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Resumo: Radiações ionizantes presentes no ambiente aeroespacial causam efeitos negativos em componentes 
eletrônicos. Já o aumento da capacidade e da concentração de memória e de lógica resultam em ocorrências mais 
freqüentes de “single event upsets”. Neste trabalho apresentamos uma breve discussão sobre processos de 
elicitação e verificação de requisitos de imunidade à radiação e sua aplicação a sistemas eletrônicos embarcados.  
Para tanto, este trabalho apresenta: 1) alguns conceitos relativos ao ambiente de radiação e seus efeitos nos 
sistemas eletrônicos; 2) alguns dos padrões utilizados na área aeroespacial que podem ser utilizados na análise de 
riscos e mitigações; 3) uma breve discussão sobre os mesmos; e 4) algumas direções futuras para investigação; 
como parte de um trabalho em andamento. Com isso busca-se gerar subsídios para seleção de um processo de 
elicitação e verificação de requisitos de imunidade à radiação e sua aplicação a sistemas eletrônicos embarcados. 

 
Palavras-chaves:elicitação e verificação de requisitos; single event upsets. 
 
1   Introdução 
 
Um melhor conhecimento sobre as características do ambiente espacial e seus diversos efeitos sobre os sistemas 
embarcados traz como conseqüência a necessidade de se tomar ações no sentido de minimizar os riscos à missão 
inerentes a tais efeitos. As radiações ionizantes presentes nesse ambiente são uma ameaça aos subsistemas 
eletroeletrônicos, gerando efeitos chamados de Single Event Effects (SEE). Estes podem ser divididos em efeitos 
transitórios, que podem alterar um nível de sinal ou bit, ou definitivos, que podem levar à perda de um componente. 

Os componentes eletrônicos estão gradativamente ficando mais integrados e realizando funções de maior 
complexidade, demandando um uso maior de memórias. Esses fatores contribuem para o aumento da sensibilidade 
dos subsistemas aos SEEs e demandam ações mitigatórias. Ainda, a rapidez dos avanços tecnológicos na área de 
Eletrônica pode tornar obsoletos os modelos e métodos tradicionais para se calcular os efeitos de radiação.  

O projeto de um sistema imune à radiação ionizante passa por restrições de custo, disponibilidade, desempenho e 
riscos associados. A definição de requisitos, baseados em critérios de criticalidade e confiabilidade, desde as etapas 
iniciais, culminam em um projeto otimizado. Ou seja, as técnicas de mitigação para SEEs serão aplicadas em uma 
medida adequada.  

Essa adequabilidade deve ser verificada através da aplicação de processos de verificação dos requisitos de maneira a 
confirmar os modelos e soluções definidos nas etapas anteriores. 

 

2   Alguns Conceitos e Padrões  
 
Conceitos: 
 
Single Event Upset (SEU): Mudança no estado ou um transiente em um componente, induzido por uma partícula 
ionizante como raios cósmicos ou próton. É considerado um efeito transitório, pois uma ação de reset ou reescrita 
recupera o comportamento normal do circuito.  
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Single Event Latchup (SEL): Condição potencialmente destrutiva envolvendo correntes parasitas que podem 
exceder o valor máximo que o componente pode operar, levando à perda do mesmo se não houver limitação de 
corrente. Este efeito portanto pode ser considerado tanto transitório como definitivo.  
 
Single Event Burnout (SEB): Condição destrutiva que pode ocorrer em componentes semicondutores de potência.  
 
Multiple Bit Upset (MBU): efeito semelhante ao SEU, porém atinge mais de um bit.  
 
Confiabilidade (Reliability): probabilidade de um componente desempenhar a sua função, dentro de condições 
previamente especificadas, por um período determinado. 
 
Redundância: Propriedade de um dispositivo ou sistema de ter mais de um meio de executar sua função. 
 
Requisito (Requirement): Condição que deve ser cumprida; 
 
Elicitação de Requisito: Processo de identificação dos objetivos (requisitos) do sistema ou produto. 
 
Validação (Validation): Confirmação através de análise de evidência objetiva de que os requisitos para um uso 
específico foram atingidos; 
 
Verificação (Verification): Confirmação através de análise de evidência objetiva de que o requisito especificado foi 
cumprido; 
 
Padrões: 
 
ECSS-P-001 
A norma ECSS-P-001 consiste em um glossário de termos utilizados nos padrões da ECSS (European Cooperation 
for Space Standardization). 
 
ECSS-E-ST-10C System Engineering General Requirements 
Especifica os requisitos de implementação da Engenharia de Sistemas para o desenvolvimento de produtos e 
sistemas espaciais, dividindo as atividades de Engenharia de Sistemas em fases a serem desenvolvidas que são: 
Fase 0: Análise da Missão – Identificação das necessidades 
Fase A: Viabilidade 
Fase B: Definição Preliminar 
Fase C: Definição Detalhada 
Fase D: Qualificação e Produção 
Fase E: Operação/Utilização 
Fase F: Descarte  
 
NASA Reference Publication 1350 The Natural Space Environment: Effects on Spacecraft 
Apresenta uma visão geral do ambiente natural do espaço e seus efeitos no projeto, desenvolvimento e operação de 
espaçonaves. 
 
NASA Reference Publication 1390 Spacecraft System Failures and Anomalies Attributed to the Natural Space 
Environment 
Separa o ambiente espacial em sete grande áreas, provendo uma visão geral de cada uma, definições básicas, 
problemas relacionados a cada área, e efeitos em vários subsistemas de espaçonaves. Apresenta também mais de 100 
casos de falhas e anomalias em espaçonaves documentadas de 1974 a 1994 atribuídas ao ambiente natural do 
espaço. 
 
