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1. Introdução
O objectivo deste documento é descrever as especificações das interfaces de cliente de modems ADSL, no
âmbito da oferta ADSL da AR Telecom. Actualmente, as interfaces disponíveis são:
•

USB;

•

Ethernet.

2. Interface USB
O modem ADSL utiliza a interface USB que no mínimo cumpre a norma USB v1.1 de 23 de Setembro de
1998, cujas principais características são:
Débitos binários em Half Duplex até 12 Mbps;
O modem é alimentado com alta potência: 5V ± 5%;
Corrente de alimentação: 500mA;
Corrente de alimentação com o equipamento em modo de suspensão: 2,5mA;
Ficha USB do tipo A para ligar ao PC do cliente, que está apresentada na figura 1;
Comprimentos de cabo até 3m.
Tipicamente os modems ADSL utilizados pela Ar Telecom têm interfaces USB V2.0 em que a principal
vantagem reside no aumento do débito binário que vai até 480Mbps para ligações half duplex.

Figura 1 – Fichas USB do tipo A e do tipo B (da esquerda para a direita, respectivamente).
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3. Interface Ethernet
O modem ADSL utiliza a interface Ethernet, apresentada na figura 2, que no mínimo suporta velocidades
de 10Mbps utilizando um porto Half Duplex 10Base-T. Tipicamente, os modems ADSL utilizados pela Ar
Telecom têm interfaces Ethernet 10/100 com portos Half Duplex 10Base-T e 100Base-TX.
O modem ADSL pode ter um HUB incorporado (com vários portos Ethernet), permitindo assim a ligação
directa a vários PC’s de clientes.
As interfaces Ethernet utilizadas pelos modems ADSL da Ar Telecom cumprem a norma IEEE 802.3.

Figura 2 – Conectores macho e fêmea RJ45 para ligações Ethernet (da esquerda para a direita,
respectivamente).
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