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چکیده
مراکز داده بهاماکنی گفته میشود که سرورها و تجهیزات  ITرا در خود جای میدهد .رک
در شبکه و ، ITسختافزاری است که ماژولهای سختافزاری مانند سرور ،ذخیرهساز،4
سويیچ و تجهیزات ارتباطی و  UPSو ديگر تجهیزات شبکه را در خود جای میدهد .با
توجه بهانتشار همیشگی گرما از رکها 5مديريت سیستمهای توزيع هوا و سیستم سرمايشی
در مراکز داده برای جلوگیری از تخريب براثر گرمای زياد اهمیت ويژهای دارد .هدف از
مديريت سیستم های توزيع هوا ،حل مشکالت موجود در سرمايش مراکز داده ،ازجمله
حداقل نمودن بازگشت هوای گرم ،بایپس هوای سرد و حذف نقاط داغ است و همچنین
میتوان با رفع مشکالت گردش هوا هزينههای زياد ناشی از سیستمهای سرمايش را کاهش
داد .در تحقیق حاضر پس از شبیهسازی و تحلیل حالتهای مختلف طراحی سیستم
سرمايش اتاق سرور مشخص گرديد با محفظه بندی راهروهای سرد و گرم میتوان دمای
هوای ورودی را از محدوده مجاز باالتر برد و اتالف انرژی کمتر و کار آيی بهتری را تجربه
نمود و در ادامه کانالکشی هوای بازگشت و پارتیشنبندی از کف کاذب بهعنوان روشهای
تکمیلی معرفی گرديد .درمجموع مقايسههای انجامشده ،با توجه به افزايش  20درصدی
گرمای خارج شده از رکها در مدل شبیه سازی شده راهروی سرد اين مدل پیشنهاد گرديد.

-1مقدمه
ديتاسنتر6يا مرکز داده به مکانی گفته میشود که گروه
عظیمی از سرورهای کامپیوتری و تجهیزات شبکه با استفاده
از امکانات زيرساختی و ارتباطی برای رايانش و میزبانی
مجموعه بزرگی از دادهها ،گرد هم آمده باشند .بهبیانديگر،
ديتاسنتر محل استقرار تعداد زيادی از سرورهای کامپیوتری
است که در کنار يکديگر و بدون وقفه ،امور مربوط به رايانش،
ذخیرهسازی و انتقال دادهها را انجام میدهند .ساختمان
اغلب اين مراکز ،دارای سیستمهای امنیتی پیشرفته ،سیستم
تهويه ،اطفاء حريق و سیستم توزيع برق است که به سامانه
برق اضطراری 7و ديزل ژنراتور مجهز شدهاند .پیادهسازی يک
ديتاسنتر ،عموم ًا بر پايه شبکه عظیمی از منابع پردازشی و
* پست الکترونیک نويسنده مسئولm.khodabandeh@urmia.ac.ir :

 .1استاديار ،دانشکده مهندسی عمران ،دانشگاه سمنان
 .2استاديار ،دانشکده مهندسی عمران ،دانشگاه سمنان
 .3استاديار ،دانشکده مهندسی عمران ،دانشگاه سمنان
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ذخیرهسازی صورت میپذيرد .ازآنجاکه انتشار گرما در سرور
رکها دائماً در حال افزايش است ،بنابراين طراحی مناسب
سیستم تهويه هوا در مرکز داده برای جلوگیری از تخريب
دستگاهها ناشی از گرمای زياد اهمیت دارد .بیش از نیمی از
انرژی مصرفی يک مرکز دادهی معمول ،در زيرساختهای
فیزيکی صرف میشود[.]44
مدلسازی عددی و شبیهسازی چگونگی گردش هوا در
تجهیزات موجود در مراکز داده و تحلیل چگونگی توزيع
دمای داخل تجهیزات بهدلیل تخمین عملکرد گردش هوا در
مراکز داده موردنیاز است.
با توجه بهمصرف انرژی باالی تجهیزات زيرساختی در مراکز
داده پژوهشگران بهتحلیل مشکالت مراکز داده میپردازند و
4
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6
Data centers
7
UPS
5

سال بیستم ،شماره  ،68بهار 1401

بررسی عددی تأثیر روشهای توزيع هوا در میزان خنکسازی مرکز داده

36

نهايت ًا آنها را منتشر مینمايند [ ، ]1در بررسی صورت گرفته
مابین سالهای  2008و  ، 2021نگرانی ناشی از سرمايش
مراکز داده در اولويتهای اول پژوهشگران است [،20 ،6 ،5 ،3
 .]45دفع حرارت ناشی از کارکرد تجهیزات در مراکز داده را
میتوان ،يکی مصرفکنندگان منابع برق در سراسر جهان
دانست .روشهای سُنّتی که برای خنکسازی و دفع حرارت
در مراکز داده و اتاقهای سرور (معروف به سیستم
خنککننده اتاق) مورداستفاده قرار میگیرد به اين صورت
1
است که هوای سرد بعد از طی مسیری طوالنی در پلنوم
کف کاذب به محفظه سرورها میرسد که اين امر منجر بهافت
فشار زياد (𝑷∆) بهدلیل انسداد کابلها و تلفات گرما ( 𝒔𝒔𝒐𝒍𝑸)
برای هوای تأمینشده میشود و از ديگر اِشکاالت و نقاط
ضعف اين روش گردش هوای گرم و بایپس 2هوای سرد
درروش سُنّتی خنکسازی مراکز دادهاست .اخیراً پژوهشگران
و محققان بر استفاده از استراتژیهای نوين و تکنیکهای
متفاوت سیستمهای خنککننده برای دفع حرارت در مراکز
داده متمرکزشدهاند .سیستمهای خنککننده مراکز داده
اخیراً توسعهيافتهاند و از معماری رديفی 3که درآن واحدهای
 CRACبهروش متناوب توزيع میشوند و در میان محفظه
سرورها قرار میگیرند بهره میبرند بهسرعت در حال
گسترش هستند .از مزايای اين چیدمان میتوان بهکوتاه
شدن مسیرهای هوايی و درنتیجه کاهش افت فشار و اتالف
گرما اشاره کرد .
هدف اصلی هر سیستم خنککننده در مرکز داده ،دفع
حرارت تولیدشده توسط تجهیزات فناوری اطالعات ( )ITبه-
روشی کارآمد (ازنظر) انرژی است .مراکز داده بايد بهگونهای
ساخته شوند که در آنها هوای خنک کافی در ورودی رکها
وجود داشته باشد تا از گرم شدن بیشازحد تجهیزات و ايجاد
خسارات جلوگیری بهعمل آيد .از طرف ديگر در صورتیکه
دفع حرارت بهصورت بهینه انجام شود در انرژی مصرفی
مراکز داده صرفهجويی چشمگیری صورت خواهد گرفت ،در
همین خصوص ايالل در گزارش]1[CANOVATE 101 4
که سیستم خنککننده رديفی تازه توسعهيافته را با سیستم
خنککننده سُنّتی مبتنی بر اتاق (خنککننده محیطی)
مقايسه نمود و واحدهای خنککننده رديفی ( 5)IRUsرا
پیشنهاد داد .آنها گزارش نمودند که سیستم خنککننده

