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UM BREVE OLHAR
Medidas de proteção só podem ser tomadas após a detecção de uma ameaça. Para combater ameaças
de forma eficaz, alertas prévios são decisivos - cada segundo conta. Quando o R&S®ARDRONIS detecta
a atividade de um drone comercial, ele automaticamente classifica o tipo de sinal do drone, determina a
direção do drone e de seu piloto e, (sob comando) interrompe a ligação de controle por rádio para evitar
que o drone alcance seu alvo.
O R&S®ARDRONIS exibe informações concisas sobre a ameaça e atualiza continuamente uma visualização de mapa que
indica a direção do drone e de seu piloto. Os contatos em
uma lista predefinida podem ser notificados imediatamente
sobre a ameaça e o R&S®ARDRONIS também pode gravar os
sinais de controle remoto (RC) como evidência. O software
da central de controle ARDRONIS (ACC) de propriedade da
Rohde & Schwarz exibe os resultados de diversos sensores
remotos. Ao utilizar o ACC, as equipes de segurança podem
localizar as ameaças, implementar medidas de combate e ter
as melhores chances de interceptar o piloto do dispositivo
ilegal.
Através de recorrente envolvimento em situações de proteção
de eventos proeminentes e personalidades, o R&S®ARDRONIS
demonstrou ser um recurso valioso para os serviços de segurança envolvidos. Assim, a Rohde & Schwarz estabelece um
benchmark global em soluções para combate a drones.

R&S®ARDRONIS – detectar, localizar e interromper drones RC
A maioria dos drones comerciais controlados remotamente são controlados (uplink) através de espalhamento
espectral por salto de frequência (FHSS), uma forma de
onda ágil de frequência avançada. Outra importante família de drones é controlada (uplink) por WLAN. Os sinais
transmitidos pelos drones (downlink), em geral são sinais
FHSS, banda larga ou WLAN.
O R&S®ARDRONIS combina os sensores líderes da
Rohde & Schwarz para compor uma solução confiável
e de alto desempenho para proteger um espaço aéreo
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Interoperabilidade

Detecção, classificação, localização geográfica

Em condições ideais 1), isso possibilita detectar controles
remotos comerciais disponíveis no mercado em distâncias
de até 7 km e drones como DJI Phantom 4 em até 5 km.
Para drones controlados por FHSS:
► O R&S®ARDRONIS compara os sinais medidos com
uma extensa biblioteca de perfis de drone. Esse
processo de “monitoramento e correspondência”
proporciona confiáveis avisos prévios sobre quaisquer
ameaças na área de cobertura
► A habilidade de radiogoniometria (DF) do
R&S®ARDRONIS oferece dois parâmetros decisivos:
a direção do operador (sinal de radiogoniometria do
RC) e a direção do drone (sinal de radiogoniometria da
telemetria de downlink de vídeo)
► O R&S®ARDRONIS permite iniciar medidas efetivas de
combate. O jammer integrado interrompe os dronesalvo com interferências mínimas em outros sinais da
mesma banda de frequência
Para drones controlados por WLAN:
► O R&S®ARDRONIS pode detectar o drone
► O R&S®ARDRONIS pode utilizar opcionalmente antenas
WLAN setoriais para disponibilizar informações de
direções setoriais
► O R&S®ARDRONIS permite iniciar medidas efetivas de
combate. A ligação por WLAN entre o controle remoto
e o drone pode ser interrompida
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predefinido contra drones. Receptores de monitoramento e
antenas altamente sensíveis recolhem sinais de drones RC.

Graças aos fluxos de trabalho automatizados, o
R&S®ARDRONIS é uma solução otimizada para detectar,
localizar e interromper com eficácia drones controlados
por FHSS e seus controles remotos, tudo isso em apenas alguns segundos. Quatro pacotes do R&S®ARDRONIS
foram desenvolvidos para satisfazer os requisitos técnicos
específicos dos usuários:
► R&S®ARDRONIS Detection (R&S®ARDRONIS-I)
► R&S®ARDRONIS Direction (R&S®ARDRONIS-D)
► R&S®ARDRONIS Disruption (R&S®ARDRONIS-R)
► R&S®ARDRONIS Protection (R&S®ARDRONIS-P)

Benefícios de todos os pacotes básicos
►
►
►
►
►
►
►
►
►

1)

Avisos prévios sobre atividades de drones
Classificação precisa do tipo de drone
Alertas de ameaças com base em correspondências de
perfis
Gravação de sinais para assegurar evidências
Inteligência de sinais de vídeo interceptados
Notificação de ameaças para pessoas/equipes
predefinidas
Sistema de combate a drones com eficiência
comprovada na prática
Integração de sistemas através de interfaces abertas
Monitoramento de amplas áreas com sensores
múltiplos através do ACC
Testado com zona de Fresnel, em ambiente de baixo ruído e transmissores com
conformidade de CE. Controle remoto com base em FHSS até 7 km, controle
remoto com base em Wi-Fi até 4 km, downlink de drone até 5 km, downlink de
drone Wi-Fi até 3,5 km.

Benefícios adicionais de todos os pacotes básicos
►
►

►
►

Radiogoniometria de drones e seus pilotos
(para R&S®ARDRONIS-D e R&S®ARDRONIS-P)
Interrupção de ligações de controle remoto, sob
comando
(para R&S®ARDRONIS-R e R&S®ARDRONIS-P)
Localização de drones e de seus pilotos através do ACC
(para múltiplos R&S®ARDRONIS-D e R&S®ARDRONIS-P)
Controle central de jammers remotos através do ACC
(para múltiplos R&S®ARDRONIS-R e R&S®ARDRONIS-P)

Opção adicional para lidar com drones controlados por WLAN
Cada pacote básico do R&S®ARDRONIS pode ser
ampliado com opções adicionais para suporte à detecção de atividades de drones controlados por WLAN, classificação do tipo de drone por WLAN, interceptação de
vídeo de ligação descendente por WLAN e interrupção de
WLAN.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS
►

►

►

►

►

►

►

O alerta prévio é essencial para combater qualquer
ameaça. O R&S®ARDRONIS pode detectar a atividade de
controle remoto até antes dos drones levantarem voo. O
alerta prévio por si só muitas vezes garante uma resposta
eficaz, inclusive bloqueio e interceptação do piloto.
Radiogoniometria (DF) para drones controlados por
FHSS. Informações sobre direção proporcionam às
equipes de seguranças verdadeiras vantagens táticas. A
direção e a localização permitem uma resposta rápida e
eficaz ao drone e ao piloto.
Medidas ativas de combate para drones controlados
por FHSS. Vários modos de jamming para seleção
permitem responder de maneira apropriada a ameaças
únicas ou múltiplas.
Conhecimentos sobre a situação
Relatórios contínuos sobre a atividade de drones em
todas as frequências relevantes em uma ampla área
de cobertura permite obter conhecimentos sobre a
situação.
Classificação precisa de drones controlados por FHSS
Medição e detecção confiável de sinal de controle
remoto acompanhado pela correspondência automática
de parâmetros de controle remoto com a biblioteca
integrada de perfis.
O alerta automático de ameaças significa que o
R&S®ARDRONIS pode ser operado com treinamento
mínimo. Quando um sinal é classificado como ameaça,
o operador é imediatamente alertado pela interface do
usuário.
A notificação imediata integrada pode ser disparada
manualmente ou automaticamente. Os principais atores
podem ser informados sobre as ameaças com agilidade

►

►

►

►

►

e eficiência, sem distrair o operador em relação à
situação em curso.
Interceptação de vídeo
O R&S®ARDRONIS pode interceptar e exibir vários
formatos comuns. Os funcionários de segurança pode
ver o mesmo que o piloto do drone, o que pode ser
vantajoso tanto durante como após um incidente
relacionado ao drone.
Proteção de evidências
A decodificação do sinal de vídeo e a gravação do
sinal de controle remoto de um drone permite que as
equipes de segurança recolham valiosas evidências
para provar que o piloto do drone participou de
atividades ilegais.
Proteção e monitoramento de amplas áreas
O ACC permite proteger uma ampla área ao fornecer
uma visão geral de todos os dados de detecção e
direção provenientes de sensores remotos, localização
de ameaças com base no mapa e acesso imediato a
medidas ativas de combate.
Detecção e interrupção de drones controlados por
WLAN. Os pacotes do R&S®ARDRONIS podem ser
opcionalmente ampliados com equipamentos de
sensores adicionais que lidam com drones controlados
por WLAN.
Interface aberta permite a integração em soluções
de diversos fabricantes e com múltiplos sensores,
fazendo com que o R&S®ARDRONIS seja especialmente
vantajoso para integradores.
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ALERTA PRÉVIO
O alerta prévio é essencial para combater qualquer ameaça.
Ele é essencial para detectar os sinais o mais rapidamente
possível. A combinação de alertas prévios com informações
sobre a direção/área do drone e de seu controle remoto
proporciona melhores chances de neutralizar a ameaça e
aumenta a probabilidade de interceptar o piloto do drone.
A atividade de controle remoto pode ser reconhecida antes mesmo de o
drone decolar
Drones requerem verificações prévias antes de decolar. Durante
esse tempo, o controle por rádio é ativado e pode ser detectado. O
R&S®ARDRONIS pode detectar esses sinais de controle remoto em
uma ampla área e, assim, fornecer alertas prévios sobre atividades
de drones.
Sensores, tais como radares, requerem visão desobstruída até o
drone. Outros tipos, como sensores acústicos, possuem alcance
limitado por fatores ambientais. Somente o monitoramento com
base em ligações de radiocomunicações permitem que os sinais de
controle remoto de um drone sejam detectados desde o momento
em que ele foi ligado. Com alertas prévios, o R&S®ARDRONIS oferece benefícios decisivos para qualquer sistema de combate a drones com sensores múltiplos.

Frequentemente, somente os alertas prévios podem assegurar reações
eficazes
Os alertas prévios proporcionam tempo para reagir. Os operadores
do R&S®ARDRONIS podem solicitar ordens de prisão, iniciar medidas de conduzir pessoas para fora de áreas de risco, advertir pilotos
de aeronaves para interromper decolagens ou engajar equipes de
segurança para interceptar um operador de drone ilegal.

