LS OBSERVER
O sistema de monitoração da próxima geração
… não é só monitoração.

www.LStelcom.com
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O sistema LS OBSERVER – “Combinação de
monitoração e gestão do espectro para uma
otimização completa”
A fim de acompanhar o constante aumento do uso de dispositivos sem fio, o espectro radioelétrico
está ficando congestionado e seu valor aumenta. Se você desejar otimizar o uso das frequências, é
fundamental haver eficiência na gestão do espectro, em conjunto com sua monitoração.

Não basta haver monitoração do espectro
A existência de uma gestão e distribuição eficientes do espectro constitui um dado indispensável no
banco de dados das licenças. Para assegurar-se de que os dados das licenças estão tão corretos quanto possível, você precisa de compará-los com os dados reais de ocupação do espectro a longo prazo.
Por essa razão, a monitoração do espectro “por si mesma” não é suficiente. É essencial compactar e
armazenar “dados históricos” a longo prazo, de modo permanente, para que seja possível analisar o
uso do espectro em qualquer momento e para qualquer gama de frequências que precise de análise.
O LS OBSERVER é um sistema de monitoração altamente modular que controla toda a gama de
frequências. O sistema consiste em uma unidade de gestão central (UGC), unidades de monitoração
remota (UMR), acesso do cliente (incluindo a apresentação da análise do espectro), bem como uma
interface com diversos serviços de análises e ferramentas, tais como: sistemas de gestão do espectro,
capacidades de geolocalização, análise da compatibilidade eletromagnética (CEM), etc.
Quando comparado com os sistemas convencionais de monitoração, o principal elemento diferenciador do sistema LS OBSERVER é sua capacidade exclusiva de compactação e armazenamento dos
dados, bem como seu software inteligente para análise do espectro. Em combinação com o sistema
de gestão do espectro SPECTRA, o sistema LS OBSERVER possibilita a comparação automatizada dos
dados do espectro no banco de dados das licenças com os dados do mundo real referentes à ocupação do espectro, fazendo com que esse sistema combinado seja uma verdadeira ferramenta para
uma distribuição e uso eficientes do espectro.

As múltiplas aplicações do sistema LS OBSERVER
Os organismos reguladores precisam de identificar e localizar as frequências não utilizadas e subutilizadas, bem como a interferência, a fim de atribuirem as frequências com mais eficácia. Tais organismos
também poderão desejar medir continuamente os campos eletromagnéticos, visando garantir que os
limites da exposição não são excessivos em determinados locais.
Os controladores de tráfego aéreo e os administradores aeroportuários precisam de monitorar permanentemente o tráfego aéreo e as frequências nas zonas adjacentes e de localizar a origem da interferência, a fim de garantirem um ambiente radioelétrico seguro em redor dos aeroportos.
As organizações de segurança têm de obter uma imagem detalhada do ambiente do espectro de frequências para para as entidades VIP, a proteção de edifícios e o controle de fronteiras.
Durante as operações militares, é crucial monitorar permanentemente o ambiente do espectro, a fim
de garantir uma superioridade completa do espectro e um funcionamento impecável dos sistemas com
comunicações e sem comunicações.
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LS OBSERVER para organismos reguladores
Criação de políticas sobre o espectro
Os organismos reguladores precisam de garantir que o espectro é eficientemente administrado e
usado. É preciso justificar ao público que as pessoas obtêm o melhor em matéria de serviços de
comunicações. A monitoração é o agente fomentador subjacente e crucial para alcançar essa meta
de muitas maneiras, quer seja através de campanhas de avaliação, inventários ao espectro ou regulamentos baseados na prova.

Atividades de medição

Regulamentos baseados em provas

Os organismos reguladores estipulam atividades de medição para frequências diferentes
durante um determinado período de tempo, esperando que tais atividades sejam úteis para a
elaboração de políticas no futuro. Mas quem
consegue examinar o futuro? Alguma vez aconteceu que os dados sobre o espectro, que
foram recolhidos durante uma atividade, não
tenham abrangido totalmente a banda que
você precisa, obrigando a iniciar um exercício
de monitoração completamente novo?

Quer você precise de modificar seu plano de
frequências, ou uma nova atribuição de frequências ou de organizar adjudicações do espectro,
você necessita de dados do mundo real para
tomar decisões estratégicas.

