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 کىفراوس اوجمه هًافضاي ايران هیزدهمیس
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 - هاله اؿتش كٌٔتیداًـگاُ  –هدتوْ داًـگاّی َّافوا  ّوىاس پظٍّـی -1

 h.parastvand@hotmail.com، 99197899199، وٌتشل ٍ ًاٍتشیگشٍُ ّذایت، 

گشٍُ  – هدتوْ داًـگاّی َّافوا داًـگاُ كٌٔتی هاله اؿتشت ٓلوی ٓوَ ّیأ -9

 وٌتشل داًـگاُ تْشاى –داًــدَی دوتشی تشق  ّذایت، وٌتشل ٍ ًاٍیشی؛ ٍ

 

 

  هتذٍلَشی طراحی هذیریت افسًٍگی برای شبیِساز زهیٌی سیستن پرٍاز با سین
 2سیذ هْذی دّقاى ،1ًٍذحسیي پرست

  گشٍُ ّذایت، ًاٍتشی ٍ وٌتشل  – كٌٔتی  هاله اؿتشداًـگاُ  -1

 گشٍُ ّذایت، ًاٍتشی ٍ وٌتشل – هاله اؿتشكٌٔتی  داًـگاُ  -9
 

 

 چكیذُ 

ّذف اص ایي همالِ اسائِ سٍؿی تشای ًشاحی ػیؼتن هذیشیت  

پشٍاص تا ػین اػت. تشای ایي هٌَِس  فٌاٍسیافضًٍگی دس یه پشًذُ هدْض تِ 

گشدد. اتتذا هٔواسی یه ػیؼتن پشٍاص تا ػین فالذ افضًٍگی اسائِ هی

هٔواسی پیـٌْادی لیذ لاتلیت اًویٌاى )یا تٔذاد ؿىؼت تِ ًؼثت تٔذاد 

ًوایذ. تش ایي اػاع ٍ تا اػتفادُ اص لاتلیت ّا( سا اسها ًویهاهَسیتول 

پشٍاص تا ػین ٍ تا ایداد افضًٍگی دس ػیؼتن  یفشاّن ؿذُ تَػي تىٌَلَط

ًشحْایی تشای  الگَسیتن ٍ ًیض تَاى لیذ هَسد ًِش سا اسها ًوَد. دس اداهِهی

یی هَسد تاتا افضًٍگی دٍتایی ٍ ػِ FBWهذیشیت افضًٍگی دس ػیؼتن 

تحث لشاس گشفتِ اػت ٍ دس اًتْا ًیض پیـٌْادات ٍ هالحِات هشتَى تِ 

  افضاس هذیشیت افضًٍگی تشسػی ؿذُ اػت.ًشاحی یه ًشم

گیشی، واهپیَتش هذیشیت افضًٍگی، الگَسیتن سای ٍاشُ ّای كلیذی:

، پشٍاص تا ػینوٌتشل پشٍاص

 

 هقذهِ 

هضایای صیادی ًؼثت تِ ػیؼتوْای هىاًیىی لثلی  FBWػیؼتن 

ّا ٍ  اتلاالت وٌتشلی تَاى تِ حزف ولیِ هیلِى هیآداسد وِ اص خولِ 

ّا ٍ فشهاًْا، افضایؾ واسآیی پیچیذُ هىاًیىی ٍ اًتمال الىتشیىی دادُ

 1] اؿاسُ ًوَدآیشٍدیٌاهیىی، واّؾ ٍصى ٍ افضایؾ لاتلیت اًویٌاى پشًذُ 

 ٍ9]. 

ًیاصهٌذ ایداد افضًٍگی دس  FBWاتلیت اًویٌاى ػیؼتن افضایؾ ل

. ٍخَد افضًٍگی دس ػیؼتن هٌدش تِ لضٍم تىاسگیشی صیشػیؼتوْای آى اػت

دػتَسالٔولْای هذیشیت افضًٍگی خَاّذ ؿذ. احتیاخات هذیشیت افضًٍگی 

ای اص ًیاصهٌذیْای ٓولىشدی ٍ ٓولیاتی تٔییي تایذ تا تَخِ تِ هدوَِٓ

ًیاصهٌذیْای ٓولیاتی، سفتاس هدوَِٓ حاٍی افضًٍگی سا دس ّش دٍ ؿَد. 

ذ. ایي ًیاصهٌذیْا ؿاهل ، هیضاى ٌوٌحالت ٍخَد ٍ ٓذم ٍخَد خٌا تیاى هی

ٍ ساتي  خٌاّالاتلیت اًویٌاى هٌلَب، ٓولىشد، تاخیش خٌا، گضاسؽ 

یه ٓذد  تا تَاًذهیتاؿذ. لاتلیت اًویٌاى هٌلَب پشداصًذُ واستشی هی

دٌّذُ احتوال خشاتی تش ػآت دس اختیاس ًشاح ػیؼتن لشاس گیشد ًـاى

[3]. 

