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استفاده از حافظه ها در کاربردهای فضایی مانند عملیات اکتشاف دور به دلیل قابلیت باز پیکربندی در این قطعات بسیار مورد توجه می  –چکیده 

های مختلف استفاده می شوند. در کاربردهای فضایی،  الکترونیکی به شکل بخش های می باشند که در  قطعاتی یکی از پرکاربردترین  وباشد 

 های مقاوم یتهای حافظه بر اثر برخورد ذرات پرانرژی عامل محدود کننده برای کاربرد حافظه می باشد برای مقابله با این پدیده، تکنیکواژگونی ب

بیت خطا  2می باشد این کد قابلیت شناسایی   SEUیکی از این تکنیک ها استفاده از کد همینگ برای مقابله با  .فاده می شودسازی مختلفی است

در کدهای همینگ مورد استفاده در حافظه ها . استراتژی جایابی بیت برای بهبود تشخیص خطاهای مجاور حیح خطاهای تک بیتی را دارد و تص

تکنیک های مقاوم  کاربرد حافظه ها در ماهواره ها،از نتایج گزارش شده و  در این مقاله با بررسیبیت اطالعات( معرفی شده است  22و  61،8)برای 

 کنیم . استفاده می (8،8سازی برای بهبود خطاهای مجاور دوتایی در کد همینگ )

 نرخ خطای متغیر با زمان، مقاوم سازی حافظه ها ، واژگونی بیت های حافظه  -كلید واژه

 

 مقدمه -6

ها به عنوان بخشی از مدارهای الکتریکی  استفاده از حافظه      

باشـد امـا بـرای ایـن  در كاربردهای فضایی اجتنـاب ناپـذیر مـی

منظور باید تاثیر محیط تشعشعات فضایی مد نظر قرار گیرد؛ در 

ات فضـایی در دو بندی كلـی تـاثیر محـیط تشعشـع یک دسته

باشد دسته اول اثرات ناشی از برخورد ذراتی  دسته قابل تفکیک می

باشد كه تاثیری فرسایشی است یعنی بـا  ها می مانند الکترون

دهند  گذشت زمان المانهای مدار كارایی خودشان را از دست می

 شـونده  كننـده جمـع به این دسته از تاثیرات اثرات دوز یونیزه

(TID)دسته دوم تاثیرات مربوط به برخورد ذرات شود.  ه میگفت

باشـد كـه بـه  های سنگین مـی ها و یون پرانرژی مانند پروتون

 شکل ماكروسکوپیک خود را نشان میدهند؛ این تاثیر در حافظه

 SEU نـرخ[. 1] باشد های حافظه می ها به شکل واژگونی بیت

 و SRAM های مختلف یکسان نیست اما در نوع در حافظه

DRAM های استاتیکی و  حافظه [.2]باشد بسیار شایع می

دینـامیکی در بردهای الکترونیکی به عنوان ماژول حافظه كنار 

 SRAM پذیر میدانی بر اساس های برنامه پردازنده و یا در افزاره

های  ها با تکنیک گیرند و در ماهواره قرار می مـورد اسـتفاده 

كه در این مقاله به آن پرداخته شوند.  سازی می مختلف مقاوم

در این مقاله با مبنا قرار دادن اطالعات گزارش شـده .خواهـد شـد  

های  از ماهواره ها طی پرواز، و تعیین منحنی های چگالی پروتون

 حلیل و ثابت و متغییر با زمان تجزیه و ت SEU اطراف زمین، نرخ

رای ب ای مجاور دوتاییاستفاده از تکنیک قابلیت تصحیح خطاهبا و 

و در نهایت جمع استفاده می كنیم ( 4،8در كد همینگ ) بهبود 

 بندی.