Em combinação com a radiogoniometria, é possível uma resposta direta
contra o piloto de um drone controlado por FHSS
O engajamento antecipado de equipes de segurança com conhecimento sobre a localização do piloto do drone assegura maiores
chances de encontrar e capturar o piloto.

Detecção e direção setorial de drones controlados por WLAN
A opção adicional para drones controlados por WLAN possibilita
detecção de drones. Ao utilizar antenas WLAN setoriais, também é
possível fornecer informações de direções setoriais. Isso assegura
maiores chances de encontrar o drone e seu piloto.
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DESCOBERTA DE
DIREÇÃO PARA 
DRONES CONTROLADOS
POR FHSS
A combinação de alertas antecipados com radiogoniometria
(DF) eficaz proporciona maiores chances de neutralizar a
ameaça. Esses recursos combinados informam às equipes
de segurança a direção de onde o drone está se aproximando
e aumenta suas chances de descobrir o piloto do drone.
Ao fornecer informações precisas sobre a direção, o
R&S®ARDRONIS oferece às equipes de segurança verdadeiras
vantagens táticas.
A radiogoniometria permite que as equipes de segurança localizem e
capturem pilotos de drones
Com o R&S®ARDRONIS, uma linha de demarcação no mapa exibe a
direção do piloto do drone. Com o ACC, o piloto é localizado através
de duas ou mais linhas de demarcação cruzadas. Com essa informação, a equipe de segurança pode determinar prováveis localizações
do operador do drone. A equipe pode atuar rapidamente e, portanto,
tem maiores chances de interceptar o operador.

R&S®ARDRONIS monitora drones de controle remoto
Se o drone estiver transmitindo um sinal para o operador (dados de
telemetria ou vídeo, por exemplo), o R&S®ARDRONIS pode determinar a direção desses sinais e atualizar continuamente a linha de
demarcação no mapa. Ao saber a direção do drone de controle
remoto, as equipes de segurança poderão reagir apropriadamente –
ou seja, implementar medidas de combate adequadas ou conduzir
pessoas com segurança para fora de áreas de risco.

Canal dual de radiogoniometria para obter resultados precisos e rápidos
O radiogoniômetro de banda larga da R&S®DDF550 realiza simultaneamente a detecção de direção e análise de sinais e é adequado
principalmente para situações com diversos drones/transmissores de
controle remoto.

Parametrização de radiogoniometria automática
Para obter as condições mais eficazes de determinação da direção
de drones de controle remoto, todos os parâmetros de radiogoniometria são configurados automaticamente pelo R&S®ARDRONIS.
Essa configuração automática oferece resultados ideais e simplifica a
operação para usuário. Os usuários podem se concentrar na missão,
ao invés de dedicarem esforços intensos à configuração dos parâmetros de radiogoniometria.
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MEDIDAS ATIVAS DE COMBATE CONTRA
DRONES CONTROLADOS POR FHSS
Com o R&S®ARDRONIS, medidas ativas de combate incluem a interrupção dos sinais de controle remoto
utilizando métodos inteligentes de jamming.
Conceito inteligente de jamming
O propósito de jamming é interromper ligações de controle remoto. O R&S®ARDRONIS é capaz de efetuar jamming de sinais de controle remoto de drones e evitar
futuras ações hostis. Se o sinal do uplink de um drone
for interrompido, o operador perde o controle sobre o
drone, que alterna para o modo de segurança em falhas e
tenta aterrissar ou voar de volta para o local de onde veio.
Drones FHSS são controlados por emissões ágeis de curto
período de frequência (sinais hopper). Esses bursts (frequentemente chamados de saltos ou hops) são semelhantes aos sinais utilizados por WLAN ou Bluetooth® – sinais
que podem coexistir na mesma faixa de frequências.
Dependendo do tipo e do número de drones detectados,
um modo jamming inteligente para perseguição ou um
modo jamming de varredura em banda larga são utilizados
para neutralizar a ameaça da maneira ideal. O conceito de
jamming inteligente do R&S®ARDRONIS utiliza uma abordagem de baixa potência com somente uma fração da
potência de saída tipicamente requerida por jammers de
barragem. A influência em drones é comparável devido à
eficiência muito maior (pois a potência de jamming é concentrada nos sinais da ameaça). A abordagem de jamming
padrão omnidirecional pode combater imediatamente as
ameaças, independentemente do número e da direção em
que elas se aproximam.

►

►

Jamming de perseguição inteligente: o R&S®ARDRONIS
pode interromper sistematicamente bursts de rádio
provenientes de um drone de controle remoto para
minimizar a interferência em sinais não relacionados ao
drone.
Jamming inteligente de varredura em banda larga:
o R&S®ARDRONIS pode interromper bursts de rádio
provenientes de múltiplos controles remotos de drones
gerando um sinal de varredura que cobre toda a banda
e reduz a sensibilidade dos receptores do drone. Isso
evita que os drones recebam bursts mais fracos de
rádios de controle remoto.

O jamming é considerado bem-sucedido quando o sinal
de jamming é potente o suficiente para interromper o sinal
de controle remoto recebido pelo drone. Isso depende de
muitos fatores, tais como a distância entre as antenas (e
suas alturas), a orientação das antenas (principalmente da
antena de controle remoto), condições de visão desobstruídas, presença de outros sinais fortes na área e efeitos
ambientais, como reflexão e refração.
O jammer do R&S®ARDRONIS precisa de muito menos
potência do que outros tipos de jammers. A abordagem
de baixa potência significa que o jamming é possível a
partir de aproximadamente dois terços da distância até o
controle remoto do oponente em boas condições de propagação com visão desobstruída no modo de jamming
inteligente para perseguição (veja a figura abaixo) e aproximadamente 40% da distância em modo de jamming inteligente para varredura em banda larga.

Alcance de jamming

1/3
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CONSCIÊNCIA SITUACIONAL
O R&S®ARDRONIS oferece conhecimentos sobre a situação através de relatórios contínuos de atividades
de drones em todas as frequências relevantes dentro de uma área de cobertura. O estado da ameaça, bem
como o tipo e a direção do sinal de controle remoto são exibidos para manter uma visão geral constante do
espaço aéreo protegido.
Detecção com base em sinais de controle remoto para alta
confiabilidade e baixa taxa de alarmes falsos
A principal fraqueza de muitos tipos de sensor é a ambiguidade, ou seja, o resultado da detecção é baseado mais
em interpretações do que em medições. Mas sinais de
rádio têm parâmetros característicos que podem ser medidos com precisão. Para drones controlados por FHSS, é
possível fazer a correspondência desses parâmetros com
uma biblioteca de conhecidos perfis de drones. A extensa
biblioteca de perfis integrada no R&S®ARDRONIS permite
realizar correspondências de perfis com elevada precisão.
Consequentemente, o foco no sinal de controle remoto
assegura uma baixa taxa de alarmes falsos.

Conhecimento pleno do espectro
O R&S®ARDRONIS exibe uma abrangente lista de todos
os sinais ativos de controle remoto detectados dentro de
faixas de frequência selecionadas. Combinações típicas de
antenas/receptores da Rohde & Schwarz cobrem faixas de
frequências entre 20 MHz e 6 GHz. Dentro desta faixa, o
R&S®ARDRONIS monitora os drones de controle remoto
cobrindo todas as bandas de frequências relevantes selecionadas pelo operador.
Típicas bandas de frequência incluem:
► 2,4 GHz, 5,8 GHz
► entre 902 MHz e 928 MHz
► entre 433 MHz e 434 MHz

O R&S®ARDRONIS detecta as ligações de controle
remoto, alerta as equipes de segurança sobre potenciais
ameaças e possibilita tomar medidas adicionais, caso a
ameaça seja considerada um perigo real e presente.
Drones controlados por WLAN são detectados ao analisar
suas configurações de WLAN.
Visualização de operador do R&S®ARDRONIS: a interface gráfica de usuário intuitiva aumenta a eficiência do fluxo de trabalho operacional e
fornece classificação automática e confiável, bem como radiogoniometria de múltiplos controles remotos e drones simultaneamente
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CLASSIFICAÇÃO PRECISA DE
DRONES CONTROLADOS POR FHSS
Dependendo de suas capacidades, qualquer drone pode ser considerado uma ameaça. Portanto, a
classificação precisa do tipo de drone detectado é decisiva para o processo subsequente de tomada de
decisões. A classificação começa com a detecção confiável e a medição do sinal de controle remoto. A
medição automática e a comparação de bursts individuais de rádio permite definir os parâmetros de um
sinal de controle remoto. Esses parâmetros podem, então, ser comparados com uma biblioteca de perfis
integrada. Novos perfis para sinais desconhecidos de controle remoto podem ser criados com facilidade
e adicionados à biblioteca. Isso faz com que o R&S®ARDRONIS seja uma solução preparada para o futuro
capaz de classificar drones com precisão.
Classificação robusta de sinais, mesmo em ambientes de
sinais congestionados
Drones de controle remoto alteram sistematicamente suas
radiofrequências e são, portanto, conhecidos como saltadores de frequências ("hoppers"). Apesar desses sinais
serem difíceis de classificar, o R&S®ARDRONIS pode separar um sinal de drone de controle remoto de outros sinais
utilizando um algoritmo confiável de autosseparação com
base em perfis. O separador agrupa os bursts de rádio
individuais de acordo com parâmetros técnicos, tais como
comprimento do salto, tipo de modulação e temporização.
Para cada grupo de saltos, o algoritmo faz a correspondência automática dos parâmetros do salto com perfis de
controle remoto. Este é um processo rápido que permite
que o R&S®ARDRONIS realize correspondências confiáveis
de um sinal de controle remoto em cenários densamente
ocupados – por exemplo, bandas ISM contendo WLAN,
Bluetooth®, sistemas automotivos de entrada sem chave e
sinais de alarmes.

Extensa biblioteca de perfis de controle remoto para
correspondências precisas dos sinais recebidos
O R&S®ARDRONIS detecta e classifica os drones controlados por FHSS com base em uma extensa biblioteca
de perfis de controle remoto. A biblioteca é instalada

Sinal de controle remoto

juntamente com o software R&S®ARDRONIS e continuamente ampliada. Os perfis de muitos drones comerciais já
estão armazenados na biblioteca.

