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Анотацiя. Однiєю з найактуальнiших задач розробки систем охолодження є пiдвищення їх енергоефективностi. У роботi розглянуто основнi сучаснi пiдходи до побудови систем охолодження суперкомп’ютерних
центрiв.
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1 Вступ
Система охолодження суперкомп’ютера є однiєю з основних його складових, оскiльки є другою за енергоспоживанням пiсля обчислювальних вузлiв, а її надiйнiсть визначає надiйнiсть суперкомп’ютера в цiлому.
Однак, при проектуваннi нового кластера система охолодження часто випадає з основного фокусу уваги,
оскiльки стосується скорiше iнженерiв холодильного обладнання, анiж науковцiв, що проектують суперкомп’ютер.
У данiй роботi ми зробили огляд рiзних iснуючих пiдходiв до охолодження, як традицiйних, так i iнновацiйних.
Однiєю з найактуальнiших задач розробки систем охолодження є пiдвищення їх енергоефективностi. Сама задача охолодження складається з кiлькох пiдзадач:
• вiдведення тепла вiд електронних компонент;
• охолодження теплоносiя нижче температури навколишнього середовища;
• використання тепла вiд обладнання з користю.

2 Системи повiтряного охолодження
Система повiтряного охолодження – це найбiльший споживач електроенергiї, крiм самого IT-обладнання, мiсця
вона вимагає найбiльше. Найчастiше примiщення, в якому розташовується обчислювач з повiтряним охолодженням, доводиться робити у кiлька разiв бiльшим за площу самої установки тiльки через те, що необхiдно правильно
органiзувати потоки повiтря, роздiляти холодне та гаряче повiтря в суперкомп’ютерному центрi тощо. Система
охолодження у цiлодобовому режимi займається перемiщенням величезної кiлькостi повiтря, пiдтримуючи його
низьку температуру та вологiсть у межах 40-60%.

2.1 Класичне кондицiонування фреоновими кондицiонерами
Кондицiонер призначений для видалення теплоти, утвореної обладнанням, за межi охолоджуваного примiщення.
Теплова енергiя переноситься фреоном, який циркулює у замкнутому контурi. Фреон активно випаровується у
теплообмiннику внутрiшнього блоку, забираючи надлишкове тепло з повiтря. Далi фреон перекачується компресором по трубах до радiатора зовнiшнього компресорно-конденсаторного блоку, а його температура пiдвищується
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приблизно до 50 ◦ C за рахунок роботи стиснення компресора. Вентилятор охолоджує трубки зовнiшнього радiатора, охолоджений фреон конденсується у рiдку фазу.
Крiм одноконтурних, системи охолодження з кондицiонерами можуть бути двоконтурними: перший контур
фреоновий, вiн охолоджує другий контур, в якому знаходиться вода чи iнша рiдина, а другий контур охолоджує
блок охолодження стiйок з обладнанням. Така двоконтурна схема дозволяє уникнути обмеження фреонових магiстралей щодо довжини та перепадiв висот, але потребує додаткових насосiв i в цiлому знижує енергоефективнiсть
охолодження.
Охолодження кондицiонерами зазвичай є найменш енергоефективним. Електроенергiя витрачається на роботу
великої кiлькостi механiчних систем: компресорiв, зовнiшнiх вентиляторiв компресорно-конденсаторного блоку,
вентиляторiв внутрiшнього блоку, насоса та випарної системи зволожувача. Незалежно вiд пори року фреоновi
кондицiонери працюють весь час в неощадливому режимi.
Зазвичай мiнiмальний коефiцiєнт PUE (Power Usage Effectiveness), що досягається при застосуваннi цiєї технологiї, не може бути меншим за 1.5 – 2.0. Тобто для забезпечення роботи 200 кВт обчислювального устаткування до
суперкомп’ютерного центру необхiдно буде пiдвести не менше 300 – 400 кВт електроенергiї.
Щоб пiдвищити ефективнiсть кондицiонування, використовуються iнженернi рiшення, метою яких є вiдбiр максимально гарячого повiтря та уникнення змiшування гарячого та холодного повiтря примiщення. На сьогоднi
охолоджувати суперкомп’ютерний центр можна на одному з трьох рiвнiв: комп’ютерної зали, ряду i стiйки. Кожен
з цих пiдходiв має свої переваги i недолiки.
Охолодження на рiвнi зали. Iсторично першим (i все ще дуже популярним) пiдходом до охолодження датацентрiв є кондицiювання на рiвнi зали. У цьому випадку встановлюється один або кiлька великих кондицiонерiв,
якi подають охолоджене повiтря в примiщення зали i забирають нагрiте.
Потоки охолодженого повiтря у цьому випадку можуть подаватися безпосередньо до загального простору зали,
розподiлятися у холоднi коридори або адресно до конкретних стiйок за допомогою фальшпiдлоги через перфорованi плитки.
Одним з недолiкiв охолодження на рiвнi зали є те, що гарячий та холодний повiтрянi потоки неминуче перемiшуються, знижуючи загальну ефективнiсть системи охолодження. Вiдзначимо, що значна частина повiтря, що
виходить з кондицiонерiв, йде в обхiд обчислювального устаткування i вiдразу ж повертається до охолоджуючого
блоку, у результатi всiєю потужнiстю кондицiонера скористатися не вдається.
