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Com uma indústria de petróleo em expansão e uma economia forte local, Calgary é a cidade 
que mais rapidamente cresce no Canadá. Com a expansão da população, líderes na cidade 
começaram a atualizar a infraestrutura existente para acomodar o constante aumento no 
número de residentes. Uma nova linha foi incluída no sistema de veículos leves sobre trilhos 
da cidade (C-Train), e as estações mais antigas - nas quais não haviam sido feitas muitas 
modificações desde os anos 80 - receberam melhorias que eram necessárias. Em resposta 
ao aumento no numero de passageiros, os trens aumentaram de três para quatro vagões, 
e as plataformas para três carros existentes também aumentaram de modo a acomodar 
essa mudança. Anteriormente à reforma, as estações C-Train existentes estavam utilizando 
equipamentos ultrapassados, ineficientes e não mais adequados aos padrões atuais de 
reação a emergências. 

A equipe de suporte da Biamp foi muito 
eficiente e profissional fornecendo as respostas 
e o suporte que eram necessários em um projeto  
de instalação com programação apertada. 
–Leon Tippett, Gerente de Integração Audiovisual
United Systems Group

Estudo de caso: Transporte

Sistema de Veículos Leves sobre Trilhos de 
Calgary
O Calgary LRT instala uma nova solução de áudio para melhorar a experiência de 
comutação para centenas e milhares de passageiros. 
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O sistema de veículos leves sobre trilhos de Calgary foi um dos primeiros na América do 
Norte, e permanece entre os mais movimentados do continente. A Linha Nordeste do 
sistema foi inaugurada em 1985, e muito da tecnologia da linha se manteve inalterada 
desde a sua inauguração. Como resultado, as comunicações eram ineficientes e não 
confiáveis, e as mensagens eram frequentemente incompreensíveis ou inaudíveis. Apesar 
de que o sistema de áudio original era capaz de transmitir mensagens pré-gravadas como 
as novas chegadas de treins, assim como páginas ao vivo e anúncios de segurança, a sua 
funcionalidade era limitada. Ruídos e interferência eram comuns. Para continuar a servir 
a crescente população, a Linha Nordeste exigia melhorias significativas no áudio e a 
habilidade de unir-se ao sistema no futuro para emergências. 

Os trens do sistema de veículos leves sobre trilhos viajam por diversos bairros, incluindo 
parques industriais e áreas residenciais. Dessa forma, a habilidade de instalar sensores de 
ruído ambiente e ajustar o volume dos alto-falantes baseado no nível de ruído ambiente em 
um determinado momento era vital para garantir que os anúncios fossem suficientemente 
altos e claros para serem ouvidos durante as horas mais movimentados do dia, assim 
como durante a noite quando as áreas circundantes estivessem silenciosas. Por exemplo, 
a estação de trem adjacente ao estádio esportivo do centro da cidade é tipicamente 
silenciosa, mas os ruídos ambientes de pessoas e do tráfego aumentam significativamente 
quando há partidas de hóquei. Manter a funcionalidade do sistema durante o processo 
de modernização foi um requisito chave, significando que a nova instalação teve que 
ser instalada e completada antes da remoção de quaisquer equipamentos preexistentes. 
Todas as estações precisavam se manter abertas e operantes durante as reformas, 
sem interrupções para os passageiros ou horários. Como as estações se encontram em 
ambiente externo, e dessa forma estão expostas a condições climáticas agressivas durante 
boa parte do ano, quaisquer novos equipamentos precisavam ter a capacidade de suportar 
temperaturas extremas, vento intenso e precipitação. 

O DESAFIO

A Vocia forneceu a solução que precisávamos 
em uma situação de trânsito desafiadora
envolvendo múltiplas estações de ambiente externo que são 
expostas a condições climáticas adversas em boa parte do ano. 

–Leon Tippett, Gerente de Integração Audiovisual
United Systems Group
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SOLUÇÃO

A cidade de Calgary precisava de uma solução flexível e robusta que fornecesse 
funcionalidades como paging zoneado e capacidade de utilização de mensagem pré-
gravada e ao vivo para acomodar as necessidades crescentes de transporte público. A 
família Biamp Systems' Vocia® foi escolhida pela sua flexibilidade e escalabilidade, assim 
como a habilidade de gerir o software a partir de um escritório central, ao invés de viajar 
até cada estação individual para realizar diagnósticos de sistema, mudanças e ajustes. A 
instalação incluía as estações Rundle, Marlborough, Franklin, Barlow/Max Bell, Calgary Zoo 
e Bridgeland/Memorial ao longo da Linha Nordeste. Apesar de apenas seis estações C-Train 
45 terem recebido a modernização inicial, a Vocia permite a fácil expansão para linhas 
adicionais ou ao longo de todos os 58.6 quilômetros  (36.4 milhas) do sistema de trens. 
Cada estação foi adaptada com um dispositivo de interface VI-6, dois amplificadores, VA-
8600, dois dispositivos ANC-1 de compensação de ruído ambiente, 16 módulos de suporte 
amplificadores AM-600 e 16 dispositivos de final de linha ELD-1. Adicionalmente, em cada 
estação foram instalados 14 alto-falantes JBL, dois microfones Crown PZM-11 e um rack com 
montagem em parede e projetável para fora Middle Atlantic DWR 24-22. 

