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Systémy a spôsoby pre odvod tepla z dátových centier
Opis
OBLASŤ TECHNIKY
[0001] Tento vynález sa všeobecne týka dátových centier. Konkrétnejšie sa tento vynález
týka nových, vylepšených systémov a spôsobov na chladenie serverov dátových centier a
odvod tepla z dátových centier.
DOTERAJŠÍ STAV TECHNIKY
[0002] Dátové centrum je zariadenie používané na umiestnenie počítačových systémov a
súvisiacich komponentov, ako sú klimatizačné systémy. Veľkopriestorové dátové centrá
môžu obsahovať stovky serverov a môžu na napájanie počítačového vybavenia dátového
centra a chladiaceho zariadenia vyžadovať toľko energie ako malé mesto.
[0003] Ako také predstavuje použitie energie spotrebovanej dátovými centrami hlavnú
nákladovú položku. Náklady na energiu v dátových centrách vyplývajú z výpočtových a
sieťových činností, a transformácií výkonu, ktoré využívajú energiu a, ako vedľajší
produkt, generujú teplo. Avšak väčšina nákladov na energiu je spojená s odvodom tepla z
dátového centra. Aktívne zariadenia na hospodárenie s teplom (t.j. klimatizačné systémy)
sú výrazne menej než 100 % účinné, čo znamená, že zariadenia na monitorovanie a
ovládanie tepla prispievajú k problémom s odvodom tepla z dátového centra, pretože
generujú teplo svojou vlastnou prevádzkou.
[0004] V prostredí konvenčného dátového centra sa požadované teploty udržujú pomocou
vyhrievania, ventilácie, klimatizácie (HVAC). Teplota v prostredí sa typicky monitoruje
pomocou termostatu, ktorý zapína a vypína vyhrievanie alebo klimatizáciu tak, aby
udržiaval teplotu nastavenú pomocou termostatu.
[0005] Dokument WO 2014/191533 A1 opisuje chladiaci modul pre centrum spracovania
dát zahŕňajúci prenosnú nosnú konštrukciu (10), v ktorej je umiestnená recirkulačná
komora (20) nakonfigurovaná na prijímanie vratného prúdu (2) vzduchu vychádzajúceho z
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vnútorného priestoru, cez vratný otvor (21), chladiaca jednotka (40) nakonfigurovaná na
chladení prívodného prúdu (3) vzduchu vychádzajúceho z recirkulačnej komory (20) a
jeden alebo viac prívodných ventilátorov (31) nakonfigurovaných tak, aby umožňovali
cirkuláciu prívodného prúdu (3) vzduchu cez chladiacu jednotku (40), pričom ho tlačí do
vnútorného

priestoru cez prívodný otvor (32). Recirkulačná komora (20) je

nakonfigurovaná tak, aby priamo prijímala vonkajší prúd (4) vzduchu prichádzajúci
z vonkajšieho priestoru cez vtokový otvor (22) bez potrubia.
[0006] Dokument US 2011/154842 A1 opisuje, na zníženie spotreby energie a účinnejšie
chladenie výpočtových zariadení v dátovom centre, prívodnú vzduchovú jednotku, ktorá
dodáva vzduch zvonka dátového centra do jednotky úpravy vzduchu, ktorá chladí servery
vo vnútri dátového centra za pomoci dodávaného vzduchu. Používanie vzduchu zvonka
dátového centra namiesto recirkulácie a chladenia vzduchu z vnútrajška dátového centra
znižuje spotrebu energie dátového centra. V jednom uskutočnení je na prívodnú jednotku
vzduchu napojený chladič a/alebo odparovací chladiaci systém na umožnenie ďalšieho
chladenia vonkajšieho vzduchu, než sa uvedie do obehu. Teplo generované servermi v
dátovom centre je zhromažďované, napríklad s použitím tepelných trás napojených na
serverové komponenty, a je využívané chladičom v absorpčnom alebo adsorpčnom procese
na ďalšie znižovanie spotreby energie dátového centra a umožnenie, aby jednotka úpravy
vzduchu mohla ďalej chladiť vonkajší vzduch.
[0007] Dokument US 2010/11 0626 A1 opisuje ohradenie pre informačné technológie s
procesorovým subsystémom a infraštruktúrnym subsystémom v samostatných prepravných
kontajneroch, ktoré v spolupráci spracovávajú informácie. Procesorový subsystém má
zvýšenú hustotu spracovania informácií, pretože sústreďuje systémy na spracovanie
informácií v prvom procesorovom prepravnom kontajneri, ktorý je nesený s
infraštruktúrnym vybavením v druhom infraštruktúrnom prepravnom kontajneri. V jednom
uskutočnení sú prepravné kontajnery usporiadané v stohovanej konfigurácii tak, aby sa
chladený vzduch a výfukový vzduch vymieňali cez vyrovnané prieduchy vytvorené v
strope a podlahe prepravných kontajnerov nastohovaných na seba.
PODSTATA VYNÁLEZU
[0008] Ciele predkladaného vynálezu sú dosiahnuté predmetmi nezávislých nárokov.
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Závislé nároky definujú ďalšie príkladné uskutočnenia predkladaného vynálezu.
[0009] Uskutočnenia poskytujú systémy a spôsoby umožňujúce kombinácie aktívnych a
pasívnych tepelných procesov dátového centra na odvod tepla z prostredia dátového centra
obsahujúceho výpočtové zariadenia, sieťové zariadenia a/alebo systémy na rozvod energie.
[0010] V niektorých uskutočneniach môže systém na odvod tepla z dátového centra
obsahovať nastaviteľný tepelný vtokový systém na prísun studeného vzduchu, rozvodný
systém pre studený a teplý vzduch obsahujúci jednu alebo viac teplých uličiek a jednu
alebo viac studených uličiek, a konvekčný systém, ktorý nasáva studený vzduch cez
zariadenie dátového centra pomocou prirodzene sa vyskytujúcich konvekčných procesov s
cieľom vytláčania teplého vzduchu. To znamená, že niektoré uskutočnenia využívajú
pasívne tlakové rozdiely na vytlačenie teplého vzduchu a privádzajú studený vzduch, a to
buď sami, alebo v kombinácii s aktívnym využitím ventilátorov alebo iných zariadení na
cirkuláciu vzduchu. Navyše sa v niektorých uskutočneniach môžu využívať výmenníky
tepla.
[0011] V niektorých uskutočneniach sú tieto komponenty zameniteľné a modulárne a
predstavujú základ pre nové riešenie, ktoré poskytuje účinný spôsob odvodu tepla z
dátového centra.
[0012] Uskutočnenia využívajú prirodzenú konvekciu na odvod tepla z dátového centra
vrátane využitia tlakového rozdielu medzi teplou uličkou a studenou uličkou.
Uskutočnenia môžu tiež využívať studený vzduch z rozprašovačov a/alebo mraziacich
boxov pre vtok studeného vzduchu. Niektoré uskutočnenia môžu využívať prirodzený
proces na vytvorenie dvoch odlišných tlakových oblastí v dátovom centre. Niektoré
uskutočnenia môžu používať prirodzené procesy na maximalizáciu rozdielu tlaku vzduchu
medzi vstupom studenej uličky jednotlivého servera a jeho výstupom do teplej uličky.
Niektoré