مراکز داده در شرايطی طراحی میشوند که فضای عمومی
اتاق تجهیزات ،6شرايط مناسبی بر طبق استاندارهای موجود
داشتهباشند [ ،]2افزايش قابلیتهای محاسباتی با افزايش
تعداد رکها و تراکم قدرت در مراکز داده [ ]3،4متناظر است،
بنابراين بايد در هنگام طراحی ،کاهش مصرف انرژی را نیز
در نظر داشت .بههمین جهت افزايش تعداد تجهیزات
سرمايشی و توان آنها روش مناسبی برای بهبود و مديريت
جريان هوا در مراکز داده نیست و جهت کاهش مصرف انرژِی
و کاهش هزينههای تجهیزات سرمايشی راهحلهای ذيل
پیشنهاد میشود :
افزايش دمای آب سرد شده
کاهش قدرت فن
بهبود عملکرد سیستمها
مديريت گردش هوا
فناوری راهروی سرد و گرم اولین بار در سال  1992معرفی
شد [ ،]5سپس فناوریهای ديگری چون سرمايش رديفی با

ب :پیکربندیهای ”پلکانی و نامتقابل“

7

شکل  – 1نحوه چیدمان IRUها
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بهصورت رديفی ،بهترين گزينه خنککننده برای مراکز داده
با تراکم باال است .در شکل ( )1در دو قسمت الف و ب
چیدمان متفاوت IRUها ( ،يعنی همراستا و پلکانی و
نامتقابل) نشان دادهشدهاست.

In-Row Cooling Units
plenum
6
staggered
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خدابنده ،پورمحمود و میرزائی

محفظه بندی راهروی گرم [ ،]6محفظه بندی راهروی سرد
[ ]7و سرمايش سقفی [ ]8بهمنظور بهبود عملکرد سیستمها
معرفی شد .بهتدريج تمرکز بر مراکز داده با تراکم باال و بهبود
مصرف انرژی مراکز با استفاده از دينامیک سیاالت محاسباتی
و روشهای جديد در استفاده از انرژیهای تجديد پذير مانند
انرژیهای خورشیدی ،پیلهای سوختی ،استفاده از
حالتهای اکونومايزر 1و روش خنککننده رايگان 2مدنظر
قرارگرفت[.]45
توزيع مناسب هوای سرد برای عملکرد مناسب سرورها
ضروری است .دوعاملی که باعث کاهش راندمان سیستم
سرمايشی میشوند جريان بازگشتی 3و جريان عبوری 4نام
دارند .جريان برگشتی عبارت است از بازگشت هوای گرم به-
راهروی سرد و جريان عبوری بهجريان سردی که بدون خنک
کاری رکها از راهروی سرد عبور کرده و بهواحد سرمايش
برمیگردد گفته میشود .استفاده از شاخصهای دمايی به
درک کار آيی و عملکرد توزيع هوا کمک میکند .شارما و
همکاران [ ]36دو پارامتر بیبعد شاخص گرمای تولیدی5
( )SHIو شاخص گرمای برگشتی )RHI( 6را برای ارزيابی
عملکرد دمايی مراکز داده معرفی نمودند .از آنجايیکه
راهروبندی يکی از روشهای بهبود توزيع هوا در مراکز داده
میباشد ،در اين مقاله ابتدا يک مرکز داده را که توزيع هوای
ورودی در آن از طريق کف کاذب تأمین میشود موردمطالعه
و بررسی قرار خواهدگرفت و سپس با مدل راهروبندی شده
مقايسه میگردد و با مدلسازی  CFDکانتورهای دما در سه
ارتفاع محاسبه خواهد شد و در ادامه ابتدا ماکزيمم و مینیمم
دما که برای ما اهمیت دارند را بررسی و بعدازآن نتايج فوق
و باحالت اولیه مقايسه خواهد شد .در پايان با کمک
شاخصههای دمايی به بهترين حالت از بین موارد پیشنهادی
انتخاب میگردد.

