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O maior desafio na implementação do projeto 
era a instalação em si. Com a idade avançada das 
instalações do museu, era importante investir na 
infraestrutura de rede necessária para suportar 
o equipamento digital exigido para satisfazer as 
suas necessidades, mantendo simultaneamente 
a integridade do edifício. Com o acréscimo de 
126.000 metros quadrados e cinco novos pisos, o 
museu inteiro e cada galeria de exibição precisavam 
de atualizações na tecnologia de áudio/vídeo para 
continuar a atender seus patronos.

Estudo de caso: Recreação

Museu de Ciências Naturais de Denver

O Museu de Ciências Naturais de Denver é o recurso líder da região das Montanhas Rochosas 
em educação científica informal. Uma variedade de exibições, programas e atividades 
ajudam os visitantes do museu a vivenciarem as maravilhas naturais do Colorado, do nosso 
planeta e do universo. O Museu aspira criar uma comunidade de pensadores críticos que 
compreendem as lições do passado e agem como administradores responsáveis do futuro.

Ao longo de sua história de 112 anos, o Museu nunca teve um sistema de envio de bipes em 
suas instalações. Atualmente em construção para sua maior expansão até hoje, era evidente 
nos estágios iniciais de planejamento que cada galeria, e o edifício em geral, precisavam de 
uma tecnologia renovadora abrangente. 

O Museu de Ciências Naturais de Denver expande suas instalações e oferece uma 
tecnologia renovadora ao seu edifício de 112 anos 

O DESAFIO

Não podemos 
esperar para 
tirar vantagem 
do sistema 
baseado em 
servidor DSP 
Tesira®. 
Ele fará com que 
economizemos dinheiro, 
espaço de rack e tempo 
de integração. 

–Tim Nicholson
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Tim Nicholson é gerente de tecnologia 
e desenvolvedor de sistemas sênior no 
Museu de Denver. Seu relacionamento com a 
Biamp Systems começou quando o Planetário 
do museu foi renovado em 2007. Naquele 
momento, o museu usava um sistema de áudio 
de 16 canais controlado por uma unidade. 
A unidade falhava com frequência e Tim 
recebeu a tarefa de encontrar uma substituta. 
Foi isto que o levou até a Biamp System e à 
implementação bem‑sucedida do sistema front‑
end AudiaFLEX no planetário. 

Imediatamente após o projeto do planetário, 
a construção em uma nova galeria de exibição 
permanente foi concluída. Esta galeria continha 
um espaço aberto de teatro de improviso 
que precisava de um projeto acústico, bem 
como o áudio de toda a galeria para música, 
mensagens pré‑gravadas e envio de bipes 
gerais. A equipe do museu também sabia que 
eventualmente precisaria de um sistema de 
envio de bipe em todo o museu. Enquanto 
o projeto do planetário foi originalmente 
destinado para ser um sistema autônomo, Tim 
e seus colegas perceberam o potencial com 
os produtos Biamp e decidiram expandi‑lo ao 
realizar a instalação de sistemas AudiaFLEX 
em todas as salas de exibição e espaços de 
eventos ao vivo. 

Assim que o Vocia® Networked Public Address 
e o Vocia Evacuation System ficaram 
disponíveis, o museu decidiu levar vantagem 
de sua arquitetura de rede descentralizada 
para seu sistema de comunicação de todo 
o museu. Em vez de usar o sistema Vocia 
para evacuação de voz, ele foi integrado 
com o sistema Audia® existente para páginas 
em tempo real e reprodução automática de 
mensagens pré‑gravadas para anúncios diários 
e notificações de eventos durante o dia. 

Não foi possível alcançar todas as metas 
com o sistema Audia sozinho, então o museu instalou um sistema Vocia e colocou os 
dispositivos de saída VO‑4 em cada local onde as habilidades de envio de bipes eram 
necessárias. Juntas, as duas famílias de produtos criaram um sistema integrado e foram 
capazes de usar o mesmo alto‑falante e LAN CobraNet®, economizando o tempo do 
museu com instalação e o dinheiro dos custos gerais com equipamentos.