 FBWاص ػیؼتن دس ایي گضاسؽ دس اتتذا تِ تشسػی یه ًشح اٍلیِ 

-ػپغ الگَسیتن هذیشیت افضًٍگی اسائِ هیؿَد. پشداختِ هیتذٍى افضًٍگی 

دس ساػتای تایی دٍ ًشح تش هثٌای افضًٍگی دٍتایی ٍ ػِ ؿَد. دس اداهِ

 هٌٌكٍ  اسائِ ؿذٍُ وٌتشل پشٍاص  FBWلاتلیت اًویٌاى ػیؼتن  تْثَد

ًیض هؼائل ٍ  گیشد. دس اًتْاهَسد تشسػی لشاس هی دس آًْا هذیشیت افضًٍگی

تایذ هذًِش لشاس  افضاس هذیشیت افضًٍگیهالحِاتی وِ دس ًشاحی یه ًشم

 ؿًَذ.گیشًذ هٌشح هی

 FBW یِطرح اٍل

پهشٍاص تها ػهین ٍ اسائهِ هٔوهاسی      اٍلیهِ  دس ایي تخؾ تِ تشسػی ًشح 

FBW ؿَد. الصم تِ روهش اػهت دس ًهشح اٍل   دس آى پشداختِ هی ِ ، لاتلیهت  یه

اًویٌاى تاال تشای ػیؼتن هذ ًِش ًثَدُ ٍ لزا هَههَّ ههذیشیت افضًٍگهی ٍ    

تهش  گیشی تشای آى هٌتفی اػت. هٔواسی ولی ایي ػیؼتن الگَسیتوْای سای

دس ایهي   اى دادُ ؿهذُ اػهت.  ًـه  1 دس ؿهىل  FBWٌای الواًْای اكهلی  هث

هٔواسی اًالٓات ولیِ ػٌؼَسّا تِ واهپیَتش وٌتشل پشٍاص اسػال ؿهذُ ٍ دس  

آًدا لاًَى وٌتشل هتٌاػة تشای تهه تهه ٓولگشّها هحاػهثِ ٍ تهِ ٍاحهذ       

ؿَد. دس ٍاحهذ وٌتهشل ٓولگهش لهاًَى وٌتشلهی تها       وٌتشل ٓولگش اسػال هی

ًدا تِ دسایهَس ٍ ػهپغ   فیذتىْای هَلٔیت ٍ ػشٓت ٓولگش خوْ ؿذُ ٍ اص آ

 .گشددتِ ٓولگش اسػال هی

 

 دستَرالعولْای تشخیص ٍ تحول خطا

تشای هذیشیت افضًٍگی هَثش ًیاص تهِ تـهخیق ّهش یهه اص خٌاّهای      

تاؿهذ. تهِ   ٍ هـخلات ٍ ٍیظگیْهای ّهش یهه ههی     FBWهوىي دس ػیؼتن 

ٌَٓاى هثال تـخیق هـخلات صهاًی خٌا هاًٌذ گزسا یا دائوهی تهَدى آى   

 .[1] افضاس هذیشیت افضًٍگی ًمؾ تؼضایی داسدًشاحی ًشمدس 

ٍیظگی صهاًی خٌا یٌٔی گهزسا، دائوهی یها پشیَدیهه تهَدى آى تایهذ       

دس كَستی وِ اداهِ فٔالیهت واًهال    ،تٔییي ؿَد. دس كَست گزسا تَدى خٌا

فٔهال وهشدى   شتي وٌتشل پشٍاص ًـَد ًیاصی تهِ یی هتٌاُش هَخة اص دػت سف

یْای صهاًثٌذی ؿذُ تش سٍ تاع تایذ اًدام ؿهَد تها اص   آى واًال ًیؼت. تشسػ

 ٓذم ٍخَد خٌا دس دسیافت تِ هَلْ یه پیام اص تاع اًویٌاى حاكل ؿَد.

ٍاهح اػت وِ ّش چِ ػهٌح افضًٍگهی ػیؼهتن تهاالتش تاؿهذ هیهضاى       

لاتلیت اًویٌاى آى تاالتش خَاّذ تَد. اص ًشفی افهضایؾ ػهٌح افضًٍگهی تها     

ت. دس ایي گضاسؽ دٍ ػٌح افضًٍگی تهشای ػیؼهتن   ّا تَأم اػافضایؾ ّضیٌِ

FBW ؿَد. دس ًشح اٍل افضًٍگی دٍگاى ٍ دس ًشح دٍم ػیؼتن تها  اسائِ هی

 تایی هذ ًِش لشاس گشفتِ اػت.  افضًٍگی ػِ

 

 الگَریتن هذیریت افسًٍگی

 9 افضاس هذیشیت افضًٍگی دس ؿهىل ؿواتیه الگَسیتن ًشاحی یه ًشم

افضاس هذیشیت افضًٍگهی  ًمٌِ ؿشٍّ دس ًشاحی یه ًشمًـاى دادُ ؿذُ اػت. 

داًؼتي ّذف اص ًشاحی چٌیي ػیؼتوی اػت. ّواًٌَس وِ لثال روهش ؿهذ   

 Redundancy Managementافهضاس ههذیشیت افضًٍگهی )   ًشم ّذف اص ًشاحی

Software (RMS))  افههضایؾ لاتلیههت اًویٌههاى ػیؼههتنFBW  اػههت. اههها

ؿهَد. دس تؼهیاسی اص ههَاسد    هتفاٍتی تشای ایي هٌِهَس اسائهِ ههی   هٔیاسّای 

ؿَد ٍ فشهَلْای تلَست دسكذ ًـاى دادُ هی FBWهیضاى لاتلیت اًویٌاى 

. اها ٓذدی وِ دسن تْتهشی  [6ٍ  5] گشددسیاهی تشای هحاػثِ آى اسائِ هی

اص هیضاى لاتلیت اًویٌاى ػیؼتن تشای واسفشها ایدهاد خَاّهذ خَاّهذ وهشد     

هاهَسیتْای ًاهَفك پشًذُ دس یه تاصُ واسی هـخق اػت. تهِ ٌٓهَاى    تٔذاد
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لاتلیت یِ پشًذُ تذٍى ػشًـیي گلَتال ّان، ؿاخلِ هثال ًشاحاى هذل اٍل

ًثایهذ   هاهَیتْای ًاهَفكتٔذاد "اًذ: اًویٌاى سا تا ایي ٓثاست هـخق وشدُ

دس  ػآت 91وِ ًَل هذت ّش پشٍاص  "پشٍاص تاؿذ 999تیـتش اص یه تاس دس 

 .[1] ًِش گشفتِ ؿذُ اػت

تثهذیل ؿاخلهِ لاتلیهت اًویٌهاى تهِ       RMSگام تٔذی دس ًشاحهی  

ای وِ تشآٍسد هٌاػهثی اص  اػت تگًَِ FBWًیاصهٌذیْایی ٓولىشدی ػیؼتن 

تهَاى  لاتلیت اًویٌاى هٌلَب سا تذػت دّذ. تش هیٌای ایي ًیاصهٌهذیْا ههی  

سا تخوهیي   FBWػٌح افضًٍگی هَسد ًیاص دس ته ته صیشػیؼتوْا ٍ اخضاء 

افهضاس ههذیشیت   تَاى ٍاسد هشحلِ ًشاحی ًشمصد. تا داًؼتي ػٌح افضًٍگی هی

ِ  افضًٍگی ؿذ.  ػهاصی هیهضاى لاتلیهت اًویٌهاى     پغ اص ًشاحی تایذ تها ؿهثی

یهت  ػیؼتن سا هحاػهثِ ًوهَد. چٌاًچهِ لاتلیهت اًویٌهاى ػیؼهتن تها لاتل       

اًویٌاى هٌلَب تشاتش تاؿذ ًشاحی پایاى یافتِ اػت. دس ییش ایٌلَست تایهذ  

 ػٌح افضًٍگی ػیؼتن سا افضایؾ داد.