Atualização contínua da biblioteca de perfis
A Rohde & Schwarz acumula continuamente experiências
com novos tipos de drones e, com base nessas experiências, frequentemente cria novos conjuntos de parâmetros
para a biblioteca de perfis. Esses perfis estão disponíveis
para os clientes na forma de atualizações através de contratos de serviços. Os clientes com contratos de serviços
válidos são contactados automaticamente quando uma
atualização estiver disponível. Os arquivos da atualização
poderão, então, ser obtidos através do portal de serviço
de atendimento ao cliente da Rohde & Schwarz. Ao instalar os arquivos da atualização, o software é atualizado
e a biblioteca de perfis é ampliada. Os perfis adicionados
pelo cliente à biblioteca não são afetados pelo processo de
atualização.

Ampliação/modificação da biblioteca pelos clientes
O R&S®ARDRONIS possibilita que sejam criados perfis
personalizados de diversas formas. A um drone desconhecido, será atribuído o perfil “Unnamed”. Se for detectado
um drone desconhecido semelhante a um drone existente,
um perfil da biblioteca pode ser copiado e manualmente
modificado para corresponder ao sinal de controle remoto
desconhecido. Um novo perfil também pode ser gerado
a partir de uma entrada na lista de resultados através de
comandos simples na interface de usuário. Os especialistas podem gerar perfis ao gravar um sinal de controle
remoto e fazer medições exatas utilizando um software de
análise de sinais, como o R&S®CA100IS.

Classificação confiável de sinais de controle remoto
em bandas ISM densamente ocupadas, como WLAN,
Bluetooth® e sinais de vídeo
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ALERTA AUTOMÁTICO DE AMEAÇAS

NOTIFICAÇÃO IMEDIATA INTEGRADA

O alerta automático significa que o R&S®ARDRONIS
pode ser operado com um mínimo de treinamento
e, mesmo assim, permite reagir rapidamente às
ameaças detectadas. O operador seleciona um
cenário apropriado e inicia o processamento. Depois
disso, o R&S®ARDRONIS assume o resto. Assim que
uma ameaça for detectada, o operador é alertado
através da interface de usuário.

O R&S®ARDRONIS oferece um serviço integrado
de notificações que podem ser disparadas
automaticamente ou ao pressionar um botão da
interface gráfica de usuário. Essa simples função
significa que os principais envolvidos podem ser
informados sobre os eventos atuais de maneira
rápida e eficiente, sem distrair o operador da
situação atual.

Quando forem definidas correspondências, os perfis
classificados como ameaças disparam um alarme na interface
do usuário

Fluxo de informações decisivas

Primeiramente, o operador seleciona um cenário, tal como
o cenário ISM 2.4 GHz predefinido. Esse cenário contém diversos perfis. Alguns desses perfis estão marcados
como ameaças.
Depois disso, se os parâmetros de um sinal de controle
detectado corresponderem aos parâmetros de um perfil
de ameaça, o R&S®ARDRONIS imediatamente ativa um
alerta visual na interface do usuário. Ações adicionais, tais
como alertas sonoros, notificações SMS e disparo de IP,
também podem ser definidas.

A detecção de ameaças permite reagir imediatamente
Dependendo do tipo de alvo e das intenções do piloto do
drone, respostas imediatas podem ser desencadeadas. Ao
ver o alerta, os operadores podem tomar medidas como a
gravação do sinal, a notificação de seus supervisores e o
engajamento de equipes de segurança.

Notificação por SMS

No caso de uma ameaça, pessoas experientes responsáveis pela tomada de decisões, analistas e membros de
equipes de segurança podem responder à notificação
receber imediatamente informações decisivas.

Auxílio para tomada de decisões
A notificação imediata sobre ameaças permite que as
decisões relacionadas às medidas de combate ou à implementação de outros recursos sejam tomadas sem atrasos.
Se ocorrer um ataque coordenado com drones provenientes de diferentes direções, a capacidade de enviar mensagens de alerta sobre ameaças diretamente pela interface
gráfica de usuário do R&S®ARDRONIS permite economizar
tempo valioso.

Emissão de alertas distribuídos
Como a função de notificação do R&S®ARDRONIS é baseada em serviços online de mensagens curtas, as mensagens de alerta sobre ameaças podem ser distribuídas
imediatamente para possibilitar a resposta mais rápida
possível. Desde alertas simples para equipes de segurança
no local até alertas de ameaça para toda uma organização, as notificações por SMS permitem que os alarmes
alcancem rapidamente todas as pessoas que devem ser
informadas.

¸ARDRONIS alarm:
DJI Phantom 2 emitter detected
at 240 degrees (SW).
Time: 2017-02-15 12:24
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INTERCEPTAÇÃO SEGURANÇA DAS
DE VÍDEO
PROVAS
A interceptação dos sinais de vídeo transmitidos
por um drone traz muitos benefícios para as
equipes de segurança. O R&S®ARDRONIS é capaz
de interceptar e exibir diversos formatos de vídeo
comumente utilizados e outros padrões serão
adicionados.
PAL, NTSC e LAN sem fio
PAL, NTSC e WLAN são os padrões mais comuns utilizados para transmitir vídeo ao vivo. Por esta razão, muitos drones utilizam esses padrões para suas ligações
descendentes de vídeo. O R&S®ARDRONIS é capaz
de interceptar essas ligações descendentes de vídeo.
Demoduladores/decodificadores para streams de vídeo
analógicos PAL e NTSC estão incluídos em todos os pacotes do R&S®ARDRONIS. Demoduladores/decodificadores
para streams de vídeo com base em WLAN estão incluídos na opção R&S®ARDN-WFDC (requer sensor adicional
R&S®ARDN-WF para recepção de WLAN).

Benefícios para equipes de segurança
A decodificação dos sinais de vídeo permite que equipes
de segurança vejam o mesmo vídeo que o piloto do drone.
Isso oferece os seguintes benefícios:
► Imagens do ambiente podem possibilitar a rápida
localização do piloto do drone
► A direção de trajeto e o comportamento do piloto
podem contribuir para determinar se o drone representa
uma ameaça
► Imagens da área-alvo podem revelar os objetivos
do piloto, principalmente no caso de invasões de
privacidade, espionagem industrial e contrabando
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Os drones podem ser utilizados para atividades
criminais que vão desde a invasão de privacidade
até a espionagem industrial, desde ataques de
negação de serviços até ataques físicos. A captura
de sinais de controle remoto e de vídeos de pilotos
de drones assegura valiosas evidências que podem
ser utilizadas para provar que eles participaram em
atividades ilegais.
Interceptação de vídeo pode fornecer evidências decisivas
Os alertas antecipados significam que assim que uma
câmera de drone decodificável estiver ativa, as imagens
podem ser decodificadas e visualizadas. Tais imagens
podem conter o local de decolagem do drone, o rosto
do piloto do drone ou placas de licenciamento de veículos próximos. As imagens capturadas durante um ataque
podem demonstrar as intenções criminosas e justificar as
ações tomadas para combatê-las.

Gravações de sinais de controle remoto podem ser analisadas
e classificadas por correspondência com perfis
Uma gravação do sinal de controle remoto pode ser analisada para gerar uma descrição detalhada dos parâmetros
de sinal. Essa descrição pode corresponder com um tipo
específico de controle remoto (e com a biblioteca de perfis) ou mesmo com um transmissor específico, se puderem ser encontrados quaisquer atributos característicos.
Quando o piloto do drone for capturado, essas gravações
podem servir como evidências do envolvimento do piloto
em atividades ilegais.

PROTEÇÃO E MONITORAMENTO
DE AMPLAS ÁREAS
O software da Rohde & Schwarz para central de controle ARDRONIS (ACC) permite cobrir uma ampla área
ao recolher dados de detecção e direção de instalações remotas do R&S®ARDRONIS e fornecer ao operador
uma visão geral de todas as estações.
Cobertura de uma ampla área com múltiplos sensores
O ACC recolhe dados detectados disponíveis de todos os
sensores do R&S®ARDRONIS e indica quais deles podem
representar uma ameaça. Se as estações remotas forem
equipadas com radiogoniômetros (DF), a direção dos
sinais detectados de FHSS também pode ser visualizada.
Para drones controlados por FHSS, o operador deve selecionar detecções de interesse e o ACC exibe as linhas de
demarcação para esses sinais. Duas ou mais linhas de
demarcação cruzadas permitem que o operador localize
uma ameaça.
O ACC pode controlar individualmente jammers localizados em estações remotas para alcançar uma ameaça
específica. A interface gráfica de usuário intuitiva informa
o operador sobre ameaças, indica se um sinal pode ser
bloqueado e possibilita implementar medidas de combate
sem perder tempo valioso.
A funcionalidade do ACC pode ser resumida da seguinte
forma:
► Conexão de um ou mais estações remotas do
R&S®ARDRONIS
► Indicação das localizações das estações remotas em
um mapa

►

►
►
►

►
►
►

Exibição de todos os sinais relacionados a drones (para
drones controlados por FHSS e por WLAN) em uma
lista
Destaque de quais dos sinais detectados representam
uma ameaça
Possibilidade de que o usuário selecione uma detecção
na lista
Traçado de uma linha de demarcação no mapa para
a detecção dos drones selecionados controlados por
FHSS
Fornecimento da localização através de demarcações
cruzadas para drones controlados por FHSS
Fornecimento de informações direcionais setoriais
para drones controlados por WLAN
Possibilidade de que o usuário ative medidas de
combate para interrupção

O ACC recolhe continuamente dados de sensores remotos
e fornece um resumo intuitivo através de uma estação de
trabalho central. O verdadeiro benefício é que um único
operador pode monitorar a atividade de drones através de
uma ampla área e implementar as medidas de combate
quando necessário, sem atrasos.

Linhas de demarcação exibidas no
ACC para localizar uma ameaça
Rohde & Schwarz R&S®ARDRONIS 11

DETECÇÃO E INTERRUPÇÃO DE DRONES
CONTROLADOS POR WLAN
O R&S®ARDN-WF aprimora opcionalmente todos os pacotes do R&S®ARDRONIS com detecção de sinais
de controle remoto por WLAN de drones. Duas opções para o R&S®ARDN-WF permitem adicionalmente a
interceptação de vídeo WLAN e/ou medidas de combate a drones WLAN.
Como lidar com drones controlados por WLAN

Visualização de ligação de vídeo WLAN (opcional)

Tanto os drones controlados por FHSS e por WLAN
podem representar graves ameaças, se utilizados por
operadores de drone descuidados ou maliciosos. O
R&S®ARDRONIS combate essas ameaças com soluções opcionais para detectar controles remotos ou ligações de vídeo utilizando WLAN. Isso requer a opção
R&S®ARDN-WF, que pode ser adicionada diversas vezes a
um pacote básico do R&S®ARDRONIS.

