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Resumo

Os FPGAs são atualmente um dos circuitos integrados de maior destaque no meio
tecnológico. Por conta de sua velocidade de processamento e da possibilidade de
otimização de processos, o uso em aviônicos cresceu muito com o passar dos anos.
O emprego de FPGAs conferem às aeronaves maior segurança e precisão, como nos
sistemas de orientação e controle de voo. Neste trabalho será detalhado algumas
aplicações dos FPGAs nas aeronaves e em torres de comando, além do barramento
ARINC 429, responsável por criar um grande sistema eletrônico sob demanda.
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1 Introdução

Os Field-Programmable Gate Array (FPGA) são atualmente um dos circuitos
integrados de maior destaque no meio tecnológico. Um dos motivos da notoriedade do
FPGA está na sua velocidade de processamento, a possibilidade de otimização de processos
de acordo com a demanda, além de possibilitarem a modularidade de sistemas. No decorrer
da evolução das FPGAs, surgiram diversas aplicações nas mais diferentes áreas, como por
exemplo nas áreas de software definido por rádio, processamento de sinais digitais, visão
computacional, defesa e aviônica.

A utilização de FPGAs em sistemas aviônicos conferem às aeronaves maior segu-
rança e precisão, além de prover inúmeras novas funcionalidades a esses sistemas. Entre
esses sistemas, existem alguns que possuem muitos componentes eletrônicos, como o sis-
tema de orientação e o sistema de controle de voo. Esses sistemas são compostos por
vários sensores que fazem leituras do ambiente. Estes que são conectados através de um
barramento chamado ARINC 429 (também conhecido como AFDX - Asynchronous Full
Duplex Switched Ethernet), para criar um grande sistema. FPGAs podem ser empregadas
nesses casos para processar os dados vindos desse barramento.

O emprego de FPGAs vai muito além do controle interno de uma aeronave.
Um exemplo disso é o FPGA da companhia americana The Microsemi, batizado como
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SmartFusion2 System-on-chip. Esse FPGA é caracterizado por tratar de aplicações com
um nível avançado de segurança, de alta confiabilidade e baixos requisitos de energia,
tornando-se assim um FPGA apto a ser utilizado em aviônicos. Esse FPGA combina
fatores como segurança e um sistema antifraudes, o que torna ele viável para projetos
confidenciais, contra clonagem e demais fatores. No caso da aviação, esse tipo de FPGA é
aplicado em torres de comando a fim de evitar, por exemplo, choques de aeronaves no ar.

Para melhor compreensão acerca das aplicações das FPGAs em aviônica faz-se
necessária uma averiguação mais aprofundada sobre os problemas de eficiência em aviônica
e suas soluções. Com esse intuito, inicialmente, explica-se brevemente o que é o FPGA e
cita-se alguns de seus usos em aviônica. Em seguida, faz-se um estudo mais detalhado sobre
a aplicação de FPGAs em conjunto com o barramento ARINC 429. Após isso, parte-se,
então, para a exploração das FPGAs em torres de comando. Depois discorre-se rapidamente
sobre o futuro das FPGAs em aviônica. Por fim, nas Considerações Finais, é feito um
apanhado geral sobre tudo que foi falado anteriormente, além de constar uma breve análise
a partir do conteúdo estudado.

2 FPGAs em aviônica

Um Field-Programmable Gate Array (FPGA) é um circuito integrado que é
projetado para que o hardware possa ser reconfigurado de acordo com sua aplicação. Um
FPGA é notório pela sua alta capacidade de processamento e sua versatilidade. Uma
de suas aplicações é na área de aviônica. Numa visão geral, um FPGA é um conjunto
de elementos lógicos e registradores interconectados através de uma matriz de conexões.
As ferramentas utilizadas para fazer sua programação são as linguagens de descrição de
hardware (HDL), que de forma genérica, descrevem as ligações da matriz. Para manter
gravada a configuração atual, pode ser utilizado SRAM, memória flash ou anti fusíveis.

Quanto ao termo aviônica, utiliza-se para referir-se aos circuitos eletrônicos que
fazem parte de uma aeronave ou dos equipamentos que a circundam. Nessa denominação
podem ser incluídos os sistemas de navegação e comunicação, piloto automático, os sistemas
de controle de voo e torres de comando. Por tratar-se de sistemas sensíveis e que exigem
altas taxas de processamento, FPGAs são amplamente utilizadas nesses sistemas.