Для запобiгання перемiшування повiтряних потокiв можна за допомогою спецiальних повiтроводiв органiзувати вiдведення гарячого повiтря вiд стiйок не просто до гарячого коридору, а вiдразу до системи витяжної вентиляцiї будiвлi. При цьому сопла витяжки повиннi розташовуватися над гарячим коридором.
Iнодi для бiльш ефективної роботи використовуються спецiальнi дверi, що встановлюються на задню стiнку
шафи. Вони iзолюють зону викиду нагрiтого повiтря, яке спецiальними герметичними повiтроводами надходить до
системи кондицiонування. Як правило, такi дверi мають вбудованi вентилятори, що пiдсилюють потоки повiтря,
або навiть теплообмiнники.
Ще однiєю проблемою, яка виникає при створеннi системи охолодження суперкомп’ютера на рiвнi зали, є нерiвномiрний розподiл повiтря. Передбачається, що кондицiонер повинен однаково охолоджувати як устаткування, що
знаходиться бiля нього, так i те, яке розмiщене у найвiддаленiших дiлянках примiщення. Все це вимагає ретельного
опрацювання концепцiї охолодження i чiткого розумiння того, як буде зростати навантаження у суперкомп’ютерному центрi в залежностi вiд його потужностi.
Охолодження на рiвнi рядiв. Сучасною альтернативою першому пiдходу виступає охолодження на рiвнi рядiв.
У даному випадку кондицiонер або охолоджувальний блок встановлюється безпосередньо у ряд стiйок з устаткуванням таким чином, щоб подавати охолоджене повiтря до холодного коридору i забирати нагрiте з гарячого. Тут
не зайве зазначити, що концепцiя холодних i гарячих коридорiв, яка стала вже загальноприйнятою, працює як при
побудовi систем охолодженнi на рiвнi зали, так i на рiвнi рядiв.
Багато iснуючих суперкомп’ютерiв виконанi у виглядi шафи висотою 42U i шириною 300–600 мм. Найбiльш
потужнi моделi можуть вiдвести майже 40 кВт тепла. Перевага даного пiдходу, в порiвняннi з архiтектурою охолодження на рiвнi залу, полягає у тому, що шляхи циркуляцiї повiтря коротшi та бiльш передбачуванi, що дозволяє
задiяти всю номiнальну охолоджуючу здатнiсть кондицiонера, мiнiмiзувавши втрати. До того ж, оскiльки кожен
блок охолоджує невеликий простiр (як правило, кiлька сусiднiх стiйок), йому не потрiбнi потужнi вентилятори,
якi споживають значну кiлькiсть електроенергiї. Важливою перевагою систем охолодження на рiвнi ряду є те, що
їх можна використовувати без застосування фальшпiдлоги, не знижуючи при цьому ефективностi охолодження.
Варто вiдзначити, що принцип охолодження на рiвнi ряду аж нiяк не передбачає, що блоки охолодження встановлюються тiльки в ряди зi стiйками. Є рiшення також i для установки на стелi або навiть на шафах з обладнанням.
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Охолодження на рiвнi стiйок. Найбiльш ефективною схемою є охолодження на рiвнi стiйок. У цьому випадку
для кожної серверної шафи фактично видiляється окремий кондицiонер, а також засоби iзоляцiї гарячого та холодного простору, в результатi чого повiтрянi потоки, що циркулюють всерединi серверної шафи, не потрапляють до
примiщення суперкомп’ютерного центру.
Це найдорожчий пiдхiд, але з його допомогою можна вiдвести до 50 кВт тепла вiд стiйки. Подiбне рiшення
виправдане у випадках, коли у датацентрi з певних причин утворюються локальнi точки з пiдвищеним тепловидiленням, наприклад, шафи з великою кiлькiстю блейд-серверiв.

2.2 Безпосереднє охолодження зовнiшнiм повiтрям
У пошуках енергоефективностi дослiдники звертаються до рiзних варiантiв природного охолодження. Перший
та найочевиднiший варiант «безкоштовного» охолодження: пряме вiльне охолодження, коли зовнiшнє повiтря
фiльтрується, зволожується та подається до машинної зали [1].
Провiднi виробники серверiв сприяють цiй тенденцiї, випускаючи бiльш надiйне та невибагливе до зовнiшнiх
умов серверне обладнання. З цiєї причини переглядаються мiжнароднi стандарти, що регламентують параметри
мiкроклiмату серверних примiщень. Цi параметри регулюються стандартами ASHRAE (American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers). У першiй редакцiї цих рекомендацiй, опублiкованiй 2004 року,
встановлювалась верхня межа у 25 ◦ C при вологостi 40%, у другiй (2008 року) – 27 ◦ C при вологостi 60%. У рекомендацiях 2011 року з’явилися два нових класи серверного обладнання – А3 i А4 з температурним дiапазоном
до 40 i 45 градусiв. Хоча таке «спекотне» охолодження ще не поширене, любителi iнновацiй активно починають
його використовувати. Це дозволяє iстотно розширити географiю застосування «зеленого» охолодження i задiяти
iнновацiйнi методики.
У багатьох країнах свiту технологiя природного охолодження є цiлком застосовною: на багатьох територiях
температура повiтря не перевищує 27 ◦ C та вкрай рiдко температура повiтря перевищує 45 ◦ C.