دريافتند که فرآيند خنکسازی در مدل رديفی ،
منعطفترين حالت است ،آنها گزارش دادند که خنکسازی
مبتنی بر اتاق برای خنک کردن کل اتاق است و سیستمهای
خنککننده رديفی واحدهای  CRACبا خنکسازی
رديفهای رکها با مسیرهای کوتاهتر جريان هوا همراه می-
باشند ،در حالیکه خنککننده مبتنی بر رک برای خنک-
کردن يک رک با حداقل مقدار حجم هوا و ظرفیت
خنکسازی است .لین و آوِالر [ ]3ايده خنکسازی رديفی و
علت مناسب بودن آن برای متعادل کردن ظرفیت
خنکسازی با بارهای حرارتی را ارائه کردند .استفاده از
چیدمان رديفی برای خنکسازی مراکز داده  ،بهعنوان
فناوری نسل بعد است که توسط رکهای سرور استرالیا
( 10)SRAموردتوجه قرارگرفته است[ ،]4آنها اظهار داشتند
که استفاده از سیستمهای خنککننده رديفی ،میتواند در
مدتزمان ساخت مرکز داده صرفهجويی نمايند و در کاهش
اختالط هوا نیز مؤثر است.
گُنگ و همکاران [ ]5تحقیقات مربوط بهخنکسازی مراکز
داده را به چهار گروه طبقهبندی کردند که عبارتاند از:
( )1مديريت هوا
( )2فناوری خنکسازی
( )3سیستمهای تهويه مطبوع
( )4کار آيی انرژی.
جین و همکاران [ ]6در مورد پیشرفت اخیر در ارزيابی
مديريت حرارتی برای مراکز داده يک مطالعه مروری ارائه
کردهاند ،آنها نتايج خود را در سه بخش کلی طبقهبندی
کردند که عبارتاند از:
( )1استراتژیهای مديريت حرارتی
( )2تکنیکهای صرفهجويی در انرژی مانند خنکسازی
آزاد و بازيابی گرما
( )3بررسی معیارهای ارزيابی حرارتی
آنها در ادامه گزارش دادند که مطالعات آماری روی مديريت
حرارتی و ارزيابی سیستمهای خنککننده مربوط برای مراکز
داده هنوز کمبودهايی وجود دارد .چو و ونگ [ ]7مديريت
جريان هوا در مراکز داده را موردمطالعه مروری خود
قراردادند  ،و سپس جريان هوا در مرکز داده را به :

1

6

2

7

مبانی نظري
گزارش الکترونیکی  130اشنايدر الکترونیک که توسط
دونالپ و راسموسِن [ ]2انجام گرديد ،بین سه مدل سیستم
خنککننده در مرکز داده مقايسه انجام دادهاست :سیستم
خنککننده سطح اتاق ،7سیستم خنککننده رديفی 8و
سیستم خنککننده مستقل برای محفظه سرور .9آنها
Economizer
Free Cooling
3
Recirculation
4
Bypass
5
Supply Heat Index
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()1مسیرهای طوالنی
( )2مسیرهای کوتاه
طبقهبندی کردند و در ادامه گزارش دادند که روش
مسیرهای طوالنی مانند خنکسازی اتاق ،دارای مشکالتی از
قبیل ” :گردش مجدد هوای داغ1و بای پس هوای سرد می
باشند .درحالیکه روش مسیرهای کوتاه جريان هوا به کاهش
تلفات کمک میکند.
واتسون و ونکیتِسواران [ ]8يک آنالیز دينامیک سیاالت
محاسباتی ( 2)CFDبرای خنک کردن عمومی مرکز داده
انجام دادند .نادا و سعید [ 9و  ]10بر روی تأثیر اعماق پلنوم
بر مديريت حرارتی جريان هوا در داخل مراکز داده و تأثیر
طرح و جانمايی واحدهای  CRACبر مديريت حرارتی مرکز
داده پرداختند و تحقیقات عددی انجام دادند که در اين
مطالعه ،مقايسهای بین قرارگیری واحدهای  CRACدر
راستای رديف رکها و قرارگیری آنها عمود بر رديف رکها
انجام گرديد .نادا و همکاران [ 11و  ]12تأثیر استفاده از
پیکربندیهای مختلف  CRACو تأثیر تغییر فضای بین
CRACها و محفظه سرورها را موردمطالعه قراردادند .فرناندو
و همکاران [ ]13نشان دادند جريان گرمای مرکز داده چگونه
میتواند بهصورت مقیاس پايین شبیهسازی شود .هوانگ و
همکاران [ ]14شبیهسازی عددی و تحلیل مقايسهای
توزيعهای مختلف جريان هوا را در مراکز داده انجام دادند.
حسن و همکاران [ ]15برای پايش توزيع دما در مرکز داده،
تحلیل  CFDانجام دادند .ماکِدو و همکاران [ ]16در مطالعه
موردی خود که برای بهبود پايداری 3در مرکز داده واقعی
انجامشده بود ،جريان هوا و عملکرد حرارتی را بهطور عددی
موردمطالعه قراردادند .نادا و همکاران [ ]17با استفاده از
زوايای مختلف تأمین هوای سرد از کاشیهای سوراخدار و
شبیهسازی عددی توزيع جريان هوا و راندمان انرژی در
سیستم تهويه مطبوع کف کاذب را انجام دادند.
نادا و همکاران [ ]18تأثیر استفاده از نسبتهای مختلف
سوراخکاری 4برای کاشیهای سوراخدار کف کاذب بهمنظور
به دست آوردن توزيع دمای بهینه در نسبت سوراخکاری 25
درصد را بهطور تجربی موردمطالعه قراردادند .همچنین نادا و
اِلفکی [ ]19يک تحقیق تجربی از مراکز داده با تراکم نیروی

