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Como os codecs IP transformam as 

externas de rádio
Um codec IP compacto usa uma tecnologia poderosa e é um recurso essencial com valor 
comprovado em transmissões externas para rádios, em tempo real. Agora surgiu uma interação 
de tecnologias inovadoras para dar às estações de rádio uma nova e importante vantagem 
competitiva 
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As estações de rádio que utilizam 
o protocolo IP para transmissões 
externas confiáveis, flexíveis, têm 

algo novo no horizonte.
 
O valor inerente a redes IP flexíveis para 
estações de rádio é bem conhecido. 
O uso de codecs portáteis para trans-
missões remotas tem novos recursos 
avançados muito interessantes para as 
emissoras.

Muitos codecs IP no mercado são fáceis 
de configurar e operar. E eles dão mais 
flexibilidade às emissoras que buscam 
transmissões externas eficazes e con-
fiáveis.

Um exemplo é a empresa de mídia aus-
traliana, Crocmedia, que vem transmitin-
do a final do Super Bowl nos últimos seis 
anos — ao vivo para a Austrália, a 14.000 
 
Outro exemplo é o programa da rádio 

LPFM que é transmitido de diversos locais, 
e essas viagens necessitam ter um sistema 
de transmissão que caiba na bagagem 
de mão — e que tenha baixa latência de 
chamadas telefônicas e áudio de alta-quali-
dade e confiável.

O que atende essas necessidades — e 
muitas outras — é a tecnologia de Codec 
IP remoto. As emissoras já sabem que co-
decs IP remotos são fáceis de configurar 
e operar e que oferecem diversas opções 
de conexão IP, para transmissões remotas 
estáveis.

Mas a próxima etapa da tecnologia apre-
senta novas possibilidades. Uma nova 
leva de tecnologias oferece mais que 
apenas codecs IP. Já existem equipamen-
tos portáteis completos que realizam 
a transmissão remota por streaming, 
gravação e reprodução de áudio.

Um codec IP já permite uma sofisticada e 
confiável transmissão remota com recur-
sos de gravação, reprodução, streaming 
e controle. Este ebook da Radio World e 
da Tieline apresenta estas possibilidades, 
discutindo:

• Como a tecnologia de codec IP remo-
to vem sendo usada com sucesso nas 
externas;
• Por que IP frequentemente é a opção 
ideal para radiodifusores que buscam 
uma conectividade confiável com áudio 
de alta qualidade;
• Quais recursos avançados estão sendo 
implantados para transmissões externas.

Na página 3 deste ebook, um apresen-
tador de rádio descreve como um codec 
IP remoto o ajudou a transmitir de todo 
o mundo — operando inclusive com 
as conexões mais complicadas que ele 
enfrentou.

Na página 5, um engenheiro com mais 
de 25 anos de experiência explica como 
codecs IP remotos facilitam tudo, de co-
decs remotos na estação até a cobertura 
de eventos esportivos, mesmo quando 
outras emissoras encontram grandes 
dificuldades de conexão no mesmo local.

E na página 7, um radiodifusor interna-
cional conta como ele vem usando a tec-
nologia de codec IP para transmitir um 
dos maiores esportivos eventos do ano, 
do outro lado do mundo. Na página 8, 
uma estação de rádio local mostra como 
se pode conseguir um grande impacto 
sem ter de ir muito longe.

Se áudio-por-IP é a infraestrutura de rede 
de transmissão do futuro, os recursos nos 
novos codecs IP remotos são sua pas-
sagem para chegar lá. Leia as matérias 
para saber mais.

Paul McLane
Editor-chefe/Diretor de redação
Radio World
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“Pergunte ao Noah” escolhe o 
Tieline ViA para externas globais

Ele viaja por todo o planeta transmitindo para ouvintes em Sydney e Am-
sterdã. Por que a transmissão mais desafiadora é de um lago local? 
E como resolver os problemas?

GRAND FORKS, N.D. — Em 2017 
terminou o “Linux Action Show”, o 
podcast em Linux que estava no ar há 
mais tempo. Como antigo apresenta-
dor eu desejava continuar a criação 
de conteúdo sobre Linux e tecnolo-
gias de código aberto. Eu apresentei 
uma ideia à estação local LPFM: um 
programa ao vivo, conversando com 
os ouvintes sobre temas variados.

