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Universidade de Hong Kong 
Estudo de caso: Educação

Universidade de Hong Kong instala Tesira® na Grand Hall multiuso com capacidade 
para 750 pessoas

Fundada em 1911, a Universidade de Hong Kong (HKU) é os mais antigo instituto de ensino 
superior da região. Atualmente, a HKU é internacionalmente reconhecida como uma 
universidade abrangente, concentrada na pesquisa, com muitos acadêmicos e realizações 
feitas em seu nome. A HKU esforça-se para atrair e incentivar estudiosos proeminentes 
em todo o mundo por meio da excelência e inovação no ensino, aprendizagem, pesquisa 
e troca de conhecimento. Seus alunos se esforçam para contribuir para o avanço da 
sociedade, tornando-se líderes de importância regional e global.

A Biamp é nosso provedor de DSP 
e o Tesira é de longe a única escolha para áudio de qualidade, 
preparada para o futuro.
– Roy Lo China-Tech Engineering Co., Ltd
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Em 2012, oficiais do governo de Hong Kong anunciaram uma nova política de educação, 
fazendo com que a HKU expandisse o seu currículo e lançasse um programa de 
graduação de 4 anos. Para acomodar o crescimento inevitável da população no campus 
com a chegada de estudantes, funcionários e professores, a HKU precisava expandir as 
suas instalações. 

A Grand Hall no centro de palestras Lee Shau Kee é um espaço de apresentação com 
capacidade para 750 pessoas que precisava acomodar uma ampla gama de funções: 
sessões de cinema, discursos e palestras, apresentações musicais, apresentações 
profissionais e videoconferências. 

O DESAFIO

A HKU provavelmente não
vai precisar utilizar todos
os canais 420x420 (AVB),
mas caso seja necessário, o Tesira irá 
disponibilizá-los. 

– David King, Consultor sênior 
Shen, Milsom & Wilke
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O designer Shen, Milsom & Wilke e o integrador 
China-Tech Engineering Co., Ltd, selecionaram um 
sistema que permitia um alto número de canais, 
QoS (qualidade de serviço) garantida, instalação 
rápidas e parametrização fácil para a Grand Hall. A 
única solução que poderia acomodar aos diversos 
requisitos de áudio do espaço era um DSP de AVB 
(Bridging de áudio e vídeo). O Biamp Tesira® foi 
selecionado como a solução do sistema.

O sistema Tesira usa o AVB para transportar fluxo 
de dados de mídia de baixa latência sincronizados 
(áudio, vídeo, e-mail, etc.) sobre as redes Ethernet 
da HKU. A equipe técnica da HKU pode controlar e 
monitorar o DSP Tesira usando um PC montado em 
rack em sua sala de controle. O sistema Tesira da HKU conecta-se com cada equipamento 
de terceiros na Grand Hall, incluindo consoles digitais, software de controle, alto-
falantes e microfones. Usando predefinições facilmente personalizáveis, cada aspecto 
da experiência de áudio pode ser convenientemente e efetivamente controlada e 
monitorada a partir de um único local ou remotamente via PC.

A SOLUÇÃO

ESPECIFICAÇÕES DO SISTEMA

As placas de I/O no SERVER-IO suportam até 420x420 canais de entradas 
e saídas de microfone/linha. Os cartões SEC-4 fornecem 4 canais de entrada 
com cancelamento de eco acústico (AEC) SonaTM e também apresentam 
o algoritmo Biamp SpeechSenseTM, que reforça o processamento de fala ao 
distinguir com precisão fala humana e ruído. A placa de rede SCM-1 permite 
que a HKU interopere seu sistema Tesira de AV com equipamentos não AVB 
operando com CobraNet®.

O expansor modular EX-MOD amplia os canais disponíveis de I/O de áudio 
e pode ser ajustado com facilidade, enquanto a HKU continua a crescer 
e adicionar funcionalidades ao seu sistema AV. Os expansores EX-IN e EX-OUT 
fornecem 4 canais de entrada e saída respectivamente, enquanto o expansor 
EX-LOGIC fornece lógica 16 GPIO.

(2) SERVER-IO 
• (2) Cartões AVB-1
• (1) Cartão SCM-1
• (2) Cartões SEC-4
• (10) Cartões SIC-4
• (10) Cartões SOC-4

(1) EX-MOD
• (3) Cartões EOC-4

(1) EX-IN
(1) EX-LOGIC
(2) EX-OUT
(1) Switch Netgear® GS724T AVB

Componentes: 
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A Grand Hall da HKU é um modelo superior de interoperabilidade irrestrita de AVB. Embora 
o extenso número de canais 420x420 AVB provavelmente esteja além das necessidades 
para o seu uso atual, a HKU tem investido em seu futuro com a instalação do Tesira e não 
precisará se preocupar com problemas de crescimento quando estiverem prontos para 
expandir seu sistema AV. A Hall é um bom exemplo de como o Tesira pode ser usado em 
um espaço menor, sabendo que ele também pode ser ampliado para grandes estádios e 
outras estruturas de maior porte.

AVB SUPORTA CRESCIMENTO FUTURO

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