Mesmo todas as estações estando completamente reformadas, apenas pequenas seções 
podiam ser fechadas a qualquer momento - e apenas por breves intervalos - para evitar 
interromper o serviço. Os passageiros podiam continuar a utilizar as estações ao longo da 
instalação, e os trens mantiveram os seus horários normais. Pelo fato de as estações terem 
se mantido em operação durante a modernização, o equipamento de áudio original foi 
utilizado até que o novo sistema foi inaugurado. Um desafio enfrentado foi que a maioria 
das estações possuíam um espaço limitado em cada sala de equipamento para acomodar 
os equipamentos necessários do sistema original. Isso provocou uma interferência estática 
e dificuldades para acessar e operar o equipamento. Escolher a Vocia permitiu ao projeto 
maximizar espaços disponíveis e ao mesmo tempo ganhar mais funcionalidades de sistema, 
tudo sem comprometer a qualidade ou a flexibilidade. 

Para complementar o novo sistema de áudio, cada plataforma recebeu uma melhoria 
significativa na aparência que incluiu novos assentos, nova iluminação, abrigos atualizados 
e sinais digitais integrados. Como um serviço complementar para a equipe da C-Train, a 
Biamp enviou um representante para Calgary e forneceu aulas de treinamento e instruções 
no local para técnicos do sistema. Esse treinamento permitiu que os técnicos do C-Train 
pudessem resolver os problemas do sistema e detectar possíveis problemas antes de estes 
se tornarem perceptíveis para os passageiros ou interferirem com os horários dos trens.

ESPECIFICAÇÕES DO SISTEMA

EQUIPAMENTO POR ESTAÇÃO:

• (16) Vocia AM-600
• (1) Vocia VI-6
• (2) Vocia VA-8600
• (2) Vocia ANC-1
• (16) Vocia ELD-1

EQUIPAMENTOS ADICIONAIS:
• (14) JBL AWC-82 (Alto-falantes para todas as condições climáticas)
• (2) Crown PZM-11 (Microfones)
• (1) Middle Atlantic DWR 24-22 (Rack montável em parede)



BIAMP SYSTEMS  |  Sistema de Veículos Leves sobre Trilhos de Calgary Página 4

CONCLUSÃO

O trânsito de Calgary apreciou a facilidade de uso do Vocia, assim como o aumento na 
eficiência e a melhoria na comunicação que este oferece. Uma vez que as linhas de fibra 
estejam instaladas para o controle do supervisor e aquisição de dados do sistema de reação 
a emergências (SCADA), os operadores irão integrar o sistema de trânsito geral. Com Vocia, 
os gerentes de trânsito podem operar todos os elementos de um local central, permitindo 
que ocorram anúncios ou mudanças na programação em tempo real. Antes de modernização, 
todas as alteraçãoes precisavam ser feitas nas estações individuais. 

A Biamp ofereceu uma solução de áudio que ajua a melhorar a experiência de comutação para 
as cententas de milhares de pessoas que utilizam o C-Train a cada dia, e suporta expansão 
futura à medida que as necessidades de trânsito de Calgary continuem a se expandir.

A Biamp fornece o 
suporte e os produtos 
para criar uma 
solução superior.
Isso torna a minha vida muito mais 
fácil. O cliente ficou satisfeito com 
a flexibilidade, funcionalidade e 
facilidade de expansão do Vocia.

–Leon Tippett
Gerente de Integração Audiovisual, 
Unified Systems Group

A Biamp Systems é um fornecedor líder de sistemas inovadores de rede de mídia que 
alimentam as instalações de áudio/vídeo mais sofisticadas do mundo. A empresa é 
reconhecida mundialmente por entregar produtos de alta qualidade e fornecer suporte de 
cada produto com um compromisso de serviço ao cliente excepcional.

O conjunto de produtos premiado da Biamp inclui o sistema de mídia Tesira® para as 
redes de áudio digital, a Plataforma de Áudio Digital Audia®, os processadores digitais de 
sinal Nexia®, a tecnologia de AEC Sona™ e o Endereço Público de Rede e o Sistema de 
Evacuação de Voz Vocia®. Cada um tem seu próprio conjunto específico de recursos, que 
podem ser personalizados e integrados em uma grande variedade de aplicações, incluindo 
salas de reuniões corporativas, centros de conferências, casas de espetáculos, tribunais, 
hospitais, centros de transporte, campus e instalações com vários edifícios.

Fundada em 1976, a Biamp está sediada em Beaverton, Oregon, EUA, com operações 
adicionais de engenharia em Brisbane, Austrália. Para obter mais informações sobre a 
Biamp, visite o site www.biamp.com.
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