É aqui que surge o sistema LS OBSERVER.
O sistema LS OBSERVER controla todo o espectro de frequências e captura tudo em todo o
momento. Você pode monitorar tudo ao longo
do ano. Sejam quais forem os dados de monitoração que você precise, eles estão no seu sistema e você pode obtê-los facilmente e tomar
decisões inteligentes e imediatas.

O sistema LS OBSERVER oferece-lhe dados de
medição históricos a longo prazo, a fim de poder
analisar o espectro e elaborar políticas.
Você necessita com urgência da atribuição do
espectro para um novo serviço em uma dada
área geográfica? Obtenha do LS OBSERVER as
informações pertinen¬tes ao uso do espectro e
verifique se uma banda de frequência com licença está sendo inteiramente usada. Você poderá
mesmo considerar que vale a pena pagar para
retirar uma frequência pouco usada a um usuário
e atribuí-la a outra pessoa que a use mais eficazmente.
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Inventário do espectro com o sistema LS OBSERVER
Através da monitoração, alcance os
resultados mais exatos em matéria
de inventário do espectro

Mas como poderemos identificar
essa situação, se não for através da
monitoração permanente?

O programa e as políticas da União Europeia so- As estações de monitoração remota de LS OBbre o espectro das radiofrequências estabelecem SERVER com pequenas dimensões podem, liteque o “inventário do espectro” deverá permitir a ralmente, ser instaladas em qualquer lugar. Isso
identificação de bandas de frequência que possi- constitui uma vantagem nas zonas densamente
bilite melhorar a eficiência, bem como de oportu- povoadas onde é mais necessário haver um innidades de partilha do espectro, para benefício ventário do espectro para servir todos os usuários que procuram um espectro com licença perdos setores comercial e público”.
manente e temporária.
Além disso, o sistema LS OBSERVER pode combinar-se com o sistema de gestão do espectro SPECTRA,
para intercâmbio automático de dados e comparação de dados “reais” medidos, bem como dados inseridos no banco de dados de gestão do espectro.
O inventário do espectro está sendo uma prática contínua ou, pelo menos, um processo iterativo, o que
aumenta a exatidão e a confiança do banco de dados de gestão do espectro, em uma fração do tempo e
do esforço que habitualmente leva a manter tais dados atualizados através do processo manual.
Gestão do espectro
• “Uma visão única do espectro”
• Entrada de dados coerente
• Disponibilidade de espectro suficiente para todos os
serviços
• Rápida e eficiente atribuição
de licenças
• Gestão da comercialização do
espectro
• Acesso dinâmico do espectro/
Gestão dos espaços em branco

Inventário do espectro

Monitoração do espectro
• Aumento da exatidão dos
• Identificar bandas de
dados do banco de dados da
frequência onde a eficiência
licença (através da comparapossa melhorar
ção dos dados medidos e dos
dados inseridos no banco de
• Identificar oportunidades
dados)
de partilha do espectro
• Criação de políticas sobre o aspectro baseada em dados reais
• Melhor planejamento do
• A monitoração é o alicerce dos
espectro
regulamentos baseados em
provas

Prospecção e análise de dados
• Produção automática de relatórios
• Regulamentos baseados em provas
• Melhor gestão das licenças e planejamento dos preços