 

 

 
  FBW: طرح هعواری ًوًَِ اٍل سیستن 1 شكل

 

 
  افسار هذیریت افسًٍگی: الگَریتن شواتیک برای طراحی ًرم2 شكل

 
  RMS: شواتیک جریاى اطالعاتی هَرد ًیاز برای 3 شكل

 

افضاس هذیشیت افضًٍگی هثتٌی تهش دٍ ًهَّ اًالٓهات اػهت:     ًشاحی ًشم

ٍ داًهؾ ٍی اص تىٌیىْهای ًشاحهی. داًهؾ      FBWداًؾ ًهشاح اص ػیؼهتن   

ٍ  FBWًشاح اص ػیؼتن ؿاهل ؿٌاخت اًَاّ خٌاّای هَخهَد دس ػیؼهتن   

ًهشاح تایهذ هٌـها، هیهضاى     ته ٌٓاكش آى اػهت. ههثال   ٍیظگیْای آى دس ته

ثاتت یا هتغیش تَدى ٍ دائوی یا گزسا تَدى اًَاّ خٌاّای هوىهي  گؼتشدگی، 

دس ػیؼههتن سا ؿٌاػههایی ًوایههذ. آگههاّی اص خٌاّههای هههذ هـههتشن هاًٌههذ 

 گیشًهذ. خٌاّای حاكل اص اهَاج الىتشٍهغٌاًیؼی ًیض دس ایي حَصُ لشاس ههی 

ػت وِ تِ آگاّی ًشاح اص سًٍذّای هَخَد دس ای اتىٌیىْای ًشاحی، حَصُ

-صههاى  تشسػی سًٍذّای پیىشتٌذی هدذد ػیؼتن ٍاتؼتِ اػت.تـخیق ٍ 

یة ّهش یهه   اگیشی ٍ هضایا ٍ هّٔای سایٍ تىشاسی، آگاّی اص الگَسیتن تٌذی

تشخی  ٍ اػتفادُ هٌاػة اص افضًٍگی ییشهـاتِ اص خولِ ایي تىٌیىْا ّؼتٌذ.

افهضاسی تهش سٍی   دیگش اص ایي تىٌیىْا ؿاهل تشسػیْای صهاًثٌذی ؿهذُ ًهشم  

 اػت هاًٌذ:   FBW شٌٓاك

تشسػیْای تىشاسی: دس كَستی وِ اًتِاس تهشٍص خٌهای ًشاحهی     -1

افضاس تها ًشحْهای هتفهاٍت    سٍد، تایذ ٍسطًْای هختلفی اص ًشمهی

 تْیِ ؿَد ٍ ًتایح ًشحْای هختلف تا ّن همایؼِ ؿَد.

تٌذی ؿذُ: تشای تشسػهی خٌها دس دسیافهت تهِ     تشسػیْای صهاى -9

 سٍد.هَلْ یه پیام اص تاع تىاس هی

تشسػی هٔىَع: ٓثاستؼت اص همایؼِ همهذاس هحاػهثاتی ٍسٍدی    -3

 )اص سٍی خشٍخی( تا همذاس ٍسٍدی ٍالٔی.

تشسػی هٌٌمی تَدى همهادیش: هثتٌهی تهش داًـهی اػهت وهِ اص        -1

همادیش ههاوضیون ٍ هیٌهیون ٍ ًهشغ تغییهشات دادُ دس دػهتشع      

 اػت.

تشسػیْای ػاختاسی: ؿاهل تشسػی یىپاسچگی هفْهَهی دادُ ٍ   -5

 ؿَد.گاسی اًالٓات دس ػاختاس دادُ هیػاص

افهضاسی وهِ   تَلیذ ٍسٍدیْا تشای الواًْای ػهخت یاتی: تشای ٓیة -6

 سٍد. تایذ خشٍخی هٔلَهی تَلیذ وٌٌذ تىاس هی

ّش چِ ػٌح داًؾ ًشاح دس ایي حَصُ تیـتش تاؿذ لهادس خَاّهذ تهَد    

یهي  تِ اصاء ػٌح افضًٍگی هٔیي تِ لاتلیت اًویٌهاى تهاالتشی دػهت یاتهذ. ا    

هَهَّ دس تشلشاسی تَاصى تهیي ػهٌح افضًٍگهی ٍ هیهضاى ّضیٌهِ اص اّویهت       

ٌَاى هثال دس ًشاحی گلَتهال ّهان ًشاحهاى تها     ٓتؼیاس تشخَسداس اػت. تِ 

اػهتفادُ اص  تِ لاتلیت اًویٌاى هٌلَب تها   RMSتىیِ تش سًٍذّای ًشاحی 

ایی ّه اًذ حال آًىِ ٓذم آگاّی اص چٌیي تىٌیهافضًٍگی دٍتایی دػت یافتِ

تَاًؼهت هٌدهش تهِ ًیهاص تهِ      ػاصی الگَسیتوْای تـخیق خٌا ههی دس پیادُ

ٍ دس ًتیدِ افضایؾ لاتل تَخهِ دس   FBWتایی دس افضًٍگی ػِ تا پیىشتٌذی

 واتیه خشیهاى اًالٓهاتی ههَسد ًیهاص تهشای     ؿه  3 ؿهىل  [.7] ّا ؿَدّضیٌِ

 دّذ.سا ًـاى هی RMSًشاحی 
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 تایی در سیستوْای حیاتی2با افسًٍگی  FBWطرح اٍل: سیستن 