uskutočnenia

umožňujú

viacstupňové

vzduchové

chladenie

zaisťované

prirodzenými procesmi.
[0013] Uskutočnenia výhodne účinne hospodária s klímou (čo môže zahŕňať teplotu,
vlhkosť, prietok vzduchu a kvalitu vzduchu, atď.) v dátovom centre, a minimalizujú
spotrebu energie na rozvod vzduchu. Niektoré uskutočnenia minimalizujú využitie
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aktívnych zariadení na hospodárenie s teplom, ktoré generujú teplo svojou vlastnou
prevádzkou. Niektoré uskutočnenia minimalizujú a eliminujú použitie pohyblivých
chladiacich súčastí. Niektoré uskutočnenia minimalizujú náklady na údržbu súvisiace
s vyhrievaním a chladením serverov. Niektoré uskutočnenia hospodária s nákladmi na
výpočtové služby.
[0014] V niektorých uskutočneniach systém na odvod tepla z dátového centra obsahuje
nastaviteľný tlakový vtokový systém prísunu studeného vzduchu; jeden alebo viac
výmenníkov tepla; systém na rozvod studeného a teplého vzduchu (studené uličky a teplé
uličky); a konvekčný systém na nasávanie studeného vzduchu cez zariadenie dátového
centra spoločne so zabudovanými ventilátormi serverov. Systém môže ďalej využívať
prirodzene sa vyskytujúce konvekčné procesy na vytláčanie teplého vzduchu, a tým
vytvárať relatívny podtlak na nasávanie studeného vzduchu (a môže optimálne využívať
nastaviteľný ventilátor na odvádzanie teplého vzduchu). To znamená, že uskutočnenia
môžu obsahovať utesnenú teplú nízkotlakovú oblasť a studenú tlakovú oblasť.
[0015] Niektoré uskutočnenia môžu automaticky využívať konvekciu na chladenie.
Niektoré uskutočnenia sú navrhnuté tak, aby umožňovali viacstupňové chladenie. Niektoré
uskutočnenia využívajú tlak na vytláčanie teplého vzduchu a nasávanie studeného
vzduchu. Možné sú aj početné ďalšie uskutočnenia.
[0016] Tieto a ďalšie aspekty predkladaného vynálezu bude možné lepšie vyhodnotiť a
pochopiť, keď sa zvážia v spojení s nasledujúcim opisom a sprievodnými výkresmi.
STRUČNÝ OPIS VÝKRESOV
[0017] Výkresy sprevádzajúce tento opis a tvoriace jeho súčasť sú zaradené, aby ilustrovali
určité aspekty tohto vynálezu. Je potrebné uviesť, že prvky vyobrazené na výkresoch nie sú
nutne nakreslené v mierke. Úplnejšie pochopenie tohto vynálezu a jeho výhod je možné
získať preštudovaním nasledujúceho opisu, v spojení so sprievodnými výkresmi, na
ktorých rovnaké vzťahové značky označujú rovnaké znaky.
OBR. 1 znázorňuje diagram ilustrujúci príklad systému na odvod tepla z dátového
centra nakonfigurovaného pre dátové centrum a majúceho chladiacu jednotku podľa
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niektorých uskutočnení.
OBR. 2 je perspektívny pohľad na serverovňu dátového centra implementujúcu tu
opisovaný systém na odvod tepla z dátového centra.
OBR. 3 je blokový diagram príkladného usporiadanie chladiacej jednotky podľa
niektorých uskutočnení.
OBR. 4-7 sú pohľady na príkladnú chladiacu jednotku podľa niektorých uskutočnení.
OBR. 8 je blokový diagram ilustrujúci príklad systému na odvod tepla z dátového
centra, nakonfigurovaného na udržiavanie požadovanej teploty v dátovom centre
podľa niektorých uskutočnení.
OBR. 9 je diagram riadiacej logiky príkladného systému na odvod tepla z dátového
centra podľa niektorých uskutočnení.
PODROBNÝ OPIS
[0018] Nasleduje opis jedného príkladného prostredia dátového centra, v ktorom môže byť
realizovaný systém na odvod tepla podľa niektorých uskutočnení. OBR. 1 znázorňuje
diagram, ktorý schematicky ilustruje usporiadanie systému na odvod tepla z dátového
centra podľa niektorých uskutočnení. V príklade z OBR. 1 systém na odvod tepla z
dátového centra pre dátové centrum 100 obsahuje chladiacu jednotku 102. Ako bude
podrobnejšie opísané nižšie, chladiaca jednotka 102 môže obsahovať plášť, jeden alebo
viac ventilátorov alebo podobných zariadení nakonfigurovaných na nasávanie vzduchu
zvonka dátového centra, jeden alebo viac rozprašovačov na chladenie vzduchu, a jednu
alebo viac chladičových jednotiek na ďalšie znižovanie teploty vzduchu.
[0019] Dátové centrum 100 môže obsahovať jednu alebo viac serverovní 106a a 106b.
Serverovne 106a a 106b môžu byť uskutočnené ako samostatné miestnosti alebo schránky,
ktoré majú steny 107, dvere 116a, 116b, 116c, 116d a stropy (neznázornené). Serverovne
106a a 106b sú nakonfigurované tak, aby v nich bola umiestnená jedna alebo viac skupín
serverov 108a, 108b, 108c, respektíve 108d. Skupiny 108a, 108b a 108c, a 108d serverov
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môžu obsahovať serverové regály namontované vzájomne nad sebou. Je potrebné
poznamenať, že aj keď sú vyobrazené dve serverovne, v praxi ich môže dátové centrum
využívať omnoho viac. To znamená, že obrázky sú len ako príklad.
[0020] Serverovne 106a a 106b obsahujú otvory 112 na nasávanie studeného vzduchu z
chladiacej jednotky 102 cez jednu alebo viac „studených uličiek“ 115. Medzi ďalšími
serverovňami môžu byť vytvorené ďalšie studené uličky, v príklade, kde dátové centrum
obsahuje viac serverovní. Serverovne 106a a 106b môžu byť ďalej nakonfigurované tak, že
sú skupiny serverov 108a a 108b (a podobne skupiny 108c a 108d serverov) oddelené
príslušne „teplou uličkou“ 110a a 110b. Počas prevádzky je studený vzduch nasávaný zo
studenej uličky (uličiek) 115 a prúdi cez skupiny 108a a 108b serverov (a podobne skupiny
108c a 108d serverov), kde je vzduch ohrievaný servermi. Ohriaty vzduch, oddelený v
teplých uličkách 110a a 110b, je potom odvádzaný nahor a von cez prieduchy 117a a 117b
v strope príslušných serverovní 106a a 106b. Ohriaty vzduch unikajúci z teplých uličiek
110a a 110b spôsobí nižší tlak v teplých uličkách 110a a 110b, čo vedie k nasávaniu
studeného vzduchu zo studenej uličky (uličiek) 115. Cirkuláciu vzduchu je možné riadiť
úpravou objemu vzduchu, ktorý je vpúšťaný cez prívodnú stranu alebo vypúšťaný cez
výfukovú stranou alebo oboma spôsobmi (čo bude podrobne opísané nižšie).
[0021] V súlade s tým bude vzduch ohriaty skupinami 108a, 108b a 108c a 108d serverov
stúpať k stropu serverovní 106a a 106b prirodzenou konvekciou a bude odchádzať cez
prieduchy 117a a 117b. Niektoré uskutočnenia poskytujú na prúdenie teplého vzduchu
utesnený digestor (viď napr. digestor 211 znázornený na OBR. 2). V niektorých
uskutočneniach môžu byť v prieduchoch 117a a 117b alebo v spojení s nimi usporiadané
prídavné ventilátory, ktoré pomáhajú odsávať ohriaty vzduch a/alebo udržiavať
požadovaný rozdiel tlakov.
[0022] Ako je naznačené príkladnými čiarami prúdenia na OBR. 1 (predstavovanými
čiarami 114a a 114b), vzduch prúdi z chladiacej jednotky 102 do jednej alebo viacerých
studených uličiek 115, z ktorých je nasávaný do serverovní 106a a 106b cez otvory 112.
Vo vnútri serverovní 106a a 106b môžu vnútorné ventilátory serverov (neznázornené)
nasávať vzduch cez servery a odvádzať ho do teplých uličiek 110a a 110b. Z teplých
uličiek 110a a 110b je ohriaty vzduch odvádzaný prieduchmi 117a a 117b.
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[0023] V niektorých uskutočneniach môžu byť prieduchy 117a a 117b opatrené
ventilátormi alebo spojené s ventilátormi, ktoré do nich nasávajú vzduch. V niektorých
uskutočneniach sú ventilátory prepojené s jedným alebo viacerými tlakovými senzormi
alebo riadené týmito senzormi, pomocou ktorých je možné zaistiť, že tlak v teplých
uličkách 110a a 110b bude nižší než tlak v studených uličkách 115. Napríklad, keď tlak v
