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 وری مراكز دادهتاثیر راهروهای گرم و سرد مركز داده روی دما و بهره

 اشاره

وری در سیستم سرمايشی مراکزدادة سنتی را تحقق ها و بهرهتوانند وعدههر دو اتاقک هوای گرم و هوای سرد می

ر عمل اين دو روش با ببخشند. در حالی که در هر دو رويکرد با کمترين تداخل هوای گرم و سرد روبرو هستیم، اما د

های مود و ساعت PUEسازی و اجرا روبرو هستند که با توجه به محیط خاص هر مرکزداده، هايی در پیادهتفاوت

جويی صرفه PUEدرصد در  ۱۵تواند تا اکونومايزر قابل توجه خواهند بود. انتخاب اتاقک گرم نسبت به اتاقک سرد می

خواهیم هر دو رويکرد را مورد ده از اتاقک سرد بهترين گزينه است. در اين مقاله، میداشته باشد البته در مواردی استفا

 بررسی قرار دهیم و داليل انتخاب هريک را برای مراکز داده توضیح دهیم. 

 

 های گرم/سردمزایای موثر اتاقک

ای گرم/هوای سرد کرده است. ها را مجبور به راهکارهای هوهای باالی انرژی و سرمايش در مراکز داده، شرکتهزينه

ها و راهروهای گرم و سرد است که مانع از تداخل اين دو جريان شده های جديد، استفاده از اتاقکيکی از اين استراتژی

ها در ساخت و دارد. به طور معمول، شرکتو دمای تجهیزات و بیرون و درون مرکز داده را يکنواخت و ثابت نگه می

ها سازیکنند ولی ممکن است استفاده از کف کاذب و ديگر مقاومراهکار اتاقک گرما استفاده می سازهای جديد خود از

سازی اين سیستم در های بسیار زيادی روبرو باشد يا فضای مورد نیاز کمی به جهت پیادهدر تاسیسات جديد با هزينه

ها، راهکار از مراکز داده به دلیل وجود محدوديتدسترس باشد و در نتیجه به سوی راهکار اتاقک سرد بروند. برای برخی 

های قابل توجهی نسبت به جويیشود. هر دو راهکار صرفهاتاقک سرد بهترين انتخاب و يک گزينة عملیاتی محسوب می

طور خالصه، مزايای عمد[ شوند. بهخصوص در بحث مصرف انرژی بسیار موثر ظاهر میهای سنتی دارند و بهروش

 های گرم/سرد به شرح زير است:ز اتاقکاستفاده ا

 

-توانند روی باالترين دمای قابل تامین تنظیم شوند: که در نتیجه در مصرف انرژی صرفههای سرمايشی میسیستم .1

توانند مرکزداده را در يک های سرمايشی میشود. همچنین، سیستمهای سرمايشی میجويی و باعث افزايش ظرفیت

 صحیح تجهیزات نگه دارند.  دمای امن برای کارکرد

کردن تجهیزات تامین شود؛ بدون  دهند هوای سرد مورد نیاز برای خنکها اجازه میاز بین بردن نقاط داغ: اتاقک .2

اينکه نیاز به تداخل با هوای گرم وجود داشته باشد. يعنی هوای اطراف تجهیزات مرکزداده همیشه در يک دمای 

ها به طور ناگهانی يا بر اثر افزايش بار کاری جلوگیری یجه از داغ شدن برخی بخشخنک مناسب قرار گرفته و در نت

 شود. می

ها کمتر از هوای درون است؛ کمپرسورها نیاز به افزايش ساعت مود اکونومايزر: هنگامی که هوای بیرونی محفظه .3

دارند. وقتی سیستم سرمايشی ها را نافزايش سطح کار خود برای انتقال جريان هوای گرم به بیرون از محفظه

تواند دمای هوای بیرون و درون تجهیزات مرکزداده را برای مدت زمان زيادی يکسان و در حالت استاندارد نگه می

های بیشتری در حالت خاموش و آماده به کار دارد؛ ديگر نیازی به کار کردن کمپرسورها نیست و در نتیجه ساعت

 شود. جويی میرفهخواهند بود و در مصرف انرژی ص
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زدايی کاهش خواهد يافت: با از بین بردن تداخل میان هوای گرم و سرد، سیستم افزايی/رطوبتهای رطوبتهزينه .4

