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Equilíbrio justo

Mais largura de banda, mais largura de banda, mais 
largura de banda! É um desejo que se ouve no mundo 
todo. As redes multiserviço convergentes atuais 
precisam da melhor capacidade, disponibilidade e 
confiabilidade com baixa latência e um custo 
verdadeiramente acessível. Atender a essas 
demandas é encontrar o equilíbrio perfeito. As 
soluções de Microonda Ethernet Licenciada PTP 800 
da Motorola oferecem esse equilíbrio justo entre custo 
e rendimento.

A Motorola amplia sua oferta e inclui as soluções de 
Microonda Ethernet Licenciada da Série Ponto-a-Ponto 
(PTP) 800, que complementam a extensa linha de 
soluções ponto a ponto licenciadas e não licenciadas 
que operam em radiofrequências compartilhadas. Os 
produtos de Microonda Licenciada PTP 800 foram 
especialmente desenvolvidos para atender à demanda 
por soluções de Protocolo de Internet (com base em 
IP) otimizadas para oferecer aos clientes conectividade 
confiável e de alto rendimento a preços acessíveis. Os 
sistemas PTP 800 operam nas bandas de 
radiofrequência (RF) de 6 – 38 GHz¹ com um 
rendimento total de até 368 Mbps (full-duplex) e 
larguras de canal configuráveis por usuário de 7-56 
MHz. Oferecem uma ampla variedade de aplicações 
para empresas e redes operadoras, incluindo as seguintes:

intermediária (IF, na sigla em inglês). Enquanto que a 
ODU depende da frequência, a CMU não depende 
nem da frequência nem da capacidade, simplificando 
desse modo o suporte, manutenção e gerenciamento 
do sistema.

Aumente a capacidade à medida que cresce

Considerando que a demanda por largura de banda 
para a transmissão de dados, voz, vídeo e multimídia 
cresce durante a vida da rede, os enlaces PTP 800 
permitem adquirir o rendimento total necessário hoje e 
oferecem a possibilidade ampliar a capacidade à 
medida que as necessidades aumentam. Essa 
flexibilidade pode reduzir seu investimento inicial, pois 
não precisa investir o capital que possui hoje para 
atender às necessidades futuras.

Todas as Unidades de Modem Compactas PTP 800 
são comercializadas com uma capacidade de 10 Mbps 
configurada de fábrica. Isto significa que o rendimento 
total estará restringido a um máximo de 10 Mbps na 
porta Ethernet do usuário. Se você precisa mais de 10 
Mbps, o sistema lhe permitirá aumentar a capacidade 
de 10 Mbps para 20, 30, 40, 50, 100, 150, 200, 300 
Mbps ou para a capacidade máxima (368 Mbps full 
duplex) sem a necessidade de mudar o hardware.

A capacidade pode ser atualizada em um único passo 
ou passo a passo. Esta atualização pode ser realizada 
no momento em que o sistema é adquirido ou a 
qualquer momento depois da implantação. A 
atualização em um único passo permite aumentar a 
capacidade de 10 Mbps para qualquer valor entre 20 
Mbps e a capacidade máxima. Porém, se o que se 
procura é ir aumentando a capacidade com o tempo, 
deverá ser feito em uma série de passos (10 para 20 
Mbps, 20 para 30 Mbps, 30 para 40 Mbps) Esta 
flexibilidade lhe permite ajustar a capacidade segundo 
os requerimentos das aplicações de sua empresa e 
permite que as operadoras e provedores de serviços 
adaptem a capacidade segundo seu desenvolvimento 
e sua receita. Além disso, é possível atribuir diferentes 
larguras de banda e capacidades aos enlaces 
ascendentes/descendentes.

Modulação adaptativa sem parada do enlace

Embora algumas organizações, como operadoras, 
possam decidir operar com sistemas PTP 800 em 
modo de Modulação Fixa, a função Modulação e 
Codificação Adaptativa³ (ACM, na sigla em inglês) 
dinâmica oferece benefícios de rendimento para 
diversas aplicações com base em IP. Ao selecionar o 
modo ACM, o sistema automaticamente 
aumenta/diminui o nível de modulação e/ou a 
velocidade de codificação à medida que as condições 
do trajeto de rádio são modificadas, permitindo que os 
transmissores e receptores de rádio negociem a 
máxima velocidade de dados que podem suportar 
mutuamente.