A detecção e a visualização de ligações de vídeo WLAN
requer a opção R&S®ARDN-WFDC. Para obter mais detalhes, veja a seção “Interceptação de vídeo” na página 12.

O R&S®ARDN-WF fornece as seguintes funções:
► Detecção do sinal de controle remoto por WLAN de um
drone
► Correspondência das detecções com entradas em uma
“blacklist” predefinida
► Exibição de todos os sinais de WLAN de drones
ou somente dos sinais de controle remoto que
correspondam às entradas na blacklist
► Indicação de se o dispositivo detectado representa uma
ameaça
► Os operadores também podem criar uma “whitelist”
incluindo sinais de WLAN não relacionados a drones ou
drones conhecidos inofensivos
Ao utilizar uma ou mais caixas R&S®ARDN-WF com uma
antena setorial WLAN conectada, é possível obter informações setoriais de direção de drones controlados por
WLAN.
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Medidas ativas de combate (opcional)
Dependendo dos tipos de detecções exibidas, o operador
pode decidir se é necessário tomar medidas adicionais,
como por exemplo interromper as comunicações entre o
controle remoto com base em WLAN e o drone utilizando
a opção de medidas de combate R&S®ARDN-WFCM.
Se o sinal de ligação ascendente de um drone controlado
por WLAN for interrompido, o drone alterna para o modo
de segurança em falhas e tenta aterrissar ou voar de volta
para o local de onde veio. Nesse caso, o operador perde o
controle sobre o drone.

INTERFACE ABERTA
A utilização de uma interface aberta permite a
integração em soluções de diversos fabricantes
e com múltiplos sensores, fazendo com que o
R&S®ARDRONIS seja especialmente vantajoso
para integradores.
R&S®ARDRONIS em soluções com múltiplos sensores
Sistemas com múltiplos sensores permitem que os integradores explorem os pontos fortes dos tipos de sensores
individuais e, simultaneamente, superem seus pontos fracos. Por esta razão, muitos sistemas incluem receptores,
radiogoniômetros, conjuntos de antenas acústicas, sensores e radares ópticos. A utilização de uma interface aberta
permite que o R&S®ARDRONIS seja integrado em tais sistemas e proporcione todos os benefícios dos alertas antecipados, da correspondência de perfis, da radiogoniometria e das medidas de combate.

R&S®ARDRONIS em soluções de múltiplos fabricantes
As mensagens enviadas pelo R&S®ARDRONIS podem ser
avaliadas por aplicativos externos. Esses aplicativos de
terceiros podem tomar decisões, distribuir informações
e desencadear ações com base nos valores contidos nas
mensagens. Isso significa que a ampla gama de funcionalidades oferecida pelo R&S®ARDRONIS pode ser integrada
com facilidade em soluções de diversos fabricantes.
Para soluções com múltiplos sensores que utilizam sensores do R&S®ARDRONIS, consulte a solução GUARDION. 1)
1)

www.guardion.eu
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IMPLEMENTAÇÃO FLEXÍVEL
O R&S®ARDRONIS pode ser implementado como uma instalação fixa para cobrir uma área específica,
como uma solução semimóvel para oferecer cobertura temporária ou como solução totalmente portátil
permitindo segurança de acordo com a situação. O design modular pode ser adaptado facilmente para
soluções personalizadas e é especialmente útil para sistemas portáteis.
Instalação potente, compacta e portátil

Instalação do R&S®ARDRONIS-I

O R&S®ARDRONIS corresponde precisamente aos requisitos específicos de usuários graças a seu design completamente modular e configurável.

O R&S®ARDRONIS-I é ideal para usuários interessados em
detecção e classificação de drones, ou seja, no monitoramento de atividades de drones em uma área específica.
Ele é relativamente pequeno, compacto e pode ser facilmente configurado.
Para utilização portátil, está incluído um estojo de
transporte com um compartimento para aplicação R&S®ARDRONIS-I (antena, receptor, notebook e
acessórios).

Mais informações:
►

►

Informações técnicas sobre a antena ativa
de recepção omnidirecional R&S®HE600
(4094.9019.02)
Brochura de produto sobre receptor de
monitoramento R&S®EB500 (PD 5214.3800.12)
e ficha técnica (PD 5214.3800.22)

Estojo de transporte para R&S®ARDRONIS-I

Configuração para R&S®ARDRONIS-I
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Instalação R&S®ARDRONIS-D
O R&S®ARDRONIS-D faz detecções de maneira eficaz
e confiável e determina a direção de sinais de controle
remoto no menor tempo possível.
O R&S®ARDRONIS-D é um componente essencial para a
solução R&S®ARDRONIS como um todo. A combinação
de resultados de detecção confiáveis e linhas de demarcação precisas em um mapa local detalhado oferecem muitos benefícios para as equipes de segurança.
Uma caixa INCAS compacta está disponível para o transporte simples. Um estojo a prova d'água (6 RU) está disponível para o transporte implementações em locais expostos à chuva, poeira e/ou temperaturas extremas.
Solução de transporte a prova d'água para R&S®ARDRONIS-D

Mais informações:
►

►

►

Brochura de produto para antenas de
radiogoniometria com múltiplos canais
R&S®ADDx (PD 0758.1106.12) e ficha técnica
(PD 0758.1106.22)
Brochura de produto para radiogoniômetro de
banda larga R&S®DDF550 (PD 5214.5310.12) e
ficha técnica (PD 5214.5310.22)
Ficha técnica da caixa de transporte para
R&S®R&S®ARDN-DFC-T/R&S®ARDN-DFC-C 6 RU/
ar-condicionado para 6 RU (PD 3683.3971.22)

Configuração para R&S®ARDRONIS-D
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Abordagem ativa: Instalação R&S®ARDRONIS-R
O R&S®ARDRONIS-R vem com o excitador inteligente de
banda larga R&S®WSE para detectar e classificar sinais
de controle remoto. O R&S®WSE em combinação com a
fonte de RF vetorial R&S®SGT100A SGMA e o amplificador
e interruptor de transmissor/receptor R&S®WSE-RTA pode
interromper sinais de controle de drones em qualquer
banda de frequência utilizada por drones comerciais.
Uma caixa INCAS compacta está disponível para o transporte simples. Um estojo a prova d'água (8 RU) está disponível para o transporte implementações em locais expostos à chuva, poeira e/ou temperaturas extremas.

Mais informações:
►

►

►

Ficha técnica do excitador inteligente de banda
larga R&S®WSE (PD 5215.1918.22) e ficha técnica
do R&S®WSE-RTA (PD 5215.1924.22)
Brochura de produto da fonte de RF vetorial
R&S®SGT100A SGMA (PD 3607.0217.12) e ficha
técnica (PD 3607.0217.22)
Ficha técnica da caixa de transporte do
R&S®ARDN-CMC-T/R&S®ARDN-CMC-C com 8 RU/
ar-condicionado para 8 RU (PD 3683.3988.22)

Configuração para R&S®ARDRONIS-R (pode
ser configurado com um receptor/transmissor
omnidirecional ou uma antena direcional)
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Solução de transporte a prova d'água para R&S®ARDRONIS-R

Abordagem ativa: Instalação R&S®ARDRONIS-P

Conceito plug & play

O R&S®ARDRONIS-P vem com o excitador inteligente de
banda larga R&S®WSE para detectar, classificar e interromper sinais de controle remoto. O R&S®ARDRONIS-P permite fazer a classificação, a radiogoniometria e implementar medidas de combate para drones de controle remoto.
Ele contém um R&S®DDF550 adicional que determina a
direção dos pilotos de drones e dos drones.

O conceito plug & play permite instalar rapidamente os
dispositivos e as configurações do R&S®ARDRONIS com
poucas intervenções do usuário. O equipamento e o notebook (opcional) vêm pré-configurados (endereço de IP,
instalação de software/firmware).

Mais informações:
O R&S®WSE, em combinação com a fonte de RF vetorial R&S®SGT100A SGMA e o amplificador e interruptor
de transmissor/receptor R&S®WSE-RTA pode interromper
sinais de controle em qualquer banda de frequência utilizada por drones comerciais, enquanto o R&S®DDF550
simultaneamente procura mais sinais de controle remoto
de drones em outras bandas de frequências.

►

►

►

Para opções de transporte e implementação, consulte as
instalações R&S®ARDRONIS-D e R&S®ARDRONIS-R.
►

Ficha técnica do excitador inteligente de banda
larga R&S®WSE (PD 5215.1918.22) e ficha técnica
do R&S®WSE-RTA (PD 5215.1924.22)
Brochura de produto da fonte de RF vetorial
R&S®SGT100A SGMA (PD 3607.0217.12) e ficha
técnica (PD 3607.0217.22)
Brochura de produto para antenas de
radiogoniometria com múltiplos canais
R&S®ADDx (PD 0758.1106.12) e ficha técnica
(PD 0758.1106.22)
Brochura de produto para radiogoniômetro de
banda larga R&S®DDF550 (PD 5214.5310.12) e
ficha técnica (PD 5214.5310.22)

Configuração para R&S®ARDRONIS-P
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Instalação R&S®ARDRONIS-WF
O R&S®ARDN-WF, juntamente com uma antena WLAN
conectada, permite detectar sinais de controle remoto
de drones WLAN, interceptar vídeos WLAN (opcional)
e implementar medidas de combate a drones WLAN
(opcional):
► Múltiplas caixas R&S®ARDN-WF podem ser adicionadas
aos pacotes básicos do R&S®ARDRONIS para cobrir
a área requisitada com detecção de drones WLAN e
medidas de combate
► O software ACC em execução em um computador
central controla todas as instalações remotas do
R&S®ARDRONIS conectadas por LAN. Para obter mais
detalhes, veja a seção “Proteção e monitoramento de
amplas áreas” na página 11.

