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Paisagens sonoras, a maior instalação 
multi-toques do mundo
Como Tesira® trouxe o áudio receptivo ao QUT Cube

Estudo de caso: Educação

Quando foi a última vez que você pôde estar ao lado de uma baleia em tamanho natural 
apreciando os sons de um ecossistema subaquático? Qual a sensação de se sentar atrás 
do volante de um carro movido a energia ecológica? Você já brincou com as propriedades 
químicas de uma pintura do século XVIII? Com dois andares e 14 metros de largura, o Cube 
na Queensland University of Technology (QUT) da Austrália (QUT) é um parque de diversões 
virtual de descobertas. Considerada a maior tela interativa do mundo, a atração em forma 
de bumerangue, permite que visitantes interajam diretamente com enormes exposições 
como um recife virtual, um simulador de condução eficiente em termos energéticos e um 
laboratório de física onde os participantes criam e desmontam uma série de objetos para 
aprender mais sobre as maravilhas da ciência. O Cube combina imagens projetadas, dezenas 
de monitores interativos e um sistema de som ambiente que fornece aos participantes uma 
experiência abrangente e altamente educativa.

"A ideia de uma tela interativa fazia parte de uma visão para colocar nossa universidade 
na vanguarda da inovação e da pesquisa", afirma Gavin Winter, gerente de projeto do Cube 
na QUT. "Já sendo líder nos campos da ciência e da engenharia, a QUT estava buscando 
um modo tangível de mostrar para a comunidade local, futuros estudantes e para o mundo 
inteiro que somos capazes de produzir ideias incríveis que podem captar a atenção das 
pessoas para aprender mais ativamente sobre as maravilhas da ciência. Mas isso poderia ser 
conquistado somente com a criação de algo realmente único. Discutimos durante semanas, 
produzindo algumas ideias muito criativas que acabaram nos levando a um cubo gigante 
animado que desenhamos em um guardanapo. Tivemos a ideia e em seguida tudo o que 
precisávamos era encontrar parceiros, tecnologia e conhecimento para torná-la realidade."

-Shannan Brooksby 
Especialista de soluções 
de tecnologia ProAV Solutions

O principal motivo 
que nos levou 
a escolher a 
plataforma Tesira 
de Biamp foi a 
flexibilidade áudio.
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Com a tecnologia seguindo seu caminho profundo dentro das universidades, as instituições 
estão buscando conceitos inovadores que permitam que seus estudantes, professores e 
marcas se destaquem no competitivo mercado global. Este projeto conquistou tudo isso. 
"O Cube foi um empreendimento e investimento significante por parte da universidade," 
continuou Winter. "Além de mostrar o potencial de nossa universidade, o foco principal do 
projeto era permitir que instalações interessantes pudessem alcançar novas gerações de 
estudantes, encorajando-os a considerar uma carreira no campo da ciência e da engenharia. 
Já que o público jovem está imerso na tecnologia com cada aspecto de sua vida, estabelecer 
uma ligação significa selecionar soluções sofisticadas que realmente estimule a imaginação." 

Com um total de seis zonas de visualizações separadas, a instalação de AU$ 3,5 milhões 
combina imagens projetadas para criar um vídeo animado fluido na tela de dois andares. 
20 painéis touchscreen permitem que os usuários interajam e controlem o conteúdo movendo 
os próprios dedos através das telas. Todas as imagens respondem em tempo real através da 
tecnologia de câmeras infravermelhas incorporadas diretamente nos painéis. Estes painéis 
captam tanto a presença física dos participantes quanto os movimentos de suas mãos, 
permitindo que o integrador ProAV Solutions alinhe as telas sequencialmente para uma 
experiência realmente interativa. Com as telas interativas em suas posições, os designers 
do projeto se deram contam que eles precisavam de uma solução áudio de peso que 
acompanhasse o ritmo das incríveis tecnologias visuais para completar a experiência interativa 
dos visitantes do Cube. 

