 

Procedury obsługi mają kluczowe znaczenie dla zachowania odporności systemu i muszą być brane pod 

uwagę przy ocenie ryzyka. Jeżeli, na przykład, jeden z czterech zespołów UPS uległ uszkodzeniu, a 

pozostałe trzy zasilają obciążenie, to jaka jest ocena sytuacji i czy należy dokonać naprawy? Jakie jest ryzyko 

drugiego uszkodzenia, gdy pozostałe jednostki pracują przy wyższym obciążeniu? Czy po oddaniu do 

eksploatacji obciążenie mogło wzrosnąć ponad znamionową moc trzech jednostek bez wiedzy personelu 

obsługi? W fazie analizy ryzyka muszą zostać opracowane szczegółowe procedury, obejmujące te i wiele 

innych sytuacji, tak, aby mogły być rygorystycznie przetestowane. 
 

Fakt, że instalacja została tak zaprojektowana, aby była odporna, może zachęcać do obniżenia standardów 

obsługi. W końcu, nie ma znaczenia, czy dany zespół ulegnie uszkodzeniu – zakład poradzi sobie bez niego. 

Takie nastawienie jest receptą na katastrofę. Po pierwsze, jest wystarczająco dużo powodów, dla których 

uszkodzenie może nastąpić, i nie ma potrzeby ich mnożyć. Po wtóre, jeżeli zespół ulega uszkodzeniu z 

powodu braku obsługi, to jest prawdopodobne, że jego odpowiedniki są w podobnym stanie i poddane 

zwiększonemu obciążeniu również mogą ulec uszkodzeniu. 
 

Również ważne jest sprawdzanie systemu. Personel obsługujący powinien mieć zaufanie, że system poradzi 

sobie z uszkodzeniami, należy więc regularnie przeprowadzać próby przez symulowanie utraty 

poszczególnych elementów urządzeń. To jest odważny krok, który najlepiej wykonać pierwszy raz we 

wczesnym stadium uruchomiania i oddawania systemu do eksploatacji. Ustaliwszy, że system jest „odporny” 

można podejmować próby z dużą pewnością powodzenia. Oczywiście, próby powinny być zawsze 

podejmowane, gdy konsekwencje uszkodzenia są minimalne, ale muszą także odzwierciedlać rzeczywiste 

warunki pracy zakładu. 

Wnioski 
Dyspozycyjność jest podstawową troską projektantów i obsługi instalacji. W rzeczywistości nie można 

uzyskać dużej dyspozycyjności tylko przez wysoką niezawodność; potrzebne jest również projektowanie 

„odpornych” rozwiązań i właściwa ich obsługa. Projektowanie i wdrażanie odpornego systemu jest dopiero 

pierwszym krokiem na długiej drodze. 

Pojedynczy ukryty punkt uszkodzenia 

Rysunek 4 przedstawia instalację, w której znaczną część obciążenia stanowią silniki, z kompensacją mocy 

biernej za pomocą przełączalnej baterii kondensatorów. Układ sterowania włącza odpowiednią pojemność w 

celu korekcji współczynnika mocy dla chwilowego obciążenia silnika, minimalizując w ten sposób prąd bierny. 
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Zmniejsza to obciążenie transformatorów, aparatury łączeniowej i kabli, jak również opłaty nakładane przez 

dostawcę energii. 
 

Ponieważ współczynnik mocy odbiorów uległ poprawie, wartość prądu jest mniejsza od normalnej, przed 

kompensacją. Transformator dysponuje teraz zapasem obciążalności i może przenosić dodatkowe 

obciążenie, ale tylko wtedy, gdy układ kompensacji mocy biernej (PFC) [ang.: Power Factor Correction] jest 

sprawny. Jeżeli obciążenie zwiększy się, a układ kompensacji mocy biernej ulegnie uszkodzeniu, to prąd 

obciążenia przekroczy obciążalność transformatora, powodując zadziałanie zabezpieczenia od przeciążenia 

albo nieodwracalne uszkodzenie. 
 

Układ kompensacji mocy biernej, jego układy pomiarowe i sterowania, a nawet wyłącznik, są teraz 

krytycznymi elementami dla zachowania ciągłości pracy transformatora i zakładu. Niezawodność całej 

instalacji została zredukowana do najmniej niezawodnego z wymienionych elementów. 

 

 
Rysunek 4. Układ do poprawy współczynnika mocy za pomocą baterii kondensatorów. 

 

 

 

 

 

 

 

 