2

1

Configuração de sensor para recepção de WLAN:
(1) PC para ambientes externos R&S®ARDN-WF,
(2) antena WLAN omnidirecional R&S®ANT-DDO
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CURSOS DE TREINAMENTO
Os cursos de treinamento sobre o R&S®ARDRONIS são uma combinação de lições teóricas em sala de aula
com exercícios práticos. Eles abordam os tópicos mais importantes que devem ser compreendidos para
combater as ameaças de drones de maneira eficaz.
Os cursos oferecem aos participantes os conhecimentos
necessários para compreender as ameaças à segurança
constituídas por drones e como utilizar funções essenciais
como detecção, radiogoniometria e medidas de combate.
Todos os cursos são ministrados por instrutores com uma
abordagem interativa. O instrutor utiliza uma mistura de
sessões de perguntas e respostas, avaliação contínua e um
exame final para assegurar que os conhecimentos tenham
sido transmitidos de maneira eficaz.

Curso de treinamento para operadores do R&S®ARDRONIS
Estão disponíveis quatro cursos de treinamento sob
medida para diferentes instalações: R&S®ARDRONIS-I,
R&S®ARDRONIS-D, R&S®ARDRONIS-R e R&S®ARDRONIS-P.

Nesses cursos, os participantes aprenderão conhecimentos teóricos básicos sobre drones e seus controles remotos. Eles analisarão os padrões de transmissão utilizados
por drones de controle remoto e compreenderão a relação
entre banda de frequência, potência e o alcance da ligação
de controle.
Os participantes vão analisar os diferentes cenários de
implementação para detecções e descrever ameaças causadas por drones de controle remoto. Dependendo dos
cenários de implementação, impedimentos na propagação dos sinais de rádio e possíveis problemas de detecção
serão discutidos.

Visão geral de cursos
Título do curso
Curso de treinamento
para operadores
do R&S®ARDRONIS-I
Curso de treinamento
para operadores
do R&S®ARDRONIS-D
Curso de treinamento
para operadores
do R&S®ARDRONIS-R
Curso de treinamento
para operadores
do R&S®ARDRONIS-P
Curso de treinamento
para seleção de estação
do R&S®ARDRONIS

Público-alvo
Operadores de um sistema
R&S®ARDRONIS-I
Operadores de um sistema
R&S®ARDRONIS-D
Operadores de um sistema
R&S®ARDRONIS-R
Operadores de um sistema
R&S®ARDRONIS-P
Usuários que vão instalar/operar um sistema móvel ou com implementação do
R&S®ARDRONIS

Curso de treinamento
Operadores especialistas, analistas de
sobre os fundamentos da sinais e administradores de um sistema
análise de sinais CUAV
R&S®ARDRONIS
Curso de treinamento
para operadores
especialistas em
R&S®ARDRONIS-I 1)
Curso de treinamento
para operadores
especialistas em
R&S®ARDRONIS-D 1)
Curso de treinamento
para operadores
especialistas em
R&S®ARDRONIS-R 1)
Curso de treinamento
para operadores
especialistas em
R&S®ARDRONIS-P 1)
Curso de treinamento
para operadores do
R&S®ARDRONIS WLAN
1)

Operadores especialistas, analistas de
sinais e administradores de um sistema
R&S®ARDRONIS-I
Operadores especialistas, analistas de
sinais e administradores de um sistema
R&S®ARDRONIS-D
Operadores especialistas, analistas de
sinais e administradores de um sistema
R&S®ARDRONIS-R
Operadores especialistas, analistas de
sinais e administradores de um sistema
R&S®ARDRONIS-P
Operadores de um sistema
R&S®ARDRONIS-I/-D/-R/-P que lidam com
drones controlados por WLAN

Objetivo

Duração

Os participantes aprenderão conhecimentos teóricos básicos
sobre drones de controle remoto, como configurar/operar o
R&S®ARDRONIS-I e aplicações relacionadas
Os participantes aprenderão conhecimentos teóricos básicos
sobre drones de controle remoto, como configurar/operar o
R&S®ARDRONIS-D e aplicações relacionadas
Os participantes aprenderão conhecimentos teóricos básicos
sobre drones de controle remoto, como configurar/operar o
R&S®ARDRONIS-R e aplicações relacionadas
Os participantes aprenderão conhecimentos teóricos básicos
sobre drones de controle remoto, como configurar/operar o
R&S®ARDRONIS-P e aplicações relacionadas
Os participantes serão capazes de escolher uma antena apropriada e uma estação de antena para um sistema R&S®ARDRONIS
com condições ideais de cobertura
Os participantes aprenderão mais sobre tópicos relevantes de
radiofrequência e poderão compreender profundamente o princípio de propagação de ondas necessário para os cursos de especialista em R&S®ARDRONIS
Os participantes aprenderão mais sobre a visualização de especialista do R&S®ARDRONIS-I, sobre como configurar manualmente o
sistema R&S®ARDRONIS-I e sobre como criar seus próprios perfis
de detecção de drones
Os participantes aprenderão mais sobre a visualização de especialista do R&S®ARDRONIS-D, sobre como configurar manualmente
o sistema R&S®ARDRONIS-D e sobre como criar seus próprios
perfis de detecção de drones
Os participantes aprenderão mais sobre a visualização de especialista do R&S®ARDRONIS-R, sobre como configurar manualmente
o sistema R&S®ARDRONIS-R e sobre como criar seus próprios
perfis de detecção de drones
Os participantes aprenderão mais sobre a visualização de especialista do R&S®ARDRONIS-P, sobre como configurar manualmente
o sistema R&S®ARDRONIS-P e sobre como criar seus próprios
perfis de detecção de drones
Os participantes poderão configurar e operar o R&S®ARDN-WF
para realizar detecção de sinais de controle remoto WLAN de drones e, opcionalmente, interceptação de vídeo WLAN e/ou medidas de combate a drones controlados por WLAN

2 dias

2 dias

2 dias

2 dias

1 dia

1 dia

1 dia

1 dia

1 dia

1 dia

1 dia

O curso de treinamento sobre os fundamentos da análise de sinais CUAV e o curso correspondente de treinamento para operador são pré-requisitos.
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Além disso, os participantes aprenderão como configurar
e operar o R&S®ARDRONIS em sessões práticas. O pré-
requisito para esses cursos de treinamento é a familiaridade com as regulamentações nacionais sobre o uso de
drones comerciais.

Curso de treinamento para seleção de estação do
R&S®ARDRONIS
Erros e áreas de cobertura de radiogoniometria dependem
em grande medida das propriedades da estação da antena
de radiogoniometria e da área ao redor. Com qualquer
sistema de radiogoniometria, é necessário um ambiente
sem interferências eletromagnéticas para obter a precisão e a sensibilidade requeridas para a radiogoniometria.
Obstáculos próximos à antena de radiogoniometria podem
causar sombras ou reflexos. As sombras reduzem a área
de cobertura. Reflexos e ondas de interferência podem se
sobrepor em relação aos sinais de interesse e causar erros
de radiogoniometria.
O R&S®ARDRONIS pode ser implementado em diferentes
plataformas com base nas aplicações do usuário, desde
uma instalação portátil com tripé até a instalação fixa em
um edifício alvo. A quantidade de influência que o operador tem sobre a seleção da estação depende de cada
implementação. Portanto, é essencial realizar análises
detalhadas da estação antes de instalar a antena. A posição e a altura ideais da antena reduzem a influência de
objetos próximos e aumentam ao máximo a sensibilidade
e a precisão.
Nesse curso, os participantes aprenderão conhecimentos
teóricos sobre características de antenas e propagação de
ondas de rádio. Os participantes vão analisar o posicionamento de diferentes tipos de antenas em vários cenários.
Obstáculos à propagação de ondas de rádio causados pela
combinação de tipos de e posicionamentos de antenas
serão discutidos. A compreensão sobre os cenários permite posicionar as antenas de maneira ideal.
Os participantes vão examinar diferentes cenários e escolher a melhor localização para as antenas. Diferentes tipos
de antenas também serão discutidos.
O pré-requisito para este curso é a familiaridade com as
regulamentações nacionais sobre bandas de frequência e
potência de transmissão máxima permitida.

Curso de treinamento sobre os fundamentos da análise de
sinais CUAV
Neste curso, os participantes vão aprender conhecimentos
teóricos sobre sinais de radiofrequência e sua propagação. Os tópicos abordados neste treinamento são pré-requisitos para os conteúdos teóricos sobre radiofrequência
incluídos no curso de treinamento para operadores especialistas em R&S®ARDRONIS.
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Serão abordados parâmetros técnicos teóricos aprofundados (por exemplo, taxa de símbolos, comprimento de salto
e tipo de modulação) de sinais de radiofrequência, medição de sinais e criação de perfis com o R&S®CA100IS. Não
há pré-requisitos para o curso de treinamento sobre fundamentos da análise de sinais.

Curso de treinamento para operadores especialistas em
R&S®ARDRONIS
Estão disponíveis quatro cursos de treinamento para
especialistas sob medida para diferentes instalações:
R&S®ARDRONIS-I, R&S®ARDRONIS-D, R&S®ARDRONIS-R
e R&S®ARDRONIS-P.
Nesses cursos, os participantes vão ampliar seus conhecimentos sobre a teoria de operação básica abordada
no curso para operadores do R&S®ARDRONIS. O público-alvo são os especialistas em análise de sinais ou
administradores.
A configuração manual do receptor de RF, do jammer e do
radiogoniômetro serão cobertas por um treinamento prático.
Os participantes vão configurar os perfis de detecção e atuador e verificar as configurações em exercícios práticos.
A configuração de sistema do R&S®ARDRONIS será abordada em detalhes. Várias experiências de configuração do
sistema, aplicações e implementações reais serão compartilhadas. Adicionalmente, um extenso treinamento prático contribui para a consolidação dos tópicos aprendidos. O pré-requisito para esses cursos é a familiaridade
com os fundamentos de propagação de radiofrequência,
com a análise de sinais para drones de controle remoto (o
módulo de treinamento sobre os fundamentos da análise
de sinais CUAV é necessário) e com a operação básica do
R&S®ARDRONIS.