کاربرد حافظه ها در ماهواره های مختلف و رابطه بین  -2

 ها های حافظه با چگالی پروتون نرخ واژگونی بیت

های فرار و  های مختلفی، از جمله حافظه ها به دسته حافظه      

ها با اهداف مختلفـی  و در ماهواره[8]شوند غیر فرار تقسیم می

ردد گ شوند. متناسب با كاربرد، نوع حافظه انتخاب می استفاده می

 

 

 ها در کاربردهای فضایی ناشی از پرتو های کیهانی  بر حافظه SEUبررسی نرخ آسیب  
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 -به عنوان نمونه در بخش محموله تصویر و یا زیرسیسـتم تلـه

استفاده  ها صرفا جهت مدیریت داده  متری ممکن است حافظه

گـردد كـه  یهای فلش  اسـتفاده مـ حافظه شوند در این موارد از

 در بخش[.5]نسبت به محیط تشعشعات مشخصه بهتری دارند

 -شود باید با حافظـه هایی كه از پردازنده سرعت باال استفاده می

های  های سرعت باالتر كار كرد كه در این حالت از حافظه

هـا در  شود. عالوه بر این استاتیکی و یا دینامیکی استفاده می

پذیر استفاده  های برنامه ماهواره از افزارهمـواردی كه بردهای 

كنند متناسـب بـا سـاختار افـزاره اسـتفاده شـده، حافظـه 

و یا نوع فلش به سیستم تحمیل  E2PROMاسـتاتیکی و یـا 

های استاتیکی و  دهد حافظه خواهد شد. اما تحقیقات نشان می

تعد سهای حافظه بسیار م دینامیکی نسبت بـه پدیده واژگونی بیت

برای چند ماهواره مختلف میزان و نوع [2]باشند در مرجع می

 .حافظـه اسـتاتیکی و دینامیکی استفاده شده آمده است

 
با  SEASTAR FDRS در ماهواره SEU منحنی چگالی 1شکل 

 705KM &98dec[2]مشخصات مداری 

های  شرایط اربیت  بیشتر الزم به ذكر است كه در این مقاله      

 -تاثیر پرتوهای كیهـانی و طوفـانو  باشد زمین مد نظر می  پایین

ها با آن  های باال، ماهواره بیشتر در اربیت كه های خورشیدی

هـای مـداری  در اربیـت در نظر گرفته نشده است. مواجه هستند

 از كمربندهای اطراف زمین می پایین اثر غالب، تشعشعات ناشی

قادر نیستند انرژی الزم برای از آن جایی كه الکترون ها  .باشد

به عبارت دیگر  [8]واژگونی سلول های حافظه را فراهم كنند

كنندگی الکترون ها پایین است.به همین دلیل  LETپارامتر 

آمده  2پروتون های پر انرژی كمربندهای اطراف زمین در شکل 

 است .

 

 
 [11] اطراف زمین و الکترونی  كمربندهای پروتونی :2شکل

های مختلف نشان دهنده  های ارسالی ماهواره نگاهی به داده      

هـای رسـیده بـه مـاهواره و نـرخ  ای بین چگالی پروتـون رابطه

مشخص 1 باشد. چنانچه در شکل های حافظه می واژگونی بیت

 می ها زیاد در منطقه آتالنتیک جنوبی كه چگالی پروتون است

 باشد نتایج مشابهی های حافظه زیاد می واژگونی بیتباشد  نرخ 

ای بین چگالی  در مراجع دیگر وجود دارد كه نشـان دهنـده رابطـه

 [.4-6]باشد ها می ها و نرخ واژگونی بیت پروتون

هر چند مطالب و مراجع ارائه شده نشان دهنده ارتباطی بین       

شـد امـا تعیـین با ها مـی ها و چگالی پروتون نرخ واژگونی بیت

نیست چنانچه در  این ارتباط به صورت كامال دقیق معلوم

نیز این مسئله مطرح شده و دالیلی نیز برای آن ارائه [9]مرجع

ها، اشباع  شده است از جمله مشخص نبودن دقیق شیلد ماهواره

كننده محیط تشعشـعات، عـدم  گیری شدن حسگرهای اندازه

. اما در مرجع ذرات مختلفبرای تفکیک  توانـایی حسگرها

ها ارائه  بر اساس چگالی پروتون SEU هایی برای نرخ[11]دیگری

 نشان داده شده است این منحنی( 2)شده اسـت چنانچه در شکل 

های به دام افتاده در اطراف زمین  مشابه منحنی چگالی پروتون

متغییر با زمان بایستی منحنی  SEU برای تعیین نرخ - .باشد می

چگالی پروتون ها  تعیین گردد بـرای ایـن منظـور از ابـزار شـبیه 

استفاده شده است. [ 11] زمین اطراف تشعشعات سـاز محیط

 [11]سـازی همنحنی چگالی كل پروتون ها با استفاده از ابزار شـبی

Online- برای ماهواره ای با مشخصات مداری SESTAR14 با و 

و مشخصات نقطـه پرتـاب چابهار، بـر  2mmفرض شیلدینگ 

می باشد. اما با  8 و 3اسـاس مسیر سیر و زمان به صورت شکل 

مـی   SEU توجه به اینکه پروتون های با انـرژی بـاال باعـث ایجـاد



 