Але є додатковi умови, якi ускладнюють систему вiльного охолодження. Часто необхiдно встановлювати камери змiшування з регулюючими заслiнками, де до зовнiшнього повiтря пiдмiшується частина нагрiтого повiтря з
серверної зали в холодний час. Обов’язково ставляться датчики задимлення та запилення, якi потрiбнi, щоб перекрити подачу зовнiшнього повiтря, якщо на вулицi забагато пилу чи диму (iнакше вiдбудеться спрацьовування
автоматики пожежогасiння). Виникає необхiднiсть мати резервну систему охолодження на повну необхiдну потужнiсть. Ця система охолодження може бути вбудована в установку прямого вiльного охолодження, а може бути
звичайною системою охолодження, що використовує стандартнi кондицiонери. Потужнiсть такої системи охолодження повинна на всi 100% вiдповiдати потужностi машинної зали, а вiдмовостiйкiсть – вимогам вiдмовостiйкостi
решти iнфраструктури. У результатi «безкоштовне» охолодження вимагає стандартних витрат на закупiвлю, монтаж та налагодження «звичайної» системи охолодження, i додатково на установку «вiльного» охолодження.
Непряме вiльне охолодження є логiчним розвитком iдеї прямого вiльного охолодження. Теплообмiнникрекуператор ставиться мiж потоками внутрiшнього та зовнiшнього повiтря. Варiантiв теплообмiнникiврекуператорiв iснує багато – вiд роторних систем до конструкцiй з використанням теплових трубок, що
проходять через звичайнi пластинчастi теплообмiнники.
Логiчним розвитком систем непрямого вiльного охолодження є використання адiабатичного охолодження зовнiшнього повiтря в теплу пору року. Вони використовуються у рiзних варiацiях – десь теплообмiнник просто поливають водою, десь вода дрiбно розпилюється у потоцi повiтря. Основна перевага такого охолодження в тому, що
є можливiсть домогтися насичення повiтря вологою i таким чином максимально знизити температуру зовнiшнього
повiтря.

2.3 Адiабатичне охолодження
Щоб розширити дiапазон застосування природного охолодження, використовуються системи на основi фiзичного
ефекту поглинання енергiї при випаровуваннi рiдини.
Принцип дiї адiабатичної системи охолодження полягає у розпиленнi води у виглядi дрiбних крапель, якi впорскуються в гаряче повiтря. Вода при цьому повинна бути очищена вiд усiляких домiшок. Вода, випаровуючись у
повiтрi, здатна охолодити його до температури, близької до температури мокрого термометра.
Строго теоретично межа охолодження в цьому процесi помiтно нижче i дорiвнює температурi точки роси. Для
реалiзацiї цiєї можливостi досить частину вихiдного повiтря охолодити до температури мокрого термометра випаровуванням води, а потiм з його допомогою охолодити залишок, не зволожуючи додатково. Далi холодне повiтря
також зволожується, набуваючи бiльш низької температури. Процес можна повторити ще раз з частиною повiтря,
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досягнувши температури, близької до точки роси. Єдина очевидна технiчна складнiсть досягнення мiнiмально можливої температури – збiльшення у кiлька разiв необхiдних обсягiв повiтря, що подається, i площi теплообмiнника.
На практицi можна отримати повiтря з температурою нижче навколишнього середовища на 5 − 6 ◦ C.
Подiбнi системи роблять або за принципом мокрих градирень, тобто використовують велику поверхню пластин,
покриту тонкою плiвкою води, або розпилюють воду пiд тиском у кiлька сотень атмосфер через мiкроннi форсунки
дуже дрiбними краплями безпосередньо у повiтроводи.
Далi або вiдбувається обмiн температурою з тим повiтрям, яке необхiдно охолодити, або вологе повiтря безпосередньо використовується для охолодження устаткування. Витрата води становить близько 2 л на 1 кВт-год
тепла. Оскiльки випаровується велика частина води, вiдповiдно зростають вимоги до її хiмiчного складу, що вимагає використання iонообмiнних фiльтрiв або фiльтрiв зворотного осмосу.
При використаннi форсунок є суворi вимоги до механiчних забруднень, потрiбна установка мiкрофiльтрiв пiсля
насоса високого тиску. Цi ускладнення пов’язанi з тим, що, починаючи з певного розмiру краплi, процес випаровування вiдбувається дуже швидко, i за рахунок цього значно зменшуються розмiри зрошувальної камери.
Використання форсунок бiльшого дiаметру, середнього та низького тиску простiше з точки зору експлуатацiї
форсунок та процесу водопiдготовки. Але при цьому частина води не бере участi в процесi i зливається (краплi не
встигають випаруватись повнiстю), крiм того, розмiр камери зволоження стає зрiвнянним з iншими примiщеннями
системи.
Однак, на практицi подавати занадто вологе повiтря до машинної зали теж не дуже добре, а значить, зниження
температури буде не таким великим. Отже, досить часто буде потрiбне додаткове охолодження традицiйними
кондицiонерами.
Бiльшу частину року у системi охолодження працюють тiльки вентилятори та iнодi невеликий насос у системi
розпилення води. А отже використання адiабатичного охолодження дозволяє досягти високої енергоефективностi
суперкомп’ютерного центру: коефiцiєнт PUE може досягати значення 1,043 [2, 3], за рахунок того, що допомiжне
обладнання навiть влiтку споживає всього близько 4% електроенергiї центру, а взимку – ще менше (у зимовий
перiод PUE – близько 1,018). Ефективнiсть компресорно-конденсаторних систем iстотно нижче, для них значення
PUE 1,3 – чудовий результат.