Curso de treinamento para operadores do R&S®ARDRONIS WLAN
Neste curso, os participantes aprenderão conhecimentos teóricos básicos sobre drones controlados por WLAN
e seus controles remotos. Eles analisarão os padrões de
transmissão utilizados por drones de controle remoto
WLAN e compreenderão a relação entre banda de frequência, potência e o alcance da ligação de controle.
Os participantes vão analisar os diferentes cenários de
implementação para detecções e descrever ameaças causadas por drones de controle remoto WLAN. Dependendo
dos cenários de implementação, impedimentos na propagação dos sinais de rádio e possíveis problemas de detecção
serão discutidos.
Além disso, os participantes aprenderão como configurar e operar o R&S®ARDN-WF em sessões práticas.
O pré-requisito para este curso é a familiaridade com
o s istema R&S®ARDRONIS.

INFORMAÇÕES PARA ENCOMENDA
A utilização da solução R&S®ARDRONIS pode estar sujeita à legislação e às permissões locais.

Detecção do R&S®ARDRONIS
Designação

Tipo

Nº da encomenda

Solução para identificação de drones controlados por rádio 1)
Classificação de drones controlados por FHSS; consiste em:
► Receptor de monitoramento R&S®EB500,
Extensão de faixa de frequência R&S®EB500-FE SHF e opções de varredura panorâmica
R&S®EB500-PS
► Software R&S®ARDN para identificação no R&S®ARDRONIS
► Software da Rohde & Schwarz para central de controle ARDRONIS
► Kit para testes (controle remoto de drones FHSS)

R&S®ARDRONIS-I

4109.1206.02

Licença para software R&S®ARDRONIS com dongle USB

R&S®ARDN-U

4109.2031.02

Licença para software R&S®ARDRONIS com dongle para cartão SD

R&S®ARDN-S

4109.2048.02

Licença para software R&S®ARDRONIS com mini dongle USB

R&S®ARDN-M

4109.2054.02

R&S®ARDN-ANT

4109.3650.02

R&S®ARDN-NB

4109.3709.02

R&S®ARDN-TC1

4109.3009.02

R&S®ARDN-WF

4109.2802.02

R&S®ARDN-WFDC

4109.2302.02

R&S®ARDN-WFCM

4109.2331.02

R&S®ARDN-SP

4109.1106.00

Tripé de madeira para antena ativa de recepção omnidirecional R&S®HE600

R&S®HZ-1

0837.2310.02

Haste/tripé adaptador para antena ativa de recepção omnidirecional R&S®HE600

R&S®KM011Z9

4095.0750.02

Haste plug-in; comprimento: 6 m

R&S®KM011

0273.9116.02

Cabo de antena RG214; comprimento: 5 m (2 × N macho)

R&S®UMS12-H23

3035.1283.02

Cabo de antena RG214; comprimento: 10 m (2 × N macho)

R&S®UMS12-H24

3035.1290.02

Antena de banda dual/dual polarizada omnidirecional para R&S®ARDN-WF

R&S®ANT-DDO

4109.2748.02

Antena de banda dual/dual polarizada 90° setorial para R&S®ARDN-WF
Cabo de extensão para energia elétrica contínua para utilização em ambientes externos com a caixa
R&S®ARDN-WF
Cabo LAN (cat 7) para ambientes externos com conector para ambientes internos em um lado e
conector IP67 no outro lado, adequado para a caixa R&S®ARDN-WF
Software de processamento de sinais e análise de sinais com base em PC

R&S®ANT-DDS90

4109.2725.02

R&S®OC-DC-EXT

4109.3973.xx 2)

R&S®OC-LAN

4109.3980.xx 2)

R&S®CA100

4102.0004.02

Opção de análise offline para R&S®CA100, de acordo com ITU-R SM.1600

R&S®CA100IS

4102.0210.02

Curso de treinamento para operadores do R&S®ARDRONIS-I

R&S®ARDN-TRN-I

3652.6485.02

Curso de treinamento para seleção de estação do R&S®ARDRONIS

R&S®ARDN-TRN-S

3652.6540.02

Curso de treinamento sobre os fundamentos da análise de sinais CUAV

R&S®ARDN-TRN-F

3652.6533.02

Curso de treinamento para operadores especialistas em R&S®ARDRONIS-I 3)

R&S®ARDN-TRNXI

3642.7389.02

Curso de treinamento para operadores do R&S®ARDRONIS WLAN

R&S®ARDN-TRN-W

3642.7414.02

Opções com obrigatoriedade de licença

Opções
Antena para R&S®ARDRONIS; conjunto de antena omnidirecional (incluindo antena ativa de
recepção omnidirecional R&S®HE600 e unidade de ajuste R&S®IN600)
Notebook para R&S®ARDRONIS com tela de 17" e drive SSD, adequado para software
R&S®ARDRONIS (incluindo acessórios como um cabo de energia e um cabo LAN)
Estojo de transporte com compartimento específico para:
► Pacote R&S®ARDRONIS-I
► Conjunto de antena omnidirecional R&S®ARDN-ANT
► Notebook R&S®ARDN-NB
► Cabo de antena R&S®UMS12-H23 RG214
Solução LAN R&S®ARDRONIS sem fio: detecção de drones controlados por ligações de LAN sem
fio ou transmitindo streams de vídeo por LAN sem fio
Decodificação de sinais de vídeo transmitidos através de ligações de LAN sem fio, requer
R&S®ARDN-WF
Medidas de combate contra drones controlados por ligações de LAN sem fio, requer
R&S®ARDN-WF

Pacote de serviços para R&S®ARDRONIS
Pacote de serviços para R&S®ARDRONIS, atualização de software e ampliação de banco de dados
de perfis de drones de controle remoto (1 ano)

Acessórios recomendados/produtos relacionados

Cursos de treinamento

1)
2)
3)

O R&S®ARDRONIS-I não inclui uma antena. O conjunto de antena omnidirecional R&S®ARDN-ANT é recomendado para utilização com o R&S®ARDRONIS-I.
O cabo está disponível em diversos comprimentos (5 m, 10 m e 20 m) designados pelos dois últimos dígitos do número de encomenda.
O curso de treinamento sobre fundamentos da análise de sinais CUAV e o curso de treinamento para operadores do R&S®ARDRONIS-I são pré-requisitos.
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Direção com o R&S®ARDRONIS
Designação

Tipo

Nº da encomenda

Solução controlada por rádio para identificação automática de drones
Classificação e radiogoniometria de drones controlados por FHSS; consiste em:
► Radiogoniômetro de banda larga R&S®DDF550 e opção com sincronização de temporizador GPS
interno R&S®DDF550-IGT
► Antena de radiogoniometria R&S®ADD078SR UHF/SHF SR, para o intervalo entre 1,3 GHz e 6 GHz
► Software R&S®ARDN para identificação no R&S®ARDRONIS
► Software R&S®ARDN-DF para opção de radiogoniometria no R&S®ARDRONIS
► Software da Rohde & Schwarz para central de controle ARDRONIS
► Kit para testes (controle remoto de drones FHSS)
► Acessórios, como cabo de energia e manual

R&S®ARDRONIS-D

4109.1306.02

Licença para software R&S®ARDRONIS com dongle USB

R&S®ARDN-U

4109.2031.02

Licença para software R&S®ARDRONIS com dongle para cartão SD

R&S®ARDN-S

4109.2048.02

Licença para software R&S®ARDRONIS com mini dongle USB

R&S®ARDN-M

4109.2054.02

R&S®ARDN-NB

4109.3709.02

Opções com obrigatoriedade de licença

Opções
Notebook para R&S®ARDRONIS com tela de 17" e drive SSD, adequado para software R&S®ARDRONIS
(incluindo acessórios como um cabo de energia e um cabo LAN)
Computador para R&S®ARDRONIS, compatível com R&S®ARDN-DFC-T e R&S®ARDN-CMC-T

R&S®ARDN-PC

3071.1809.02

Caixa INCAS (6 RU) para radiogoniômetro de banda larga R&S®DDF550 e notebook R&S®ARDN-NB

R&S®ARDN-TC2

4109.3109.02

Estojo de transporte para R&S®ARDRONIS-D (6 RU), a prova e intempéries

R&S®ARDN-DFC-T

3071.1309.02

Ar-condicionado para 6 RU, compatível com R&S®ARDN-DFC-T
Solução LAN R&S®ARDRONIS sem fio: detecção de drones controlados por ligações de LAN sem fio ou
transmitindo streams de vídeo por LAN sem fio
Decodificação de sinais de vídeo transmitidos através de ligações de LAN sem fio, requer
R&S®ARDN-WF
Medidas de combate contra drones controlados por ligações de LAN sem fio, requer R&S®ARDN-WF

R&S®ARDN-DFC-C

3071.1409.02

R&S®ARDN-WF

4109.2802.02

R&S®ARDN-WFDC

4109.2302.02

R&S®ARDN-WFCM

4109.2331.02

R&S®ARDN-SP

4109.1106.00

Aprimoramento da velocidade de medição (opção EMS Alemanha), requer R&S®DDF550-ID1)

R&S®DDF550-EMS

4074.1570.02

Aprimoramento da velocidade de medição (opção EMS Singapura), requer R&S®DDF550-ID 1)

R&S®DDF550-EMS

4501.0504.02

Identificação EMS, requerida para R&S®DDF550-EMS

R&S®DDF550-ID

4074.1206.02

Antena de radiogoniometria com superresolução VHF/UHF, entre 20 MHz e 1,3 GHz

R&S®ADD153SR

4071.6007.12

Proteção ampliada contra raios, para R&S®ADD153SR

R&S®ADD-LP

4069.6010.02

Haste de proteção contra raios e adaptador para haste de proteção contra raios para o R&S®ADD078SR

R&S®ADD07X-LR

4098.4505.02

Conjunto de cabos de antena de radiogoniometria VHF/UHF para o R&S®ADD153SR

R&S®DDF5XZ

4064.6728.xx 2)

Conjunto de cabos de antena de radiogoniometria, para o R&S®ADD078SR

R&S®DDF3C-7

4098.4757.xx 2)

Conjunto de cabos de antena para interconexão do R&S®ADD078SR e do R&S®ADD153SR

R&S®DDF3CX

4098.4763.10

Adaptador de haste

R&S®ADD150A

4041.2655.02

Tripé com adaptador

R&S®ADD1XTP

4063.4409.02

Adaptador de haste de antena para R&S®ADD078SR, em cima

R&S®ADD07XZT

4069.7200.02

Adaptador de haste de antena para R&S®ADD078SR, embaixo

R&S®ADD07XZB

4069.7300.02

Documentação de valores de calibração (opção de recepção)