Em poucas semanas o “Pergunte ao 
Noah” estava pronto, com data mar-
cada para começar, mas ocorreu um 
grande problema: Eu ainda admin-
istrava minha empresa, e para isso 
viajava frequentemente pelo país, às 
vezes com pouco ou nenhum plane-
jamento prévio.

NO AR
Eu precisava de um sistema de trans-
missão portátil, com baixa latência 
para poder conversar com ouvintes 
por telefone e, o mais importante, 
um áudio confiável com alta qual-
idade. E que pudesse ser ligado e 
entrar no ar em 10 minutos. Eu sabia 
do que necessitava; Mas não sabia se 
isso já existia.

A resposta caiu no meu colo quando 

estava trabalhando em minha em-
presa. Um hotel instalou um sistema 
de transmissão para outra estação de 
rádio transmitir uma 

externa ao vivo.
O engenheiro da estação me enviou 
um e-mail com as modificações de 
firewall e roteador que necessitava. 
Quando vi como aquele apresen-

tador de rádio ligou um Tieline 
Commander G3, plugou um fone de 
ouvido e entrou ao vivo em menos 
de dois minutos, eu saiba que tinha 
de conhecer a Tieline.

Naquela noite eu pesquisei na 
Internet sobre a empresa e vi um 
link para experimentar o equipa-
mento gratuitamente. Até então eu 

Por: Noah J. Chelliah, apresentador de “Pergunte ao Noah”
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imaginava que os equipamentos de 
codecs IP eram todos como o Ipdtl 
ou o SourceConnect Now. (Eu estava 
errado.) Alguns dias depois eu estava 
com os codecs ligados na mesa de 
nosso estúdio e transmitindo meu 
programa ao vivo.
 
Fiquei convencido. Eu enviei um 
arquivo de áudio a meu produtor 
e passei os próximos 15 minutos 
tentando convencê-lo de que aquilo 
foi gravado de fora do estúdio. Uma 
transmissão externa. A qualidade me 
convenceu.

Eu busco a maior qualidade possível. 
É bem clara a diferença de qualidade 
entre o sistema da Tieline e codecs 
por software. É impressionante, de-
pois que você ouve o áudio cristalino 
dos produtos da Tieline, não quer 
mais saber dos outros. Conversando 
naquela noite com minha esposa 
por Skype tentei me convencer de 
que o áudio era “bom”. E tentei me 
convencer de que poderia continuar 
trabalhando com um dos diversos 
codecs por software WebRTC . Depois 
de ouvir a qualidade da Tieline, você 
não quer mais voltar aos sistemas 
anteriores.

A DECISÃO DE COMPRA
Sim, é verdade que a decisão de 
adquirir um equipamento caro vai 
além da boa qualidade do produto. O 
suporte da Tieline tem sido fantásti-
co. Jacob Daniluck respondeu paci-
entemente meus diversos e-mails e 
telefonemas. Nós discutimos umas 10 
opções até chegar à decisão final de 
compra do ViA.

Como ele tem portas Ethernet re-
dundantes, não me preocupei com 
a confiabilidade da conexão nos 

diversos eventos de Linux que trans-
miti. No verão, com um chipset Wi-Fi 
conectado a uma rede Wi-Fi, transmiti 
o programa ao vivo do furgão de ex-
terna no lago, em vez de ter de dirigir 
duas horas e meia até o estúdio.

Com um compressor e processamen-
to de áudio incorporados, só precisei 
de um microfone, fones de ouvido e 
o ViA em um case Pelican 1510.

Viajei por todo o mundo. Já transmiti 
ao vivo de Sidney, Tóquio, Amsterdã 
e em todos os Estados Unidos. Mas 
as transmissões mais desafiadoras 
foram do meu retiro no lago. Eu 
precisava colocar o celular um uma 
posição exata para conectar à rede 
LTE, e sem garantia de estabilidade. O 
codec ViA e o Music PLUS da Tieline 
funcionaram sem problemas. Eu 
transmiti horas e horas de programas 
com algumas das piores conex-
ões de internet no país, sem que a 
transmissão caísse. Meu Tieline ViA 
me manteve sempre no ar; simples 
assim.