teplej uličke 110a alebo 110b je detegovaný rovnaký alebo vyšší než tlak v studenej uličke
115, je možné príslušné ventilátory prevádzkovať pri vyšších otáčkach, aby odvádzali viac
vzduchu z teplých uličiek 110a a 110b nahor na odvetranie cez prieduchy 117a a 117b.
Tým je zaistený požadovaný rozdiel tlakov, a/alebo je možné udržiavať alebo inak riadiť
požadovaný prietok vzduchu.
[0024] OBR. 2 je perspektívny pohľad znázorňujúci príkladnú serverovňu dátového centra,
v ktorej je umiestnená množina skupín serverov (neznázornených). Pre prehľadnosť je
znázornená iba jedna serverovňa. Dátové centrum z OBR. 2 môže predstavovať
uskutočnenie dátového centra 100 znázorneného na OBR. 1. V tomto príklade sú
serverovňa 206a a susedná serverovňa (neznázornená) oddelené studenou uličkou 215.
Strany serverovne 206a obsahujú mriežkové otvory 212 na vpúšťanie studeného vzduchu
do serverovní 206a. Ako je znázornené, serverovňa 206a obsahuje vstupné dvere 216a
vymedzujúce otvor do teplej uličky (neznázornené) vo vnútri serverovne 206a. Vo
vyobrazenom príklade sa teplá ulička serverovne (vo vnútri serverovne 206a) rozprestiera
od stropu serverovne 206a k stropu dátového centra cez kryt alebo digestor 211. Studená
ulička 215 je natlakovaná studeným vzduchom, ktorý je potom nasávaný cez regály
serverovne 206a, ako je znázornené šípkami 214. Vzduch je potom odsávaný od stropu
serverovne 206a cez uzavretý alebo utesnený digestor 211.
[0025] Ako je opísané vyššie s odkazom na OBR. 1, môže systém na odvod tepla dátového
centra obsahovať jednu alebo viac chladiacich jednotiek, ako je chladiaca jednotka 102.
OBR. 3 je blokový diagram jedného príkladného usporiadania chladiacej jednotky 300,
ktorá sa môže používať v dátovom centre podľa niektorých uskutočnení. Chladiaca
jednotka 300 môže obsahovať konštrukciu alebo plášť na uloženie rôznych súčastí
chladiacej jednotky, ktoré budú opísané nižšie. V jednom uskutočnení môže plášť zahŕňať
plášť v podobe prepravného kontajnera, ktorý má dĺžku približne 20 stôp, výšku 7‘10“ a
šírku 7‘8“ podľa jedného neobmedzujúceho príkladu. Môžu sa používať aj iné typy a
veľkosti.
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[0026] Pri príkladnej chladiacej jednotke 300, znázornenej na OBR. 3, je smer prietoku
vzduchu cez chladiacu jednotku 300 označený šípkami na každom konci chladiacej
jednotky 300. Vzduch z okolitého prostredia vstupuje do chladiacej jednotky 300 na prvom
konci 301 (ako je naznačené šípkou 303) a vystupuje na druhom konci 305 do dátového
centra (ako je naznačené šípkou 307). V príklade znázornenom na OBR. 3 chladiaca
jednotka 300 obsahuje prvú ventilátorovú jednotku 314, prvý filter 312, druhú
ventilátorovú jednotku 310, rozprašovač 308, chladičovú jednotku 306, tretiu ventilátorovú
jednotku 304 a druhý rozprašovač 302. V niektorých uskutočneniach môže byť každá zo
súčastí nakonfigurovaná tak, aby sa rozprestierala cez prierez kontajnera. Ďalej v
niektorých uskutočneniach nemusí byť jedna alebo viac súčastí potrebných. Napríklad v
niektorých uskutočneniach nemusí pre tu opisovaný systém na odvod tepla z dátového
centra (napr. dátového centra 100 znázorneného na OBR. 1) byť potrebná chladičová
jednotka 306, kde má vzduch zvonka dátového centra nakonfigurovaného so systémom na
odvod tepla z dátového centra obvykle dostatočne chladnú teplotu (napr. v závislosti od
klímy, umiestnenia a/alebo nadmorskej výšky, v ktorej sa dátové centrum nachádza), takže
umelé chladenie nemusí byť potrebné. Ďalej môže byť v niektorých uskutočneniach
vlhkosť vzduchu taká, že je potrebný iba jeden rozprašovač.
[0027] V niektorých uskutočneniach môžu byť počet a konfigurácia ventilátorových
jednotiek v chladiacej jednotke 300 zvolené na základe požiadaviek na prietok vzduchu. V
niektorých uskutočneniach môžu ventilátorové jednotky 314, 310 a 304 každá obsahovať
štyri 44“ bubnové ventilátory schopné presunúť približne 72 000 CFM vzduchu. Riadenie
ventilátorových jednotiek je podrobne opísané nižšie. Filtračné jednotky 312 môžu byť v
niektorých uskutočneniach realizované ako štvorstupňové Hepa filtre.
[0028] V niektorých uskutočneniach môže byť chladičová jednotka 306 nakonfigurovaná
tak, aby obsahovala chladiče na oboch stranách chladiacej jednotky, so špirálami, ktoré sa
rozprestierajú tak, aby sa vzájomne stretávali pod uhlom 45 stupňov zo strán. V niektorých
uskutočneniach môžu byť špirálové jednotky zavesené tak, že keď sa nepoužívajú, môžu sa
sklopiť k stranám chladiacej jednotky pomocou motorov.
[0029] V niektorých uskutočneniach systému na odvod tepla z dátového centra môžu byť v
dátovom centre umiestnené rôzne typy senzorov na meranie rôznych podmienok v
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dátovom centre. V niektorých uskutočneniach sa namerané podmienky ukladajú do
databázy a riadiaci systém ich využíva na riadenie súčastí chladiacej jednotky a
pridružených ventilátorov, prieduchov atď. (opísané nižšie). Riadiaci systém môže byť
spojený s chladiacou jednotkou 300 alebo samotným dátovým centrom alebo oboma.
Senzory môžu zahŕňať teplotné senzory, senzory vlhkosti, senzory prietoku vzduchu,
tlakové senzory a/alebo iné typy senzorov prostredia. V niektorých uskutočneniach môže
každá chladiaca jednotka 300 dodávať dátovému centru 60 000 CFM vzduchu pri 78
stupňoch alebo menej. V iných uskutočneniach môže každá chladiaca jednotka 300
poskytovať vyššiu alebo nižšiu kapacitu podľa požiadaviek.
[0030] Keď chladiaca jednotka 300 tlakuje dátové centrum, stropné ventilátory
s premennými otáčkami (napr. pre prieduchy 117a a 117b z OBR. 1 alebo digestor 211 z
OBR. 2) dátového centra je možné nastavovať tak, aby udržiavali tlak v teplých uličkách
nižší než na studenej strane systému. Keď teplota poklesne pod prahovú hodnotu (napr. 65
stupňov), môže sa jeden z ventilátorov spomaliť alebo vypnúť, aby sa znížil tlak, a stropný
ventilátor sa spomalí, aby sa znížilo množstvo vypúšťaného vzduchu.
[0031] OBR. 4-7 sú pohľady na príkladnú chladiacu jednotku podľa niektorých
uskutočnení. Možné sú aj iné konfigurácie a usporiadanie. Na OBR. 4-7 sú steny plášťa
neviditeľné, aby boli vidieť súčasti chladiacej jednotky vo vnútri plášťa. OBR. 4 je
izometrický pohľad na chladiacu jednotku. OBR. 5 je pohľad zhora na chladiacu jednotku
znázornenú na OBR. 4. OBR. 6 je pohľad zo strany na chladiacu jednotku znázornenú na
OBR. 4. OBR. 7 je pohľad na koniec chladiacej jednotky znázornenej na OBR. 4.
[0032] Ako je uvedené vyššie, môže byť v niektorých uskutočneniach chladiaca jednotka
uložená s použitím štandardného prepravného kontajnera. Typický prepravný kontajner sa
skladá z oceľového boxu majúceho dvere na jednom konci. Aj keď štandardný prepravný
kontajner funguje ako plášť chladiacej jednotky dobre, môže sa taktiež použiť aj špeciálne
vyrobený plášť. V jednom príklade sa používa štandardný mraziaci prepravný kontajner s
veľkosťou 20 stôp. V tomto príklade je vtoková oblasť (opísaná nižšie) vytvorená na
jednom konci kontajnera.
[0033] Ako je znázornené na OBR. 4-7, chladiaca jednotka 400 obsahuje plášť 410 majúci
dvere 412 na jednom konci. Počas používania chladiacej jednotky 400 sú dvere 412
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otvorené alebo úplne odstránené. Na OBR. 4-6 je smer prúdenia vzduchu cez chladiacu
jednotku 400 sprava doľava.