اص افضًٍگی دٍتایی اػتفادُ ؿهذُ   FBWدس ًشح اٍل افضًٍگی ػیؼتن 

ًـهاى دادُ ؿهذُ اػهت. ؿهاخق      1ؿىل  اػت. ؿواتیه ولی ایي ًشح دس

ّای تا افضًٍگی دٍتایی تا احتوهال خشاتهی تهیي    لاتلیت اًویٌاى ًَٓی پشًذُ

10
-2

-10
-4

/hours ضًٍگههههی دٍتههههایی دس . اف[1] ؿههههَدتٔشیههههف هههههی

ؿههاهل پشٍتْهها ٍ  ) Air Data یصیشػیؼههتوْای حیههاتی هثههل ػٌؼههَسّا 

تشاًؼذیَػههشّای فـههاس اػههتاتیه ٍ دیٌاهیههه، صٍایههای حولههِ ٍ خههاًثی ٍ  

، واهپیَتش وٌتشل پشٍاص، ٍاحذ وٌتشل ٓولگش ٍ ٓولگشّا اػتفادُ (ػٌؼَس دها

ؿذُ اػت. هوي ایٌىِ ّهش ػهٌح وٌتشلهی تهِ دٍ ًیوهِ تیشًٍهی ٍ داخلهی        

تمؼین ؿذُ وِ ّش یه تلَست اٍلیِ تَػي یىهی اص واًالْها ٍ تٌهَس ثاًَیهِ     

 تحت وٌتشل واًال دیگش لشاس داسد. 

 

 سٌسَرّا

ؿًَذ. ػاصی هیافضاس ؿثیِدس ًشمػٌؼَسّا دس ّش واًال تٌَس هداصی 

تاؿهذ.  ػٌؼَسّای ایٌشػی هیٍ  Air Data ایي ػٌؼَسّا ؿاهل ػٌؼَسّای 

اًالٓات اسػالی تَػي ّش یه اص ػٌؼهَسّا تهش سٍی تهاع، تَػهي وهاست      

CCDL (Cross Chanel Data Link) ع دیگهش ٍ اص آًدها تهِ وهاهپیَتش     تِ تا

 ؿَد.دیگش اسػال هی

 

 افسًٍگی دٍتاییهٌطق هذیریت 

ًـهاى دادُ ؿهذُ اػهت.     5ؿهىل  هٌٌك هذیشیت افضًٍگی دٍتایی دس 

تا ػیؼتوْای حیاتی پشٍاص تشای دػتیاتی ّهش   واهپیَتش وٌتشل پشٍاصاستثاى 

گیهشی  ، ّهش دٍ ٍاحهذ اًهذاصُ   Air Dataّای ّش دٍ ػیؼتن تِ دادُواهپیَتش 

اس ههذیشیت  ؿهَد. ًهشم افهض   ایٌشػی ٍ ّش دٍ وهاهپیَتش ًهاٍتشی ًشاحهی ههی    

-ّای هدوَِٓ هـاتْی اص لٌٔات ًشاحی ههی تشای اػتفادُ اص دادُ افضًٍگی

ّهای هـهاتْی سا تهشای ٓولگشّهای     ؿَد تگًَِ ای وِ ّش واهپیَتش خشٍخی

[ 8] گیهشی همهذاس هیهاًگیي   وٌذ. اص الگهَسیتن سای وٌتشل پشٍاص هحاػثِ هی

اػتفادُ ؿهذُ   وٌتشل پشٍاص ّایواهپیَتشتشای هحاػثِ خشٍخی ػٌؼَسّا ٍ 

افهضاس ههذیشیت   اػت. دس كَست خشاتی یىهی اص لٌٔهات حیهاتی پهشٍاص، ًهشم     

ؿَد تا اص واًال ػالن تالیواًذُ اػهتفادُ ؿهَد.   پیىشتٌذی هی دٍتاسُافضًٍگی 

دیگش اص ًشیهك یهه لیٌهه     واهپیَتش وٌتشل پشٍاصّوچٌیي ّش واهپیَتش تِ 

ّای خَاًهذُ ؿهذُ   دادُدس استثاى اػت. ایي لیٌه تشای اًتمال  CCDLدادُ 

فهضاس ههذیشیت   اؿهَد ٍ ػهپغ ًهشم   ػٌؼَسّای حیاتی پشٍاص اػتفادُ ههی اص 

ذ )یٌٔههی اص وههاهپیَتش دیگههش( تهها وٌه ّهها اػههتفادُ هههیافضًٍگهی اص ایههي دادُ 

گیشیْهای خشٍخیْهای ػٌؼهَسی    تشسػیْای آتثاسػٌدی سا تهش سٍی اًهذاصُ  

 خَدؽ اًدام دّذ.

ًیاص تِ تَٔین واهپیَتش اكهلی  یه سٍؽ تشای تٔییي ایٌىِ چِ هَلْ 

ػاصی ؿَد. ایهي وهاس تها سٍؿهْای هختلفهی      یَتش دٍم اػت تایذ پیادُتا واهپ

اص  اٍلؿَد اها تْتشیي ساُ ایٌؼت وهِ وهاهپیَتش دٍم تها وهاهپیَتش     اًدام هی

اكهلی   وهاهپیَتش  ػشیال دس استثاى تاؿذ ٍ دس كَست خشاتی ساتيًشیك یه 

آالم ؿَد. دس كَست چٌیي آالهی وهاهپیَتش دٍم تٌهَس    (Flag) یه پشچن

گیشد. ّویـِ ایي هؼهوَلیت تهش ْٓهذُ    اتَهاتیه ًمؾ اكلی سا تش ْٓذُ هی

 واهپیَتش دٍم اػت تا ٍهٔیت واهپیَتش اكلی سا تشسػی ًوایذ.

وهاهپیَتش وٌتهشل   افضاسی تا ٓولگشّای وٌتهشل پهشٍاص تهِ    ساتي ػخت

وهاهپیَتش  دّذ ٍ ػٌَح وٌتشلی داخلی سا هی اهىاى فشهاى تِ ًیوی اص پشٍاص

دّهذ. ّهی    دیگش تِ ًیوِ تیشًٍی ػهٌَح وٌتشلهی فشههاى ههی     وٌتشل پشٍاص

تیي ایي دٍ واهپیَتش ٍخَد ًهذاسد ٍ ّهش    (Master-Slaveثاًَیِ )-اٍلیِساتٌِ 

وٌٌذ. دس كهَست تـهخیق خشاتهی تَػهي تؼهت      دٍ، َّاپیوا سا وٌتشل هی

، واهپیَتش خشاب خهَدؽ سا اص ههذاس خهاسج    شٍاصواهپیَتش وٌتشل پداخلی دس 

وٌذ ٍ واهپیَتش ػالن وٌتشل ّوِ ػهٌَح وٌتهشل پهشٍاص َّاپیوها سا تهش      هی

 گیشد.ْٓذُ هی

 ACE (Actuatorیها   شًذُ یهه ٍاحهذ وٌتهشل ٓولگهش    سٍی ّش تال پ

Control Element )ًوهَدى سا تهش   پلىغؿَد وِ ٍُیفِ دهالتیلشاس دادُ هی

 ْٓذُ داسد.
 