( کار کند. مزيت dew pointتواند دمای هوای مرکزداده را افزايش دهد و باالتر از دمای نقطه شبنم )سرمايشی می

 شود. جويی در مصرف انرژی و آب میجريان است که موجب صرفه اين وضعیت، عدم حذف رطوبت از هوای در

وری باالتر: وقتی های فیزيکی و در نتیجه عملکرد تجهیزات مرکزداده با کارايی و بهرهاستفاده بهتر از زيرساخت .5

توانند به بتوان دمای هوای اطراف تجهیزات شبکه را ثابت و در يک دمای استاندارد نگه داشت؛ مديران مرکزداده می

تر بروند يا اينکه با تعمیر و بازبینی )اورهال کردن( تجهیزات، کارايی و های بزرگسراغ استفاده از تجهیزات با اندازه

 وری بیشتری از امکانات موجود دريافت کنند. بهره

 

 اتاقک رد

ست ( راهروی سرد محافظت و محصور شده اCold-Aisle Containment System)CACS يک سیستم 

های مرکز داده هوای داغ را پس بزنند و از خود دور کنند. با استفاده از اتاقک سرد، هوای شود بقیة بخشباعث می

ها است که براساس شوند. توجه داشته باشید که اين سیستم نیازمند رديفی از رکسرد و گرم از يکديگر مجزا می

های های سرد را در يک مرکزداده با دستگاهمفهوم اتاقک، ۱اند. تصوير راهروی گرم و سرد، نصب و چینش شده

در اين مرکز داده با محصور کردن باال و  CACSدهد. استقرار سیستم سرمايشی و فضای کف مناسب نشان می

پايین راهروی سرد همراه است که يک طراحی بسیار مناسب برای غالب مراکز داده است. برخی از مراکز داده از 

طور سقف تلف پالستیکی برای محصور کردن راهروهای سرد يا بستن ابتدا و انتهای راهرو و همینهای مخپوشش

، مدلی از طراحی ۲کنند. تصوير راهرو برای جلوگیری از هدر رفتن هوای سرد و تداخل با هوای گرم استفاده می

های مجزاکننده سقف و به ارايه انواع پنلدهد. البته، در بازار، برخی برندها، اقدام يک مرکز دادة بومی را نشان می

های سرد، خود های جديد اتاقککنند تا هوای سرد از فضای هوای گرم مجاور محصور شود. در طراحیدرب می

-کند. بهای است و کار سازندگان مراکزداده را بسیار ساده میهای از پیش طراحی شدهاتاقک دارای سقف و درب

ها استفاده نمود. به اين ترتیب، همواره هوای در رديف رک In-rowتوان از کولرهای عنوان يک راهکار مناسب، می

يابد.  نکته قابل توجه در اين روش، خارج از اتاقک، سرد شده و با فشار مثبت به داخل راهروی سرد جريان می

ها قرار شوند که به راحتی در طرح اتاقک کنار رکسادگی نصب اتاقک سرد است، زيرا کولرها به نحوی طراحی می

 گیرند.
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 گرم اتاقک

 

 
( يک راهروی محصور شده از هوای گرم برای Hold-Aisle Containment System) HACSسیستم 

شود هوای بخش عظیمی از اتاق خنک آوری گرمای تولید شده توسط تجهیزات مرکزداده است و باعث میجمع

شود گرمای تولید شده توسط سعی می HACSداخل با هوای گرم جلوگیری شود. در واقع، در باشد و از ت

تجهیزات مرکزداده به سوی راهروی گرم محصور شده، هدايت و از سوی ديگر در اثر مجاورت گستردة تجهیزات با 

 HACSخواهند از سیستم ای که میشود. مراکزدادهها فراهم هوای سرد، دمای استاندارد برای کارکرد صحیح آن

ها و جداسازی فضای هوای گرم از هوای سرد بروند. راهروی گرم استفاده کنند؛ بايد به سراغ طراحی رديفی رک

، طرح کلی ۳بايد محیطی کامال بسته باشد، و جريان هوای داخل آن به بیرون از اتاق تجهیزات هدايت شود. تصوير 

توانید يک می ۴دهد. در تصوير ها و سیستم سرمايشی را نشان میبا طراحی رديفی رک HACSاز يک سیستم 

سازی اتاقک گرم، استفاده از دودکش برای ساختة اتاقک گرم را مشاهده کنید. روش ديگر، پیادهمدل واقعی و پیش