[0034] Na pravom konci chladiacej jednotky 400 je množina prieduchov 414, ktoré tvoria
otvory v plášti 410 a umožňujú nasávanie vzduchu do chladiacej jednotky 400 zvonka. V
príklade znázornenom na OBR. 4 sú prieduchy 414 vytvorené na konci a na 3 stranách
plášťa 410. V smere prúdu z prieduchov 414 je jeden alebo viac ventilátorov 416. V
príklade znázornenom na OBR. 4-7 sú usporiadané štyri ventilátory tak, aby v podstate
pokrývali plochu prierezu plášťa 410. Môže sa použiť viac alebo menej ventilátorov. Ako
bude opísané podrobnejšie nižšie, ventilátory 416 môžu mať pevné alebo premenné otáčky
a môžu byť riadené spoločne alebo nezávisle. Ventilátory 416 nasávajú vzduch do
chladiacej jednotky 400 cez prieduchy 414 a tlačia vzduch cez filter (filtre) 418. V jednom
príklade sú ventilátory 416 42-palcové bubnové ventilátory, z ktorých každý je schopný
presunúť 18 200 kubických stôp vzduchu za minútu (CFM). V príklade z OBR. 4-7 sú štyri
ventilátory umiestnené na vtokovej strane. V iných príkladoch (napr. OBR. 3) sú štyri
ďalšie ventilátory umiestnené na výfukovom konci plášťa 410. V jednom príklade sú ako
filtre použité 3-stupňové Hepa filtre naklonené pod uhlom 45 stupňov z oboch strán, aby
poskytovali väčšiu plochu.
[0035] V smere prúdu z filtrov 418 je rozprašovač 420. V znázornenom príklade obsahuje
rozprašovač 420 sériu dýz rozprašovača v blízkosti stropu plášťa 410 smerujúcich dolu.
Keď je rozprašovač 420 v chode, jemná vodná hmla 422 sa rozstrekuje dolu, keď vzduch
prúdi chladiacou jednotkou 400. V závislosti od teploty a relatívnej vlhkosti môže
rozprašovač 420 znížiť teplotu vzduchu približne o 10 stupňov.
[0036] V smere prúdu z rozprašovača 420 sú chladiace prvky 424 rozprašovača. Pre
prehľadnosť nie sú chladiace prvky 424 rozprašovača vyobrazené na OBR. 4, ale sú
vyobrazené na OBR. 5-6. Chladiace prvky 424 rozprašovača sú vyrobené z kovového
materiálu a pomáhajú ešte ďalej chladiť vzduch tým, že poskytujú povrch na kondenzáciu
hmly. Keď vzduch prúdi cez chladiace prvky 424 rozprašovača, vzduch je nielen chladený
odparovaním hmly, ale tiež tým, že prechádza cez chladiace prvky 424 rozprašovača.
Chladiace prvky 424 rozprašovača môžu byť v ľubovoľnej konfigurácii, ktorá umožňuje
prechod vzduchu, pričom poskytujú kovový povrch na kondenzáciu hmly. Príklady
chladiacich prvkov 424 rozprašovača môžu zahŕňať špirály, kovovú mriežku alebo pletivo
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atď., ako bude odborníkovi v odbore zrejmé.
[0037] V smere prúdu z rozprašovača 420 a chladiacich prvkov 424 rozprašovača je
dvojica chladičov 426 namontovaných na protiľahlých stenách plášťa 410. Chladiče 426
môžu byť v podobe konvenčných štandardných klimatizačných alebo mraziacich jednotiek
nakonfigurovaných na chladenie vzduchu. Keď vzduch vyžaduje ďalšie chladenie, môže sa
zapnúť jeden alebo viac chladičov 426. OBR. 5-6 taktiež znázorňujú mraziace prvky ako
mraziace špirály 428 usporiadané vo vnútri plášťa 410 medzi chladičmi 426. Mraziace
prvky 428 predstavujú predĺženie potrubia z chladičov 426 rozprestierajúce sa do
chladiacej jednotky 400, aby sa zlepšil prenos tepla vzduchom. V jednom príklade sú
mraziace prvky 428 nakonfigurované tak, aby sa rozprestierali pod uhlom 45 stupňov od
strán plášťa 410. V jednom príklade sú mraziace prvky 428 pohyblivé tak, aby sa
automaticky sklopili späť k vnútornej stene plášťa 410, keď sa nepoužívajú.
[0038] Je treba poznamenať, že chladiaca jednotka môže mať mnoho konfigurácií podľa
potreby. Napríklad chladiaca jednotka 300 znázornená na OBR. 3 má tri sady ventilátorov
a dve sady rozprašovačov. V závislosti od rôznych faktorov, ako je miestna klíma, veľkosť
dátového centra, cenové obmedzenia atď. môže byť chladiaca jednotka nakonfigurovaná
tak, aby vyvažovala požadovaný výkon a náklady.
[0039] Ako bolo uvedené vyššie, teplotu dátového centra je možné riadiť a udržiavať
snímaním rôznych podmienok v dátovom centre a riadením rôznych súčastí systému podľa
nich. OBR. 8 je blokový diagram ilustrujúci systém 800 nakonfigurovaný tak, aby
udržoval požadovanú teplotu v dátovom centre energeticky čo najefektívnejším možným
spôsobom. Systém 800 má riadiacu jednotku 810, ktorá dokáže komunikovať s rôznymi
súčasťami systému 800 a riadiť ho. Riadiaca jednotka 810 môže pozostávať z jedného
zariadenia, ktoré je prepojené so súčasťami systému 800, alebo môže obsahovať niekoľko
zariadení pracujúcich spoločne. Napríklad môže mať dátové centrum samostatné riadiace
jednotky ventilátorov, riadiace jednotky chladičov atď. V jednom príklade na serveri 812
beží webová aplikácia, ktorá riadi prevádzku riadiacej jednotky 810. Technik môže na
konfigurovanie a monitorovanie riadiacej jednotky cez webovú aplikáciu používať jedno
alebo viac klientskych zariadení 814.
[0040] Systém 800 používa množinu senzorov 816 na snímanie rôznych podmienok v
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dátovom centre. Senzory môžu zahŕňať teplotné senzory, senzory vlhkosti, senzory
prietoku vzduchu a/alebo tlakové senzory a ľubovoľné ďalšie požadované senzory.
Teplotné senzory môžu snímať teplotu v teplých uličkách, studených uličkách,
serverovniach, chladiacich jednotkách, výfukových prieduchoch, jednotlivých serveroch
atď. Tiež sa môže snímať teplota prostredia vonku alebo pri vtokovej časti chladiacej
jednotky. Podobne môžu senzory vlhkosti taktiež merať vlhkosť kdekoľvek v dátovom
centre, podľa požiadavky. Tlakové senzory merajú tlak vzduchu na rôznych miestach v
dátovom centre. Vďaka monitorovaniu tlaku po celom dátovom centre je možné udržiavať
požadovaný prietok vzduchu systémom. V jednom príklade sa tlak vzduchu meria v
studených uličkách, teplých uličkách a vo výfukových prieduchoch. Systém 800 môže
taktiež využívať ľubovoľný iný požadovaný typ senzora.
[0041] Systém 800 udržuje požadovaný prietok vzduchu systémom riadením prevádzky
ventilátorov 818 systému. Napríklad môže mať dátové centrum ventilátory v chladiacich
jednotkách (napr. ventilátory 416 na OBR. 4) a vo výfukových prieduchoch (napr.
prieduchoch 117a a 117b na OBR. 1). Riadiaca jednotka 810 riadi, či sú ventilátory
zapnuté alebo vypnuté, a taktiež riadi ich otáčky, keď sa používajú ventilátory s
premennými otáčkami. Riadiaca jednotka 810 dokáže určiť, ako najefektívnejšie používať
ventilátory, aby sa udržal požadovaný prietok vzduchu, a teda teplota. Napríklad, keď je na
udržanie cieľovej teploty potrebná daná hodnota prietoku vzduchu, riadiaca jednotka môže
selektívne aktivovať jednotlivé ventilátory a riadiť ich pri požadovaných otáčkach, aby sa
dosiahol požadovaný prietok vzduchu s použitím čo najmenšieho množstva elektrickej
energie.
[0042] Systém 800 môže tiež riadiť otváranie a zatváranie prieduchov 820 v systéme,
pokiaľ je systém vybavený uzatvárateľnými prieduchmi. Napríklad vtokové prieduchy
chladiacich jednotiek môžu obsahovať žalúzie, ktoré môžu byť otvárané a zatvárané
riadiacou jednotkou 810. Podobne môžu byť aj výfukové prieduchy otvárané a zatvárané
riadiacou jednotkou 810. Prieduchy 820 je možné nielen otvárať a zatvárať, ale môžu sa
tiež otvárať v požadovanom rozsahu s cieľom ďalšieho riadenia množstva prietoku
vzduchu cez prieduchy 820.
[0043] Systém 800 tiež riadi prevádzku rozprašovačov (napr. rozprašovačov 420 na OBR.
4) systému na znižovanie teploty vzduchu v systéme. Ako je opísané vyššie, aktivovaním