Geolocalização
Geolocalização de transmissores ilegais dentro de uma cidade
A necessidade de eliminar o uso ilegal de frequências é maior nos centros urbanos. É nas cidades onde
o espectro está congestionado, onde há que garantir uma atribuição ótima e onde o uso ilegal causa as
maiores interferências. Dado que os edifícios altos causam a propagação multitrajeto, não é possível
localizar facilmente os transmissores através da radiogoniometria do ângulo de chegada tradicional.
A esse respeito, uma grande vantagem da geolocalização, em comparação com a radiogoniometria,
é que a primeira permite localizar os transmissores ilegais nas cidades e tomar medidas pertinentes.
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Medições do campo eletromagnético
com o sistema LS OBSERVER
Os organismos reguladores, os governos e os municípios são responsáveis pela monitoração da exposição humana às radiofrequências, segundo as diretrizes, os padrões e os regulamentos nacionais
e internacionais sobre segurança, os quais visam a proteção contra os potenciais efeitos para a saúde
pública.
Com o sistema LS OBSERVER, você pode efetuar medições únicas, regulares e a curto prazo, bem
como permanentes e a longo prazo, ao campo eletromagnético (CEM), incluindo a medição das emissões individuais e totais para um ou diversos locais. Os resultados das medições podem ser usados
para confirmar os procedimentos de certificação do local e as simulações CEM e criar relatórios sobre
a conformidade das emissões eletromagnéticas.
O sistema LS OBSERVER para as medições do CEM consiste em software específico para o CEM,
em unidades de monitoração portáteis e fixas para medições a curto e a longo prazo e uma antena
isotrópica.
As medições a curto prazo são efetuadas com
dispositivos manuais ou com o helicóptero em
miniatura telepilotado HELImon, o qual pode
voar em redor da antena. Depois, o software
especial integrado compara os resultados da
medição com os limites de exposição estipulados pelos padrões e regulamentos pertinentes,
podendo as zonas ocupacionais e gerais de segurança pública ser efetivamente assinaladas.
Para os estudos de medição a curto prazo, é aplicada a extrapolação do tráfego máximo para explicar o fato de as medições serem feitas quando
o tráfego não estiver necessariamente no seu
máximo.

Em locais públicos densamente frequentados ou
em locais onde a fração dos limites de exposição
é especialmente alta, poderá ser necessário
efetuar medições contínuas do CEM, a fim de garantir e comprovar ao público que os limites de
exposição não foram excedidos em tais locais.
Neste caso, a unidade de monitoração fixa LS OBSERVER EMF é o dispositivo ideal: ocupa pouco
espaço e, literalmente, pode ser instalado em
qualquer lugar.
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Controle de tráfego aéreo (CTA) e proteção de aeroportos com LS OBSERVER
É necessário controlar permanentemente o tráfego aéreo e as frequências em redor dos aeroportos e
localizar a fonte de interferência, a fim de garantir a existência de um ambiente seguro para o espectro.
O sistema LS OBSERVER “observa” a gama de frequências completa e deteta automaticamente o uso
da mais pequena frequência que seja suscetível de interferir com a comunicação do tráfego aéreo,
durante 24 horas por dia, 365 dias por ano.
O sistema inclui a geolocalização, o que permite localizar de imediato transmissores ilegais em redor
dos aeroportos, acelerando a resposta para a remoção rápida e eficiente da fonte de interferência.
Registrando integralmente a banda ou o espectro, você pode examinar qualquer parte da banda e
qualquer canal, sempre que precisar, ao contrário dos sistemas em que é necessário instalar com
antecedência um projeto de bandas ou canais. Você pode apresentar os dados de qualquer período de
tempo medido pelo sistema LS OBSERVER – dados históricos ou em tempo real.
Com a ajuda da geolocalização através do TDOA (Time Difference of Arrival) ou do POA (Power on
Arrival), você pode identificar a localização e, assim, a fonte de interferência. Por exemplo, se a interferência for causada por um avião, você poderá determinar sua posição e, depois, correlacionar
esses dados com os dados do radar da organização de tráfego aéreo, ou os dados do transponder dos
aviões e, com a fusão de dados, em minutos, você poderá determinar finalmente o número do voo e a
companhia transportadora.
Além disso, com os dados históricos medidos durante um longo período de tempo, você poderá garantir que qualquer frequência recentemente atribuída a um aeroporto está absolutamente segura das
interferências dos sistemas existentes.

Imagem 1: Ocupação de um canal de frequências sobre
uma banda de CTA com interferência por banda larga interferente