 (Self Test) الواًْای یک كاًال تَسط ّواى كاًالتست 

دس افضًٍگی دٍتایی یا ػیؼتوْایی تا افضًٍگی تیـتش وِ دس اثهش تهشٍص   

اًهذ اهىهاى اػهتفادُ اص    خٌا تِ ػهٌح افضًٍگهی دٍتهایی تملیهل پیهذا وهشدُ      

گیشی اوثشیت یا همذاس ٍػٌی ًیؼت. لزا دس كهَست ٓهذم   الگَسیتوْای سای

ػٌؼهَسّا یها لهَاًیي وٌتهشل دس دٍ واًهال تایهذ اص سٍؿهْای        تشاتشی همادیش 

ّای هـخلی تشای شٍػِ. پ[9] دس واًالْا اػتفادُ وشد Self-Test هَػَم تِ

دس افضًٍگی دٍتایی ٍخَد داسد. تشای هثال دس هَسد ػٌؼهَس   Self-Testاًدام 

تَاى هـتك تغییشات ػیگٌال خشٍخی سا تحت ًِاست لشاس داد. دس استفاّ هی

-یي حالت ٍخَد تغییشات ًاگْاًی دس ؿیة خشٍخی ػٌؼهَس استفهاّ ًـهاى   ا

 دٌّذُ تشٍص خٌا دس ػٌؼَس اػت.
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تـهخیق خٌها گهاُ     ،دس ػٌح افضًٍگی دٍگاىوِ الصم تِ روش اػت 

تؼیاس دؿَاس اػت. هثال چٌاًچِ خشٍخی دٍ ػٌؼَس هخالف ّن تاؿهٌذ ٍلهی   

تهَاى ًتیدهِ   اوی اص ػالن تَدى ّش دٍ واًهال تاؿهذ ًوهی   ح Self-Test ًتایح

-Selfػهاصی سًٍهذ   دسػتی اص ٍهٔیت ػٌؼَسّا گشفت. تٌاتشایي تایهذ پیهادُ  

Test      اص لاتلیت اًویٌاى تاالیی تشخَسداس تاؿذ وِ تتهَاى تهِ ًتهایح آى اتىها

حهاوی اص ػهالن    Self-Testًوَد. دس حالتی وِ همایؼِ هتفاٍت ٍلهی ًتهایح   

 Self-Testتَاًهذ تىهشاس سًٍهذ    ، یىی اص ساّىاسّا هیتَدى ّش دٍ ػٌؼَس تاؿذ

   تاؿذ.

 سازی كاهپیَترّای اٍلیِ ٍ ثاًَیِّوسهاى

واهپیَتشّای اٍلیِ ٍ ثاًَیهِ حهیي ػهَئی      I/Oگاُ دادُ هحتَیات پای

تیي واهپیَتشّا تا آًدا وِ هوىي اػت تایذ هـاتِ ّن تاؿٌذ. ایي اهش تآهث  

توویي تاصیاتی ٓولىشد ٍ وٌتشل تَػي واهپیَتش اكلی خذیذ تا اػهتفادُ اص  

همادیش حیاتی اخیهش دس همهادیش تٌِیوهی اٍلیهِ ٍ همهادیش تذػهت آههذُ اص        

 ؿَد. هیواهپیَتش اكلی لثلی 

 

 تخصیص ٍضعیت كاهپیَتر پس از بازیابی اجسا

ؿهَد ٍ تهِ   ٍلتی یه واهپیَتش اٍلیِ وِ دچاس خشاتی ؿذُ تٔویش ههی 

 ؿَد تایذ تِ ٌَٓاى واهپیَتش ثاًَیهِ ٓوهل وٌهذ. ایهي    ػیؼتن تاصگشداًذُ هی

واهپیَتش ّشگض ًثایذ تٌَس خَدواس تِ ٌَٓاى واهپیَتش اٍلیهِ دس ًِهش گشفتهِ    

خٌا خَاٌّذ تَد چشا وِ پایگهاُ   حاٍییي ؿَد لَاًیي وٌتشلی ؿَد. اگش چٌ

تایهذ تگهزسد تها     ًیهض  اًذ. صههاى وهافی  دُ دٍ واهپیَتش ٌَّص ػٌىشٍى ًـذُدا

 ای وِ تِ تاصگی آًالیي ؿذُ تتَاًذ تِ ٌَٓاى اٍلیِ ٓول وٌذ.واهپیَتش ثاًَیِ

 

 هذیریت افسًٍگی عولگرّا ٍ سطَح كٌترلی

ٓولگشّای پیـٌْادی ّوگی اص ًَّ دٍ هَتهَسُ ّؼهتٌذ )هَتَسّهای    

M1  ٍM2 وههِ یىههی اص هَتَسّهها تٌههَس اٍلیههِ تحههت وٌتههشل 5ؿههىل  دس )

واهپیَتش واًال یه ٍ تٌَس ثاًَیِ تحت وٌتهشل وهاهپیَتش واًهال دٍ اػهت.     