Após meu sucesso inicial com o 
sistema Tieline a KEQQ(LP) adquiriu 
um Bridge-IT XTRA e um Commander 
G3 para todos os seus apresentado-
res poderem transmitir ao vivo de 
externas. O “Pergunte ao Noah” agora 
é transmitido ao vivo da Altispeed 
Technologies em um estúdio que 
montei com minha equipe.

A estação LPFM também adquiriu 
um Bridge-IT para conectar meu 
estúdio personalizado à estação 
de rádio. Eu ainda faço metade de 
minhas transmissões utilizando o 
Tieline ViA, seja em locações exter-
nas ou de um quarto de hotel. Meus 
ouvintes não sabem se estou dentro 

ou fora do estúdio se eu não disser. 
Às vezes usamos fones com micro-
fone para que as pessoas vejam que 
estamos realmente fora do estúdio. 
Meu público-alvo entende muito de 
tecnologia.

Não posso dizer a eles qual é a mel-
hor tecnologia se eu estiver usando 
equipamentos que não sejam de 
primeira.

O “Pergunte ao Noah” vai ao ar 
todas as terças-feiras, às 18:00 e em 
streaming ao vivo na Internet em: 
asknoahshow.com O programa está 
crescendo, mas ele provavelmente 
nunca teria decolado sem meu kit 
de transmissão portátil baseado no 
Tieline ViA.

Eu gravei um vídeo sobre o codec 
remoto ViA da Tieline em: https://
youtu.be/6CkKku1JAe8.
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Para mais informações fale com a 

Tieline: 

* Américas +1-317-845-8000

*Internacional +61-8-9413-2000

Ou visite  www.tieline.com

“Depois de ouvir a 

qualidade da Tieline, 

você não quer mais 

voltar aos sistemas 

anteriores.” 

— Noah J. Chelliah

    apresentador de “Pergunte ao      

    Noah”

http://asknoahshow.com
https://youtu.be/6CkKku1JAe8
https://youtu.be/6CkKku1JAe8
http://www.tieline.com
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Trabalhei em rádio toda a minha vida. 
Comecei a trabalhar na Big Rapids 
Radio Network como locutor/ apre-
sentador/engenheiro há mais de 25 
anos. Na época usava cartucheiras
 

e toca-discos, equipamentos que 
foram sendo lentamente substituídos 
por sistemas de reprodução controla-
dos por computador. A configuração 
para uma transmissão ao 
 

vivo era muito mais complexa e in-
certa do que com a tecnologia atual; 
as evoluções de engenharia que ex-
perimentei me proporcionaram uma 
experiência difícil de igualar.
 

Cumulus usa ViA
para externas ao vivo

Eu me lembro do dia em que um engenheiro veterano, com mais que 25 
anos de experiência em estúdio e externas, explicou como suas escolhas 
levaram a transmissões sem falhas.

Por Mark Wittkoski, WGVU/Cumulus/Big Rapids Radio Network
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Em 1995 entrei para a Grand Valley 
State University em Grand Rapids, 
Michigan, como Diretor de Engen-
haria das estações de televisão e 
rádio e ainda faço parte da equipe de 
engenheiros. Além disso tenho uma 
empresa, a Ameko Group, LLC, que 
realiza a manutenção de estúdios e 
transmissores para alguns clientes 
em Michigan.

Eu levei o Tieline Commander G3 
Rack Unit e o Tieline i-Mix G3 para a 
Big Rapids Radio Network. Depois 
instalamos a unidade externa Tieline 
Commander G3 e o app Report-IT. A 
estação transmitia principalmente 
eventos esportivos universitários e 
outros eventos de externas. A Cumu-
lus Muskegon começou adquirindo 
um codec Bridge-IT e o app Report-IT 
há seis anos. No verão de 2017 eles 
adquiriram um codec remoto ViA da 
Tieline utilizado principalmente para 
a cobertura esportiva. Eu trabalhei 
como voluntário na estação estu-
dantil on-line na Grand Valley State 
University. Eles adquiriram o Com-
mander G3 Rack Unit e o Tieline i-Mix 
G3 para transmitir outros eventos 
esportivos.