Установки вiльного охолодження покладаються на традицiйнi системи у випадку несприятливих атмосферних
умов. Установки адiабатичного охолодження все одно вимагають використання додаткових систем охолодження при високiй температурi та вiдноснiй вологостi навколишнього повiтря, з одного боку, та витрачають велику
кiлькiсть води, з iншого.
Ще один важливий момент – частина системи знаходиться у потоцi зовнiшнього повiтря. Це означає, що повинен стояти фiльтр, який буде досить швидко забруднюватися. Як правило, ефективнiсть усiх установок вiльного
охолодження сильно залежить вiд потоку зовнiшнього повiтря. При досягненнi критичного рiвня забрудненостi
фiльтрiв їх ефективнiсть рiзко знижується. Чистота фiльтрiв повинна постiйно вiдслiдковуватися, а запас фiльтрiв
для замiни завжди має бути у комплектi. У деяких установках для пiдтримки чистоти теплообмiнникiв використовується вода, але в цьому випадку рiзко зростає витрата води та виникають труднощi iз зимовою експлуатацiєю.
Все це створює додатковi складнощi, i в результатi плата за електроенергiю дiйсно iстотно знижується, але можуть знадобитися додатковi капiтальнi вкладення, з’являється iстотна витрата води, а витрати на обслуговування
часто виявляються вищими, нiж у випадку традицiйних систем. Треба враховувати й необхiднiсть спецiальної антибактерiальної обробки води та всiєї установки, щоб уникнути ризику розвитку бактерiальних культур на деталях
системи охолодження.
Яскравий приклад використання енергоощадливих технологiй охолодження – центри обробки даних
Facebook [4]. Перший власний датацентр Facebook побудувала в американському мiстечку Прайнвiлль у 2010 роцi.
Через рiк був побудований другий, дублюючий датацентр у Форест-Сiтi, штат Пiвнiчна Каролiна. Коефiцiєнти
PUE цих майданчикiв складають: 1,07 – для центру в Прайнвiллi i 1,09 – для центру в Форест-Сiтi. Цього вдалося
досягти тiльки завдяки зниженню втрат при передачi та перетвореннi електроенергiї, а також бiльш високим
робочим температурам повiтря всерединi центру (допускається 35 ◦ C в стiйках в холодному коридорi).
У датацентрах встановлена й традицiйна система охолодження, але використовується вона тiльки в аварiйних
випадках. Основна ж система кондицiонування повiтря – безпосереднє вiльне охолодження з декiлькома камерами
пiдготовки повiтря, через якi проходить зовнiшнє повiтря.
Спочатку повiтря ззовнi забирається повiтрозабiрниками на другому ярусi i надходить у камеру пiдготовки,
де фiльтрується i змiшується з гарячим повiтрям. Далi повiтря проходить через холодильнi панелi. Вони являють собою камеру зволоження з великою кiлькiстю труб, якi розбризкують дистильовану воду форсунками пiд
високим тиском, завдяки чому пiдвищується вологiсть i знижується температура повiтря, що продувається. Щоб
дрiбнодисперсна волога не могла проводити електрику, використовують дистильовану воду. Далi на шляху повi-
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тря стоять мембраннi фiльтри, що вiдокремлюють великi частки вологи. Потiм повiтря потужними вентиляторами
направляється до машинної зали. Вiдпрацьована вода збирається в спецiальному резервуарi та очищається.
У 2011 роцi цей датацентр зiткнувся з проблемою в роботi системи управлiння, через що температура повiтря,
яке використовується для охолодження серверiв, досягла бiльше 26 ◦ C, а вологiсть – понад 95%. У результатi
накопичився конденсат i утворилась дощова хмара, яка заповнила собою весь простiр з обчислювальним обладнанням.
Заради економiї електрики Facebook використовував зовнiшнє повiтря для охолодження свого датацентру замiсть традицiйної системи. Але пiсля того, як система управлiння вийшла з ладу, почалася рециркуляцiя пiдiгрiтого повiтря з низьким рiвнем вологи через систему охолодження на базi водяного випарника. Це призвело до
того, що повiтря сильно зволожилось i утворилася хмара. Деякi сервери повнiстю вийшли з ладу. Фахiвцi Facebook
ретельно iзолювали контакти у мiсцях пiдключення серверiв до джерел живлення, захистивши їх вiд вологи.
В Українi адiабатичнi системи охолодження поки не дуже популярнi, але фахiвцi вважають, що в найближчi
роки проектувальники датацентрiв будуть виявляти до них бiльший iнтерес. Одним з перспективних рiшень є перехiд на вiльне охолодження у поєднаннi з адiабатичним чи створення гiбридних систем. Одним iз прикладiв таких
систем є гiбридна система охолодження суперкомп’ютерного центру СКIТ Iнституту кiбернетики iменi В.М. Глушкова НАН України [5], в якiй тепле повiтря вiд вiльного охолодження використовюється для пiдiгрiву зимового
саду та холу iнституту. Система повiтряного охолодження суперкомп’ютерного центру, у якiй тепле повiтря використовуються для додаткового опалення великої конференц-зали, створена в Iнститутi теоретичної фiзики iм.
М.М. Боголюбова НАН України.