باال را با استفاده از يک مدل فیزيکی مقیاسپذير بهترتیب
برای بررسی تأثیر افزودن پارتیشن راهرو 5و سیستمهای
مهار 6راهرو انجام دادند .مِنگ و همکاران [ ]20تأثیر محیط
حرارتی يک مرکز داده با مقیاس کوچک واقع در چین را
بهطور تجربی تحلیل نمودند .نادا و همکاران [ 21و  ]22يک
مطالعه تجربی انجام دادند که مشکل ناهمگنی 7حرارتی
معماری خنککننده اتاق را حل میکند .در اين مطالعات،
آنها تحقیقات تجربی را در مورد مديريت حرارت در اتاقهای
سرور را تحت شرايط نیروی مختلف انجام دادند .بیهُپت و
همکاران [ ]23به بررسی تأثیر ”انسدادهای زير کف8
مورداستفاده در معماریهای خنککننده سُنّتی بر عملکرد
مراکز داده پرداختند .چو و همکاران [ ]24برای جايگزينی
يک سیستم خنککننده مبتنی بر اتاق با يک سیستم
خنککننده مبتنی بر رديف در کُره ،يک مطالعه تجربی انجام
دادند که در آن از شش شاخص عملکردی برای مقايسه بین
دو سیستم مذکور استفادهشده است .چو و وو [ ]25برای
بهبود عملکرد حرارتی مرکز داده ،يک مطالعه تجربی بر روی
سیستم خنککننده مبتنی بر رديف که بهتازگی توسعهيافته
است انجام دادند .ژانگ و همکاران [ ]26اثرات استفاده از
مجاری هوای زير کف Tشکل بر يکنواختی جريان هوا و
بهینهسازی آن در داخل مرکز داده مدوالر را بهصورت تجربی
موردبررسی قراردادند.
اخیراً جین و همکاران [ ]27به مقايسه مديريت حرارتی و
راندمان انرژی بین سیستمهای کف کاذب و مبتنی بر رديف
که برای خنکسازی مراکز داده مورداستفاده قرار میگیرند
پرداختند .معظّمیِگودرزی و همکاران [ ]28با مقايسه میزان
دبی جريان هوای موردنیاز هر معماری در دمای ثابت هوای
تأمینشده و دمای موردنیاز هوای تأمینشده در دبیهای
مختلف جريان هوا ،تأثیر معماری خنککننده را بر مرکز داده
یگودرزی و همکاران []29
موردمطالعه قراردادند .معظّم ِ
برای مدلسازی توزيع دما در  ITبا معماری خنککننده
مبتنی بر رديف از ”اصل يادگیری ماشین 9استفاده کردند.
يوان و همکاران [ ]30اعتبار طراحی برای جانمايی سرور
کج 10بهمنظور بهبود سیستم مديريت جريان هوا در مرکز
داده را نشان دادند.

1

6

2

7

hot air recirculation
Computational Fluid Dynamics
3
Sustainability
4
perforation
5
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يوان و همکاران [ ]31در مطالعه تجربی و عددی خود ،اثرات
”موجگیرهای ترمینال سمت پايینتر 1سرورها را بر مديريت
جريان هوا با توجه به گسترش مدلسازیهای عددی [-32
 ]34-33بهمنظور کاهش زمان و هزينههای طراحی بررسی
کردهاند.

معیارهاي ارزیابی حرارتی
برای ارزيابی کار آيی و عملکرد حرارتی يک مرکز داده بايد
از پارامترهای مختلفی استفاده شود .بیشتر اين پارامترها
مربوط به دمای تأمینشده و برگشت  CRACها و واحدهای
رکها است .جین و همکاران [ ]35بیشتر معیارهای ارزيابی
حرارتی را با توجه به هر يک از پارامترهای نشانگر ،2عملکرد
پايش رفتار حرارتی و راندمان نیروی سیستم خنککننده
مورداستفاده برای مراکز داده ،در شاخصهای گروهبندیشده،
فهرست و گروهبندی کردند .شارما و همکاران [ ]36برای
تحلیل و ارزيابی میزان انحراف از وضعیت ايده آل اتاقهای
سرور 3واقعی ،دو پارامتر بدون بُعد تعريف کردند .پارامترهای
آنها  SHIو  RHIنامگذاری شدند ،با استفاده از آنها می
توان درجه مخلوط شدن منبع هوا در راهروی سرد را با هوای
گرم اطراف  ،قبل از ورود به سرور  ITبهصورت کمّی بیان
کرد .هِرلین [ 37و  ]38شاخص خنککننده رک ( 4)RCIو
شاخص دمای بازگشت ( 5)RTIرا به ترتیب در سالهای
 2005و  2007مطرح کرد .اين معیارها مستقیماً به اين
موضوع میپردازند که آيا  CRACمیتواند بهطور مؤثری
تجهیزات  ITرا خنک کند يا خیر .مقدار بهینه برای شاخص
 100 ،RTIدرصد است RTI .باالتر از  100درصد برگردش
مجدد داللت دارد و  RTIکمتر از  100درصد به معنای بای
پس هوا است.برای به دست آوردن عملکرد الگوی جريان هوا،
شاخص بتا ( )βتوسط اشمیت و همکاران [ ]39تعريف
گرديد .دامنه مقادير  βبین صفرتا  1است .اگر مقدار βصفر
باشد بهمعنای عدم ”گردش مجدد 6هواست ،درحالیکه اگر
مقدار  βباالتر از  1باشد نشاندهنده ”خود گرم شدن 7است.
ژو [” ]40ضريب استفاده از انرژی )ηr( 8را تعريف نمود که
برای محاسبه راندمان حرارتی جريان هوا در مراکز داده
مورداستفاده قرار میگیرد .از اين پارامتر بهعنوان مرجعی