 (Active-Standby) رخیهشُ -فٔال ٓولگشّای دٍگاى هَسد اػتفادُ دس حالت

 .لشاس داسًذ

دس ٍهٔیت فٔهال   M1ایي حالت ّویـِ دس ٍهٔیت ًشهال، هَتَس  دس

پهاع ؿهفت   پاع لهشاس داسد. دس ٍههٔیت تهای   دس ٍهٔیت تای M2ٍ هَتَس 

وٌذ ٍ دس ًتیدِ ٓولگش افضًٍِ هتٌهاُش وهِ تها    آصاداًِ حشوت هی M2هَتَس 

تاؿهذ. دس كهَست   ؿفت آى وَپل ؿذُ لادس تِ خاتدایی ػٌح وٌتشلی ههی 

افضاس ههذیشیت افضًٍگهی تایهذ ایهي هَتهَس سا دس      ، ًشمM1تشٍص خٌا دس هَتَس 

سا دس ٍهٔیت فٔال لشاس دّذ. حال اگش هَتَس  M1پاع ٍ هَتَس ٍهٔیت تای

M1 افضاس، ّهش دٍ هَتهَس سا دس ٍههٔیت هیشایهی یها      ّن دچاس خٌا ؿَد، ًشم

ّا تِ فشاهیي ٍاحذ وٌتهشل  دّذ. دس ٍهٔیت هیشایی، هَتَسؿذُ لشاس هیلفل

 دٌّذ.ٓولگش پاػخ ًوی

ٓولگش هداص اػت تا آصاداًِ حشوت وٌذ اها ػشٓت حشوت آى هحذٍد 

ؿههَد. ایههي هههذ تههِ هههیوٌتشلههی اػههت وههِ تآههث هیشایههی لشصؿههی ػههٌح 

اهىاى اداههِ ٓولىهشد ػهٌح دس ػهشٓتی     وٌتشلی، ٓولگش)ّای( دیگش ػٌح 

ٍ وافی تشای وٌتشل َّاپیوا سا ههی  ؿهذُ ٓولگهش تهِ    ههٔیت لفهل  دّهذ. دس 

دّذ ٍ هداص تِ حشوت ًیؼت. ٍلتی ّهش دٍ ٓولگهش   پاػخ ًوی ACEفشاهیي 

ؿهًَذ. ایهي ٓوهل یهه حالهت لفهل       خشاب ؿًَذ ّش دٍ ٍاسد هذ لفهل ههی  

وهِ دس ًتیدهِ آى ػهٌح     آٍسدتَخهَد ههی   وٌتشلهی  ّیذسٍلیىی سٍی ػٌح

 .وٌتشلی لادس تِ خاتدایی ًخَاّذ تَد

-ههی  CAN، اػتفادُ اص تَپَلهَطی  تاعیتاسی پیـٌْادی تشای دهٔوا

پهزیشی تدْیهضات هشتًَهِ    اع دػهتشع تاؿذ. ٓلت اكلی دس پیـٌْاد ایي ت

 اػت.

تایی در سیستوْای با افسًٍگی سِ FBWطرح دٍم: سیستن 

 حیاتی

تهشای افهضایؾ هیهضاى لاتلیهت      FBWدس ًشح دٍم افضًٍگی ػیؼهتن  

ٍ ًیض سفْ چالـْای هَخهَد دس تـهخیق خٌها دس     FBWاًویٌاى ػیؼتن 

تایی اػتفادُ ؿذُ اػت. ؿهواتیه ولهی ایهي    اص افضًٍگی ػِ افضًٍگی دٍگاى

ًـاى دادُ ؿهذُ اػهت. ؿهاخق لاتلیهت اًویٌهاى ًهَٓی        6دس ؿىل ًشح 

تا احتوال خشاتهی تهیي   اًذ پیىشتٌذی ؿذُتایی افضًٍگی ػِ ی وِ تاّایپشًذُ

10
-4

-10
-7

/hours [1] ؿَدیتٔشیف ه . 

ًـاى دادُ ؿذُ اػت دس ػیؼتوْای حیهاتی   6ؿىل ّواًٌَس وِ دس 

 ِ -پشٍاص هثل ػٌؼَسّا، واهپیَتشّا ٍ ٍاحذّای وٌتشل ٓولگش اص افضًٍگی ػه

تایی اػتفادُ ؿذُ اػت. ٓولگشّا هاًٌذ ًشح لثلی اص ًَّ دٍهَتَسُ ّؼهتٌذ  

 ّؼتٌذ. فٔال-دس ٍهٔیت فٔالّش دٍ تا ایي تفاٍت وِ دس حالت ًشهال 

ًِهاست داسد. واًهال    M2تهش سٍی    ٍ واًال دٍ M1واًال یه تش سٍی 

وٌذ. تِ ایي تشتیهة وهِ دس   ػِ ًمؾ پـتیثاى سا تشای ّش دٍ هَتَس تاصی هی

كَست خشاتی ّشیه اص ػٌؼَسّا، واهپیَتشّها ٍ ٍاحهذّای وٌتهشل ٓولگهش     

َ  واًال یه یا دٍ، واًال ػَم خایگضیي آى هی تهَس  ؿَد. دس حالهت ًشههال، ه

M1     تحت وٌتشل ٍاحذ وٌتشل ٓولگهش یهه( ٍ هَتهَس(M2    تحهت وٌتهشل(

ٍاحذ وٌتشل ٓولگش دٍ( ّش دٍ دس ٍهٔیت فٔال لشاس داسًذ. دس كهَست تهشٍص   

ؿهَد. دس كهَست   اٍلیي خٌا دس یىی اص واًالْا، واًال ػَم خایگضیي آى ههی 

-یتشٍص خٌای دٍم، هَتَسی وِ دس هؼیش فشهاى واًال هٔیَب لهشاس داسد تها  

پغ ؿذُ ٍ هَتَس اٍل ّوچٌاى دس ٍهٔیت فٔال، وٌتشل ول ػٌح وٌتشلهی  

گیشد. لزا ّهش یهه اص هَتَسّها تایهذ لهادس تهِ تَلیهذ حهذالل         سا تش ْٓذُ هی

 ِ ای وهِ وٌتهشل   گـتاٍس هَسد ًیاص تشای خاتدایی ػٌح وٌتشلی تاؿٌذ تگًَه

 پشٍاص دچاس ًمق خذی ًـَد.
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 تایی: منطق مدیریت افزونگی با افزونگی سه7 شکل

 

  