Imagem 2: Interferência de 12 segundos causada por um
sistema de comunicação VHF ar-solo danificado, a bordo
de um avião bloqueando toda a banda do CTA
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LS OBSERVER para organizações
de segurança
Com o sistema LS OBSERVER, você pode identificar o ambiente de frequências em sítios seguros, e em
seu redor, tais como embaixadas, organismos do governo e também nas fronteiras nacionais.
A monitoração permanente de todas as frequências pertinentes permite que você detecte e localize
todos os novos sinais. Você pode comparar permanentemente os dados medidos do espectro com a
data de uso da frequência registrada no banco de dados, para detectar qualquer uso desconhecido ou
não autorizado das frequências, tais como para dispositivos explosivos improvisados por radiocontrole
(RCIED, sigla em inglês), erros e transmissores ilegais. Em caso de uso não autorizado e inesperado
das frequências, o operador pode agir de imediato contra a potencial ameaça à segurança.
O sistema LS OBSERVER também pode ser aplicado para inserir em um banco de dados as frequências
usadas em uma determinada área, constituindo a base de controle permanente e futuro do uso das
frequências.
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LS OBSERVER para o setor militar
Hoje, a gestão eficiente do espectro constitui a base da superioridade das informações e da dominância militar. Mas …

Como militar
Como poderá proteger-se, em uma escolta, dos dispositivos explosivos improvisados, se você não
souber quem os está emitindo e qual é sua origem?

Como responsável pelo espectror
Como poderá você assegurar, sem monitorizar, que os dados de uso do espectro inseridos no seu
banco de dados estão absolutamente corretos, a fim de garantir um uso otimizado à sua força militar?

Como coordenador das frequências de uma área
Como poderá você fazer face ao uso não autorizado do espectro e evitar sua interferência, se você não
souber quem está emitindo e qual é sua origem?
A monitoração e a medição em tempo real do espectro são imprescindíveis em muitas operações
militares, a fim de garantir uma qualidade impecável dos dados no banco de dados, bem como o uso
otimizado do espectro nos sistemas de comunicações e sem comunicações e a atribuição de frequências isenta de interferências às forças militares e sua proteção, e também de apoiar a guerra eletrônica
e os sistemas de informações inteligentes e reconhecimento.

Gestão da pesquisa de informações
inteligentes

Obtenha uma imagem bem definida
do ambiente do espectro

O sistema LS OBSERVER detecta mesmo a mais
pequena transmissão de voz, sendo muito mais
rápido que os sistemas tradicionais que, muitas
vezes, revisitam um canal apenas a cada pouco
minutos e perdem muitas transmissões. As informações meticulosas sobre o uso da frequência
real que o sistema oferece permitem calcular o
fragmento mais minúsculo da ação do inimigo
para identificação através dos sistemas de inteligência e reconhecimento. O sistema LS OBSERVER interage facilmente com o software de
análise de terceiros SIGINT e COMINT.

O sistema LS OBSERVER pode ser integrado com
SPECTRAmil, uma solução usada na gestão do
espectro e na guerra eletrônica, a fim de obter
uma comparação homogênea dos dados medidos
com os dados de uso do espectro armazenados
no banco de dados, obtendo uma imagem perfeita do ambiente do espectro. A solução completa tem em conta a análise automatizada do
uso do espectro militar e a rápida identificação
das frequências não autorizadas, das que são
pouco usadas e das forças inimigas. Os relatórios
podem ser produzidos automaticamente para
todos os níveis de comando (ver também nossa
brochura militar).
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Entendendo o sistema LS OBSERVER
- em detalhe e em profundidade
Como funciona?
Com o sistema LS OBSERVER, no receptor/sensor é possível “observar” a gama completa de frequências e efetuar uma análise detalhada sobre os dados brutos de observação do espectro que estão
armazenados durante cerca de 30 dias. Depois, o sistema compacta e armazena automaticamente
todo o espectro observado ao longo da faixa de sintonização do receptor/sensor anexado, enquanto
o ruído e a ocupação zero são removidos. Na versão normal do sistema LS OBSERVER, os dados compactados são gravados na unidade de radiofrequências (URF) por um período máximo de dois anos.
O software inteligente classifica as informações necessárias e apenas os dados necessários para
análise serão transferidos da unidade de radiofrequências (URF) para o servidor central. Com a ajuda
de filtros de pesquisa, você pode recuperar exatamente os dados de que precisa. É por este motivo
que são necessárias poucas infraestruturas para conectar ao receptor/sensor. Além disso, os dados
transferidos são armazenados no servidor central e, quando forem novamente necessários, não têm
de ser outra vez recuperados da unidade de monitoração.
Este método permite economizar imensos custos na infraestrutura de retorno entre as UMR e a UGC,
abrindo um grande número de possibilidades para as localizações das UMR.