جدول -1شاخصهای ارزيابی عملکرد حرارتی مرکز داده
شاخص
β
𝑟𝜂

معادالت
𝑓𝑒𝑟𝑇 𝑇𝑖𝑛 −
𝑛𝑖𝑇 𝑇𝑜𝑢𝑡 −
𝑓𝑒𝑟𝑇 𝑇𝑜𝑢𝑡 −
𝑓𝑒𝑟𝑇 −

IOM

CI

=𝛽

𝑛𝑖𝑇𝜂𝑟 = 𝑇𝑜𝑢𝑡 +
2

𝑛𝑖𝑚𝑇𝑖,𝑚𝑎𝑥 − 𝑇𝑖,
= 𝑀𝑂𝐼
𝑖𝑇 𝑇𝑜 −
𝑠𝑒𝑖𝑐𝑒𝑝𝑠 𝑓𝑜 𝑠𝑠𝑎𝑚
𝑑𝑖𝑢𝑙𝑓 𝑓𝑜 𝑠𝑠𝑎𝑚 𝑙𝑎𝑡𝑜𝑡

= 𝐼𝐶

جرم نمونهها تقسیمبر جرم کل سیال
𝐼𝐶 𝑅𝐼 = 1 −

RI

هدف انجام مطالعه حاضر
با بررسی تحقیقات حاضر میتوان نتیجه گرفت که معماری
های جديد مورداستفاده برای خنکسازی مراکز داده ،تحت
عنوان خنککننده رديفی ،در مقايسه با ساير سیستمهای
سُنّتی خنککننده مرکز داده عملکرد بهتری دارند.
بااينوجود ،تحقیقات در مورد ارتقای عملکرد حرارتی و انرژی
معماریهای خنککننده رديفی با استفاده از نحوه توزيع دما،
بهطور کامل بررسی نشدهاند .هدف اين پژوهش ،بررسی
مديريت سیستم توزيع دما در واحد خنککننده در رکهای

1

7

2

8

Lower side terminal baffles
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4
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5
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6
recirculation
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برای اندازهگیری درصد مخلوط شدن هوای سرد و گرم
استفاده میشود .هرچه مقدار ضريب استفاده از انرژی ()ηr
بیشتر باشد ،مديريت حرارتی مراکز داده بهتر خواهدبود .تیان
و همکاران [ ]41شاخص اختالط ( 9)IOMرا ارائهکردند که
برای نشاندادن عملکرد حرارتی مرکز داده مورداستفاده قرار
میگیرد .مقادير پايینتر  IOMنشانگر محیط گرمايی بهتری
میباشد .مقدار باالتر  IOMنشاندهنده احتمال باالتر وجود
يک نقطه داغ موضعی در محل رک میباشد .ونگیلدر و
شريواستاوا [ ]42برای گرفتن کار آيی و عملکرد خنکسازی
فقط بر اساس جريان هوا همراه با تأمین هوای خنککننده
به يک رک يا حذف هوای گرم از يک رک ،شاخص گرفتن
( 10)CIو شاخص گردش مجدد ( 11)RIرا پیشنهاد دادند.
جدول  1تعريف و توضیح معیارهای مختلف محیط حرارتی
مورداستفاده برای ارزيابی عملکرد حرارتی مراکز داده را نشان
میدهد.

self-heating
Energy Utilization Coefficient
9
Index of Mixing
10
Capture Index
11
Recirculation Index
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مراکز دادهاست ،بهنحویکه بتوان بهینهترين حالت را معرفی
نمود .بهعبارتی در اين مطالعه ،تالش میشود دستورالعملها
و رهنمودهايی برای توزيع جريان هوا تعیین گردد که نهايت ًا
منجر بهبهبود عملکرد محیطهای حرارتی و راندمان انرژی
شود .

معادالت حاكم بر مسئله
مدل عددی مرکز داده شبیهسازیشده ،با استفاده از بسته
نرمافزاری  6SIGMADCXمدلسازی شدهاست و معادالت
بنیادی در وضعیت پايدار 1در يک میدان سهبعدی تراکم
ناپذير و توربوالنس حل گرديدهاند .با توجه بهاينکه جريان در
مرکز داده مغشوش است ،برای مدلسازی عددی جريان
تراکم ناپذير در سالن مرکز داده ،عالوه بر معادالت بقای جرم،
مومنتم و انرژی ،بايستی يک مدل توربوالنس نیز برای ايجاد
اثر اغتشاش بهکاررود .معادالت سهبعدی میدان جريان ،برای
بقای جرم ،بقای مومنتم و بقای انرژی بهصورت زير هستند:

()9

()10

∂
+
) 𝐽̂𝑢 𝑙̂𝑢𝜌(−
𝑗𝑥∂
1
∂
∂
𝑇∂
] 𝑓𝑓𝑒) 𝑗𝑖𝜏( 𝑖𝑢 +
= ]) 𝑗𝑢 𝑗𝑢 [𝑢 𝜌 (ℎ +
𝑓𝑓𝑒𝑘[
𝑖 𝑖𝑥∂
𝑥∂
𝑥∂
2
𝑗
𝑗

()11

𝑘𝑒𝑓𝑓 = 𝐾 +

معادالت مربوط بهمدل توربوالنس  k-εدر معادالت  12و 13
ارائهشدهاند .در اين معادالت  kنشاندهنده انرژی جنبشی
توربوالنس 2و  εنیز نشاندهنده نرخ اتالف آن میباشد .لذا k
و  εاز معادالت انتقالی زير محاسبه خواهند شد:
()12

]  k



( k ) 
(  ku i ) 
) [(   t
t
x i
x j
 k x j
M

()13


]
x j

)

t






[(  
j

G k G b   Y




(  ) 
( u i ) 
t
x i
x

2
k

(G k  C 3G b )  C 2 


k

C 1

Steady state
Turbulence Kinetic Energy
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همچنین  kσو  εσنمايانگر عدد پرانتل توربوالنس بهترتیب
برای  kو  εمیباشند که مطابق زير در نظر گرفتهشدهاند:
σk = 1.0, σε = 1.3