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rozprašovačov sa môže, za správnych podmienok, znížiť teplota vzduchu približne o 10
stupňov. Rozprašovače 822 majú najväčší účinok za podmienok nízkej vlhkosti. Pri
znalosti vlhkosti vzduchu, môže riadiaca jednotka 810 určiť, kedy bude mať aktivácia
rozprašovačov 822 prínosný účinok.
[0044] Systém 800 tiež riadi prevádzku chladičových jednotiek 824 (napr. chladičov 426
na OBR. 4) systému na znižovanie teploty vzduchu. Aktivovaním chladičových jednotiek
824 je možné výrazne znížiť teplotu vzduchu na podporu dosiahnutia požadovanej teploty
vzduchu.
[0045] Riadiaca jednotka 810 môže taktiež riadiť rôzne ďalšie súčasti, podľa potreby.
Navyše môže riadiaca jednotka 810 a webová aplikácia monitorovať, zaznamenávať a
hlásiť rôzne aspekty prevádzky systému 800. Systém 800 môže obsahovať monitory,
vizuálne indikátory, alarmy atď. buď prostredníctvom klientskych zariadení, alebo ako
samostatné indikátory či zariadenia, aby mohli užívatelia či technici monitorovať
prevádzku systému 800.
[0046] Systém 800 je riadený tak, aby bola dosiahnutá požadovaná cieľová teplota v
serverovniach čo najefektívnejšie. Dominantným faktorom, ktorý určuje náklady na
chladenie dátového centra, je spotreba elektrickej energie. Rôzne súčasti systému 800,
ktoré prispievajú k znižovaniu teploty vzduchu, každé využívajú rôzne množstvá
elektrickej energie. Preto je riadiaca jednotka 810 nakonfigurovaná tak, aby sa dosahovala
cieľová teplota a udržiavala sa riadením súčastí systému tak, aby sa spotreba elektrickej
energie minimalizovala.
[0047] Úlohou riadiacej jednotky je udržiavať požadovanú cieľovú teplotu s využitím
najmenšieho možného množstva elektriny. Keď môžu chladičové jednotky využívať
výrazne viac energie než ventilátory a rozprašovače, bude sa riadiaca jednotka snažiť
udržiavať požadovanú cieľovú teplotu bez využitia chladičových jednotiek, alebo aspoň
využitie chladičových jednotiek minimalizovať. Podobne bude riadiaca jednotka selektívne
aktivovať a riadiť otáčky ventilátorov na dosiahnutie požadovaného prietoku vzduchu s
využitím najmenšieho množstva energie.
[0048] V jednom príklade riadiaca jednotka 810 riadi systém za pomoci algoritmu.
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Algoritmus môže, pokiaľ je to možné, udržiavať požadovanú cieľovú teplotu bez použitia
chladičových jednotiek 824. Napríklad je za správnych podmienok možné udržiavať
požadovanú cieľovú teplotu riadením aktivácie a otáčok samotných ventilátorov 818. Za
správnych podmienok (napr. pri relatívne nízkej hladine vlhkosti) sa môžu s ventilátormi
používať rozprašovače 822. Používanie rozprašovačov 822 môže umožniť zníženie
využitia ventilátorov, čo vedie k ďalšiemu obmedzeniu spotreby energie.
[0049] Riadiaci algoritmus pozná, prostredníctvom senzorov, podmienky (napr. teplotu,
vlhkosť, rozdiely v tlaku vzduchu) v systéme, a podľa toho môže riadiť systém. Napríklad
môžeme predpokladať, že je potrebné znížiť teplotu o X stupňov. Pri znalosti teploty
vonkajšieho vzduchu, rôznych teplôt v systéme a relatívnych tlakov vzduchu v systéme
môže riadiaca jednotka určiť, že je na dosiahnutie požadovanej cieľovej teploty potrebných
Y kubických stôp prietoku vzduchu. Riadiaca jednotka potom selektívne aktivuje a riadi
otáčky ventilátorov v systéme na dosiahnutie stanoveného prietoku vzduchu. Riadiaca
jednotka tiež berie do úvahy, aký bude mať aktivácia rozprašovačov vplyv na teplotu
vzduchu, a teda požadovaný prietok vzduchu. Keď namerané podmienky signalizujú, že by
použitie rozprašovačov bolo prínosné, rozprašovače sa aktivujú. Vo výsledku dokáže
riadiaca jednotka udržiavať požadovanú cieľovú teplotu s použitím kombinácie
ventilátorov a rozprašovačov najefektívnejším možným spôsobom, výhodne bez toho, aby
bolo nutné sa spoliehať na chladičové jednotky. Keď je teplota vo vonkajšom prostredí
dosť vysoká (možno 78 stupňov v jednom príklade), nemusí byť požadovaná cieľová
teplota dosiahnuteľná pomocou samotných ventilátorov a rozprašovača. Keď to je tento
prípad, riadiaca jednotka zapne jednu alebo viac chladičových jednotiek, aby znížila
teplotu vzduchu na požadovanú cieľovú úroveň.
[0050] OBR. 9 je diagram riadiacej logiky znázorňujúci príklad riadenia ventilátorov
(napr. ventilátorov 416 na OBR. 4) v chladiacej jednotke na základe nameranej
podmienky. V príklade znázornenom na OBR. 9 riadiaca jednotka riadi veľkosť prietoku
vzduchu systémom na základe teploty vzduchu na vtoku chladiacej jednotky. Všeobecne
chladnejší vzduch vyžaduje na chladenie dátového centra menší prietok vzduchu, zatiaľ čo
teplejší vzduch vyžaduje na chladenie dátového centra väčší prietok vzduchu.
[0051] Ako je znázornené na OBR. 9, riadiaca jednotka získa údaj o nameranej teplote z
jedného alebo viacerých teplotných senzorov. Teplotný senzor (senzory) môže byť
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umiestnený na vtoku chladiacej jednotky, mimo chladiacej jednotky alebo na ľubovoľnom
inom vhodnom mieste. V tomto príklade, keď senzor hlási teplotu vzduchu približne 50
stupňov Fahrenheita, riadiaca jednotka vyšle digitálny signál ventilátorom chladiacej
jednotky, aby bežali pri 50 CFM/kW. Ako naznačujú hodnoty prietoku vzduchu na OBR.
9, požadovaný prietok tiež závisí od množstva energie spotrebovávanej v dátovom centre,
v tomto príklade 50 CFM/kW. Inými slovami, keď dátové centrum spotrebováva viac
energie, generuje sa viac tepla, a teda je potrebný väčší prietok vzduchu. Požadovaný
prietok je možné dosiahnuť selektívnym aktivovaním ventilátorov aj nastavením otáčok
aktivovaných ventilátorov. V niektorých príkladoch je možné prietok vzduchu jemne
vyladiť taktiež riadením výfukových ventilátorov. Keď senzor hlási teplotu vzduchu
približne 70 stupňov Fahrenheita, riadiaca jednotka vyšle ventilátorom chladiacej jednotky
digitálny signál, aby bežali pri 126 CFM/kW. Keď senzor hlási teplotu vzduchu približne
50 stupňov Fahrenheita, riadiaca jednotka vyšle digitálny signál ventilátorom chladiacej
jednotky, aby bežali pri 225 CFM/kW.
[0052] Ostatné súčasti systému (napr. rozprašovače, chladiče atď.) môžu byť riadené
podobným spôsobom na základe ľubovoľných požadovaných meraných podmienok, ako
bude odborník v odbore chápať. Tiež je treba poznamenať, že sa rôzne súčasti systému v
prípade aktivácie môžu ovplyvňovať navzájom. Napríklad, keď sú aktivované
rozprašovače, môže byť požadovaný nižší prietok vzduchu v porovnaní s požadovaným
prietokom vzduchu bez rozprašovačov.
[0053] Je treba poznamenať, že je dôležité nielen znížiť teplotu dátového centra na
požadovanú úroveň, ale tiež nenechať teplotu poklesnúť príliš hlboko pod požadovanú
úroveň. Spoľahlivosť niektorých serverových zariadení závisí od relatívne konštantnej
teploty. Preto za niektorých podmienok (napr. v zimných mesiacoch) bude vonkajší
vzduch dostatočne chladný na to, aby riadiaca jednotka obmedzovala prietok vzduchu, aby
sa teplota vzduchu udržala na požadovanej cieľovej hodnote.
[0054] Vyššie opísané systémy je možné nainštalovať v novom dátovom centre alebo
dodatočne zabudovať do súčasného dátového centra. V jednom príklade, keď sa systém
dodatočne zabudováva do súčasného dátového centra, je možné nainštalovať jednu alebo
viac chladiacich jednotiek vždy do jedného otvoru vytvoreného v stene dátového centra,
ako je znázornené na OBR. 1. V každej teplej uličke je vytvorený výfukový