Na Cumulus nós geralmente usamos 
o ViA e conectamos a um Bridge-IT 
para transmissões esportivas e outras 
externas da estação. Geralmente 
ligamos um AirCard USB da Verizon 
em uma porta USB no codec, ou um 
roteador móvel Cradlepoint a uma 
porta de rede local. Não tivemos a 
oportunidade de conexão a uma 
rede fixa.

Experimentamos o Wi-Fi integrado ao 

codec ViA e funcionou perfeitamente.
É muito simples conectar a um ponto 
de acesso usando o navegador na 
tela de toque no codec. Nossas equi-
pes de engenharia e apresentadores 
estão muito satisfeitas com o AirCard 
USB, por isso o utilizamos. Consider-
amos a latência total da codificação 
Music e Music PLUS da Tieline como 
muito baixa, muito boa. Geralmente 
mantemos o ViA ligado na eletrici-
dade, mas sua bateria funciona como 
“backup” se houver falha da alimen-
tação.

TRANSMISSÃO AO VIVO
O desempenho do ViA é ótimo e 
simplificou as transmissões exter-
nas na Cumulus.

Eu recebi muito poucas chamadas 
no primeiro mês de uso do ViA e 
depois desse início as chamadas
têm sido raras. Ainda não utilizei as 
saídas digitais configuráveis mas 
imagino várias maneiras úteis de 
aproveitá-las.

A Cumulus Muskegon usou o ViA 
para transmitir as finais estaduais 
de futebol americano da 3ª divisão 
da MHSAA do Estádio Ford em 
Detroit, Michigan, em novembro 
de 2017. A transmissão não teve 
falhas e a qualidade de áudio foi 
ótima. Estávamos um pouco ner-
vosos nessas transmissões quan-
do soubemos que outra estação 
teve diversos problemas na noite 
anterior transmitindo do mesmo 
local, e não descobrimos quais 
equipamentos eles utilizaram. Isso 
nos preocupou um pouco mas não 
tivemos nenhum problema utili-

zando o ViA.

Em síntese, o ViA facilitou mui-
to meu trabalho de serviços de 
engenharia em radiodifusão. A 
facilidade de configuração pelos 
apresentadores gera muito menos 
chamadas para o engenheiro. Além 
disso, vários clientes comentaram 
comigo sobre a alta qualidade 
de áudio em nossas transmissões 
esportivas, o que sempre é ótimo 
de ouvir.
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Para mais informações fale com a 

Tieline:

* Américas  +1-317-845-8000

* Internacional  +61-8-9413-2000

Ou visite  www.tieline.com

A transmissão não 

teve falhas e a qual-

idade de áudio foi 

ótima.” 

—Mark Wittkoski, 

    WGVU/Cumulus/Big Rapids   

    Radio Network

http://www.tieline.com
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Crocmedia transmite o
Super Bowl com Tieline ViA
O programa de rádio australiano “Off The Bench” viaja 14.000 km para trans-
mitir o Super Bowl com uma tecnologia específica na bagagem de mão.

O programa de rádio Off The Bench 
da Crocmedia na Austrália viaja para 
transmitir o Super Bowl desde 2012 e 
foram a Minnesota para transmitir a 
abertura em 2018.

“É um equipamento regular para nós, 
que já utilizamos codecs i-Mix G3 da 
Tieline para transmitir áudio ao vivo 
para a Austrália via ISDN, mas nos 
últimos dois anos nós utilizamos o 
ViA por IP da Tieline”, disse George 
Biagioni, Diretor de Engenharia de 
Radiodifusão por TI da Crocmedia.

“Nós adquirimos cinco codecs remo-
tos ViA da Tieline e um codec Genie 
Distribution para nossos programas 
da liga nacional, retransmitidos por 
toda a Austrália. Usamos um desses 
codecs ViA para transmitir ao vivo da 
linha de rádio em Minnesota e tam-
bém para as prévias do jogo”, explicou 
George.