ويسکوزيته توربوالنس  tμنیز با توجه به مقادير  kو  εبهترتیب
زير محاسبه میگردد:
()14

2

t   C k



Cμ = 0.09

) 𝑗𝑢 𝑖𝑢𝜌(∂
𝑝∂
∂
𝑘𝑢∂ ∂𝑢𝑖 ∂𝑢𝑗 2
=−
+
[ 𝜇[
+
𝛿 −
]]
𝑗𝑥∂
𝑗𝑥∂ 𝑗𝑥∂
𝑘𝑥∂ 𝑗𝑖 ∂𝑥𝑗 ∂𝑥𝑖 3

𝑡𝜇 𝑝𝑐
𝑡𝑟𝑃

C1ε = 1.44, C2ε = 1.92

 μCثابتی است که بهصورت زير تعیین میگردد:

) 𝑗𝑢𝜌(∂
=0
𝑗𝑥∂

()8

که در اين معادالت  Gkنشاندهنده تولید انرژی جنبشی
توربوالنس به علت گراديان سرعت میانگین Gb ،3نشاندهنده
تولید انرژی جنبشی توربوالنس در اثر نیروی شناوری و YM
نشاندهنده سهم نوسانات سرعت در جريان آشفته تراکم
پذير میباشد .همچنین  C2ε ،C1εو  C3εضرايب ثابتی هستند
که با توجه به راهنمای برنامه فلوئنت بهصورت زير تعیین
میشوند:

1
2

قابلذکر است که در اين شبیهسازی عددی ،برای حل
معادالت حاکم از روش حجم محدود 4استفادهشدهاست .برای
دقت باالی محاسبات ،گسستهسازی ترمهای جابجايی و
پخش با استفاده از روش مرتبه دوم انجامگرفته و چون سیال
عامل تراکم ناپذير در نظر گرفتهشده ،برای وابسته کردن
میدان سرعت و فشار ،از الگوريتم معروف SIMPLE
استفادهشدهاست .درواقع بايد گفت ،برای کوپل کردن سرعت
و فشار درروش حل تفکیکی ،در محاسبات حالت پايدار ،از
اين الگوريتم استفاده میشود که از رابطه بین اصالحات فشار
و سرعت استفاده میکند تا قانون بقای چرم را برآورده کند
و میدان فشار را بهدستآورد.
ساير معادالتی که در اين تحقیق مورداستفاده قرارگرفتهاند
در جدول  2آورده شدهاست .شاخصهای عمومی برای
عملکرد بهتر توزيع هوا در مراکز داده عبارتاند از:
 .RCI, SHI, RHI, RTIمهمترين شاخص که ابتدا بررسی
میشود و بیانگر سرمايش رکهاست  RCIاست و اگر مقدار
آن در محدوده قابلقبول باشد ،ساير شاخصها بررسی
میگردد.

3

eneration of Turbulence Kinetic Energy Due to the Mean Velocity
Gradients
4
Finite Volume
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جدول -2شاخصهای ارزيابی حرارتی مرکز داده
شاخص

معادالت

SHI

δQ
= SHI
Q + δQ

حالت پايه  +سپر حرارتی در کف کاذب
حالت پايه  +راهروی گرم
حالت پايه  +راهروی سرد
حالت پايه  +راهروی سرد به همراه کانال هوای برگشتی

افزايش آنتالپی ناشی از نفوذ در راهروی سرد تقسیمبر
افزايش آنتالپی کل در خروجی رک
RHI

Q
Q + δQ

= RHI

کل گرمای خارجشده بهوسیله واحدهای  CRACتقسیمبر
افزايش آنتالپی کل در خروجی رک
RCIHIGH

RCI

= [1
Total Over Temperature
] 100%
Max Allowable Over Temperature
RCILOW
−

شکل  -2نمای سالن ديتای موردمطالعه

= [1

RTI

Total Under Temperature
] 100%
Max Allowable Under Temperature
Treturn − Tsupply
[ = RTI
] × 100%
∆Tequipment

−

شبیهسازي مركز داده نمونه
فضای نمونه موردبررسی يک سايت مرکز داده در اتاقی با
ابعاد  12×10×3.44مترمکعب میباشد که در شکلهای ()2
و ( )3نشان دادهشدهاست.
اين مرکز شامل  20رک میباشد که بار حرارتی هر رک 3
کیلووات است .سیستم توزيع هوای زيرسطحی با ارتفاع کف
کاذب  0.64متر برای سرمايش رکها در نظر گرفتهشده
است .بار حرارتی کل مرکز داده  89.6کیلووات محاسبهشده
است .بعد از اعتبار سنجی حل عددی بهجهت انتخاب بهترين
حالت جانمايی و بیشترين راندمان از يک واحد سرمايش با
ظرفیت  60کیلووات استفادهشده است .بهعبارتديگر پکیج
سرمايشی در نظر گرفتهشده بايد در بهترين حالت جانمايی
تجهیزات قرار بگیرد که جوابگوی نیاز سرمايشی مرکز داده
باشد .در اين پروژه ،سیستم توزيع هوا از کف کاذب
(زيرسطحی) و بازگشت هوا بدون کانالکشی بهعنوان مدل
پايه در نظر گرفتهشدهاست.
بهطورکلی شاخصهای سرماي شی معرفی شده در حالتهای
ذيل موردبررسی قرار میگیرد:
حالت پايه
حالت پايه  +کانال هوای برگشتی به پکیج برودتی
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شکل  – 3فضا و محل قرارگیری تجهیزات