Escolha e flexibilidade

As soluções de Microonda Licenciada PTP 800 estão 
disponíveis em vários modelos conforme as diferentes 
bandas RF dentre 6 e 38 GHz, permitindo assim que 
você  cumpra com os requerimentos da aplicação e 
com as regulamentações locais². Todos os modelos da 
família de produtos PTP 800 se integram facilmente a 
sua infraestrutura de rede existente, a fim de 
complementar o investimento realizado em sistemas 
herdados.

Sistema efetivo

O design otimizado do hardware reduz 
consideravelmente o tempo e os custos associados 
com a implantação. A Unidade de Modem Compacta 
ocupa pouco espaço, reduzindo consideravelmente 
a  necessidade de espaço. Projetadas com uma 
arquitetura de montagem dividida que inclui uma 
Unidade de Ambientes Externos (ODU, na sigla em 
inglês) e uma Unidade de Modem Compacta (CMU, 
na sigla em inglês), a ODU e a CMU estão 
conectadas por um único cabo de frequência 

   

•  Backhaul de vídeo, voz e dados Ethernet;
•  Conectividade prédio a prédio;
•  Substituição de linhas dedicadas;
•  Vídeo vigilância;
•  Redundância de rede; 
•  Backhaul LTE/WiMAX;
• Redes de dados sobrepostas.

Os modelos PTP 800 que operam 
nas frequências de 6 - 38 GHz 
estarão disponíveis em uma série 
de versões do produto.
É recomendável verificar a 
regulamentação vigente antes de 
adquirir o sistema.
A Modulação e Codificação 
Adaptativa estará disponivel em 
PTP 800 versão 2.



Se as condições climáticas são boas, o rádio aumentará o 
nível de modulação e/ou a velocidade de codificação para 
melhorar a eficiência espectral e aumentar o rendimento 
total do usuário e a disponibilidade do enlace.

Se a relação sinal/ruído (SNR, na sigla em inglês) de um 
enlace cai abaixo do limite (threshold) que o enlace pode 
suportar, como pode acontecer no caso de fortes chuvas, 
o rádio diminuirá o nível de modulação e/ou a velocidade de 
codificação. A melhora de sensibilidade de recepção 
resultante permitirá que o enlace continue funcionando. A 
ACM e o controle de qualidade de serviço (QoS) otimizado 
permitem o passo de tráfego de alta prioridade, como 
serviços de voz e em tempo real, através do enlace sem 
inconvenientes.

Com a excepcional capacidade de migração de QPSK para 
256 QAM, a tecnologia de modulação e codificação livre de 
erros e o algoritmo sem impactos, o serviço não será 
interrompido quando a modulação passe de um nível para 
outro. Muitos outros sistemas desse tipo demoram vários 
segundos para ajustar o modo de modulação, o que 
provoca interrupções quando os rádios mudam de modo.

Planejamento de enlaces “sem surpresas”

A ferramenta PTP LINKPlanner da Motorola permite 
predizer e otimizar adequadamente o rendimento do 
enlace antes de adquirir o sistema. O LINKPlanner permite 
realizar cálculos para sistemas PTP licenciados e não 
licenciados, 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 realizadas, bem como obter um 
relatório de rendimento detalhado e visualizar sua rede 
sem fio via Google™ Earth; tudo isso com o intuito de 
dinamizar o processo de implantação.  Para simplificar o 
processo de planejamento, o LINKPlanner proporciona 
menus suspensos fáceis de usar e carrega 
automaticamente perfis do terreno e fatores ambientais 
como a diminuição da intensidade da chuva.

Além disso, o LINKPlanner conta com uma função de 
configuração com uma lista completa de materiais de 
microonda licenciada,  simplificando consideravelmente o 
processo de pedidos. Uma vez que se otimiza 
determinado enlace segundo seus requerimentos, o 
LINKPlanner proporciona um relatório com informações 
detalhadas que poderá ser apresentado ao órgão 
regulamentar local para solicitar sua licença.