ِ    FBWهٌٌك هذیشیت افضًٍگهی ػیؼهتن    تهایی دس  تها افضًٍگهی ػه

گیشی دس ایي ًشح ّن تش هثٌهای همهذاس   ًـاى دادُ ؿذُ اػت. سای 7ؿىل 

هـخق اػت دس كَست تهشٍص خٌها    7هیاًگیي اػت. ّواًٌَس وِ دس ؿىل 

دس ػٌؼَسّا یا واهپیَتش، الواى هٔیهَب حهزف ؿهذُ ٍ ػیؼهتن تهِ حالهت       

افهضاس ههذیشیت   وٌذ ٍ اص ایي لحِهِ تهِ تٔهذ ًهشم    افضًٍگی دٍتایی ػَئی  هی

ًوایذ. اص آًدا وِ ًحهَُ ٓولىهشد   افضًٍگی تا هٌٌك افضًٍگی دٍتایی ٓول هی

افضًٍگی دٍتایی دس تخؾ لثلی تـشیح ؿذ دس ایٌدا دیگهش تهِ آى پشداختهِ    

 ؿَد.ًوی

فشػهتذ. دس  ّش ػٌؼَس اًالٓات سا تش سٍی تاع هخلَف تِ خَد هی

هَسد واهپیَتشّا ٍ ٍاحذّای وٌتشل ٓولگش خشیاى دسیافت ٍ اسػال دادُ تهِ  

ات خهَد سا  ٓه ّش ٍاحذ وٌتشل ٓولگش اًال ایٌلَست اػت وِ ّش واهپیَتش ٍ

وٌذ ٍلی خشٍخی خَد سا فمي تهش  اص ّش ػِ تاع )ّش ػِ واًال( دسیافت هی

ات خشیاى اسػال ٍ دسیافت اًالٓه  8وٌذ. دس ؿىل سٍی یه تاع اسػال هی

تایی ًـاى دادُ ؿذُ اػهت. دس ایهي ؿهىل    تش سٍی دیتاتاع دس افضًٍگی ػِ

لی هتٌاُش ًوایؾ دادُ ؿذُ اػهت. ّهش   فمي یه ٓولگش ًَٓی ٍ ػٌح وٌتش

 فٔهال -ٓولگش داسای دٍ هَتَس اػت وِ دس حالت ًشههال دس ٍههٔیت فٔهال   

ّؼتٌذ ٍ فشهاى خَد سا فمي اص تهاع اٍل ٍ دٍم )ٍ دس ًتیدهِ اص ٍاحهذّای    

 ،وٌهذ. دس كهَست تهشٍص خٌهای اٍل    وٌتشل ٓولگش یه ٍ دٍ( دسیافهت ههی  

ٓولگش فشهاى سا اص تاع ػَم ٍ دس كَست تهشٍص خٌهای دٍم الوهاى هٔیهَب     

 دّذ.حزف ٍ ٓولگش تا یه هَتَس تِ واس خَد اداهِ هی

 

  FBWسیستن  هذیریت افسًٍگی در ًیازهٌذیْا ٍ هشخصات

ػاص تایؼتی اًالٓهات صیهش   ػاصی هذیشیت افضًٍگی دس ؿثیِتشای پیادُ

ّها  ادُ ؿَد. تخـی اص ایي تلوین گیهشی تَػي هذیش پشٍطُ دس اختیاس لشاس د

هـخق خَاّذ ؿذ. دس ایي هشحلِ فمهي  ًشاح ٍ واسفشها دس تٔاهل دٍ گشٍُ 

دس ػهٌذ  ٍ ًیاصهٌهذیْا  تِ ٌٓاٍیي آًْا اؿاسُ خَاّذ ؿذ. تشخهی اص پاساهتشّها   

 افضاس هذیشیت افضًٍگی ٓثاستٌذ اص:ًیاصهٌذیْای ًشم

 ضاى لاتلیت اًویٌاى ػیؼتن؛هی -1

صیشػیؼتوْای حیاتی ؿاهل واهپیَتش، ػٌؼَس ٍ  افضًٍگیػٌح  -9

 ؛ٓولگشّا

 دس ٓولگشّا؛ّای هَلٔیت ٍ ػشٓت فیذته ٍخَد  -3

 ّای واًال دیگش؛دػتشػی واهپیَتشّای یه واًال تِ دادُ -1

   ؛ّاI/Oتیٌی تغییشات دس آیٌذُ ٍ افضایؾ صیشػیؼتوْا ٍ  پیؾ -5

   ؛ٍیظگیْای اًَاّ خٌا ) هثل گزسا، دائوی، پشیَدیه( -6

 ؛ّادادُ التی پلىغهًَّ  -7

هَخهَد دس   خٌاّای گزسا، دائوی ٍ پشیَدیهه ّوِ  ایضٍلِ تَدى -8

 واًالْای دیگش؛اص  یه واًال

-صهاى الصم پغ اص سفْ ٓیة وِ پغ اص آى واًهال هٔیهَب ههی    -9

 ؛ٓول وٌذ Masterتَاًذ تِ ٌَٓاى 

هىاى هماتلِ تا خٌاّای هذ هـتشن تا اػهتفادُ اص ساّىاسّهای   ا -19

 افضاسی؛افضاسی ٍ ػختًشم

 ػاصی ّوِ واًالْا دس ؿشٍّ واس ػیؼتن؛ػٌىشٍى -11

 ّا؛ای تِ ّوِ پشداصًذُدٍسُی ػاصپیاهْای ػٌىشى اهىاى اسػال -19

 اص صهاى ػٌىشٍى؛ لاتل لثَل هیضاى اًحشاف -13
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 هسائل هربَط بِ ایوٌی

 FBWهؼائل هشتَى تِ ایوٌهی ػیؼهتن   تایذ  ،دس ًشح ًْاییّویـِ 

هؼائل هشتَى تِ ایوٌی ًاؿی اص ؿشایي اتوؼهفشی هثهل    هذ ًِش لشاس گیشًذ.

فـههاس ٍ تههشاون ّههَا، دههها، پههَؽ هاهَسیههت، پشتَّههای ویْههاًی، ؿههَن ٍ   

ات دٍسُ ای، سًَتههت، تـٔـههٔات فههشاتٌفؾ، آوَػههتیه، اثههش رسات، تغییههش

 . تَهیح دس هَسد اثشات َٓاهل فَق دستاؿٌذهیتـٔـٔات رسات یًَیضُ ٍ ... 