   

 

 

 
 

 

 پروتون [ این منحنی را برای11شـوند بنابراین با استفاده از مرجع ]

 ترون ولت تعیین مـیمگا الک 31ها با انرژی باالی 

 ).5شـکل)كنـیم

 
 با مشخصات مداریای  ها در ماهواره چگالی كل پروتون:  3شکل 

SESTAR14   بر حسب مسیر سیر در یک روز )محل پرتاب: پایگاه  فضایی

 ) چابهار

  SESTAR14 ای با مشخصات مداری ها در ماهواره پروتون : چگالی كل8شکل 

 ) پایگاه فضایی چابهار)محل پرتاب:  یک روز بر حسب زمان در 

ای  مگا الکترون ولت در ماهواره 31: چگالی پروتونها  با اترژی باالتر از 5شکل 

بر حسب زمان در چند روز  )محل   SESTAR14 با مشخصات مداری

 )چابهارپایگاه فضایی پرتاب: 

 

ن  مختصات متناسب با چگالی پروتون های اطراف زمی  SEU: نرخ  6شکل 

 چابهار (پایگاه فضایی پرتاب )

پریودیک می باشد ومتناسب  6با توجه به اینکه منحنی شکل         

جایی هایی در پیک های منحنی  با محل پرتاب ممکن است جابه

نمونه دیگری از منحنی های نرخ  7داشته باشیم ، منحنی شکل 

SEU  . می باشد 
 

 

 
متناسب با چگالی پروتون های اطراف زمین در روزهای   SEUنرخ : 7شکل 

 متفاوت  مختصات پرتاب )نا معلوم (

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 

 

 
 

 

در  حافظه ها سازی  مقاوم حفاظت و های تکنیک -2  

 ها  ماهواره

 SEUنسبت به برای حفاظت و مقاوم سازی در خافظه ها       

تکنیک های مختلفی در ماهواره ها استفاده شده است از جمله 

آن ذخیره  داول مهم درها و ج برنامهمدارات خطا یاب كه می تواند 

حافظه  نتایج آزمون های به دست آمده بر روی قطعات  شود. 

دهد كه این قطعات فوق العاده به تشعشعات فضایی  نشان می

ر زیاد است. كد همینگ بسیا در آنها SEU حساس هستند و نرخ

 حافظه ی  قطعات  در بیت های پیکر بندی SEU برای مقابله با

استفاده شده است. این كد قابلیت تصحیح خطاهای تک بیتی را 

 دارد، اما با پیشرفت تکنولوژی قطعات نیمه هادی و افزایش چگالی
تواند چند  حافظه ها، یک ذره پر انرژی از تشعشعات فضایی می

كه در اكثر موارد  حافظه را به صورت هم زمان واژگون گرداندبیت 

بهبود  استراتژی جایابی بیت برای .ها مجاور هستند این بیت

 كدهای همینگ مورد استفاده در حافظه تشخیص خطاهای مجاور در

 اعات( معرفی شده است.بیت اطل 32و 16،  4ها )برای 

 نرخ خرابی متغییر بامحاسبات قابلیت اطمینان با همچنین        

 چند كـاربرد متناسـب بـا [ برای14-12زمان در مراجع مختلف ]

بین . است  داده شدهمـورد مطالعه آمده است و نشان  حافظه ها

 هر[ بر اساس زنجی14مراجع مـذكور روابط ارائه شده در مرجع ]