شرایط مرزي
با توجّه به معماری حرارتی سالن مرکز داده ،فرضیات زير در
تعريف سیستم از مدل حاضر در نظر گرفتهشدهاست:
 .1محل و مقدار جريان ورودی مشخص است و میتواند
اندازهگیری شود .در هر کاشی مشبّک ،با استفاده از يک
جريان هود و يا جريان خروجی از مدلهای پلنوم شبیهسازی
عددی ،سرعت جريان مشخص است.
 .2محل و مقدار بازگشت جريان بههر واحد سرمايش،
از شرايط حالت پايدار پیروی میکند( .بهعنوانمثال ،کل
جريان بازگشتی بهواحد سرمايش ،بايد با جريان خروجی از
هر واحد مطابقت داشته باشد).
 .3محل و مقدار بار حرارتی در سراسر اتاق مشخص و
قابلمحاسبه است .بهعبارتی عمق ،عرض ،طول و ارتفاع هر
رديف از رکها ،همراه با بار حرارتی در هر يک از آنها،
مشخص است و با توجه بهبار حرارتی بهدستآمده ،پکیج با
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ظرفیت مناسب انتخاب میگردد.
 .4بهعلت ايزوله بودن سالن مرکز داده ،ديوارها
آدياباتیک فرض شده و از اثرات تشعشع صرفنظر گرديده
است.

اعتبارسنجی حل عددي
در تحقیق حاضر برای اطمینان از صحت حل معادالت جريان
و حرارت سیال توسط نرمافزار  ،SIGMADCX6مدلسازی
يک مرکز داده واقعی که چیدمان تجهیزات مشابه شکل ()3
میباشد ،توسط نرمافزار صورت پذيرفت و سپس توزيع دمای
حاصل از شبیهسازی فضای نمونه موردنظر با اين نرمافزار
توسط دادههای تجربی در يک راستا مورد مقايسه قرارگرفته-
است .همانطور که در شکل ( )2نشان دادهشدهاست رکها
را شمارهگذاری کرده و ورودی رکها بهعنوان نقطه موردنظر
انتخاب میگردد .حال دمای ورودی بهرک موردنظر را با
دماسنج در ارتفاع  1متر خوانده و با نتايج حاصل از
شبیهسازی عددی در شکل ( )5مقايسه میشود.

بررسی عددی تأثیر روشهای توزيع هوا در میزان خنکسازی مرکز داده

دارای صحت قابلقبولی با دادههای تجربی میباشند ،زيرا
کمتر از ده درصد با دادههای تجربی اختالف دارند؛ بنابراين
اين مدل مناسب برای ادامه کار انتخاب میگردد.

نتایج
با توجه بهبهرهگیری از مدلسازی سهبعدی و ارائه کانتورهای
سهبعدی دما ،کف کاذب بهصورت کمرنگ در تصاوير به-
نمايش درآمدهاست .کانتور های دمايی در شکلهای ( )6تا
( )11نشان دادهشدهاند .الزم بهذکراست بهجهت مقايسه بهتر
مقیاس نمايش کانتور های زير همگی در بازه دمايی  10تا
 40درجه سانتیگراد ترسیمشدهاست .همانگونه که در
شکلها مشاهده میشود ،هوای خنک توانايی جاری شدن در
ارتفاعهای باالتر را ندارد .با توجه بهاينکه وظیفه اصلی
سیستم سرمايش يک مرکز داده جلوگیری از افزايش دما در
هر يک از راکهای داده میباشد .لذا بايد مطمئن بود که
هیچگونه افزونگی دما در کل سالن وجود ندارد [.]43

شکل  – 6کانتور توزيع دما در حالت اول

شکل  – 4دمای اندازهگیری شده با دماسنج در ورودی بهيکی از
رکها در ارتفاع  1متر از کف کاذب

شکل  – 7کانتور توزيع دما در حالت دوم

شکل  – 5مقايسه نتايج تجربی و عددی با همديگر در کار حاضر

همانطور که انتظار میرفت با توجه بهتوزيع دما در شکل
( )6نتايج حاصل از شبیهسازی با استفاده از نرمافزار موردنظر
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خدابنده ،پورمحمود و میرزائی

شکل  – 9کانتور توزيع دما در حالت چهارم

شکل  – 10کانتور توزيع دما در حالت پنجم

شکل  – 11کانتور توزيع دما در حالت ششم

مطابق شکلهای ( )6تا ( )11مشاهده میشود که در حالت
اول که حالت پايه میباشد ،دمای عمومی تجهیزات بسیار
باالست .در حالت دوم که کانال هوای برگشتی بهحالت پايه
اضافهشدهاست؛ دمای عمومی سايت و تجهیزات در حد
مطلوب قرار دارد .در حالت سوم که حالت پايه بههمراه سپر
حرارتی در کف کانال کاذب میباشد؛ مالحظه میشود که
دمای عمومی سايت و تجهیزات باالست ولی نسبت بهحالت
پايه مطلوبتر است .در حالت چهارم که راهروی گرم بهحالت

پايه اضافهشده است؛ مشاهده میشود که دمای عمومی
سايت در حد مطلوب قرار دارد ولی تجهیزات موجود در
رکها گرمای بااليی را تجربه میکنند .در حالت پنجم هم
که حالت پايه بههمراه راهرو سرد میباشد؛ مشاهده میشود
که دمای عمومی سايت و تجهیزات در وضعیت نرمال قرار
دارند .درنهايت حالت ششم که حالت پايه بههمراه راهرو سرد
و کانال هوای برگشتی است؛ سايت و تجهیزات منصوبه در
رکها در وضعیت ايدهآل قرار دارند.
با توجه بهکانتور های دمايی حالتهای دوم ،پنجم و ششم
دارای کمترين دما هستند که عالوه بر محیط رکها فضای
عمومی سايت را نیز خنک میکنند .در اين حالتها انرژی
مصرفشده بهجای خنک کاری رکها صرف سرمايش
مناطقی میشود که نیازی بهسرمايش ندارند .بهنظر میرسد
در اين حالتها میتوان تعداد سرورها و بار حرارتی را افزايش
داد .در حالتهای پنجم و ششم که بهصورت راهرو سرد
هستند؛ مینیمم دما در درون محفظهی بسته در راهرو سرد
مشاهده میشود که میتواند يک حالت بهینه برای سرمايش
رکها باشد .با مقايسه حالتهای اول و دوم میتوان مشاهده
نمود که ايجاد کانال برگشت هوا راهکار خوبی برای سرمايش
رکها میباشد و ايجاد سپر حرارتی در کف کاذب تا حدودی
میتواند دما را نسبت بهحالت پايه کاهش دهد.