NASA Single Event Effects Criticality Analysis (SEECA) – The SEECA Document 
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Documento que prescreve um processo para geração de requisitos funcionais, especificação de ambiente, verificação 
e validação de imunidade a SEE para sistemas embarcados. 
 
SAE Aerospace Recommended Practice -4761 Guidelines and Methods for Conducting the Safety Assessment 
Process on Civil Airborne Systems and Equipment 
Padrão publicado pela SAE (Society of Automotive Engineers) para auxílio no processo de safety assessment, que 
consiste em uma avaliação sistemática e abrangente de um sistema com o objetivo de atender aos requisitos de 
segurança aplicáveis. 

 
SAE ARP-4754  Certification Considerations for Highly Integrated or Complex Aircraft Systems 
Padrão utilizado por autoridades certificadoras e indústria aeronáutica como guia para certificação de sistemas 
considerados complexos e altamente integrados. O termo “altamente integrado” diz respeito a sistemas que 
executam ou contribuem para múltiplas funções na aeronave. Como “complexo” pode-se entender como um sistema 
cujo atendimento aos requisitos de segurança não é explicitado somente por testes e cuja lógica é difícil de 
compreender sem o auxílio de ferramentas analíticas. 
 
Radio Technical Commission for Aeronautics DO-254 Design Assurance Guidance for Airborne Electronic 
Hardware 
Padrão que contém diretrizes de desenvolvimento e produção de hardware eletrônico embarcado para que o mesmo 
execute sua função de forma segura, em um ambiente especificado. 
 
3   Uma Breve Discussão  
 
Os documentos de referência da NASA, RP 1350 e RP 1390 apresentam o ambiente espacial de maneira sucinta, 
descrevendo alguns dos efeitos a se considerar para cada subsistema embarcado. Os casos abordados no RP1390 
ilustram a preocupação em relação aos efeitos do ambiente espacial. No entanto, os documentos servem como um 
ponto de partida para uma melhor compreensão do ambiente de radiação no espaço e seus efeitos na eletrônica 
embarcada. Uma literatura mais especifica deve ser buscada para detalhar os efeitos e métodos de mitigação. 
 
O documento SEECA tem, como vantagem, o fato de descrever um processo específico para tratamento dos SEEs, 
expondo as preocupações sobre o ambiente de radiação ionizante, os efeitos em componentes eletrônicos e taxas de 
ocorrência de SEEs, análise de propagação e métodos para reduzir o impacto de SEEs. As funções dos sistemas são  
categorizadas em três grupos de criticalidade: error-functional, error-vulnerable, e error-critical. As funções do 
grupo error-functional podem ser afetadas por SEEs, e uma alta probabilidade de SEUs pode ser aceita. As funções 
error-vulnerable podem ser afetadas por SEUs com um baixo grau de probabilidade. As funções error-critical não 
podem ser afetadas por SEUs.  
 
As análises e processos propostos pela ARP-4761 podem ser utilizadas para melhoria da confiabilidade dos sistemas 
espaciais, pois o foco é em sistemas críticos para a segurança da aeronave, cujos efeitos catastróficos podem levar à 
perda não somente da aeronave, mas de vidas. Em conjunto com a ARP-4754, cria-se um processo que trabalha não 
somente com o conceito de segurança, mas também com o de garantia de desenvolvimento para os sistemas, que é 
um processo de ações sistemáticas e especificamente planejadas para garantia de identificação e correção de  erros e 
omissões de requisitos ou projeto. 
 
O processo da DO-254 gera requisitos para hardware eletrônico de acordo com os design assurance levels, que são 
níveis de criticalidade semelhantes aos utilizados na ARP 4754. Descreve cinco processos principais para o projeto 
de hardware: Captura de Requisitos, Projeto Conceitual, Projeto Detalhado, Implementação, e Transição para 
Produção. Tais processos podem ser aplicados aos componentes de uso espacial, como Programmable Logic 
Devices (PLD) e Field Programmable Gate Arrays (FPGAs). 
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4  Algumas Direções Futuras 
 
Os objetivos futuros do trabalho em andamento são de selecionar um processo e um sistema espacial (e.g. PMM – 
Plataforma Multi-Missão) para estudo de caso, buscando na literatura as informações necessárias para definição da 
imunidade à radiação do mesmo. Em seguida, aplicar um processo de elicitação de requisitos de imunidade aos 
SEEs, destacando suas características, vantagens e desvantagens, bem como as ferramentas utilizadas.  
 
Para que o ciclo seja completo, deve-se aplicar um processo de verificação de requisitos de imunidade à radiação, 
destacando suas características, vantagens e desvantagens, bem como as ferramentas utilizadas, gerando um 
checklist para validação dos requisitos e aplicando o processo de validação definido. Por fim, gerar a baseline de 
requisitos de imunidade a SEEs e casos de teste para verificação dos requisitos acima mencionados. 
 
5   Conclusão 
 
Baseado no exposto, pode-se concluir que para um sistema realizar suas funções críticas sem ser afetado pelos SEEs, 
é necessário que haja uma correta definição dos requisitos de imunidade à radiação ionizante. Para se alcançar tal 
objetivo, é necessária a aplicação de um processo robusto de elicitação e verificação de requisitos de imunidade à 
radiação e sua aplicação a sistemas eletrônicos embarcados. Este trabalho apresentou alguns conceitos e padrões 
necessários para se obter tal processo, que deverá ser aplicado futuramente em um caso de estudo como parte de um 
trabalho em andamento. 
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