ها از  اطمینان در حافظه باشد و در محاسبات قابلیت می كوفرما

 رمتغی SEU ها نیز استفاده شده است. برای برآورد تاثیر این مدل

( 4،8سازی شده با تکنیک همینـگ ) های مقاوم با زمان حافظه

سازی قابلیت  مـد نظـر قـرار گرفته است این تکنیک مقاوم

 برای و اصالح یک خطا را دارد. مدل ماركوف خطا وتشخیص د

SEU انباشته و خودزدایی  سه مدل مرسوم ها با  در حافظه ، 

مدل ماركوف برای این سـه  در شکل( [ 19])مرجعشود  می مطرح

از روابط  [ با استفاده19شـده اسـت در مرجع ] مـدل رسـم

 محاسبه (MTTF) احتمال برای هر سه مدل متوسط زمان خرابی

كلمه  31های برزگتر از  شده است و نشـان داده شـده در حافظه

 . (4سه مدل تقریبا جواب مشابهی دارند )شکل 

 

های حافظه بر اساس سه  بر حسب افزایش تعداد كلمه : MTTF    4 شکل

 [19] برای همینگ SEU مدل مختلف

 

 های استفاده شده در ماهواره [ و حجم حافظه19با توجه به نتایج ]

محاسـبات بـر حسب پاسخگو خواهـد بـود  [ مدل مرسوم2ها ]

 :است از عبارت SEU این شکل مرسوم تاثیر

 

 
 

𝒅𝑷𝟎(𝒕)                                        (   الف-1)

𝒅𝒕
= −𝟏𝟐𝝀(𝒕)𝑷𝟎(𝒕)  

                ب(-1)
𝒅𝑷𝟏(𝒕)

𝒅𝒕
= 𝟏𝟐𝝀(𝒕)𝑷𝟎(𝒕) − 𝟏𝟐𝝀(𝒕)𝑷𝟏(𝒕) 

𝒅𝑷𝟐(𝒕)                                        (           ج-1)

𝒅𝒕
= 𝟏𝟐𝝀(𝒕)𝑷𝟏(𝒕) 

 

 :كه با حل روابط باال داریم

 

 (2                 )𝑹(𝒕) = 𝑷𝟎(𝒕) + 𝑷𝟏(𝒕) = 𝒆− ∫ 𝟏𝟐𝝀(𝒕)𝒅(𝒕)
𝟏

𝟎 +

 (∫ 𝝀′(𝒕)𝒅𝒕) × 𝒆− ∫ 𝟏𝟐𝝀(𝒕)𝒅(𝒕)
𝟏

𝟎
𝟏

𝟎
      

 

  دست برای قابلیت اطمینان به 1 كه با نرخ ثابت خرابی رابطه

 [21] آید می

 (3    )       𝑹(𝒕) = 𝝀 → 𝑹(𝒕) = 𝒆−𝟏𝟐𝝀𝒕 + 𝟏𝟐𝝀𝒕𝒆−𝟏𝟐𝝀𝒕

  

 كه برای نرخ خطاهای متغیر با زمان می 2در ادامه بر اساس رابطه 

و  6مطـابق بـا شکل  SEU بـرای نـرخ باشد قابلیت اطمینان

برای نرخ خطای ثابت با زمان قابلیت  3از رابطه  همچنین با استفاده

 .كرد خواهیم تعیین اطمینان را



 

   

 

 

 
 

 

 نتایج ها و تجزیه و تحلیل سازی شبیه -8

 لهمقاب در بهبود خطا و عملکرد بهتر  سازی برای شبیه 9در شکل 

 انجام شده است . ( 4،8بر اساس كد همینگ )   SEUبا تاثیر 

 

( 4،8ینگ )سازی شده با هم های مقاوم در حافظهبهبود عملکرد : 9شکل 

 (6)متناسب با شکل 

 نتیجه گیری -5

 های عرضه شده بر ماهواره پروتون در این مقاله با تعیین چگالی

متغیـر بـا زمـان  SEU نـرخ هـا بـر حسـب زمـان، منحنـی

 های مقاوم حافظه در SEU مشخص گردید تاثیر متغیر بودن نرخ

 شـده شان داد( بررسی گردید و ن4،8شده با كدهای همینگ )

 پروتون مربوط به تاثیراتمقاله بررسی شده در این   SEUنـرخ 

 می ( (Van Allenزمین به دام افتاده در كمربندهای اطراف های 

های  ها و یون تر بایستی تاثیر پروتون دقیق باشـد بـرای بـرآورد

های خورشیدی نیز  سنگین ناشی از پرتوهای كیهانی و فعالیت

 .احتسـاب شود
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