Enquanto completa a construção final no momento desta publicação, o museu 
atualmente está preparando protótipos e explorando vários produtos Tesira®. Quando 
o restante dos equipamentos Tesira forem comprados, instalados e programados, 
a fase final do sistema será lançada em dezembro de 2013. Trabalhando juntos sem 
esforço, espera‑se que a implementação destes três sistemas continue a oferecer 
mais flexibilidade no modo como cada um dos espaços de exposição e do evento são 
utilizados e controlados.

A SOLUÇÃO

O software é 
extremamente 
poderoso, mas 
muito fácil de 
compreender. 
O hardware tem sido duro 
na queda por muitos anos. 
Não tivemos uma única 
falha em nenhuma das 
linhas deprodutos (Audia, 
Vocia e agora Tesira) desde 
que elas foram ligadas.

—Tim Nicholson
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Componentes: 

Audia
- 14 AudiaFLEX

- 52 IP-2 cartões 
- 52 OP-2e cartões

- 5 AudiaEXPI
- 3 AudiaEXPO
- 2 AudiaEXPI-D
- 1 AudiaEXPI/O-2 

O Museu tinha 12 espaços para atualizar, incluindo um cinema IMAX®, galerias de 
exposição grandes e pequenas, corredores e escritórios administrativos. O sistema 
AudiaFLEX foi instalado em nove dos espaços onde o controle de áudio localizado 
e processamento adicional eram necessários, tais como no cinema IMAX e no 
planetário. No escritório de segurança, na cafeteria e nos saguões, onde o controle 
de áudio e o processamento adicional não eram uma necessidade primária, os 
dispositivos VO-4 foram instalados. Uma vez que o sistema Vocia se comunica 
remotamente através da LAN CobraNet para qualquer espaço e é reproduzido nos 
alto-falantes locais sem nenhum software ou hardware adicional, esta configuração 
é conveniente para os usuários do museu e diminui os custos e os requisitos de 
espaço para armazenamento de equipamentos.

O uso de produtos Tesira no museu será fundamental para a sua capacidade 
de suportar todo o roteamento de áudio e diversas mídias em toda a instalação. 
O servidor Tesira-IO permite até 48 canais de entrada e saída de áudio, enquanto 
o EX-MOD e o EX-OUT ampliam exponencialmente os canais disponíveis de 
entrada/saída de áudio. Esta escalabilidade permite que o museu continue 
a satisfazer as suas necessidades de crescimento e as necessidades de seus 
patronos, para a escalabilidade e flexibilidade AV.

ESPECIFICAÇÕES DO SISTEMA

A maior força da instalação é a combinação do Audia e do Vocia para criar uma solução de 
áudio integrada. Os objetivos atuais e futuros de custo-benefício do Museu não podiam ser 
atingidos com um único produto, mas através da combinação de AudiaFLEX e Vocia, estas 
metas foram alcançadas. 

Depois de usar um sistema com falhas e necessidades de reparo e manutenção constantes, 
a equipe do museu ficou encantada com a facilidade com que foi capaz de alterar a 
escala dos seus sistemas, e ajustá-los às suas necessidades exclusivas. Tim programou 
um dispositivo de controle AMX no sistema para que todos os usuários do museu tenham 
algum nível de controle. Seja controlando o volume dos microfones ou ajustando EQs para 
eventos ao vivo, todos os usuários ficam aliviados com a simplicidade em operar e manter o 
sistema.

SOLUÇÃO INTEGRADA MELHORA A FUNCIONALIDADE

Vocia
- 8 VO-4
- 1 VI-6
- 3 VA-8600 
- 1 VA-2060 
- 1 DS-10 
- 1 MS-1

Tesira
- 1 SERVER
- 2 SERVER-IO
- 8 EX-MOD
- 12 EX-OUT
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SOBRE A BIAMP SYSTEMS

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 premiados da Biamp inclui o sistema de mídia Tesira® para rede 
de áudio digital, a plataforma de áudio digital Audia®, os processadores de sinal digital 
Nexia®, o algoritmo AEC Sona™ e o sistema de evacuação por voz e orientação do público 
por rede 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, campi e instalações com vários edifícios.

Fundada em 1976, a Biamp está sediada em Beaverton, no Oregon, EUA, com operações 
adicionais de engenharia em Brisbane, Austrália. Para obter mais informações sobre a 
Biamp, visite www.biamp.com.

A Biamp Systems 
direcionou  
completamente 
todos os seus  
desafios 
e não poderíamos estar 
mais felizes. 

—Tim Nicholson
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