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NOTA DE APLICAÇÃO 

 

Além das funções habituais necessárias nas atividades governamentais, um dos principais 
objetivos dos governos municipais e estaduais é manter a segurança dos cidadãos, sabendo 
que suas infraestruturas de serviço – incluindo os departamentos encarregados do 
fornecimento de água, as delegacias, os centros de comando de bombeiros, os escritórios 
administrativos e até mesmo as instituições educativas - podem se comunicar de maneira 
eficiente para proporcionar serviços governamentais. Com as comunicações atuais, que 
abrangem desde a leitura de medidores de água até o controle de trânsito e a vídeo vigilância, 
a utilização da Internet está crescendo extraordinariamente, sendo o conteúdo de vídeo a 
aplicação mais consumida. É por isso que existe uma grande demanda por largura de banda e 
assim continuará sendo por muitos anos.

Tempos desafiadores
Para muitas comunidades, a criação de um infraestrutura acessível, de grande largura de banda, à prova de 
obsolescência e capaz de suportar uma grande variedade de comunicações é uma tarefa amedrontadora.  
Com a rápida evolução da tecnologia e da demanda por largura de banda, alguns órgãos governamentais se 
encontraram implantando soluções que rapidamente viravam antiquadas ou não possuíam a capacidade 
necessária, até mesmo antes de serem implantadas. As restrições de orçamento e a redução de pessoal têm 
limitado o alcance dos projetos que consideram os diferentes órgãos governamentais. Além disso, as 
comunidades rurais podem ser afetadas pela falta de capacidade de banda larga, deixando algumas 
populações sem serviço e outras sem acesso de banda larga.

Soluções seguras para tempos desafiadores
O grande alcance e a vital importância das comunicações governamentais exigem soluções de banda larga 
escaláveis, rentáveis, confiáveis e de grande rendimento. É por isso que a Motorola desenvolveu suas 
soluções de Microonda Ethernet Licenciada Ponto-a-Ponto (PTP) 800 para suportar as exclusivas 
comunicações requeridas pelos governos municipais e estaduais e, ao mesmo tempo, afrontar os desafios 
que atualmente afetam a vários órgãos governamentais.

Os rádios PTP 800 operam nas bandas de radiofrequência (RF) de 6 – 38 GHz¹ com um rendimento total 
full-duplex de 368 Mbps e larguras de canal configuráveis por usuário de 7-56 MHz e são otimizados para a 
transmissão eficiente de dados, voz e vídeo. Oferecem uma alternativa acessível para órgãos com 
orçamentos limitados. Além do mais, os sistemas PTP 800 foram otimizados para oferecer uma instalação 
rápida, facilidade de uso e gerenciamento de rede eficiente, considerando que muitos órgãos estão muito 
limitados no que diz respeito à disponibilidade de pessoal.

  1 Os modelos PTP 800 que operam nas frequências 
de 6 - 38 GHz estarão disponíveis em uma série 
de versões do produto.
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Aplicações administrativas 
típicas:  

• Backbone sem fio;
• Rede privada de dados;
• Vídeo vigilância;
• Conectividade prédio a prédio;
• Backhaul para um anel
   secundário;
• Derivações (spurs) na borda 
   da rede.
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Unidade de modem compacto

Unidades para ambientes 
externos

Vantagens da exclusividade
O principal motivo que leva aos usuários a implantar um sistema em uma banda de radiofrequência licenciada é a 
possibilidade de usar uma parte do espectro de rádio de forma exclusiva. Atualmente, muitas bandas de RF estão 
congestionadas.  Por isso, muitos órgãos municipais e estaduais preferem implantar seus sistemas em uma banda 
de microonda licenciada e obter assim o máximo nível de confiabilidade para suas comunicações.  Os sistemas PTP 
800 permitem aproveitar ao máximo seu espectro licenciado entregando enlaces de altíssima confiabilidade e 
robustez independente da aplicação trafegada.