16
prieduch/digestor (napr. prieduchy 117a a 117b na OBR. 1) na odvod teplého vzduchu z
dátového centra. Taktiež môže byť nainštalovaná riadiaca jednotka a rôzne senzory (napr.
teploty, vlhkosti a/alebo tlaku atď.) na monitorovanie a riadenie prevádzky systému.
[0055] Tieto a ďalšie aspekty tohto vynálezu a rôzne jeho znaky a výhodné detaily sú
kompletnejšie vysvetlené s odkazom na tu vyobrazené príkladné, a teda neobmedzujúce
uskutočnenia. Je potrebné však chápať, že podrobný opis a konkrétne príklady, aj keď
uvádzajú výhodné uskutočnenia, sú uvádzané iba na ilustráciu, a nie ako obmedzenie.
Opisy známych programovacích techník, počítačového softwaru, hardwaru, operačných
platforiem a protokolov môžu byť vynechané, aby zbytočne nerobili podrobný opis
nejasným. Odborníkom v odbore budú z tohto opisu pohotovo zrejmé rôzne náhrady,
úpravy, doplnenia a/alebo preskupenia v rámci zmyslu a/alebo rozsahu základnej
koncepcie tohto vynálezu.
[0056] Niektoré tu opisované uskutočnenia môžu byť realizované formou riadiacej logiky
ako software alebo hardware alebo kombinácia oboch. Riadiaca logika môže byť uložená v
informačnom pamäťovom médiu, ako je počítačom čitateľné médium, ako množina
inštrukcií upravených na navádzanie zariadenia na spracovanie informácií na
uskutočňovanie radu krokov opisovaných v rôznych uskutočneniach. Na základe tu
uvedeného opisu a inštrukcií, odborníka s bežnými znalosťami v odbore napadnú iné
spôsoby a/alebo postupy realizácie tohto vynálezu.
[0057] Do zmyslu a rozsahu tohto vynálezu spadá taktiež realizácia krokov, úkonov,
spôsobov, postupov alebo súčastí tohto vynálezu formou softwarového programu alebo
kódu, kde takýto softwarový program alebo kód môže byť uložený na počítačom
čitateľnom médiu a môže byť uskutočňovaný procesorom tak, aby tu opisované kroky,
úkony, spôsoby, postupy alebo súčasti vynálezu mohli byť uskutočňované počítačom.
Tento vynález môže byť realizovaný s použitím softwarového programu alebo kódu v
jednom alebo viacerých riadiacich systémoch, s použitím aplikačne špecifických
integrovaných obvodov, programovateľných logických zariadení, programovateľných
hradlových