3 Системи рiдинного охолодження
Технологiї рiдинного охолодження кластерних систем стають все бiльш популярними [6, 7] у зв’язку зi зростанням питомого теплового навантаження в машинних залах, появою потужних серверiв та прагненням заощадити на
експлуатацiйних витратах. При цьому пiд рiдинним охолодженням найчастiше розумiють рiзнi технологiї: в одних
випадках мова йде про занурювальне охолодження, в iнших – про подачу теплоносiя безпосередньо до обчислювальних мiкросхем у закритих контурах.
Спочатку пiд рiдинним (або водяним) охолодженням розумiли використання системи охолодження на основi
чiллерiв, у якiй в якостi теплоносiя виступала вода або глiкольовi розчини. При цьому вода подавалася у кондицiонери, де служила для охолодження повiтря в примiщеннi. У свою чергу, повiтря охолоджувало серверне
обладнання.
Однак з розвитком технологiй та зростанням потужностi серверiв рiдина почала використовуватись безпосередньо для вiдведення тепла вiд електронних компонент.
У рiдинних системах охолодження задачу вiдведення теплоти вiд електронiки виконує не повiтря, а рiдина.
Це дає безлiч переваг. Оскiльки об’ємна теплоємнiсть води бiльш нiж у 3200 разiв вища за теплоємнiсть повiтря,
для видалення тепла необхiдно перекачувати в 3200 разiв менший обсяг рiдини. З’являється можливiсть повнiстю
позбутися складних та дорогих кондицiонерiв, при цьому щiльнiсть компоновки серверного обладнання пiдвищується, розмiри iнших пiдсистем значно зменшуються, оскiльки немає необхiдностi прокачувати всерединi величезнi
об’єми повiтря. Сучаснi системи рiдинного охолодження створюють дуже комфортнi умови для роботи напiвпровiдникiв.
Рiдиннi системи охолодження можна роздiлити на закритi, де немає прямого контакту мiж рiдиною та електронними компонентами на платах, та вiдкритi (занурювальнi), в яких рiдина безпосередньо омиває електроннi
компоненти.
Iстотною перевагою всiх рiдинних схем охолодження є краща теплоємнiсть рiдин у порiвняннi з повiтрям (вiд
1500 до 4000 разiв) та бiльший коефiцiєнт тепловiддачi (до 100 разiв). Для охолодження одного сучасного процесора необхiдно 1 м3 повiтря або 250 мл води за хвилину. На перекачування 250 мл води витрачається набагато
менше електроенергiї, нiж на перекачування 1 м3 повiтря.
Використання системи безпосереднього рiдинного охолодження дозволяє знизити значення PUE до рекордного
в iндустрiї значення 1.06, до того ж для застосування системи немає необхiдностi модернiзувати iснуючi примiщення.
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3.1 Рiдинне охолодження закритого типу
У системах закритого типу всi тепловидiляючi елементи плати накриваються однiєю або декiлькома плоскими
пластинами з каналом для прокачування рiдини. Канали пластин об’єднуються колекторами в єдиний контур,
з’єднаний iз загальним радiатором (чiллером) або iншим теплообмiнником, зазвичай розташованим за межами корпусу та/або стiйки, або навiть машинної зали. За допомогою насоса через пластини прокачується теплоносiй, який
вiдводить тепло вiд елементiв обчислювача та розсiює його через теплообмiнник. У такiй системi потрiбно забезпечити доступ теплоносiя до кожного з тепловидiляючих елементiв обчислювача, що означає досить складну
трубопровiдну систему, велику кiлькiсть з’єднань.
З iншого боку, потрiбно забезпечити можливiсть обслуговування плат без серйозного демонтажу системи охолодження. Це означає, що з’єднання повиннi бути герметичними, але розмикатися легко та без зусиль. Для цього,
як правило, застосовуються спецiальнi рiдиннi роз’єми, що витримують тисячi неперервних роз’єднань без формування крапель.
У системах рiдинного охолодження закритого типу можна в якостi холодоносiя використовувати звичайну
воду або розчини глiколiв. Проте витiк теплоносiя може призвести до великих проблем – як мiнiмум потрiбна
буде зупинка всього комплексу для перевiрки системи електроживлення та її просушування.
Додаткова проблема систем рiдинного охолодження закритого типу – проблема «точки роси». Повiтря суперкомп’ютерної зали входить у контакт з пластинами охолодження. Якщо якiсь дiлянки цих пластин занадто холоднi,
а повiтря у залi бiльш тепле та не дуже сухе, то на пластинах може сконденсуватися волога. Проблема вирiшується
двома заходами:
• контролем та пiдтриманням параметрiв температури та вологостi повiтря у кластернiй залi;
• переходом до охолодження гарячою водою.
Охолодженням гарячою водою називається рiзновид системи водяного охолодження закритого типу, коли в
сервери подається вода кiмнатної чи трохи вищої за кiмнатну температури [8]. А на виходi з серверiв iде вода
досить високої температури, придатна для опалення, пiдiгрiву водопроводної води тощо. Для охолодження таких
систем не потрiбнi кондицiонери, а досить чiлерiв з природним охолодженням. Можливiсть охолодження «теплою
водою» iстотно пiдвищує PUE. Це найбiльша з переваг систем з водяним охолодженням.

3.2 Чiллери iз застосуванням вiльного охолодження
Система рiдинного охолодження зазвичай об’єднує у собi теплообмiнник iз застосуванням технологiї вiльного
охолодження та насосну станцiю для перекачування холодоносiя у системi зняття тепла з кластерного обладнання. Система дозволяє не використовувати фреоновий контур чiллера у холодну пору року i працювати у режимi
вiльного охолодження.