A partir de 1990, os FPGAs ganharam destaque na área militar. No início, as
FPGAs eram usados apenas como suporte de vários processadores usados em aviônica,
principalmente na área de comunicação. Os processadores de uso geral trabalhavam com
clock de 2.5 - 3 GHz, enquanto os FPGA trabalhavam com 1 GHz, portanto, havia
possibilidades de aprimoramentos dos FPGAs. (SUTTERFIELD, 2008)

Um dos exemplos de uso de FPGAs na área de aviônicos, são os caças Advan-
ced F-35 Multi-mission Jet Fighter. Esses caças demandam um grande processamento
de dados, alta taxa de vazão, modularidade, rápida reconfiguração e um arquitetura
aberta(SUTTERFIELD, 2008). Em uma aeronave desse porte, todo o processamento é
feito por um mission computer. Esse computador é interligado com outros subsistemas
através de um barramento de dados, portanto, é necessário que ele comporte variações
bruscas de informações e as processe o mais rápido possível.

Expandindo o conceito de aviônica para aplicações aeroespaciais, os FPGAs pos-
suem uma ampla gama de aplicações. No âmbito espacial, a eletrônica necessita de uma
maior atenção. Alguns eventos danosos podem ocorrer quando uma partícula subatômica



Figura 1 – Curiosity Rover

Fonte: http://mars.jpl.nasa.gov/msl/multimedia/images/?imageid=3504

carregada atinge um flip-flop ou uma célula SRAM (FERGUNSON, 2005). No espaço
sideral, essas partículas estão presentes em abundância, além de estarem no vento solar
(O’NEILL, 2004). Uma das aplicações está exatamente na prevenção de eventos espaciais
interferirem nos circuitos eletrônicos. Um teste de radiação em FPGA foi dirigido pela
iRoc Technologies, constatou a alta eficácia de anti fusíveis e memórias flash em aplicações
aeroespaciais (O’NEILL, 2004). Tanto na missão Spirit quanto na Opportunity, ilustrada
na FIGURA 1 foram utilizados FPGAs da Xillinx com a intenção de prevenir problemas
com radiação.

3 Barramento de Dados

Como já dito anteriormente, os aviões modernos são equipados por uma série de
componentes eletrônicos que podem realizar a leitura de sensores ambientais, ou até mesmo
o próprio controle da aeronave. Para que um sistema de avião funcione próximo da perfeição,
cada vez mais estão sendo utilizados hardwares sob demanda, o que implicou no aumento
do uso de FPGAs em sistemas aviônicos. Junto com tais avanços tecnológicos e velocidade
de processamento, fez-se necessária a integração de diversos componentes eletrônicos da
aeronave. Os principais barramentos que realizam essa integração de componentes são o
ARINC 429, AFDX e MIL-STD 1553.

ARINC (Aeronautical Radio, Inc.) é uma organização privada que objetiva com-
por normas e especificações para equipamentos aviônicos. É composta por companhias
aéreas, fabricantes de aeronaves e equipamentos, além de acionistas. O ARINC 429 é um
padrão técnico para barramento de dados de sistemas aviônicos, muito utilizado em aviões
comerciais, e é capaz de interligar diversas funções em um único chip de processamento. A
especificação do ARINC 429 o descreve como um Sistema de Transferência de Informação
Digital (DITS), e vem sendo utilizado pelas companhias aéreas desde os anos 80. Ele opera
com um fluxo unidirecional de dados, o que em algumas situações pode acontecer um
gargalo no sistema. Porém, por ser um sistema de baixo custo e de alta integridade, é
muito utilizado pelas companhias aéreas para interligar diferentes tipos de equipamentos
eletrônicos na “ponta” do sistema, como os FPGAs.