 آهذُ اػت.[ 1]

ؿًَذ تایهذ ههَسد تَخهِ لهشاس     وـی هیهَاسدی وِ تآث خشاتی ػین

گیشًذ. ایي هَاسد ٓثاستٌذ اص ٓهایك وهاسی ًاهٌاػهة، اػتشػهْای ییشٓهادی      

دس اثش ًشاحی ًاهٌاػة ٍ لشاس گهشفتي دس هٔهشم ٓهَاهلی    آوالی تِ ػیوْا 

تَاًهذ تآهث اًتـهاس    وِ تآث افت ٓایمی ػیوْا هی ؿًَذ. خشاتی ٓایك ههی 

تَاى تا سٍؿْای هختلف وهاّؾ  آسن دس ًَل ػین ؿَد. اًتـاس آسن سا هی

 داد. ایي سٍؿْا ٓثاستٌذ اص:

 

 سٓایت هٔیاس خذاػاصی ػیوْا 

  تشاتش اًتـاس آسنایداد هَاًْ فیضیىی دس 

 ِدػتگاّْای هحافَ هذاس پیـشفت 

  ٍ هحافِت اص ػیؼتن ػین وـی تا اػتفادُ اص لفافِ ّا

 هدشاّای هخلَف ٓثَس ػین

 ؼتن ػین وـی ًثك خهذٍل  ًگْذاسی ٍ هشالثت اص ػی

 صهاًی هذٍى.

 

ّوچٌیي اػتفادُ اص افضًٍگی ًیض سٍؿی هَثش تشای توویي ٓذم ٍلَّ 

اػهت. سٍؿهْای خذیهذ تـهخیق      اًتـاس آسنست آهیض دس كَخشاتی فاخِٔ

تَاًٌذ ایوٌی ػیؼتن سا افضایؾ دٌّهذ. اًهَاّ هختلهف ههذّای     خٌا ًیض هی

وـی سغ دّذ ٓثاستٌهذ  ػت دس ػیؼتن ػینا خشاتی ٍ افت ٓایمی وِ هوىي

اص ػائیذگی، اثشا اوؼیظى اتویه، اثشات پالػوای تاسداس، ؿىؼت الىتشیىهی،  

یههذسٍلیض، تشیههذگی ٓایمْهها، خههشٍج گههاص،  تـٔـههٔات الىتشٍهغٌاًیؼههی، ّ

ّوچٌیي هذّای خشاتی ٓایك وِ تایهذ دس   ای ٍ اثشات دهایی.تـٔـٔات رسُ

ًشاحی تِ آًْا تَخِ داؿت ٓثاستٌذ اص احتهشاق، اتلهال وَتهاُ الىتشیىهی ٍ     

 اًذ.تشسػی ؿذُ [1] اًتـاس آسن. ایي هذّا دس
 

 (Built in Test: BIT) تست خَدكار داخلی  قابلیت

هىاًیضهی اػت وِ تِ یهه الوهاى اهىهاى تؼهت كهحت       BIT لاتلیت

دّذ. یىی اص هضایای هْن پیهادُ ػهاصی دیدیتهال دس    ٓولىشد خَدؽ سا هی

دس پیؾ اص پهشٍاص ٍ حهیي ًگْهذاسی ٍ     BIT اػتفادُ اص اهىاى FBWػیؼتن 

 99 ًهَٓی تشاتهش تها    تایذ تِ هیهضاى  BITًیض ٓولىشد ػیؼتوْا اػت. لاتلیت 

دسكذ سٓایت ؿَد )هٌاتك آًچِ دس َّاپیواّای ههذسى هثهل گلَتهال ّهان     

 (.[1] ؿَدسٓایت هی
 

 گیریًتیجِ

افهضاس ههذیشیت   یهه ًهشم   هٌٌك دس ایي همالِ الگَسیتوی تشای ًشاحی

افضًٍگی اسائِ ؿذُ اػت. تش هثٌای ایي الگَسیتن دٍ ًشح افضًٍگی هثتٌی تهش  

، افضًٍگهی  دس ًشح دٍم افضًٍگهی  ًشاحی ؿذ.تایی افضًٍگیْای دٍتایی ٍ ػِ

ٍ سفهْ چالـهْای    FBWػیؼهتن   گاى تشای افضایؾ لاتلیهت اًویٌهاى  ػِ

هَخَد دس تـخیق خٌای ػیؼتن دٍگاى پیـٌْاد ؿذ. دس ّهش حهال تایهذ    

ای تیي افضایؾ ّضیٌِ ٍ افضایؾ ػٌح افضًٍگی ههذ ًِهش تاؿهذ. تهشای     هَاصًِ

ػیؼتن وٌتشل پشٍاص ؿٌاػایی ؿذُ  تش دسایي هٌَِس تْتش اػت ًماى حیاتی

تایی سا فمي دس هَسد آًْا لحاٍ ًوَد. ّوچٌهیي تها تىیهِ تهش     ٍ افضًٍگی ػِ

تَاى تا اػهتفادُ اص ػیؼهتوی   تدشتیات تذػت آهذُ اص آصهایـات هتٔذد، هی

گاى دس ػیؼهتوْای  تا افضًٍگی دٍگاى دس ػیؼتوْای حیاتی ٍ افضًٍگی ػِ

ِ دس ّهش حهال    ٌلَب دػهت یافهت.  تش تِ لاتلیت اًویٌاى هحیاتی ًىتهِ   ػه

اػاػی تش تلوین ًشاح تش اًتخاب ػٌح افضًٍگی تأثیش گزاس اػت. ًىتِ اٍل 

هیضاى داًؾ ٍی اص تىٌیىْای ًشاحی اػت. ّش چِ ًشاح تها ایهي تىٌیىْها    

تهشی تهِ   تیـتش آؿٌا تاؿذ لادس خَاّذ تهَد تهِ اصای ػهٌح افضًٍگهی پهائیي     

ِ   لاتلیت اًویٌاى هٌلَب دػهت یاتهذ   آهیهض تهَدى   . ًىتهِ دٍم هیهضاى فاخٔه

ّای احتوالی اػت. هثال تشٍص خشاتی دس یه َّاپیوهای هؼهافشتی تهِ    خشاتی

ّای تذٍى ػشًـیي خَاّذ تهَد.  آهیضتش اص تشٍص خشاتی دس پشًذُهشاتة فاخِٔ

ؿهَد.  ّای ًشاحی ٍ تىاسگیشی افضًٍگی هشتثي ههی هَسد ػَم ّن تِ ّضیٌِ

افضًٍگهی تهاالتش تاؿهذ ّضیٌهِ آى ًیهض تیـهتش       ٍاهح اػت وِ ّش چِ ػهٌح  

ّا ای تیي لاتلیت اًویٌاى ٍ هیضاى ّضیٌِخَاّذ تَد. دس ّش حال تایذ هَاصًِ

  تَخَد آٍسد.
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