Compatível com a UIT
O dispositivo de monitoração LS OBSERVER da próxima geração, equipado com hardware e software,
é totalmente compatível com todas as diretrizes e recomendações indicadas no manual da UIT sobre
a monitoração do espectro.

Para uma maior flexibilidade, existem diversas estações de
monitoração
Dispositivos de monitoração fixos, móveis, portáteis, manuais e aéreos
Para as diversas aplicações do sistema LS OBSERVER existem dispositivos de monitoração fixos,
móveis, portáteis, manuais e mesmo aéreos. Os diferentes dispositivos podem abranger uma amplitude completa de frequências de 1 MHz até 40 GHz, dependendo da entrada do receptor. As estações
fixas conseguem acomodar diversos receptores e, deste modo, abrangem uma maior amplitude de
frequências ao mesmo tempo.
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Dispositivos de monitoração fixos
Ao contrário das tradicionais estações de monitoração pesadas e volumosas, os receptores/sensores
LS OBSERVER ocupam pouco espaço e têm em conta uma instalação com um “único poste”. É fácil
obter permissão para instalar estes pequenos e inteligentes dispositivos, podendo ser literalmente
montados em qualquer local.
Isto significa que, para a sua instalação, poderão ser considerados muitos outros locais, incluindo
também, por exemplo, 3G ou 4G. Apenas são necessárias duas pessoas para montar o dispositivo LS
OBSERVER, ao passo que para montar uma estação de monitoração convencional é habitualmente
necessário uma equipe de instaladores.
Existem duas estações fixas.
A estação de monitoração fixa LS OBSERVER FMU 100 é adequada para uma monitoração no exterior
a longo prazo e para efetuar medições do campo eletromagnético nas cidades onde é necessário uma
densa cobertura. Ela tem quase o tamanho de uma caixa do correio pública e pode ter um receptor
interno e um externo, tais como dois receptores para escanear ou um escâner e um receptor TDOA.
Este tipo de estação resiste a todas as condições meteorológicas.
A estação de monitoração fixa LS OBSERVER FMU 200
é um aparelho muito robusto e que tem as dimensões
de uma mala compacta (altura 32 cm x comprimento 42
cm x largura 16 cm) e um peso de 12 – 15 kg, podendo
ser facilmente instalada onde quer que seja necessária.
Ela pode estar equipada com dois receptores internos
e diversos receptores externos adicionais. Dada sua resistência aos choques, à água e ao pó (proteção da classe
IP65), este dispositivo é facilmente utilizável em muitas
circunstâncias. Ele funciona em veículos em movimento e
com grandes amplitudes térmicas, tendo aplicações múltiplas no setor militar.

LS OBSERVER FMU2

LS OBSERVER FMU1
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A unidade de monitoração portátil LS OBSERVER PMU
– Leve-a onde quer que você vá
A LS OBSERVER PMU é a unidade de monitoração mais pequena do sistema LS OBSERVER. Ela pode
ser usada como unidade manual, móvel ou portátil e inclui uma tela para exposição dos resultados
da medição. Este dispositivo permite medir, analisar e armazenar medições dentro de uma vasta
gama de frequências, desde 9 kHz até 4.3 GHz ou desde 100 kHz até 12 GHz. É também usada em
medições no terreno, na vigilância a médio e a longo prazo dos pontos intensos do campo eletromagnético e na detecção de espaços em branco. A unidade apoia também uma vasta gama de complementos, como a bateria e o disco rígido removíveis. Também existem acessórios ao dispor como
tripé, cabos e antenas portáteis. Os sensores pequenos e inteligentes da unidade LS OBSERVER são
operados através de controle remoto e podem funcionar em modo autônomo 24/7. Ela funciona
tanto no calor do deserto quanto no frio polar.

Conectividade flexível em locais remotos
A conectividade de retorno entre as UMR e a UGC pode ser adaptada à escala, usando quaisquer recursos disponíveis, desde uma PSTN com baixa largura de banda ou uma coneção VSAT, até ligações
ponto-a-ponto com largura de banda alta. Você já não precisa de basear suas decisões na localização
de sua estação devido à conectividade disponível localmente. Além disso, dado que não é necessário
nenhum poste especial nem outros requisitos para instalação, é fácil e barato proceder à sua mudança
de local. Por conseguinte, você pode instalar rapidamente estações móveis e temporárias, dado elas
exigirem baixa potência e conectividade de rede.