O MIL-STD 1553 é um padrão publicado pelo Departamento Militar dos Esta-
dos Unidos em 1973, que define especificações elétricas, eletrônicas e funcionais de um
barramento de dados. Possui uma camada física duplamente redundante de linha balance-



ada, uma interface de rede (diferencial), multiplexação por divisão de tempo, protocolo
de comando/resposta halfduplex e até 31 disposivitos remotos. (MIL-STD-1553, 2014).
Quando lançado, o padrão MIL_STD-1553 era composto por 1553 circuitos integrados.
Após 40 do seu lançamento, o padrão de circuitos integrados para núcleos de propriedade
intelectual (IP core) integrados com FPGAs. Essa nova implementação reduziu custos de
operação, capacidade de adaptar e atualizar projetos em andamento e um tamanho físico
menor (FOSTER, 2014). Combinando o padrão MIL-STD-1553 utilizando IP cores e as
FPGAs, temos uma solução bastante robusta, confiável, flexível e com um custo operacional
reduzido.

Enquanto o padrão ARINC 429 é utilizado majoritariamente em aeronaves co-
merciais, o padrão MIL-STD 1553 é utilizado em aeronaves de âmbito militar, sendo
recentemente utilizado em aeronaves espaciais.

4 Controle de tráfego Aéreo

O nicho de controle de tráfego aéreo possui muito campo a ser explorado para o
desenvolvimento de novas tecnologias, tendo em vista que o sistema ainda depende muito
do ser humano para operar. Fato que dá oportunidade aos desenvolvedores e grandes
empresas do ramo de desenvolvimento de hardware, em especial aquelas que reconhecem
todo o poder de unidades FPGA.

O projeto NextGen (Next Generation Air Transportation System) está em fase
de desenvolvimento nos EUA e promete estar totalmente implantado até o ano de 2025
(ADMINISTRATION, 2015b). O novo sistema fornecerá maior margem de segurança aos
controladores de voo, aumentará a capacidade do tráfego aéreo, diminuirá o atraso dos
voos bem como o consumo de combustível das aeronaves através de otimização de rotas,
automatização de rotinas que atualmente são comunicadas via rádio, entre outras funções
que diminuirão a tomada de decisões dos profissionais da aviação.

Como todo grande projeto possui desafios, a implementação do NextGen não poderia
ser diferente. O projeto apesar de ser fortemente custeado pelo governo e por empresas
do ramo aeronáutico alguns componentes enfrentam problemas de custo-benefício, há a
necessidade de implementação integrada entre os vários módulos, há criticismo em relação
a segurança do sistema, e alguns relatórios da FAA (Federal Aviation Administration)
apontam que a infraestrutura aeroportuária não está preparada para as promessas do
NextGen(INSTITUTE, 2014).

Figura 2 – En Route Automation Modernization

Fonte: http://www.faa.gov/airtraffic/technology/eram



O módulo ERAM (En Route Automation Modernization) instalado no ano de 2015
é considerado vital para implementação do sistema NextGen, pois fornece a plataforma
base para todos os novos serviços do controle de tráfego aéreo. O ERAM aumentou a
capacidade de controle para 1.900 aeronaves contra 1.100 do seu antecessor (En Route
Host Computer), além de conseguir processar dados de até 64 radares contra os 24 do seu
predecessor(ADMINISTRATION, 2015a).

5 Considerações Finais

Em um passado recente, o uso de FPGAs em aviônicos era praticamente nulo. Com
o passar dos anos e com os avanços tecnológicos, o uso de FPGAs tornou-se natural, pois
como discutido, um FPGA é um hardware flexível, pois pode desempenhar desde o papel
de uma simples porta lógica até um robusto processador de 64 bits rodando a altíssimas
frequências.

Na área de aviônicos, a disseminação dos FPGAs no futuro é promissor, pois ao
invés de ter um grande sistema com inúmeros hardwares para realizar uma única função, é
possível ter apenas um FPGA que realizará a mesma função com maior velocidade, robustez,
e fisicamente muito menor do que um grande número de hardwares. Porém, o preço de um
FPGA é alto, se comparado com outras tecnologias. Atualmente, os FPGAs tem um alto
custo, o que dificulta sua disseminação, entretanto, o acelerado desenvolvimento tecnológico
na área de dispositivos lógicos possibilitará o seu barateamento.

Com o crescimento exponencial de tráfego aéreo e a constante evolução nas aero-
naves são necessárias tecnologias robustas e modularizáveis. O desenvolvimento de novos
projetos com a tecnologia de FPGA na área aviônica consolida a popularização destes com
a facilidade com que se pode criar novos dispositivos através de linguagens de descrição de
hardware.
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