R&S®DDF550-DCV

4074.1170.02

Antena de banda dual/dual polarizada omnidirecional para R&S®ARDN-WF

R&S®ANT-DDO

4109.2748.02

Antena de banda dual/dual polarizada 90° setorial para R&S®ARDN-WF
Cabo de extensão para energia elétrica contínua para utilização em ambientes externos com a caixa
R&S®ARDN-WF
Cabo LAN (cat 7) para ambientes externos com conector para ambientes internos em um lado e
conector IP67 no outro lado, adequado para a caixa R&S®ARDN-WF
Software de processamento de sinais e análise de sinais com base em PC

R&S®ANT-DDS90

4109.2725.02

R&S®OC-DC-EXT

4109.3973.xx 3)

R&S®OC-LAN

4109.3980.xx 3)

R&S®CA100

4102.0004.02

Opção de análise offline para R&S®CA100, de acordo com ITU-R SM.1600

R&S®CA100IS

4102.0210.02

Curso de treinamento para operadores do R&S®ARDRONIS-D

R&S®ARDN-TRN-D

3652.6491.02

Curso de treinamento para seleção de estação do R&S®ARDRONIS

R&S®ARDN-TRN-S

3652.6540.02

Curso de treinamento sobre os fundamentos da análise de sinais CUAV

R&S®ARDN-TRN-F

3652.6533.02

Curso de treinamento para operadores especialistas em R&S®ARDRONIS-D 4)

R&S®ARDN-TRNXD

3642.8156.02

Curso de treinamento para operadores do R&S®ARDRONIS WLAN

R&S®ARDN-TRN-W

3642.7414.02

Pacote de serviços para R&S®ARDRONIS
Pacote de serviços para R&S®ARDRONIS, atualização de software e ampliação de banco de dados de
perfis de drones de controle remoto (1 ano)

Acessórios recomendados/produtos relacionados

Cursos de treinamento

1)
2)
3
4)

A opção R&S®DDF550-EMS tem exportação restrita. Esta opção é necessária para alcançar a demarcação para comprimento de burst < 1 ms.
Os conjuntos de cabos estão disponíveis em diversos comprimentos designados pelos últimos dígitos do número de encomenda.
O cabo está disponível em diversos comprimentos (5 m, 10 m e 20 m) designados pelos dois últimos dígitos do número de encomenda.
O curso de treinamento sobre fundamentos da análise de sinais CUAV e o curso de treinamento para operadores do R&S®ARDRONIS-D são pré-requisitos.
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Disrupção com o R&S®ARDRONIS
Designação

Tipo

Nº da encomenda

Solução automática para identificação de drones controlados por rádio
Disrupção, classificação e medidas de combate a drones controlados por FHSS; consiste em:
► Excitador inteligente de banda larga R&S®WSE (incluindo módulo interno de GPS)
► Amplificador e interruptor de transmissor/receptor R&S®WSE-RTA
► Fonte de RF vetorial R&S®SGT100A SGMA com R&S®SGT-KB106, R&S®SGT-K18
► Software R&S®ARDN para classificação no R&S®ARDRONIS
► Software R&S®ARDN para opção de medidas de combate no R&S®ARDRONIS
► Software da Rohde & Schwarz para central de controle ARDRONIS
► Kit para testes (controle remoto de drones FHSS)

R&S®ARDRONIS-R

4109.1406.02

Licença para software R&S®ARDRONIS com dongle USB

R&S®ARDN-U

4109.2031.02

Licença para software R&S®ARDRONIS com dongle para cartão SD

R&S®ARDN-S

4109.2048.02

Licença para software R&S®ARDRONIS com mini dongle USB

R&S®ARDN-M

4109.2054.02

R&S®ARDN-NB

4109.3709.02

R&S®ARDN-PC

3071.1809.02

R&S®ARDN-TC3

4109.3209.02

R&S®ARDN-CMC-T

3071.1609.02

R&S®ARDN-CMC-C

3071.1709.02

R&S®ARDN-WF

4109.2802.02

R&S®ARDN-WFDC

4109.2302.02

R&S®ARDN-WFCM

4109.2331.02

R&S®ARDN-SP

4109.1106.00

Antena de banda larga compacta (omnidirecional), para intervalo entre 800 MHz e 8 GHz

R&S®AD016MC

4091.6002.02

Adaptador para R&S®AD016MC para tripé R&S®HZ-1 ou haste R&S®KM011

R&S®KM011Z16

4109.2702.02

Antena de banda larga com registro periódico (direcional), para intervalo entre 400 MHz e 6 GHz

R&S®HL040E

4099.8004.02

Adaptador para R&S®HL040E para tripé R&S®HZ-1

R&S®HL025Z1

4053.4006.03

Tripé de madeira
Cabo coaxial UltraFlex com N conectores, comprimento: 5/10/20 m
(conexão entre a antena de jamming e o R&S®WSE-RTA)
Antena omnidirecional, para intervalo entre 100 MHz e 1.3 GHz

R&S®HZ-1

0837.2310.02

R&S®ARDN-CC

4109.3950.xx 1)

R&S®HK014

0644.1514.02

Antena de banda larga com registro periódico, para intervalo entre 200 MHz e 1,3 GHz

R&S®HL223

4001.5501.02

Antena de banda dual/dual polarizada omnidirecional para R&S®ARDN-WF

R&S®ANT-DDO

4109.2748.02

Antena de banda dual/dual polarizada 90° setorial para R&S®ARDN-WF

R&S®ANT-DDS90

4109.2725.02

Diplexador SM para intervalo entre 2,4 GHz e 5,8 GHz (utilização em locais fechados)
Cabo de extensão para energia elétrica contínua para utilização em ambientes externos com a caixa
R&S®ARDN-WF
Cabo LAN (cat 7) para ambientes externos com conector para ambientes internos em um lado e
conector IP67 no outro lado, adequado para a caixa R&S®ARDN-WF
Software para processamento de sinais e análise de sinais com base em PC
(requer uma das seguintes opções com obrigatoriedade de licença)
Opção de análise offline para R&S®CA100, de acordo com ITU-R SM.1600

R&S®ARDN-2458

4109.3915.02

R&S®OC-DC-EXT

4109.3973.xx 2)

R&S®OC-LAN

4109.3980.xx 2)

R&S®CA100

4102.0004.02

R&S®CA100IS

4102.0210.02

Curso de treinamento para operadores do R&S®ARDRONIS-R

R&S®ARDN-TRN-R

3652.6504.02

Curso de treinamento para seleção de estação do R&S®ARDRONIS

R&S®ARDN-TRN-S

3652.6540.02

Curso de treinamento sobre os fundamentos da análise de sinais CUAV

R&S®ARDN-TRN-F

3652.6533.02

Curso de treinamento para operadores especialistas em R&S®ARDRONIS-R 3)

R&S®ARDN-TRNXR

3643.2751.02

Curso de treinamento para operadores do R&S®ARDRONIS WLAN

R&S®ARDN-TRN-W

3642.7414.02

Opções com obrigatoriedade de licença

Opções
Notebook para R&S®ARDRONIS com tela de 17" e drive SSD, adequado para software
R&S®ARDRONIS (incluindo acessórios como um cabo de energia e um cabo LAN)
Computador para R&S®ARDRONIS, compatível com R&S®ARDN-DFC-T e R&S®ARDN-CMC-T
Caixa INCAS (6 RU) para R&S®WSE, R&S®WSE-RTA, R&S®SGT100A, interruptor LAN e barra de
tomadas
Estojo de transporte para R&S®ARDRONIS-D (8 RU), a prova de intempéries
Ar-condicionado para 8 RU, compatível com R&S®ARDN-DFC-T
Solução LAN R&S®ARDRONIS sem fio: detecção de drones controlados por ligações de LAN sem
fio ou transmitindo streams de vídeo por LAN sem fio
Decodificação de sinais de vídeo transmitidos através de ligações de LAN sem fio, requer
R&S®ARDN-WF
Medidas de combate contra drones controlados por ligações de LAN sem fio, requer
R&S®ARDN-WF

Pacote de serviços para R&S®ARDRONIS
Atualização de software e banco de dados de perfis de drones de controle remoto (1 ano)

Acessórios recomendados/produtos relacionados

Cursos de treinamento

1)
2
3)

Os conjuntos de cabos estão disponíveis em diversos comprimentos designados pelos últimos dígitos do número de encomenda.
O cabo está disponível em diversos comprimentos (5 m, 10 m e 20 m) designados pelos dois últimos dígitos do número de encomenda.
O curso de treinamento sobre fundamentos da análise de sinais CUAV e o curso de treinamento para operadores do R&S®ARDRONIS-R são pré-requisitos.
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Proteção com o R&S®ARDRONIS
Designação

Tipo

Nº da encomenda

Solução automática para identificação de drones controlados por rádio
Proteção contra drones, classificação e medidas de combate a drones controlados por FHSS;
consiste em:
► Antena de radiogoniometria R&S®ADD078SR UHF/SHF (entre 1,3 GHz e 6 GHz)
Radiogoniômetro de banda larga com canal dual R&S®DDF550 e opção de sincronização de
tempo com GPS interno R&S®DDF550-IGT
► Excitador inteligente de banda larga R&S®WSE (incluindo módulo interno de GPS)
► Amplificador e interruptor de transmissor/receptor R&S®WSE-RTA
► Fonte de RF vetorial R&S®SGT100A SGMA com R&S®SGT-KB106, R&S®SGT-K18
► Software R&S®ARDN para classificação no R&S®ARDRONIS
► Software R&S®ARDN-DF para opção de radiogoniometria no R&S®ARDRONIS
► Software R&S®ARDN para opção de medidas de combate no R&S®ARDRONIS
► Software da Rohde & Schwarz para central de controle ARDRONIS
► Kit para testes (controle remoto de drones FHSS)