polí,

optických,

chemických,

biologických,

kvantových

alebo

nanotechnologických systémov, komponentov a mechanizmov, pričom môžu byť použité
rôzne typy senzorov zahŕňajúce senzory teploty, vlhkosti a/alebo tlaku. Funkcie tohto
vynálezu je možné dosiahnuť rôznymi prostriedkami vrátane distribuovaných alebo
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sieťových systémov, hardwarových komponentov a/alebo obvodov. V ďalšom príklade
môže komunikácia alebo prenos (alebo inak presun z jedného miesta na iné) dát prebiehať
pomocou kábla, bezdrôtovo alebo s použitím ľubovoľných iných prostriedkov.
[0058] „Počítačom čitateľné médium“ môže byť ľubovoľné médium, ktoré môže
obsahovať, ukladať, predávať, šíriť alebo prenášať program na použitie systémom na
uskutočňovanie inštrukcií či iným zariadením, systémom alebo prístrojom, či v spojení s
ním. Počítačom čitateľným médiom môže byť na príklad, ale nie ako obmedzenie,
elektronický, magnetický, optický, elektromagnetický, infračervený alebo polovodičový
systém, zariadenie, systém, prístroj, distribučné médium alebo počítačová pamäť. Takéto
počítačom čitateľné médium môže byť strojovo čitateľné a obsahovať softwarový program
alebo kód, ktorý môže byť čitateľný pre človeka (napr. zdrojový kód) alebo čitateľný
strojovo (napr. objektový kód). Príklady permanentných počítačom čitateľných médií
môžu zahŕňať pamäti s náhodným prístupom, pamäti iba na čítanie, pevné disky, dátové
kazety, magnetické pásky, diskety, pamäte typu flash, optické zariadenia na ukladanie dát,
kompaktné disky, pamäte len na čítanie a ďalšie vhodné počítačové pamäte a zariadenia na
ukladanie dát. V jednom ilustratívnom uskutočnení môžu byť niektoré alebo všetky
softwarové komponenty uložené na jedinom serverovom počítači alebo na ľubovoľnej
kombinácii samostatných serverových počítačov. Ako dokáže odborník vyhodnotiť,
počítačový programový produkt realizujúci niektoré tu opisované uskutočnenia môže
zahŕňať jedno alebo viac permanentných počítačom čitateľných médií s uloženými
počítačovými inštrukciami vykonateľnými jedným alebo viacerými procesormi do
počítačového prostredia.
[0059] „Procesor“ zahŕňa ľubovoľný hardwarový systém, mechanizmus alebo komponent,
ktoré spracovávajú dáta, signály alebo iné informácie. Procesor môže obsahovať systém s
centrálnou procesorovou jednotkou, viacerými procesorovými jednotkami, vyhradenými
obvodmi na dosiahnutie funkčnosti, alebo iné systémy. Spracovanie nemusí byť
obmedzené na geografické umiestnenie, ani mať časové obmedzenia. Procesor môže
napríklad uskutočňovať svoje funkcie v „reálnom čase“, „offline“, v „dávkovom režime“
atď.

Časti

spracovania

môžu

byť

uskutočňované

rôznymi

(alebo

rovnakými)