У теплу пору року система працює за принципом фреонового кондицiонера, але до процесу перенесення тепла
додається ще одне середовище – рiдина, через що загальна ефективнiсть системи знижується до 1,7 у порiвняннi
з кондицiонером. Проте середньорiчна енергоефективнiсть утримується на цiлком прийнятних показниках, залежних, однак, вiд клiматичної зони.

3.3 Занурювальне охолодження
У 1985 роцi компанiя Cray випустила суперкомп’ютер Cray-2, який виглядав як великий резервуар, заповнений
теплоносiєм iз зануреними у нього материнськими платами та блоками живлення. Вiдтодi занурювальнi системи
охолодження використовуються у спецiалiзованих рiшеннях, а з недавнього часу i для охолодження суперкомп’ютерних центрiв. Сучасним прикладом занурювальної системи є японський суперкомп’ютер Tsubame-KFC [9].
У порiвняннi з рiдинним охолодженням закритого типу, конструкцiя систем вiдкритого типу радикально спрощується. По сутi, у межах однiєї ємностi – можна для простоти використовувати звичний термiн ”шасi” – ми маємо
справу з єдиним об’ємом рiдини, в яку зануренi всi плати. Конструкцiя максимально проста та герметична. Тут
немає складної системи колекторiв, немає рiдинних роз’ємiв. При змiнi геометрiї використовуваних плат не треба
займатися розробкою та виготовленням нових охолоджуючих пластин.
Оскiльки у межах шасi немає колекторiв, то немає проблеми розрахунку дiаметрiв протокiв або управлiння
потоками рiдини у цих колекторах. Повнiстю зникає проблема «точки роси». Не треба думати про температуру, вологiсть та забрудненiсть навколишнього повiтря. У тому числi це важливо для обчислювальних комплексiв
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середньої продуктивностi, за рахунок герметизацiї можна забезпечити їх використання в найнесприятливiших умовах: виробництвах з агресивними середовищами, iстотною забрудненiстю або запиленiстю повiтря, низьким тиском
повiтря.
Отже, у порiвняннi з системами охолодження закритого типу, спрощення конструкцiї має спричинити пiдвищення надiйностi системи та зменшення її цiни.
Розвиток занурювальних систем охолодження, на жаль, був обмежений високою вартiстю теплоносiя, до якого висуваються жорсткi вимоги з теплопровiдностi та дiелектричних властивостей. На вiдмiну вiд закритих та
гiбридних схем охолодження, тут неможливо використовувати воду або розчини глiколiв.
Традицiйно в якостi другої проблеми систем рiдинного охолодження закритого типу називають велику вагу.
Дiйсно, велика ємнiсть, заповнена рiдиною, повинна мати значну вагу. Однак при розглядi системи охолодження
закритого типу, наприклад, з принципом «одна охолоджуюча пластина на одну плату», ми побачимо шасi з щiльно
упакованими модулями. Практично весь простiр, не зайнятий платами та мiкросхемами, буде заповнений металевими охолоджуючими пластинами. А метал, як вiдомо, важче рiдини такого ж об’єму. Тому проблема оптимiзацiї
ваги систем з рiдинним охолодженням закритого типу – це питання якiсної iнженерної проробки рiшення.
Таким чином, системи охолодження занурювального типу видаються вельми перспективною галуззю розробки.
Протягом бiльше 20 рокiв провiднi виробники обчислювальної технiки – IBM, НР, Google, Intel тощо – проводять
роботи зi створення занурювальних систем охолодження.
Основним компонентом системи занурювального рiдинного охолодження є холодоагент, що представляє собою
дiелектричну (непровiдну) сумiш. Як правило, це бiле мiнеральне масло, його теплоакумулююча здатнiсть набагато вища, нiж у повiтря того ж об’єму. У стiйцi розмiщується заповнена цим холодоагентом ванна, куди сервери
встановлюються вертикально. Холодоагент циркулює по системi та розсiює тепло, що видiляється.
При цьому до холодоагента висуваються специфiчнi вимоги: низька в’язкiсть, висока теплоємнiсть, екологiчнiсть та нетоксичнiсть. У цьому випадку використання занурювального рiдинного охолодження дає ряд переваг:
економiю електроенергiї, пiдвищення продуктивностi, а iнодi i зниження капiтальних витрат.
Однiєю з причин, завдяки якiй занурювальне охолодження обходиться дешевше повiтряного, є нижча рiзниця
температур мiж холодоагентом та серверами. Так, ефективне охолодження обладнання виявляється можливим,
навiть якщо холодоагент нагрiвається до 50 ◦ C, у той час як робоча температура систем повiтряного охолодження
становить близько 24 ◦ C. З досвiду експлуатацiї холодильної технiки вiдомо, що пiдтримка температури холодоагенту на рiвнi 50 ◦ C вимагає значно менших витрат енергiї, нiж охолодження повiтря до 24 ◦ C (для цього воду в
контурi доводиться охолоджувати до 7 − 10 ◦ C).
Додаткова економiя досягається за рахунок видалення серверних вентиляторiв, оскiльки при зануреннi обладнання в рiдину необхiднiсть у них вiдпадає. Це дозволяє економити, залежно вiд виду сервера, ще 10–25% енергiї.
Фактично система охолодження виявляється настiльки ефективною, що дозволяє вiдводити тепло вiд серверiв
загальною потужнiстю до 100 кВт при їх розмiщеннi в єдинiй стiйцi стандартною висотою 48 U.