نتایج تخمین شاخصهاي دمایی
بعد از شبیهسازی عددی حالتهای موردنظر ،شاخصهای
دمايی که پارامترهای مهمی در توزيع هوا در مراکز داده می
باشند ،بر اساس محاسبات فوقالذکر استخراج میگردد که با
توجه بهمقدار شاخصها میتوان در مورد وضعیت کلی هر
حالت ،اظهارنظر نمود .در جدول  3نتايج حاصل از تخمین
شاخصها نشان دادهشده است.

جدول  -3نتايج حاصل از تخمین شاخصها
حالت

توضیحات

𝐻𝐺𝐼𝐻𝐼𝐶𝑅

𝑊𝑂𝐿𝐼𝐶𝑅

RTI

SHI

RHI

1

توزيع هوا از کف کاذب،
برگشت هوا شناور

-%131.8

%100

%80.32

0.2074

0.7896

2

کانال برگشتی هوا

%100

%50.81

%69.07

0.2235

0.6652

3

سپر حرارتی در کف
کاذب

-%86.8

%100

%80.24

0.2478

0.7486

4

محفظه بندی راهرو گرم

%97.14

%100

%80.03

0.34

0.6573

5

محفظه بندی راهرو سرد

%100

%100

%81.94

0.0075

0.9887

6

محفظه راهرو بندی سرد
با برگشت هوا

%100

-%23

%74.07

0.0103

0.8927
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بر اساس شاخصهای تعريف شده مشاهده میشود که در
حالت اول و سوم شاخص  RCIمنفی است و اين عدد بیانگر
اين است که رکها دمای بااليی را تجربه میکنند در
حالتهای دوم ،پنجم و ششم شاخص سرمايش رک %100
است که به مقدار ايدهآل رسیده است ولی در حالت 4
شاخص سرمايش رک به حد ايدهآل نرسیده است .در
خصوص شاخص  RTIدر همه حالت ها مقدار زير %100
است و اين میزان بیانگر اينست که جريان بازگشتی وجود
ندارد و جريان های موجود در مدلسازیهای انجامشده
بهصورت عبوری است .بنا بهتعاريف صورت گرفته هرچه
میزان  RHIزياد و  SHIکم باشد به حالت ايدهآل طراحی
سیستم سرمايش برای مرکز داده نزديک شدهايم از اين رو
بهترتیب حالتهای پنجم ،ششم ،دوم و چهارم ايدهآل ترين
حالت ها را از اين حیث برخوردارند .در خصوص شاخص
دمای برگشتی نیز بهترتیب حالتهای چهارم ،اول ،پنجم و
ششم بهترين حالت ها را دارا هستند.
نمودار مقایسه میانگین دما
42
40
38

دما

36
34
32
30
21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

شماره رک ها
میانگین دمای خروجی
2
میانگین دمای خروجی
4

شکل  – 13نمودار مقايسه میانگین دما

ارزیابی مدلهاي مسئله
برای تحلیل بهتر دمايی مدل های مسئله ،نمودار
مقايسهای میانگین دمای ورودی و خروجی در حالتهای
دوم ،چهارم و پنجم بر اساس شماره رک در نمودار شکل
 13قابل مشاهده است .با توجه به جدول شماره  3میتوان
مشاهده نمود حالتهای دوم و پنجم در محدوده دمايی
پائینتری قرارگرفتهاند و شرايط مطلوبتری دارند.

نتیجه گیري
برای کاهش هزينههای انرژی ،تخمین جريان هوا و کار آيی
سیستم سرمايش ،توجه به پیکربندی اتاق سرور در طراحی
اولیه ضروری است .قرار گرفتن ساير شاخصها در محدوده-
های قابلقبول ،بر عملکرد کلی مرکز داده اثر میگذارد .با
توجه به اهمیت دماهای ورودی و خروجی از رکها ،برای
طراحی مراکز داده ،با استفاده از متوسطگیری اين دماها،
به مقايسه حالتهای مختلف پرداختهشد .در اين پژوهش،
با تغییر پارامترهای مختلف که در طراحی يک مرکز داده با
سیستم توزيع هوا مؤثر میباشند و مقايسه شاخصهای
دمايی در آنها نتايج بهصورت زير بهدستآمدند:
پارامترهای مختلف برای تخمین جريان هوا و کار آيی
دمايی در يک مرکز داده که در اين پژوهش از آنها استفاده
شد ،عبارت بودند از :محفظه بندی راهروی سرد،
پارتیشنبندی کف کاذب و کانالکشی هوای برگشت.
با محفظه بندی راهروهای سرد و گرم میتوان دمای هوای
ورودی را ،از محدوده مجاز باالتر برد و اتالف انرژی کمتر و
کار آيی بهتری را خواهیمداشت .کانالکشی هوای بازگشت
و پارتیشنبندی از کف کاذب بهعنوان روشهای تکمیلی
استفاده میشوند که کانالکشی شرايط بهتری ايجاد می
کند و با توجه به مجموع مقايسههای انجامشده،
مناسبترين مدل برای مدل موردبررسی ،حالت  5يعنی
محفظه بندی راهروی سرد پیشنهاد میگردد.
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