Use suas próprias estações
Com o sistema LS OBSERVER você também pode integrar suas estações de monitoração existentes,
seja qual for o modelo, marca ou fabricante. Você pode também obter estações de qualquer fornecedor de terceiros, as quais poderão ser integradas no sistema LS OBSERVER.
Sendo um fornecedor neutro, permite-nos oferece uma combinação de equipamento de monitoração
diferente que seja mais adaptado às suas exigências. A experiência de nossa equipe pode ajudar a
determinar o número de estações necessárias, bem como o tipo de estação a escolher para qual
aplicação.
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Monitoração com veículos aéreos telecomandados (VAT)
A plataforma aérea de monitoração HELImon consiste em um helicóptero telecomandado com um
dispositivo de monitoração integrado – o LSXsensor.
Para o pessoal militar

Para proteção VIP

A unidade aérea de monitoração pode medir frequências em zonas que,
simplesmente, não podem ser alcançadas através de dispositivos de monitoração fixos, manuais ou móveis. O dispositivo HELImon pode ser extremamente útil para o pessoal militar, voando atrás das linhas do inimigo ou em
outros locais que estão “fora de alcance”, a fim de monitorar e analisar o
uso da frequência do inimigo, para uma melhor aquisição e distribuição da
frequência das forças amigas e da interferência específica.
O dispositivo também pode ser usado na proteção VIP, em exercícios de
monitoração ad hoc, quando não houver tempo suficiente para montar dispositivos fixos.

Como funciona?
O sensor tem um tempo de funcionamento máximo de três horas com bateria e um funcionamento
permanente com energia externa, incluindo funcionalidades de armazenamento. Os dados podem ser
transferidos em computador pessoal, para medição e análise offline, reutilizando o sensor de imediato.
É possível integrar o HELImon com o sistema de monitoração já em funcionamento, com o LS OBSERVER, ou usá-lo em modo autônomo.
O tamanho e o alcance do helicóptero podem ser adotados de acordo com o ambiente e as exigências. O aparelho pode funcionar com combustível ou com baterias, visando um funcionamento mais
despercebido.
Existem várias maneiras de controlar o voo do helicóptero:
• Se a linha de visibilidade for garantida entre o piloto no solo e o helicóptero, este pode ser
teledirigido;
• Para a situação fora da linha de visibilidade, o helicóptero pode ser teledirigido por visão em
primeira pessoa, na qual é transmitida uma vista real da cabina através de uma filmadora a
bordo, ou através dos pontos de rota estabelecidos por GPS.
A inclusão de um receptor GPS no veículo aéreo não tripulado permite ao piloto determinar seu posicionamento e acompanhamento em mapa.
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De quantas estações de monitoração irei precisar?
O número de estações de monitoração a distribuir dependerá de vários parâmetros, tais como o
serviço ou o tipo de frequências, bem como a largura de banda a medir. O número de dispositivos
necessários está também sujeito ao tipo de paisagem, i.e. urbana, rural, montanhosa ou plana.
Além disso, os locais existentes, bem como a possibilidade de novos locais para montagem das estações, também irão influenciar o número de estações necessárias.
O gráfico seguinte apresenta um exemplo do número de estações necessárias, dependendo da
frequência/serviço a medir e se você procura equipar em uma zona urbana ou rural. O número de
estações necessárias será maior se a TDOA estiver envolvida. Um transmissor desconhecido tem de
ser recepcionado por um mínimo de três UMR.

Número de estações necessárias por serviço a monitorizar
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Monitoração típica de um serviço para uma rede de
geolocalização com três estações
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Estes diagramas baseiam-se na topografia semi-rural e são apenas diagramáticos.