R&S®ARDRONIS-P

4109.1506.02

Licença para software R&S®ARDRONIS com dongle USB

R&S®ARDN-U

4109.2031.02

Licença para software R&S®ARDRONIS com dongle para cartão SD

R&S®ARDN-S

4109.2048.02

Licença para software R&S®ARDRONIS com mini dongle USB

R&S®ARDN-M

4109.2054.02

R&S®ARDN-NB

4109.3709.02

R&S®ARDN-TC2

4109.3109.02

R&S®ARDN-TC3

4109.3209.02

R&S®ARDN-WF

4109.2802.02

R&S®ARDN-WFDC

4109.2302.02

R&S®ARDN-WFCM

4109.2331.02

R&S®ARDN-SP

4109.1106.00

Aprimoramento da velocidade de medição (opção EMS Alemanha), requer R&S®DDF550-ID 1)

R&S®DDF550-EMS

4074.1570.02

Aprimoramento da velocidade de medição (opção EMS Singapura), requer R&S®DDF550-ID 1)
Identificação EMS para radiogoniômetro de banda larga de canal dual R&S®DDF550, requerida para
R&S®DDF550-EMS
Antena de radiogoniometria com superresolução VHF/UHF, entre 20 MHz e 1,3 GHz

R&S®DDF550-EMS

4501.0504.02

R&S®DDF550-ID

4074.1206.02

R&S®ADD153SR

4071.6007.12

Proteção ampliada contra raios para R&S®ADD153SR
Haste de proteção contra raios e adaptador para haste de proteção contra raios para o
R&S®ADD078SR
Conjunto de cabos de antena de radiogoniometria VHF/UHF, comprimento: 5/10/20/30/40/50/80 m,
para o R&S®ADD153SR
Conjunto de cabos de antena de radiogoniometria, comprimento: 5/10/20/30 m, para o
R&S®ADD078SR
Conjunto de cabos de antena para interconexão do R&S®ADD078SR com o R&S®ADD153SR

R&S®ADD-LP

4069.6010.02

R&S®ADD07X-LR

4098.4505.02

R&S®DDF5XZ

4064.6728.xx 2)

R&S®DDF3C-7

4098.4757.xx 2)

R&S®DDF3CX

4098.4763.10

Adaptador de haste

R&S®ADD150A

4041.2655.02

Tripé com adaptador

R&S®ADD1XTP

4063.4409.02

Adaptador de haste de antena para R&S®ADD078SR, em cima

R&S®ADD07XZT

4069.7200.02

Adaptador de haste de antena para R&S®ADD078SR, embaixo

R&S®ADD07XZB

4069.7300.02

Documentação de valores de calibração (opção de recepção)

R&S®DDF550-DCV

4074.1170.02

Antena de banda larga compacta (omnidirecional), para intervalo entre 800 MHz e 8 GHz

R&S®AD016MC

4091.6002.02

Adaptador para R&S®AD016MC para tripé R&S®HZ-1 ou haste R&S®KM011

R&S®KM011Z16

4109.2702.02

Antena de banda larga com registro periódico (direcional), para intervalo entre 400 MHz e 6 GHz

R&S®HL040E

4099.8004.02

Adaptador para R&S®HL040E para tripé R&S®HZ-1

R&S®HL025Z1

4053.4006.03

Tripé de madeira
Cabo coaxial UltraFlex com N conectores, comprimento: 5/10/20 m
(conexão entre a antena de jamming e o R&S®WSE-RTA)
Antena omnidirecional, para intervalo entre 100 MHz e 1.3 GHz

R&S®HZ-1

0837.2310.02

R&S®ARDN-CC

4109.3950.xx 2)

R&S®HK014

0644.1514.02

Antena de banda larga com registro periódico, para intervalo entre 200 MHz e 1,3 GHz

R&S®HL223

4001.5501.02

Antena de banda dual/dual polarizada omnidirecional para R&S®ARDN-WF

R&S®ANT-DDO

4109.2748.02

Opções com obrigatoriedade de licença

Opções
Notebook para R&S®ARDRONIS com tela de 17" e drive SSD, adequado para o software
R&S®ARDRONIS (incluindo acessórios como um cabo de energia e um cabo LAN)
Caixa INCAS com (6 HU) para R&S®DDF550 e notebook R&S®ARDN-NB
Caixa INCAS com (6 HU) para R&S®WSE, R&S®WSE-RTA, R&S®SGT100A, interruptor LAN e barra
de tomadas
Solução LAN R&S®ARDRONIS sem fio: detecção de drones controlados por ligações de LAN sem
fio ou transmitindo streams de vídeo por LAN sem fio
Decodificação de sinais de vídeo transmitidos através de ligações de LAN sem fio, requer
R&S®ARDN-WF
Medidas de combate contra drones controlados por ligações de LAN sem fio, requer
R&S®ARDN-WF

Pacote de serviços para R&S®ARDRONIS
Atualização de software e banco de dados de perfis de drones de controle remoto (1 ano)

Acessórios recomendados/produtos relacionados
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Designação

Tipo

Nº da encomenda

Antena de banda dual/dual polarizada 90° setorial para R&S®ARDN-WF

R&S®ANT-DDS90

4109.2725.02

Diplexador SM para intervalo entre 2,4 GHz e 5,8 GHz (utilização em locais fechados)
Cabo de extensão para energia elétrica contínua para utilização em ambientes externos com a caixa
R&S®ARDN-WF
Cabo LAN (cat 7) para ambientes externos com conector para ambientes internos em um lado e
conector IP67 no outro lado, adequado para a caixa R&S®ARDN-WF
Software para processamento de sinais e análise de sinais com base em PC
(requer uma das seguintes opções com obrigatoriedade de licença)
Opção de análise offline para R&S®CA100, de acordo com ITU-R SM.1600

R&S®ARDN-2458

4109.3915.02

R&S®OC-DC-EXT

4109.3973.xx 3)

R&S®OC-LAN

4109.3980.xx 3)

R&S®CA100

4102.0004.02

R&S®CA100IS

4102.0210.02

Curso de treinamento para operadores do R&S®ARDRONIS-P

R&S®ARDN-TRN-P

3652.6510.02

Curso de treinamento para seleção de estação do R&S®ARDRONIS

R&S®ARDN-TRN-S

3652.6540.02

Curso de treinamento sobre os fundamentos da análise de sinais CUAV

R&S®ARDN-TRN-F

3652.6533.02

Curso de treinamento para operadores especialistas em R&S®ARDRONIS-P 4)

R&S®ARDN-TRNXP

3652.6527.02

Curso de treinamento para operadores do R&S®ARDRONIS WLAN

R&S®ARDN-TRN-W

3642.7414.02

Cursos de treinamento

1)
2)
3
4)

A opção R&S®DDF550-EMS tem exportação restrita. Esta opção é necessária para alcançar a demarcação para comprimento de burst < 1 ms.
Os conjuntos de cabos estão disponíveis em diversos comprimentos designados pelos últimos dígitos do número de encomenda.
O cabo está disponível em diversos comprimentos (5 m, 10 m e 20 m) designados pelos dois últimos dígitos do número de encomenda.
O curso de treinamento sobre fundamentos da análise de sinais CUAV e o curso de treinamento para operadores do R&S®ARDRONIS-P são pré-requisitos.

Dispositivos existentes e adequados da Rohde & Schwarz que o cliente já possua podem ser otimizados para configuração com o R&S®ARDRONIS ao adicionar a opção de software apropriada. Consulte a lista de receptores e radiogoniômetros suportada pelo software de análise.
É obrigatório que o receptor ou radiogoniômetro contenha a opção de varredura panorâmica para serem utilizados com
o R&S®ARDRONIS.

Software do R&S®ARDRONIS
Designação

Tipo

Nº da encomenda

R&S®ARDN

4109.2002.02

R&S®ARDN-DF

4109.2202.02

R&S®ARDN-CM

4109.2402.02

Licença para software R&S®ARDRONIS com dongle USB

R&S®ARDN-U

4109.2031.02

Licença para software R&S®ARDRONIS com dongle para cartão SD

R&S®ARDN-S

4109.2048.02

Licença para software R&S®ARDRONIS com mini dongle USB

R&S®ARDN-M

4109.2054.02

Software R&S®ARDRONIS para classificação (inclui software da Rohde & Schwarz para central de
controle ARDRONIS)
Opção de radiogoniometria do R&S®ARDRONIS
Opção de medidas de combate do R&S®ARDRONIS

Opções com obrigatoriedade de licença

Observação: as licenças da Rohde & Schwarz para o R&S®ARDRONIS são armazenadas em um dongle. Se um dongle for perdido, roubado ou posicionado incorretamente, a Rohde & Schwarz não fornecerá um substituto. Todas as licenças armazenadas no dispositivo em questão deverão ser novamente
adquiridas pelo preço total. No caso improvável de que um dongle esteja corrompido ou quebrado, ele será substituído pela Rohde & Schwarz somente
de o dispositivo defeituoso for devolvido à Rohde & Schwarz. Uma taxa moderada será cobrada pela produção e pelo envio do substituto.

A marca nominativa e logotipos Bluetooth® são marcas registradas de propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer utilização dessas marcas pela Rohde & Schwarz está
sob licença.
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Rohde & Schwarz
O grupo de tecnologia Rohde & Schwarz está entre os pioneiros quando o assunto é abrir caminho para um mundo
mais seguro e conectado com suas soluções avançadas de teste e medição, sistemas de tecnologia, redes e
cibersegurança. Fundado há mais de 85 anos, o grupo é
um parceiro confiável de clientes do ramo empresarial e
do poder público, em todo o mundo. Fundada há mais
de 80 anos, esta empresa familiar sediada em Munique,
Alemanha, tem uma ampla rede de vendas e serviços e
está presente em mais de 70 países.
www.rohde-schwarz.com

Mundial
Local e personalizado
Customizado e ﬂexível
Qualidade impecável
Conﬁança a longo prazo

►
►
►

Compatibilidade ambiental e baixo impacto ao meio
ambiente
Baixo consumo de energia e baixas emissões
Longevidade e custo total de propriedade otimizado

Certified Quality Management

ISO 9001

Certified Environmental Management

ISO 14001

Rohde & Schwarz training
www.training.rohde-schwarz.com

Rohde & Schwarz customer support
www.rohde-schwarz.com/support

5214703514

►
►
►
►
►

Design de produto sustentável

¸ é uma marca registrada da Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG
Nomes comerciais e marcas registradas dos proprietários
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Serviço que agrega valor