Versatilidade sem fio
Cada vez são mais os órgãos insatisfeitos com a confiabilidade, as despesas recorrentes e a qualidade de serviço e 
suporte que oferecem as redes sem fio. As interrupções devido às condições climáticas adversas, falhas em 
equipamentos, acidentes e demais causas motivaram a muitos funcionários do Estado a procurar redundância sem 
fio e extensões rentáveis para suas redes sem fio. Os sistemas PTP 800 oferecem a confiabilidade e a capacidade 
requeridas para proporcionar redundância de rede e extensões para redes sem fio e de fibra. Além disso, os sistemas 
PTP 800 podem ser implantados em uma fração do tempo e a um custo muito menor que o tempo e o custo 
requeridos pelas redes sem fio.

Capacidade: Quanto é muito?
A capacidade total depende principalmente dos requerimentos da aplicação.  Seja para monitorar sinais de trânsito, 
vigiar estacionamentos, colaborar com outros órgãos ou transmitir comunicações via backhaul, sempre se deseja 
obter a capacidade suficiente e não mais da necessária a fim de reduzir o investimento inicial. As soluções PTP 800 
permitem obter a capacidade necessária hoje e a possibilidade de agregar capacidade no futuro sem ter que mudar 
o hardware.

Excelente planejamento e configuração do enlace 
A ferramenta PTP LINKPlanner da Motorola permite predizer adequadamente o rendimento do enlace antes de 
adquirir o sistema. Com o LINKPlanner poderá planejar e otimizar um único enlace ou múltiplos enlaces de forma 
simultânea, definir cenários do tipo “o que aconteceria se” e visualizar instantaneamente os efeitos das mudanças, 
bem como obter um relatório de rendimento detalhado e visualizar sua rede sem fio via Google™ Earth; tudo isso a 
fim de minimizar o estresse e as horas/homem.  O LINKPlanner é a opção ideal para as comunidades que investiram 
grandes quantias de dinheiro em infraestruturas de torre e querem amortizar esse investimento, pois lhes permite 
otimizar seus sistemas com as torres existentes. Uma vez que o enlace é otimizado conforme suas necessidades, a 
ferramenta de configuração integrada do LINKPlanner faz com que o processo de aquisição seja mais eficiente, 
oferecendo uma completa Lista de Materiais (BOM, na sigla em inglês) de microonda licenciada.

Conecte-se com soluções PTP 800
Independentemente do que seu órgão necessita conectar, transmitir vídeo via backhaul ou proporcionar acesso de 
banda larga em uma área rural sem serviço, as soluções de Microonda Ethernet Licenciada PTP 800 da Motorola 
oferecem facilidade de uso, redução de custos, serviço contínuo e grande largura de banda para que possa levar suas 
operações comerciais de todos os dias e responder a situações especiais. Com uma ampla experiência em todos os 
níveis e todo tipo de órgãos governamentais, contamos com a experiência necessária para ajudar você a configurar e 
implantar a solução que melhor se adapte a seus objetivos e a seu orçamento. Além disso, os sistemas PTP 800 
oferecem uma rota de migração simplificada e sem inconvenientes para uma rede baseada em all-IP, capaz de 
atender às necessidades atuais e futuras.

Banda Larga Sem Fio Motorola
As soluções PTP 800 fazem parte do portfólio de confiáveis e rentáveis soluções de banda larga sem fio da Motorola 
que, juntamente com as nossas soluções WLAN, proporcionam e estendem a cobertura tanto em ambientes 
internos quanto externos. O portfólio de banda larga sem fio da Motorola oferece redes de alta velocidade 
ponto-a-ponto, ponto-a-multiponto, mesh, Wi-Fi, WiMAX, que suportam comunicações de voz, vídeo e dados, 
permitindo uma grande variedade de aplicações fixas e móveis para redes públicas e privadas. Com as inovadoras 
soluções de software da Motorola, os clientes podem planejar, implementar e gerir redes de banda larga, 
maximizando o tempo de operação e confiabilidade, e reduzindo, ao mesmo tempo, os custos de instalação.

Características mais 
importantes:

•  Bandas de RF de 6-38 GHz;
•  Até 368 Mbps (full duplex);
•  Larguras de canal de  7 --56
    MHz;
•  Rendimento total “Pague à 
    medida que cresce”;
•  Implantação simples e rápida;
•  Resistência ao vento de até 
    150 mph (242 kph);
•  Gerenciamento de redes 
    flexível;
•  Latência até < 115 µs em
    máxima capacidade.

www.motorola.com/br/BandaLargaSemFio 
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