Você depende dos conselhos de especialistas no planejamento da sua
rede de monitoração inteligente?
O planejamento e a otimização de uma rede de monitoração é uma tarefa não trivial que precisa de
levar em conta diversos aspectos como a propagação, a interferência, a sensibilidade e a dessensibilização do receptor, a interconexão, a potência, o terreno, a acessibilidade do local, mas também os
objetivos desejados, como os orçamentos, os custos, as limitações da instalação, os regulamentos
locais e a evolução futura.
Os nossos especialistas em sistemas e monitoração poderão assistir no planejamento de uma nova
rede de monitoração, bem como na ampliação e otimização do atual sistema. Nosso software leva em
consideração os locais existentes e encontra o equilíbrio ideal entre os locais reutilizados, a cobertura
e o número de estações de monitoração necessárias.
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Descrição geral do sistema LS OBSERVER
Rede de monitoração remota
Unidade de monitoração fixa
Unidade de monitoração portátil
Unidade de monitoração aérea

Incluindo receptor / sensor de terceiros, dependendo dos requisitos (gama de frequências, aplicações, tais como a sonda de
compatibilidade eletromagnética, o campo
eletromagnético, etc.)

Processamento local
Dados brutos: 30 dias consecutivos / Dados compactados: 2 anos consecutivos

Unidade de gestão central
■■Gestão de redes
■■Controle do acesso
■■Gestão de perfis
■■Armazenamento de pedidos de dados prévios
(pode servir de cópia de segurança da unidade
de monitoração remota)

Cliente
Exibição da análise do espectro

Opcional

Opcional

Acesso local
ou remoto

Servidores e Ferramentas para análise
■■MONITORplus: Análise do espectro, relatórios e visualização
■■Geolocalização: TDOA/POA e GIS (sistema de informação geográfica)
■■Outros: Servidor para análise da CEM/servidor para dados das estações
■■Gestão do espectro e banco de dados das licenças SPECTRA
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Unidade de monitoração remota (UMR)
A unidade de monitoração remota (UMR) do sistema LS OBSERVER consiste no receptor / sensor de
terceiros, no software inteligente para compactação e análise de dados e no sistema de armazenamento de dados.
O(s) receptor(es) / sensor(es) pode(m) ser escolhido(s) de acordo com a gama de frequências a medir
e o respectivo campo de aplicação, tais como a monitoração, a análise ao campo eletromagnético ou
a determinação do local através da TDOA.
O software da UMR prepara os dados para compressão removendo o ruído e a ocupação zero. Os
dados brutos são gravados no sistema de armazenamento de dados durante cerca de trinta dias e, os
dados compactados, por um máximo de dois anos.

Unidade de gestão central
A unidade de gestão central tem as funcionalidades de gestão da rede e controle do acesso, servindo
também para definir as tarefas de gestão dos perfis. Ela grava todos os dados anteriormente recuperados e pode também servir de cópia de segurança dos dados da UMR.

Acesso do cliente
O acesso do cliente consiste em um computador portátil ou fixo, ou um tablet Windows, para visualizar
a monitoração do espectro e os resultados da análise.

Servidores e ferramentas para análise
O sistema LS OBSERVER pode ser conectado ao sistema de gestão do espectro SPECTRA ou a qualquer
sistema de terceiros por meio da interface MONITORplus, bem como a outra geolocalização de terceiros, servidor e ferramentas para análise da compatibilidade eletromagnética.

Principais características do sistema
Características gerais
Configuração flexível, incluindo a funcionalidade
de redundância
Reutilização do equipamento de monitoração
existente
Adaptável às exigências do cliente
Fácil de instalar
Características especiais
Funcionalidade de análise sólida e automatizada
Controle flexível da definição de prioridades nos
recursos
Armazenamento de dados de monitoração a
longo prazo
Armazenamento da totalidade do espectro 24
horas por dia, 7 dias por semana
Controle do espectro até 7,5 GHz por segundo