O DESAFIO

-Shannan Brooksby 
Especialista de soluções de tecnologia  
ProAV Solutions

Em termos de qualidade de som, a solução Biamp nos permitiu 
encontrar a atmosfera exata que necessitávamos para 
este tipo de projeto, fazendo com que os visitantes pudessem 
caminhar pela exposição sem serem perturbados por sons invasivos.
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"O desafio chave para uma experiência vídeo tão imponente foi a projetação de um 
sistema de som que pudesse lidar com a tarefa exigente de seguir as imagens dentro 
de uma configuração tão complexa," afirma Shannan Brooksby, Especialista de soluções 
de tecnologia na ProAV Solutions. "Isto significava escolher uma solução que fosse não 
apenas extremamente flexível, mas também tivesse um alto nível de personalização, 
permitindo que pudéssemos fazer ajustes às propriedades do sistema de som 
de forma fácil para adequar às considerações do espaço. Para atender essas 
necessidades, a equipe escolheu o processor áudio digital Tesira® da Biamp Systems, 
que permitiu a criação de uma experiência única de áudio guiado para cada usuário, 
independentemente do que estiver acontecendo em outra área da tela. 

Trabalhando dentro de uma estrutura feita de pedra e concreto, onde paredes de formas 
diferentes podem impactar a integridade sonora da instalação, ProAV exigiu uma 
solução áudio que pudesse circundar os participantes, contornando as limitações 
acústicas da área para criar uma exibição com sonoridade perfeita. O processor áudio 
digital Tesira® de Biamp Systems permitiu a criação de uma experiência única de áudio 
guiado para cada usuário, independentemente do que estiver acontecendo em outra 
área da tela. Integrado com mais de 25 alto-falantes dipolo ocultos, o sistema de som 
fornece sinal digital em rede para processar configurações personalizadas e o poder 
bruto de processamento necessário para transmitir o som através de aproximadamente 
96 entradas e 80 saídas. 

"O principal motivo que nos levou a escolher a plataforma Tesira de Biamp foi a flexibilidade 
áudio.", adicionou Brooksby. "Pudemos facilmente introduzir novos sinais áudio com 
o progresso do projeto e distribui-los a cada uma das telas sem muitos ajustes ou 
intervenções. Isso fez desta solução mais "chave na mão" do que um sistema projetado 
para lidar com instalações de grande escala, o que foi imensamente útil na implementação 
de um design tão complexo. Em termos de qualidade de som, a solução Biamp nos permitiu 
encontrar a atmosfera exata que necessitávamos para este tipo de projeto, fazendo com que 
os visitantes pudessem caminhar pela exposição sem serem perturbados por sons invasivos. 
Este equilíbrio baseado nas respostas do som e do ambiente áudio cria uma obra de arte 
realmente coerente e a resposta de nossos usuários têm sido extremamente entusiasmante."

SOLUÇÃO

ESPECIFICAÇÕES DO SISTEMA

COMPONENTES: 

(4) Tesira SERVER-IO AVB

• (4) Cartões DSP-2

• (24) Cartões SIC-4

• (20) Cartões SOC-4

(1) NETGEAR® GST724 AVB Comutador
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DESIGN COMPLETO BENEFICIA A COMUNIDADE

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

O conjunto de produtos premiado da Biamp inclui o sistema de mídia para as redes de áudio 
digital Tesira®, 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 pode ser 
personalizado e integrado em uma grande variedade de aplicações, incluindo salas 
de diretoria corporativa, centros de conferências, casas de espetáculos, tribunais, hospitais, 
centros de transporte, campus e instalações com vários edifícios.

Fundada em 1976, a Biamp, com sede em Everton, Oregon, EUA, conta com instalações 
operativas de engenharia em Rochester, Nova York, USA e em Brisbane, Austrália. Para obter 
mais informações sobre a Biamp, visite www.biamp.com.

SOBRE A BIAMP SYSTEMS

Projetado ao longo de um período de dois anos, o Cube permite que professores 
e estudantes descubram ativamente o potencial inovador da comunidade científica 
de QUT. Um fluxo constante de professores usa atualmente a instalação para continuar 
seus planos de aulas diretamente nas paredes da instalação, que permite que eles 
tenham acesso a imagens foto-realistas em movimento, ambiente de som nítido 
e interação com base nas respostas e que oferece às novas gerações de acadêmicos uma 
experiência única sensorial que estimula a imaginação científica. 

"O aspecto visual do espaço possui um impacto imediato em nossos visitantes," afirma 
Winter. "Não podemos esquecer que é o som que completa a inteira experiência. 
Daqui pra frente, o áudio continuará a desempenhar uma parte integral do projeto 
com a implementação de novas instalações. O sistema Biamp nos permitirá de crescer 
e incluir novas exposições que levarão a visão do Cube mais além, proporcionando 
experiências profundas, memoráveis que promovem o amor pela ciência." 

Tesira nos oferece 

uma paisagem 
sonora cativante e 
de áudio receptivo.

-Shannan Brooksby  
Especialista de soluções de tecnologia 
ProAV Solutions
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