Оскiльки система дозволяє розсiювати бiльший обсяг тепла, нiж при використаннi повiтряного охолодження,
обчислювальне устаткування може розмiщуватися щiльнiше. Як наслiдок, технологiя занурювального охолодження найбiльш ефективна та корисна у високонавантажених стiйках з блейд-серверами.
Серед iнших переваг занурювального рiдинного охолодження слiд зазначити наступнi:
• Вiдсутнiй ризик поломки вентиляторiв.
• Постiйна циркуляцiя холодоагенту сприяє рiвномiрному розподiлу температури по стiйцi та перешкоджає
виникненню гарячих зон.
• Прискорене вiдновлення роботи серверiв пiсля аварiйних ситуацiй. На вiдмiну вiд охолоджуваних повiтрям
серверiв, якi пiсля вiдключення живлення повiтряних кондицiонерiв перегрiваються протягом декiлькох хвилин, система занурювального рiдинного охолодження може виконувати свої функцiї вiд 1 до 4 годин без
електрики. Це пояснюється високою теплоємнiстю холодоагенту i, вiдповiдно, збiльшеним запасом холоду в
наповненiй холодоагентом ваннi.
• Зниження внутрiшнiх вiбрацiй. Вiдсутнiсть вентиляторiв значно знижує рiвень вiбрацiї всерединi обладнання.
• Чистота. Холодоагент допомагає тримати сервери в чистотi завдяки постiйному струму рiдини через стiйку
та насосний модуль.
Однак у занурювального охолодження є i недолiки, перш за все, це необхiднiсть застосовувати спецiальнi стiйки
та модифiкувати серверне обладнання. Новий тип стiйок має бiльшу масу, а тому вимоги до несучої здатностi
перекриттiв зростають.
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3.4 Геотермальне охолодження
Проектнi органiзацiї шукають рiшення, якi дозволять повнiстю вiдмовитися вiд холодильних машин та перейти на
альтернативнi методи охолодження. В Європi вже кiлька рокiв функцiонують датацентри, якi цiлий рiк використовують стандартне клiматичне обладнання, але без холодильних машин. Мова йде про два центри обробки даних у
Нiмеччинi, що застосовують систему геотермального охолодження.
Геотермальне охолодження базується на фактi, що, якщо температура у верхнiх шарах грунту змiнюється в
залежностi вiд сезону, то нижче межi промерзання температурнi коливання значно зменшуються. Так, на глибинах
10–15 м i нижче температура грунту протягом усього року тримається близько 8 ◦ C.
Перший центр знаходиться в Мюнхенi, вiн належить страховiй компанiї WWK [10] i розташований в офiснiй
будiвлi. При будiвництвi фундаменту будiвлi була виявлена пiдземна рiчка, яка протiкає на невеликiй глибинi. I
тодi народилася iдея скористатися пiдземними водами для холодопостачання майбутнього серверного примiщення. Причому сама вода з рiки не забирається. По-перше, отримання дозволiв у служб екологiчної безпеки мало
певнi складнощi, а по-друге, це вимагало б додаткових витрат на фiльтрацiю й очищення води. З цих причин була
обрана замкнена система охолодження з горизонтальними земляними колекторами.
Пiд час заливки фундаменту були закладенi колектори з полiетиленових трубопроводiв довжиною 100 м кожний. Довжина трубопроводiв визначалася, виходячи з оптимального гiдравлiчного тиску.
В результатi загальна схема системи холодопостачання виглядає наступним чином: Грунтовi води – Теплообмiнник – Серверна. Сумарна довжина всiх колекторiв досягає кiлькох кiлометрiв. Для забезпечення високої надiйностi системи кожен трубопровiд забезпечений вiдсiчними вентилями, якi блокують несправний контур. Трубопроводи зовнiшнього контуру заповненi теплоносiєм – розчином пропiленглiколю (температура замерзання −10 ◦ C),
який завдяки охолодженню грунтовими водами протягом усього року має температуру близько 10 ◦ C. Насос змушує теплоносiй циркулювати по замкнутому контуру. Рiдина надходить у промiжний пластинчастий теплообмiнник глiколь-вода, в якому i вiдбувається вiдвiд тепла вiд серверного обладнання. У вторинному контурi циркулює
вода з температурою 14 − 16 ◦ C. Примiщення центру розташованi на цокольному та на третьому поверхах будiвлi. Обладнання встановлене в сервернi шафи з водяним охолодженням iз закритою архiтектурою охолодження.
Тепловидiлення однiєї стiйки становить 8–16 кВт, сумарна холодопродуктивнiсть системи – 400 кВт, при цьому
є резерв потужностi як мiнiмум 100 кВт. Така система охолодження незалежно вiд пори року забезпечує значення показника PUE на рiвнi 1,09. Це не дивно, оскiльки фактично єдиними споживачами електроенергiї системи
холодопостачання є два циркуляцiйних насоси.