Locais
Requisitos mínimos: requer apenas baixa potência e conectividade ligeira das redes de retorno
Espaço reduzido para instalação
Instalação em veículos e monitoração móvel
Integração da funcionalidade de geolocalização
Gestão de redes
Gestão central de redes e configuração centralizada de unidades remotas
Funcionalidade central de cópias de segurança
Acesso controlado de segurança
Integração e interface com outros sistemas
Integração com produtos complementares da LS
telcom
Exportação de dados em formatos compatíveis
com a UIT
Capacidade para importar dados legados
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Como poderei implementar
o sistema LS OBSERVER?
Configuração flexível do sistema de acordo com suas necessidades
O sistema LS OBSERVER pode ser usado como um sistema autônomo com acesso simples para um
único usuário, para interrogação direta das unidades de monitoração, ou em um ambiente de servidor
virtualizado completamente redundante. A unidade de gestão central administra o estado, a configuração, a segurança e a disponibilidade da rede de todas as unidades de monitoração remota anexadas.
A arquitetura servidor-cliente possibilita a integração dos usuários remotos e da área de trabalho, nas
conexões fixas ou sem fio.
Existem várias possibilidades de implementar o sistema LS OBSERVER, dependendo do objetivo da
monitoração, do orçamento e dos sistemas que já estão em funcionamento.
A tabela a seguir apresenta uma visão geral das potenciais implementações:
Você já tem um sistema de
gestão do espectro

Você já tem ambos – o sistema
de gestão do espectro SPECTRA
e um sistema de monitoração de
terceiros

• Integrar o sistema completo
Combinamos o sistema LS
LS OBSERVER (como um sis- OBSERVER com os sistemas
tema autônomo ou em rede)
já existentes para comparação
no atual sistema de gestão do automatizada dos dados de licenespectro
ças no banco de dados e dos
• Integrar as unidades de
dados de monitoração; a base do
monitoração de terceiros com inventário do espectro permao sistema LS OBSERVER e o
nente e da otimização do uso do
sistema já existente
espectro.

Você já está usando um
sistema de monitoração

Integrar o sistema LS
OBSERVER com o atual
sistema de monitoração para
automatizar a compactação,
o armazenamento e a análise
de dados*

Obtenha uma imagem real e histórica da ocupação do espectro
Obtenha uma perspectiva única do espectro
A base do inventário do espectro
Melhor planejamento e distribuição do espectro
*dependendo do fabricante do equipamento, apenas se a interface for definida e aberta para ser usada
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“Porque deverei escolher o sistema
LS OBSERVER como sistema de monitoração?”

? !
“Já temos um sistema de monitoração, mas gostaríamos de usar
o LS OBSERVER.”

“É possível integrar o LS OBSERVER
com seu sistema de monitoração.”

“Integre as atividades de monitoração
e gestão do espectro combinando o
sistema LS OBSERVER com nosso sistema
de gestão do espectro SPECTRA para uma
máxima eficiência na gestão, distribuição
e uso do espectro.”

“Precisamos de uma solução integrada de gestão e monitoração do
espectro para uma comparação imediata dos dados de monitoração com
os dados em nosso banco de dados da
licença.”

“Poderei suportar o custo
do LS OBSERVER?”

Para obter mais informações, visite
nosso website www.LStelcom.com.
Sede

LS telcom AG
Im Gewerbegebiet 31- 33
77839 Lichtenau
Alemanha
      +49 7227 9535 600
      +49 7227 9535 605
Info@LStelcom.com
www.LStelcom.com

“Sim. Você pode começar gradualmente e
desenvolver o sistema de acordo com seu
próprio ritmo e em função do seu orçamento. Sua vantagem está em que as estações
de monitoração do LS OBSERVER funcionam
com uma potência muito baixa e uma
conectividade com pouca largura de banda,
havendo poucos requisitos para o local.”

Subsidiárias
Colibrex GmbH

LS telcom SAS

Victoria Boulevard B109
77836 Rheinmünster
Alemanha

4 av Morane-Saulnier
78140 Vélizy
França

LS telcom UK Limited

LS telcom Limited

Riverside House – Mezzanine Floor,
2a Southwark Bridge Road
London SE1 9HA, United Kingdom

1145 Hunt Club Road, Suite 100
Ottawa, ON, K1V 0Y3
Canadá

LS telcom Inc.

RadioSoft Inc.

5021 Howerton Way, Suite E
Bowie, Maryland 20715
EUA

194 Professional Park
Clarkesville, Georgia 30523
EUA

LS of South Africa Radio
Communications (Pty) Ltd.

LST Middle East FZ-LLC

131 Gelding Ave, Ruimsig,
Roodepoort, 1724 Johannesburg
África do Sul

Office 101, Building EIB 01
Dubai Internet City, Dubai
United Arab Emirates  

