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В наш час будь яка організація потребує встановлення серверного 

обладнання для обслуговування веб-сайта, поштової скриньки, охорони 

приміщення, створення локальної мережі, та інше. 

Для розміщення серверного обладнання виділяється окрема серверна 

кімната. Як правило, це закрите приміщення, найчастіше невеликих розмірів, 

достатніх для розміщення серверних стійок з певним набором мережевого 

обладнання. У більшості випадків серверна кімната розміщується або в 

підвальному / напівпідвальному приміщенні, або в горищному приміщенні. 

Для нормального функціонування обладнання потребується підтримання 

нормальних температурних показників, від +18 С до +24 С, та відносної 

вологості повітря, від 30% до 50%. Для контролю температури повітря у 

серверній кімнаті використовуються спеціальні пристрої – мікроконтролерні 

системи, які вимірюють температуру та контролюють вентиляцію або 

кондиціонер. Однією із вимог до таких пристроїв є висока точність 

вимірювання. Мікроконтролерна система являє собою автономну 8-канальну 

12-розрядну вимірювально-інформаційну систему (ВІС). Виходячи з 

призначення та вимог до ВІС, у її склад входять сучасні датчики та пристрої. 

Для проведення моделювання роботи даного термометра було створено 

математичну модель, яка складається із трьох модулів: 

- модуль вимірювання температури повітря; 

- модуль попередньої обробки та запису; 

- модуль обробки отриманих даних. 

Для підвищення адекватності розробленої моделі під час її розробки були 

враховані похибки вимірювання температури повітря, які можна зменшувати 

при конструкторській розробці термометра: похибки окремого датчика; різниця 

температур у різних частинах кімнати. Ці похибки, безумовно, слід враховувати 

при розробці моделі, адже вони суттєво впливають на результати вимірювання. 

З урахуванням результатів дослідження запропонованої моделі було 

розроблено мікроконтролерну систему для обробки отриманих вимірювально-

інформаційної системою даних, видачі оцінки температурному стану, 

сповіщення адміністрації, контролю вентиляції або кондиціонерів та з 

можливістю аварійного вимикання пристроїв при перевищені критично 

допустимої норми температури. 


