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Abstract— ”Integrated Modular Avionics” eller IMA arkitek-
tur är en växande trend i flygindustrin. Arkitekturen stödjer
en större mängd applikationer, av olika säkerhetkritiska nivåer,
under en datorenhet. Detta har introducerat nya möjligheter
för utvecklarna som kan skräddarsy system till kundens behov
utan att designa om hela arkitekturen. Ny funktionalitet kan
integreras effektivare vilket innebär förkortad tid på marken.
Systemarkitekter har tidigare förlitat sig på erfarenhet, de-
signmönster och kunskap kring flygplanets system. Arbetet
presenterar tre potentiella mätetal som kan användas vid olika
faser av IMA arkitekturens livscykel.

För att realisera drömmen om en modulär arkitektur gäller
det för systemarkitekterna att redan i tidig fas arrangera hur
de olika systemen ska kommunicera med varandra utifrån
aktörernas krav på flygplanet. De måste dessutom under
arbetets gång kunna följa utveckling av arkitekturen och
säkerställa att kraven uppfylls. För att adressera detta pre-
senterar arbetet tre mätetal som tagits i samarbete med ett
team ämnesexperter från svensk flygplanstillverkare.

A. Strukturell komplexitet

Mätetalet tillåter mätning av systemarkitekturen redan vid
designfasen. Systemarkitekter kan tillsammans med aktörer
modellera hela arkitekturen med hjälp av grafer. Den struk-
turella komplexiteten kan hjälpa systemarkitekterna att välja
mellan olika designer för att möta kraven.

B. Instabilitet

Mätetalet ska användas för att upptäcka vilka komponenter
som är i riskzonen för att påverkas av möjlig modifiering i
systemarkitekturen. Ju högre instabilitet desto högre risk är
det att man tvingas modifiera något i komponenten. Kom-
ponenter som har låg instabilitet anses vara stabila eftersom
många andra komponenter är beroende av dem.

C. Komplexitet & Koppling

Sista mätetalet består av två mätetal, komplexitet och kop-
pling. Komplexiteten i mätetalet komplexitet skiljer sig från
det första genom att fokus är på individuella komponenter
och inte hela systemet. Den visar hur pass sammanvävd
komponenten är med andra i system. Mätetalet koppling
mäter hur pass hårt kopplade två paket är. Det mäts genom att
undersöka antalet beroenden mellan paketens komponenter.
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Föregående generations systemarkitektur hade som regel
”en funktion – en dator” vilket innebar att varje funktion hade
sin egna anpassade kretskort i flygkroppen. IMA arkitek-
turen tillåter flera applikationer samspela i en och samma
datorenhet med hjälp av ett hårt realtidsdrivet operativsystem.
Mätetalen åskådliggör för arkitekterna potentiella hinder i
utvecklingen.

Att utveckla ett flygplan är en tidskrävande process som
kräver många års arbete och certifiering innan den kan
tas i bruk. Med IMA arkitekturen kan man utveckla ett
flygplan och skräddarsy systemen efter kundens behov utan
att gå tillbaka till designbordet. Man kan förlänga livslängden
av ett flygplan genom att ständigt uppgradera system som
inte är flygkritiska, exempelvis radar och kommunikation.
Detta kan liknas ett företag som tillverkar smartphones vars
hårdvarukomponenter är utbytbara. För varje kund hade man
kunnat plocka ihop komponenter och applikationer som pas-
sar kundens behov. Man hade kunnat uppgradera telefonen
med nästkommande generations tekniska förbättringar. Ex-
empelvis hade man kunnat uppgradera mobilens bildtagning
eller mobiltäckning genom att byta ut kameran respektive
antenen samt installera applikationerna som tillåter mobilens
övriga system att kommunicera med den nya hårdvaran.
Detta skulle innebära att vi behåller skalet men har en
mobiltelefon som kan anpassas för att stödja teknologin långt
fram i framtiden.

De presenterade mätetalen är förslag till vad flygindustrin
behöver när de tacklar IMA arkitekturen. Några mätningar
på riktig systemarkitektur genomfördes inte eftersom det
kräver lång valideringsprocess innan man kan förlita sig på
mätetalen. Rapporten ger heller inte några riktlinjer för hur
mätetalen skall implementeras utan visar snarare exempel
på hur mätetalen kan implementeras. Mätetalen ska bistå
som stöd vid beslutsfattning men arkitekterna ska fortfarande
förlita sig på sina tidigare verktyg, erfarenhet och kunskap.