اين  های بزرگ به يک فضای بیرونی است. درهر رک و کانتینر و هدايت هوای گرم با استفاده از دودکش و لوله

های سرمايشی سرد نگه ها و تجهیزات توسط سیستمکنید، فضای اطراف رکمشاهده می ۵روش که در تصوير 
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، برای HACSشود و ديگر از يک راهروی محصور شده هوای گرم خبری نیست. روش طراحی سیستم داشته می

یعی مستقر شده يا استفاده از مودهای شان در فضای بسیار وسای که تجهیزاتمراکز دادة بسیار بزرگ و مراکز داده

هايی سازی چنین روشی خود طراح مرکزداده بايد طرحاکونومايزر در دسترس، روش مناسبی است. معموال در پیاده

های دودکشی زياد يا کشیبرای هدايت هوای گرم به خارج از محیط مرکز داده داشته باشد که گاها نیازمند لوله

شوندة دستی برای فضاهای بسیار بزرگی از عبور جريان هوا است. به هر حال، روش هدايت هایاستفاده از سیستم

های جديد مناسب است. توجه سازی سیستم اتاقک راهروی هوای گرم برای مراکز دادة بزرگ يا طراحیدوم پیاده

فاده کرد. راهکار کولرهای های راهروی هوای سرد نیز استتوان برای سیستمداشته باشید که اين روش طراحی را می

In-rowرود. در شمار میسازی اتاقک گرم به، مشابه آنچه در اتاقک سرد مطرح شد نیز يک روش مناسب در پیاده

کند. نصب کولرها در ها تزريق میاين روش، کولرها همواره هوای گرم داخل اتاقک را سرد نموده و به جلوی رک

که نیاز به لحاظ نمودن پارامترهای مختلف در جانمايی کولرها تا حد زيادی مرتفع ها اين مزيت را نیز دارد بین رک

 گردد.می

 
 

 روی محیط كاری تاثیر اتاقک

مان انتخاب کنیم و اينکه با چه روش و نظر از اينکه کدام اتاقک راهروی هوای گرم يا سرد را برای مرکزدادهصرف

وجه کنیم هنوز نیروهای فنی بايد در اين مرکزداده کار کنند. منطقة اش خواهیم کرد؛ بايد تسازیطراحی پیاده

 ISOهای يا دستورالعمل OSHAداری شود به طوری که استاندارد بیرون از اتاقک بايد در يک دمای مناسب نگه

های زير وجود های هوای گرم/سرد تفاوتهای خارج از اتاقکرا نقض نکند. توجه کنید برای محیط 7243

 (:۶د)تصوير دار

 

  .در اتاقک سرد، محیط بیرون از اتاقک با دمای هوای اتاقک گرم، برابر است 

  .در اتاقک گرم، محیط بیرون از اتاقک با دمای هوای اتاقک سرد، برابر است 

 

 شود محیط بیرون از اتاقک گرم، بهدمای باالی اتاقک گرم باعث می CACSبا دانستن فرض باال بايد گفت در سیستم 

دمای باالی راهروی گرم باعث  HACSساز باشد. در سیستم دمايی برسد که در برخی موارد برای نیروهای فنی مشکل

شود که نیروهای فنی برای مدت محدودی بتوانند در اين فضا حضور داشته باشند و از سوی ديگر در محیط خارج از می

هوای سرد در جريان است. در مستندات و دفترچه راهرو هیچ مشکلی از نظر دمايی وجود نخواهد داشت چون 
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راهنماهايی که درباره اين دو سیستم منتشر شده است؛ به خوبی توضیح داده شده که هر سیستم راهروی گرم/سرد بايد 

 ساز نباشد. داری شود که برای کار نیروهای فنی مشکلدر چه دامنة دمايی تنظیم و نگه

 

 بندیجمع

های سرمايشی در مراکز داده با های سیستمترين استراتژیای گرم و سرد يکی از کلیدیپیشگیری از تداخل هو

در مقايسه با راهکارهای سرمايشی سنتی از بهبود مصرف انرژی  HACSو  CACSوری باال است. هر دو سیستم بهره

، نیز سبب In-rowی کولرهای سازی اتاقک گرم و سرد بر مبناهای نوين پیادهوری حکايت دارند. روشو افزايش بهره

 وری مناسب در يک مرکز داده ايجاد شود.شوند تا ضمن حفظ سادگی طراحی و اجرای اتاقک، بهرهمی

 

 
 