Схожа схема геотермального охолодження, але дещо в iншому виконаннi реалiзована у центрi обробки даних
компанiї Toshiba, розташованому неподалiк вiд Мюнхена. Однак тут датацентр створювався в iснуючiй будiвлi, i
влаштовувати горизонтальнi колектори було нерентабельно. Тому було прийнято рiшення використовувати вертикальнi землянi тепловi контури, що складаються iз заповнених пропiленглiколем полiетиленових труб. Для їх
установки пробурили чотири свердловини на глибину 100 м. У кожну свердловину опустили паралельно чотири
труби, що утворюють подвiйнi U-подiбнi контури. Розчин пропиленгликоля надходить по двох трубах вiд розподiльника вниз i повертається по двох iнших трубах назад вгору до колектора. Усi промiжки мiж трубами i грунтом
заповненi матерiалом з хорошою теплопровiднiстю – бетонiтом. Потужнiсть системи – 80 кВт, в якостi внутрiшнiх
блокiв системи кондицiонування застосованi мiжряднi кондицiонери та iзольований холодний коридор.
Особливiсть цiєї схеми в тому, що система охолодження поєднана з системою опалення будiвлi, тепло в яку
надходить через тепловий насос продуктивнiстю 100 кВт (споживана потужнiсть – 25 кВт). У теплий перiод року
тепловий насос не працює, вiдведення тепла iз центру здiйснюється тiльки за рахунок геотермального охолодження. У холодну пору, коли будiвлю необхiдно опалювати, в роботу включається тепловий насос, i для опалення
використовується тепло, що вiдводиться вiд серверного обладнання. Взимку гiдротермальний контур пiдключається тiльки тодi, коли при малому завантаженнi серверне обладнання видiляє тепла значно менше розрахункового
i робота теплового насосу стає нерентабельною.
На ефективнiсть даної схеми сильно впливають теплофiзичнi властивостi ґрунту – його об’ємна теплоємнiсть i
теплопровiднiсть, якi, в свою чергу, залежать вiд складу i стану ґрунту. Теплопровiднiсть ґрунту тим бiльше, чим
вище вмiст у ньому води, чим бiльша частка мiнеральних компонентiв i чим менша поруватiсть. Щоб скористатися
описаним рiшенням, перед проведенням бурових робiт необхiдно отримати данi геологiчної розвiдки обраного
мiсця. З карти розрiзу стане зрозумiло, на яку глибину потрiбно бурити свердловини i якi термiчнi властивостi має
ґрунт.
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3.5 Використання тепла вiд чiллерiв
Щоб використовувати тепло, що вiдводиться вiд серверного обладнання, для роботи теплового насосу, зовсiм необов’язково бурити свердловини або прокладати землянi колектори. Так само як немає необхiдностi вiдмовлятися
вiд вiльного охолодження, якщо основним джерелом холоду слугують чiллери.
Зрозумiло, що пiд час роботи компресорiв чiлера отримати нагрiту воду досить просто. Але компресори працюють тiльки у теплий перiод року. При температурi зовнiшнього повiтря нижче 5 ◦ C компресори зупиняються,
i холодильнi машини переходять в режим вiльного охолодження. Тепло вiд серверного обладнання передається
теплоносiю i далi фактично викидається на вулицю. Безпосередньо використовувати це тепло не вдасться, оскiльки температура рiдини становить лише 15 − 18 ◦ C. Але ця вода цiлком придатна для роботи теплового насоса.
Iз системи охолодження тепла вода надходить в тепловий насос, де охолоджується i подається назад у систему
охолодження суперкомп’ютера. При цьому в iншому контурi теплового насосу вiдбувається нагрiв води до 50 ◦ C,
далi вода може нагрiватися в накопичувальному або проточному бойлерi до 90 ◦ C. Додатковим джерелом тепла
можуть стати електроенергiя, газ, рiдке або тверде паливо, а також система центрального теплопостачання. Втiм,
воду з температурою 50 ◦ C можна безпосередньо використовувати для опалення технологiчних примiщень, а також для нагрiву повiтря в системах вентиляцiї i повiтряного опалення. Застосування теплового насоса дозволить
заощадити до 70% енергiї, необхiдної для опалення будiвлi.
Описана схема використання теплового насоса не вимагає проведення земляних робiт, облаштування вертикальних або горизонтальних земляних колекторiв. Головна умова – тепловидiлення суперкомп’ютера має перевищувати кiлькiсть тепла, необхiдну для опалення будiвлi.
У будь-якому випадку можливiсть та рентабельнiсть застосування теплових насосiв для опалення будинку
визначається на етапi проектування. Даний спосiб рекуперацiї тепла вельми ефективний i не вимагає великих
капiтальних витрат.

4 Висновки
Ми провели аналiз основних пiдходiв до охолодження суперкомп’ютерних центрiв. Кожен з них має явнi та неявнi
переваги й недолiки, i у кожному випадку архiтектуру системи охолодження обирає конструктор комплекса.
Для кластерiв невеликого розмiру популярними залишаються кондицiонернi системи завдяки своїй унiверсальностi, невибагливостi та доступностi спецiалiстiв з обслуговування.
Системи з рiдинними контурами дозволяють будувати набагато бiльш гнучкi та рiзноманiтнi конфiгурацiї, але
час експлуатацiї глiколей складає близько 5 рокiв, пiсля чого треба повнiстю замiняти рiдину-теплоносiй та проводити чистку системи, цей термiн експлуатацiї для України занадто малий.
Але ж суперкомп’ютери – це насамперед iнновацiйнi технологiї, тож є майданчиками смiливих експериментiв
у пошуках нових рiшень. Ми описали деякi з них, такi як природне охолодження, адiабатичнi та гiдротермальнi
системи. З упевненiстю можна сказати, що проблема охолодження ще далека вiд остаточного вирiшення i найближчим часом з’являться новi енергоефективнi системи.
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