Gerenciamento de redes de ponta a ponta

O One Point Wireless Manager da Motorola é uma 
completa ferramenta que simplifica as funções de 
gerenciamento e reduz, ao mesmo tempo, o tempo 
requerido para gerenciar a rede sem fio. Uma visão da rede 
sem fio baseada em mapas permite responder aos 
problemas de maneira mais rápida e simples.

Os sistemas PTP 800 também contam com servidores 
Web incorporados que permitem o gerenciamento do 
enlace de maneira local ou remota, e foram desenvolvidos 
para se integrar facilmente aos sistemas de 
gerenciamento de redes baseados na Web ou SNMP. 
Além disso, os sistemas PTP 800 suportam funções de 
gerenciamento tanto dentro quanto fora da banda. A porta 
10/100 Base T local está disponível para gerenciamento 
fora de banda e para acesso local ao rádio quando a função 
fora de banda está habilitada.

Completo portfólio Ethernet Backhaul

A Motorola oferece um portfólio integral de soluções 
backhaul e de conectividade Ethernet ponto a ponto 
otimizadas para IP, que foram desenhadas para 
proporcionar a flexibilidade necessária para afrontar 
praticamente qualquer desafio que apresente o trajeto, 
bem como os requerimentos empresariais e as limitações 
orçamentárias. As soluções de Microonda Licenciada PTP 
800 se integram sem nenhum tipo de inconvenientes com 
as nossas soluções das Séries PTP 300, PTP 500 e PTP 
600 em ambientes sem linha de visada e com linha de 
visada de longo alcance (LOS), bem como em sistemas 
das Séries PTP 100 e PTP 200 em ambientes LOS e com 
linha de visada parcial. A amplia variedade de custos e 
características de rendimento lhe permitem configurar a 
solução que melhor se adapte a sua situação e 
requerimentos específicos.

Coloque os rádios PTP 800 para funcionar

As operadoras de redes estão planejando a migração – ou 
estão migrando – para uma rede com base em IP. Os 
enlaces Ethernet PTP 800 são otimizados para IP. É por 
isso que ajudam a migrar facilmente e sem inconvenientes 
para uma solução à prova de obsolescência e compatível 
com uma ampla variedade de aplicações de backhaul e 
conectividade em diferentes mercados.

Empresas: Os sistemas PTP 800 são ideais para uma 
ampla variedade de funções empresariais de missão 
crítica, como conectividade prédio a prédio, assistência em 
casos de catástrofe, backhaul, redundância e/ou 
capacidade adicional para redes com fio, extensões de 
fibra de última milha e vídeo vigilância. Em se tratando de 
transmitir imagens via backhaul de câmeras de vídeo ou 
conectar um escritório central com uma filial ou um centro 
de serviços, a Série PTP 800 oferece a capacidade, 
confiabilidade e o preço que as empresas desejam.

Educação: As soluções PTP 800 oferecem às escolas e 
universidades uma alternativa muito acessível para 
conectar diferentes distritos educativos e escolas rurais, 
proporcionar conectividade sem fio prédio a prédio e em 
campus, conectar câmeras de vídeo vigilância e transmitir 
comunicações de dados, voz e vídeo via backhaul. Os 
enlaces PTP 800 oferecem uma grande capacidade e uma 
conectividade muito confiável para suportar uma ampla 
variedade de aplicações, tais como: registro de 
estudantes, testes online e acompanhamento de 
desempenho, aprendizagem à distância, apresentações de 
áudio e vídeo, viagens de estudo virtuais e monitoria.

4 É possível que PTP LINKPlanner não realize cálculos para 
todo o portfólio PTP.

Clientes típicos:

•   Organismos educativos;
•   Provedores de serviços de saúde; 
•   Instituições bancárias e
     financeiras;
•   Governo local, regional e
     estadual;
•   Órgãos de transporte;
•   Empresas de serviços públicos;
•   Empresas de petróleo e gás;
•   Provedores de serviços de
     Internet;
•   Operadoras sem fio.