procesorovými systémami v rôznych časoch a na rôznych miestach.
[0060] Odborníci v odbore uznajú, že vhodný riadiaci systém môže obsahovať centrálnu
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procesorovú jednotku („CPU“), aspoň jednu pamäť len na čítanie („ROM“), aspoň jednu
pamäť s náhodným prístupom („RAM“), aspoň jeden pevný disk („HO“) a aspoň jedno
vstupné/výstupné („I/O“) zariadenie. I/O zariadenia môžu zahŕňať klávesnicu, monitor,
tlačiareň, elektronické polohovacie zariadenie (napr. myš, ovládaciu guľôčku, dotykové
pero, touchpad atď.) a pod. V uskutočneniach tohto vynálezu môže mať riadiaci systém
prístup k aspoň jednej databáze cez sieťové spojenie.
[0061] ROM, RAM a HD sú počítačové pamäte na ukladanie počítačom vykonateľných
inštrukcií, ktoré môže vykonávať CPU alebo ktoré môžu byť kompilované či
interpretované tak, aby boli vykonateľné pomocou CPU. Vhodné počítačom vykonateľné
inštrukcie môžu byť uložené na počítačom čitateľnom médiu (napr. ROM, RAM a/alebo
HD), v hardwarových obvodoch a pod., alebo v akejkoľvek ich kombinácii. V tomto opise
sa pojem „počítačom čitateľné médium“ neobmedzuje na ROM, RAM a HD a môže
obsahovať ľubovoľný typ média na ukladanie dát, ktoré môže byť čitateľné pre procesor.
Príklady počítačom čitateľných pamäťových médií môžu zahŕňať, ale neobmedzujú sa na
prechodné a neprechodné počítačové pamäte a ukladacie zariadenia, ako sú pamäte s
náhodným prístupom, pamäte len na čítanie, pevné disky, dátové kazety, pole pamäťových
zariadení s priamym prístupom, magnetické pásky, diskety, pamäte typu flash, optické
zariadenia na ukladanie dát, pamäte len na čítanie na kompaktných diskoch a ďalšie
vhodné počítačové pamäte a zariadenia na ukladanie dát. To znamená, že počítačom
čitateľné médium môže odkazovať na dátovú kazetu, magnetickú pásku na zálohovanie
dát, disketu, pamäť typu flash, optickú mechaniku na ukladanie dát, CD-ROM, ROM,
RAM, HD a pod.
[0062] Pojmy „zahŕňa“, „zahŕňajúci“, „obsahuje“, „obsahujúci“, „má“, „majúci“ alebo ich
ľubovoľné variácie, ako sa používajú tu, sú myslené tak, že pokrývajú nevýlučné
zahrnutie. Napríklad spôsob, produkt, predmet alebo zariadenie, ktoré zahŕňa zoznam
prvkov, sa nutne neobmedzuje iba na uvedené prvky, ale môže obsahovať iné prvky, ktoré
nie sú výslovne uvedené, či sú inherentné pre takýto spôsob, produkt, predmet či zariadení.
[0063] Ďalej pojem „alebo“, ako sa používa tu, je všeobecne myslený tak, že znamená
„a/alebo“, pokiaľ nie je uvedené inak. Napríklad podmienka A alebo B je splnená v
ktoromkoľvek z nasledujúcich prípadov: A je pravda (alebo prítomná) a B je nepravda
(alebo nie je prítomná), A je nepravda (alebo nie je prítomná) a B je pravda (alebo
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prítomná) a A aj B sú pravda (alebo prítomné). Ako sa používajú tu, vrátane sprievodných
príloh, pojmy uvádzané v jednotnom čísle zahŕňajú ako jednotné, tak množné číslo
takéhoto pojmu, pokiaľ nie je výslovne uvedené inak (t.j. pokiaľ nie je výslovne uvedené,
že ide iba o jednotné alebo iba o množné číslo). Taktiež význam výrazu „v“, ako sa
používa tu a v sprievodných prílohách, zahŕňa význam výrazu „v“ aj „na“, pokiaľ z
kontextu zrejme nevyplýva niečo iné.
[0064] Navyše nemajú byť všetky tu uvádzané príklady alebo ilustrácie v žiadnom ohľade
považované za obmedzenie, vymedzenie či výslovné definície pojmu či pojmov, ku
ktorým sa vzťahujú. Namiesto toho je tieto príklady alebo ilustrácie treba považovať, že sú
opísané vzhľadom na jedno konkrétne uskutočnenie a iba za ilustratívne. Odborníci s
bežnými znalosťami v odbore uznajú, že akýkoľvek pojem alebo pojmy, ku ktorému sa
uvedené príklady či ilustrácie vzťahujú, zahŕňa aj ďalšie uskutočnenia aj ich realizácie a
úpravy, ktoré môžu alebo nemusia byť uvedené v spojení s nimi alebo inde v opise, a
všetky takéto uskutočnenia majú byť chápané tak, že sú zahrnuté do rozsahu takéhoto
pojmu či pojmov. Znenie označujúce takéto neobmedzujúce príklady a ilustrácie zahŕňa,
ale neobmedzuje sa na: „napríklad“, „na príklad“, „napr.“, „v jednom uskutočnení“ a pod.
[0065] Odborníci v odbore tohto vynálezu uznajú, že opisované uskutočnenia sú relevantné
pre široký rozsah oblastí vedľa konkrétnych vyššie uvedených príkladov. Napríklad, hoci
sú vyššie uvedené príklady opisované v súvislosti s dátovými centrami, niektoré tu
opisované uskutočnenia môžu byť upravené či inak realizované tak, aby fungovali v iných
typoch prostredí, okolnostiach atď. V tomto kontexte je treba opis a obrázky chápať skôr v
ilustratívnom než v obmedzujúcom zmysle a všetky takéto úpravy sú zamýšľané tak, že
majú spadať do rozsahu tohto vynálezu. V súlade s tým je rozsah predkladaného vynálezu
určovaný nasledujúcimi nárokmi a ich právnymi ekvivalentmi.
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PATENTOVÉ NÁROKY
1. Systém na odvod tepla a chladenie vzduchu v prostredí dátového centra, kde uvedený
systém zahŕňa:
chladiacu jednotku (102, 300, 400), pričom táto chladiaca jednotka zahŕňa:
plášť (410) majúci vtokový koniec (301) a výfukový koniec (305);
jeden alebo viac ventilátorov (314, 416, 818) usporiadaných v plášti (410) na
smerovanie vzduchu tak, aby prúdil cez plášť (410) od vtokového konca
(301) k výfukovému koncu (305);
rozprašovač (308, 420, 822) majúci dýzy na rozstrekovanie hmly (422) na
ochladzovanie vzduchu v plášti (410);
aspoň jeden chladiaci prvok (424) rozprašovača umiestnený v smere prúdu z
rozprašovača (308, 420, 822) a konštruovaný tak, aby umožňoval prúdenie
vzduchu cez uvedený aspoň jeden chladiaci prvok (424) rozprašovača majúci
kovový povrch nakonfigurovaný na kondenzáciu hmly, ktorá ďalej chladí
vzduch v plášti (410); a
aspoň jednu chladičovú jednotku (306, 426, 824) umiestnenú v smere prúdu z
uvedeného aspoň jedného chladiaceho prvku (424) rozprašovača na ďalšie
chladenie vzduchu prúdiaceho cez uvedený aspoň jeden chladiaci prvok (424)
rozprašovača; a
riadiacu jednotku (810) realizujúcu riadiaci algoritmus na ovládanie a riadenie
prevádzky uvedeného jedného alebo viacerých ventilátorov (314, 416, 818),
rozprašovača (308, 420, 822), a/alebo aspoň jednej chladičovej jednotky (306,
426, 826).
2. Systém podľa nároku 1, kde sa plášť skladá z prepravného kontajnera.
3. Systém podľa ktoréhokoľvek z predchádzajúcich nárokov, kde uvedený aspoň jeden
chladiaci prvok rozprašovača obsahuje kovové špirály.
4. Systém podľa ktoréhokoľvek z predchádzajúcich nárokov, ďalej zahŕňajúci aspoň
jeden mraziaci prvok rozprestierajúci sa od uvedenej aspoň jednej chladičovej
jednotky a umiestnený v plášti v blízkosti výfukového konca.
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5. Systém podľa ktoréhokoľvek z predchádzajúcich nárokov, ďalej zahŕňajúci množinu
senzorov komunikatívne pripojených k riadiacej jednotke na meranie podmienok
prostredia v prostredí dátového centra a poskytujúcich údaje odrážajúce namerané
podmienky prostredia v prostredí dátového centra riadiacej jednotke, kde riadiaca
jednotka ovláda a riadi prevádzku na základe nameraných podmienok prostredia v
prostredí dátového centra, a kde uvedený jeden alebo viac ventilátorov zahŕňajú aspoň
jeden ventilátor s premennými otáčkami.
6. Systém podľa ktoréhokoľvek z predchádzajúcich nárokov, kde prostredie dátového
centra zahŕňa dátové centrum majúce aspoň jednu serverovňu a studenú uličku, pričom
uvedená aspoň jedna serverovňa má mriežkové otvory smerujúce k studenej uličke,
aspoň jednu skupinu serverov, a teplú uličku, kde vzduch v teplej uličke je ohrievaný
aspoň jednou skupinou serverov vo vnútri uvedenej aspoň jednej serverovne, kde
vzduch z výfukového konca plášťa je smerovaný k studenej uličke dátového centra,
kde systém ďalej obsahuje aspoň jeden prieduch uzavretý v uvedenej aspoň jednej
serverovni na odvod vzduchu v teplej uličke, pričom tento odvod spôsobuje odsávanie
chladiaceho vzduchu zo studenej uličky, cez mriežkové otvory a uvedenú aspoň jednu
skupinu serverov, a do teplej uličky vo vnútri uvedenej aspoň jednej serverovne.
7. Spôsob odvodu tepla a chladenia vzduchu v prostredí dátového centra, kde tento
spôsob zahŕňa:
poskytnutie chladiacej jednotky (102, 300, 400), kde táto chladiaca jednotka
zahŕňa:
plášť (410) majúci vtokový koniec (301) a výfukový koniec (305);
jeden alebo viac ventilátorov (314, 416, 818) umiestnených v plášti (410) na
smerovanie vzduchu tak, aby prúdil cez plášť (410) od vtokového konca
(301) k výfukovému koncu (305);
rozprašovač (308, 420, 822) majúci dýzy na rozstrekovanie hmly (422) na
ochladzovanie vzduchu v plášti (410);
aspoň jeden chladiaci prvok (424) rozprašovača umiestnený v smere prúdu z
rozprašovača (308, 420, 822) a konštruovaný tak, aby umožňoval prietok
vzduchu cez uvedený aspoň jeden chladiaci prvok (424) rozprašovača majúci
kovový povrch nakonfigurovaný na kondenzáciu hmly, ktorá ďalej chladí
vzduch v plášti (410); a
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aspoň jednu chladičovú jednotku (306, 426, 824) umiestnenú v smere prúdu z
uvedeného aspoň jedného chladiaceho prvku (424) rozprašovača k ďalšiemu
chladeniu vzduchu prúdiaceho uvedeným aspoň jedným chladiacim prvkom
(424) rozprašovača;
meranie, s pomocou množiny senzorov (816) komunikatívne pripojených
k riadiacej jednotke (810), podmienok prostredia zahŕňajúcich teploty, tlaky
vzduchu, a vlhkosť na množine miest v prostredí dátového centra; a
riadenie, s pomocou riadiacej jednotky (810), prevádzky uvedeného jedného alebo
viacerých ventilátorov (314, 416, 818), rozprašovača (308, 420, 822), a/alebo
aspoň jednej chladičovej jednotky (306, 426, 826) na základe nameraných
podmienok prostredia zahŕňajúcich teploty, tlaky vzduchu, a vlhkosť na množine
miest v prostredí dátového centra.
8. Spôsob podľa nároku 7, kde uvedené riadenie zahŕňa:
určenie, pomocou riadiacej jednotky, požadovaného prietoku vzduchu; a
selektívne aktivovanie jedného alebo viacerých ventilátorov a nastavenie otáčok
každého z aktivovaných ventilátorov na základe určeného požadovaného prietoku
vzduchu.
9. Spôsob podľa ktoréhokoľvek z nárokov 7 alebo 8, kde uvedené riadenie zahŕňa:
aktivovanie rozprašovača, pomocou riadiacej jednotky, keď nameraná teplota a
nameraná vlhkosť signalizujú riadiacej jednotke, že by bol rozprašovač účinný pri
znižovaní teploty vzduchu.
10. Spôsob podľa ktoréhokoľvek z nárokov 7 až 9, kde uvedené riadenie zahŕňa:
meranie teploty na vtokovom konci plášťa; a
aktivovanie, pomocou riadiacej jednotky, aspoň jednej chladičovej jednotky, keď
je nameraná teplota na vtokovom konci plášťa nad prahovou hodnotou.
11. Spôsob podľa ktoréhokoľvek z nárokov 7 až 10, kde uvedené riadenie zahŕňa:
určenie, pomocou riadiacej jednotky, požadovaného prietoku vzduchu;
meranie tlaku vzduchu v mieste výfuku z dátového centra;
meranie tlaku vzduchu v mieste vtoku do dátového centra; a
selektívne aktivovanie jedného alebo viacerých ventilátorov s premennými
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otáčkami a nastavenie otáčok každého aktivovaného ventilátora s premennými
otáčkami na základe nameraného tlaku vzduchu v mieste výfuku a vtoku z/do
dátového centra.
12. Spôsob dodatočnej montáže systému na odvod tepla a chladenie vzduchu v prostredí
dátového centra, kde tento spôsob zahŕňa:
poskytnutie chladiacej jednotky (102, 300, 400), kde táto chladiaca jednotka
zahŕňa:
plášť (410) majúci vtokový koniec (301) a výfukový koniec (305);
jeden alebo viac ventilátorov (314, 416, 818) umiestnených v plášti (410) na
smerovanie vzduchu tak, aby prúdil cez plášť (410) od vtokového konca
(301) k výfukovému koncu (305);
rozprašovač (308, 420, 822) majúci dýzy na rozstrekovanie hmly (422) na
ochladzovanie vzduchu v plášti (410);
aspoň jeden chladiaci prvok (424) rozprašovača umiestnený v smere prúdu z
rozprašovača (308, 420, 822) a konštruovaný tak, aby umožňoval prietok
vzduchu cez uvedený aspoň jeden chladiaci prvok (424) rozprašovača majúci
kovový povrch nakonfigurovaný na kondenzáciu hmly, ktorá ďalej chladí
vzduch v plášti (410); a
aspoň jednu chladičovú jednotku (306, 426, 824) umiestnenú v smere prúdu z
uvedeného aspoň jedného chladiaceho prvku (424) rozprašovača k ďalšiemu
chladeniu vzduchu prúdiaceho uvedeným aspoň jedným chladiacim prvkom
(424) rozprašovača;
umiestnenie množiny senzorov (816) do prostredia dátového centra;
komunikatívne spojenie uvedenej množiny senzorov (816) s riadiacou jednotkou
(810) implementovaním riadiaceho algoritmu na riadenie uvedeného jedného
alebo viacerých ventilátorov (314, 416, 818), rozprašovača (308, 420, 822)
a/alebo aspoň jednej chladičovej jednotky (306, 426, 826);
umiestnenie chladiacej jednotky (102, 300, 400) do prostredia dátového centra
tak, aby vtokový koniec (301) plášťa (410) chladiacej jednotky (102, 300, 400)
zostal odkrytý mimo prostredia dátového centra;
umiestnenie výfukového konca (305) plášťa (410) chladiacej jednotky (102, 300,
400) v prostredí dátového centra a v spojení so studenou uličkou (115) v blízkosti
aspoň jednej serverovne (106a);
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meranie, pomocou množiny senzorov (816) komunikatívne pripojených
k riadiacej jednotke (810), podmienok prostredia v prostredí dátového centra; a
riadenie, pomocou riadiacej jednotky (810), prevádzky uvedeného jedného alebo
viacerých ventilátorov (314, 416, 818), rozprašovača (308, 420, 822) a/alebo
aspoň jednej chladičovej jednotky (306, 426, 826) na základe nameraných
podmienok prostredia v prostredí dátového centra.
13. Spôsob podľa nároku 12, kde uvedená aspoň jedna serverovňa obsahuje mriežkové
otvory smerujúce k studenej uličke, aspoň jednu skupinu serverov, a teplú uličku, kde
je vzduch v teplej uličke ohrievaný uvedenou aspoň jednou skupinou serverov v
uvedenej aspoň jednej serverovni, kde odvod vzduchu v teplej uličke spôsobuje, že sa
studený vzduch odoberá zo studenej uličky, cez mriežkové otvory a uvedenú aspoň
jednu skupinu serverov, a do teplej uličky vo vnútri uvedenej aspoň jednej serverovne.
14. Spôsob podľa ktoréhokoľvek z nárokov 12 alebo 13, ďalej zahŕňajúci:
poskytnutie uzavretého alebo utesneného výfukového prieduchového digestora pre
uvedenú aspoň jednu serverovňu, kde je uzavretý alebo utesnený výfukový
prieduchový digestor konštruovaný na smerovanie vzduchu na odvod z teplej uličky
vo vnútri uvedenej aspoň jednej serverovne.
15. Spôsob podľa ktoréhokoľvek z nárokov 12 až 14, kde je riadiaca jednotka
nakonfigurovaná tak, aby selektívne aktivovala jeden alebo viac ventilátorov
s premennými otáčkami a nastavovala otáčky každého aktivovaného ventilátora s
premennými otáčkami na základe nameraných podmienok prostredia v prostredí
dátového centra, selektívne aktivovala rozprašovač na základe nameraných podmienok
prostredia v prostredí dátového centra, a/alebo selektívne aktivovala aspoň jednu
chladičovú jednotku na základe nameraných podmienok prostredia v prostredí
dátového centra.
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