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NOTA DE APLICAÇÃO 

 

Os provedores de serviços com e sem fio oferecem serviço em um ambiente de banda larga 
onde a demanda cresce rapidamente. As tendências da indústria indicam que os 
requerimentos de largura de banda sem fio aumentarão consideravelmente durante os 
próximos quatro ou cinco anos. De fato, a banda larga virou tão essencial que se tornou uma 
necessidade, até mesmo nos contextos econômicos mais adversos. Essa explosão se explica, 
em parte, devido à crescente tendência dos usuários em realizar múltiplas tarefas de forma 
simultânea em diferentes dispositivos de banda larga. Por exemplo, um cliente pode 
descarregar filmes enquanto checa a caixa de seu correio eletrônico com um PDA ou enquanto 
fala através do seu telefone celular. Esses usuários desejam usara Internet em suas empresas 
do mesmo modo que a utilizam em qualquer outro lugar; isto significa grandes mudanças nas 
comunicações nos locais de trabalho e excelentes oportunidades para os provedores de 
serviços que estão equipados para acompanhar o crescimento.

Atingindo locais remotos
Surgem ótimas oportunidades para os clientes de serviços de comunidades rurais. Pois muitas comunidades 
rurais são afetadas pela falta de capacidade de banda larga, sua população é mal atendida, sendo que algumas 
nem contam com acesso de banda larga.  A falta de banda larga em populações mais afastadas prejudicou a 
capacidade de comunicação dos pequenos hospitais, escolas, instituições financeiras e culturais, em 
comparação com as instituições da mesma natureza localizadas em comunidades de maior tamanho e melhor 
conectadas.

Acelerando a adoção de WiMAX e LTE
Por outro lado, as áreas metropolitanas estão se preparando para a implantação generalizada de redes WiMAX 
e LTE. Os fabricantes de produtos eletrônicos do mundo todo anunciaram este novo paradigma, 
desenvolvendo uma lista de laptops, PDA, smartphones e notebooks compatíveis com WiMAX, tanto para 
uso empresarial como pessoal. Ao mesmo tempo, dispositivos compatíveis com LTE estão sendo lançados 
ao mercado. Para aproveitar essas oportunidades e, ao mesmo tempo, manter um modelo comercial rentável, 
os provedores de serviços precisam de uma solução de banda larga sem fio acessível e de rápido lançamento 
ao mercado que aproveite seus investimentos existentes e que se adapte às necessidades do cliente, ainda 
quando essas necessidades sofrem transformações.

Como parte do incentivo econômico, o 
governo dos Estados Unidos alocou $7,2 
bilhões em conceito de subsídios para 
tecnologias de banda larga, parte do qual 
será destinado para áreas rurais.

Fonte:
GigaOM.com, Março de 2009

A União Européia alocou 
aproximadamente £1.000 milhões como 
parte de um projeto voltado para 
fornecer 100% de penetração de 
Internet de banda larga em todo o 
território. “A tecnologia de banda larga 
possui uma importância estratégica, 
devido a sua capacidade para acelerar a 
contribuição destas tecnologias para 
com o crescimento e a inovação em 
todos os setores da economia, bem 
como para com a coesão social e 
regional,” disse a Comissão.

Fonte:
Comissão Européia, Maio de 2009
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Poderosas características que facilitam o crescimento 
Considerando a crescente demanda por banda larga sem fio e o surgimento de redes WiMAX e LTE, a Motorola 
desenvolveu suas soluções de Microonda Ethernet Licenciada Ponto-a-Ponto (PTP) 800 para oferecer aos provedores 
de serviços uma opção de conectividade sem fio com base em IP, capaz de entregar altíssima confiabilidade e alto 
rendimento a um preço acessível. Operando 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, os rádios PTP 800 
maximizam a transferência de dados, voz e vídeo para uma ampla variedade de aplicações de provedores de serviços.

Excelente escalabilidade
Os sistemas PTP 800 oferecem escalabilidade de rendimento “Pague à medida que cresce”, permitindo-lhe assim 
adquirir somente a capacidade que necessita hoje e aumentá-la no futuro. Essa flexibilidade lhe permite reduzir seu 
investimento inicial enquanto projeta seu crescimento futuro.

Migração para redes IP
O extraordinário crescimento da utilização de dados de banda larga pode virar uma importante fonte de lucros para os 
provedores. As redes de circuitos comutados não são as mais indicadas para suportar serviços de banda larga. É por 
isso que muitos provedores começaram – ou estão projetando – a transformação para uma arquitetura de comutação 
de pacotes com base em IP, capaz de entregar banda larga para comunicações de dados em alta velocidade. A 
migração para redes com base em IP está ganhando cada vez mais importância, e as soluções PTP 800, otimizadas 
para IP, podem ajudar nessa transição.

Excelente planejamento e configuração do enlace 
A ferramenta PTP LINKPlanner da Motorola lhe permite predizer de maneira precisa o rendimento do enlace antes de 
adquirir o sistema, de modo que não existam surpresas no momento de implantar seu sistema PTP 800. Com PTP 
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.  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. 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 de 
microonda licenciada.

PTP 800 para provedores de serviços 
As soluções de Microonda Licenciada PTP 800 da Motorola lhe permitem ampliar sua rede de assinantes em termos 
econômicos, enquanto estabelece ou estende a entrega de serviços em áreas sem serviço ou onde o fornecimento 
de serviços é insatisfatório. Como líder do mercado de soluções de banda larga sem fio, podemos ajudá-lo a planejar 
e implantar sistemas sem fio acessíveis, confiáveis e de alto rendimento e atender assim à crescente demanda por 
serviços de banda larga. Além do mais, os enlaces Ethernet sem fio licenciados PTP 800 são uma solução avançada, 
que proporcionam uma rota de migração simples e harmoniosa para uma rede de última geração com base em IP.

Banda Larga Sem Fio Motorola
As soluções da Série PTP 800 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.

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 
   242 kph (150 mph);
•  Gerenciamento flexível de
   redes sem fio;
•  Latência até < 115 µs em 
   máxima capacidade.

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

www.motorola.com/br/BandaLargaSemFio 
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Aplicações típicas: 

 
• Backbone sem fio;
• Acesso de última milha;
•  Substituição de linhas
   dedicadas;
•  Backhaul de alto rendimento;
•  Anel IP de alta capacidade;
•  Conectividade em caso de
   congestionamento de espectro.


	GPS WB Serv Prov AN 070909_port1
	GPS WB Serv Prov AN 070909_port2