 

Mega capacidade, alta confiabilidade 

e valor excepcional
 

 

Unidades para ambientes externos

Unidade de modem compacta

Governo municipal, regional e estadual: A conectividade 
prédio a prédio e em campus, a transmissão via backhaul 
para câmeras de vídeo vigilância, e a redundância de rede 
para redes com fio, são só alguns dos exemplos das 
muitas aplicações administrativas requeridas pelos órgãos 
municipais, regionais e estaduais para governar e atender 
às necessidades dos cidadãos.  As soluções PTP 800 
oferecem o rendimento, a disponibilidade e a relação 
custo/eficiência que esses órgãos governamentais 
necessitam.

Provedores de Serviços: As soluções PTP 800 ajudam aos 
provedores de serviços a aumentar o número de redes de 
assinantes, estabelecendo ou melhorando serviços em 
áreas sem serviço ou onde o fornecimento de serviços não 
é satisfatório, ou ainda, conectando nós e expandindo os 
serviços a clientes-chave.  Os provedores de serviços 
descobrirão que os enlaces PTP 800 suportam uma ampla 
variedade de aplicações ponto a ponto, como anéis IP de 
alta capacidade, acesso de última milha e conectividade e 
backhaul de microonda de alto rendimento quando o 
espectro não licenciado está congestionado.

Operadoras: O explosivo crescimento da demanda por 
capacidade de dados em redes convergentes, fixas e sem 
fio de última geração precisa de uma resposta rápida, que 
pode ser obtida com uma solução ponto a ponto 
especialmente desenvolvida para otimizar o planejamento, 
o processo de pedidos e a implantação.  Os sistemas PTP 
800 foram desenhados para cumprir com diversos 
requisitos, incluindo a rápida conexão de clientes-chave a 
um núcleo de rede de fibra, o fornecimento de dados a 
partir de uma rede herdada existente ou a construção de 
uma nova rede de última geração.

Valor excepcional

Todos querem aproveitar ao máximo o investimento 
realizado. Em se tratando de valor, a Série PTP 800 se 
destaca por suas excelentes funções capazes de reduzir 
consideravelmente as despesas operacionais e de 
capital. Essas funções incluem:

•  

•  

•   

•  

•  

• 

•  

 

Banda Larga Sem Fio Motorola

As soluções de Microonda Licenciada PTP 800 e as 
soluções das Séries PTP 100, 200, 300, 500 e 600 fazem 
parte do portfólio integral 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.

Escalabilidade de rendimento “Pague à medida que 
cresce”;
Projeto e instalação de sistema otimizados que ajudam a 
reduzir as horas/homem de implantação;
ACM sem erros nem impactos, capaz de maximizar a 
eficiência espectral, melhorar o rendimento total e 
aumentar a disponibilidade sem interrupção do serviço; 
Opções de gerenciamento flexíveis e simples que se 
integram às atividades de gerenciamento de sua rede 
existente;
Ferramenta PTP LINKPlanner para planejar e otimizar um 
enlace antes da implantação e oferecer informações 
com uma lista completa de materiais;
O software One Point Wireless Suite da Motorola, que 
oferece um conjunto de ferramentas para dinamizar e 
simplificar o planejamento e a implantação das redes 
sem fio;
Completo portfólio backhaul que oferece uma grande 
flexibilidade para configurar a solução que melhor se 
adapte às necessidades de sua empresa, às condições 
de trajeto específicas e a seu orçamento.

Informação Adicional

Para obter mais informações 
sobre as soluções PTP 800 da 
Motorola, confira as Folhas de 
Especificações da Série PTP 800.

www.motorola.com/br/BandaLargaSemFio 

MOTOROLA eo logotipo M estilizado são marcas registradas no Escritório de Marcas e Patentes dos Estados Unidos. Todos os nomes de outros 
produtos ou serviços são de propriedade de seus respectivos proprietários. © Motorola, Inc. 2009. Todos os direitos reservados.


	GPS WB PTP 800 BR_port1
	GPS WB PTP 800 BR_port2
	GPS WB PTP 800 BR_port3
	GPS WB PTP 800 BR_port4