“Craig Hutchison e Gerard Whateley 
estavam em Minnesota, e os locutores 
Liam “Pickers” Pickering e Dr. Turf 
estavam em nosso estúdio em Mel-
bourne todos os dias para a apresen-
tação antes do jogo”, disse George. “O 
áudio de Minnesota foi mixado com 
o áudio de Pickers em Melbourne, o 

que exigia uma latência muito baixa nas 
comunicações de áudio entre Melbourne 
e Minnesota”.
 “O codec ViA conectou sem falhas ao 
nosso codec Genie Distribution em 
Melbourne com baixa latência de áudio, 
entre 60 e 100 ms, durante várias horas 
de transmissão via IP. Não falhou nenhu-
ma vez, fiquei impressionado”, confessou 
George.

“Gerard também transmitiu o jogo ao 
vivo para a Austrália utilizando o ViA. 
Nós recebemos um codec ISDN para a 
cobertura, mas não conseguimos uma 
conexão confiável a nosso codec ISDN na 
Austrália.
Felizmente tínhamos nosso ViA da Tieline 
e ele salvou o dia”.

“Ficamos conectados por quatro horas 

ao vivo via IP a 128 kbps usando a codi-
ficação Music PLUS e funcionou perfeit-
amente”.

“Nós realizamos muitas transmissões 
externas ao vivo e o ViA oferece a flex-
ibilidade necessária para transmitir de 
dezenas de locais na Austrália”, explicou 
George. “A temporada da Liga Australi-
ana de Futebol recomeça em março e o 
ViA estará presente em nossa cobertura 
nacional. A bateria interna do ViA per-
mite transmitir de praticamente qualquer 
lugar por horas e podemos usar modems 
USB, conexões Wi-Fi ou Ethernet, são 
diversas opções.”
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Australia’s Nova Breakfast Show 
Fora do estúdio — Ao vivo
É um dia especial quando um programa matinal sai do estúdio e vai para a 
ruas.

Quantos de vocês caminham oito 
quilômetros até a estação a cada 
manhã? OK, e quantos de vocês 
caminham oito quilômetros em uma 
transmissão externa? A equipe matu-
tina da  Nova 97.3 em Perth, na Aus-
trália, fez isso. Nathan, Nat e Shaun, 
apresentadores do programa matinal 
das 06:00 às 09:00 fizeram isso para 
comemorar o “Dia de caminhar até o 
trabalho”.

Foi necessária criatividade da engen-
haria para realizar isso. Malcom Sully, 
gerente de tecnologia da Nova, e 
Simon Lovell, engenheiro de suporte 
de tecnologia começaram com um 
codec  Tieline’s ViA codec. E o inter-
ligaram a umasolução sem fio redun-
dante para não sair do ar.

O codec ViA tem três entradas mic/
linha, então usaram três microfones 
com fio para os apresentadores. E 
ligaram dois modems USB ao codec, 
um na rede celular local da Telstra 
e o outro a uma rede local Optus. O 
SmartStream PLUS da Tieline transmi-
tiu dois fluxos redundantes usando 
duas conexões a um codec Merlin da 
Tieline de volta ao estúdio. O pro-
grama de áudio mono foi enviado 
ao estúdio e um sinal mix-minus foi 
recebido no canal de retorno.
 

Lovell caminhou os oito quilômetros 
com a equipe do programa, trans-
portando o ViA e um transmissor IEM 
Sennheiser a bateria, recebendo áu-
dio mix-minus da saída XLR no ViA. O 
transmissor IEM foi montado em um 
tripé acima da sua cabeça, um certo 
exagero mas que garantiu um enlace 
confiável para o receptor de cada 
apresentador enquanto caminhavam 
nas ruas.

Sully acrescentou que toda a trans-
missão excedeu suas expectativas. 
“Foi uma transmissão externa incrivel-
mente bem-sucedida, e o ViA usando 
o SmartStream Plus operou sem falhas. 
Nós imaginamos que poderia haver 
uma ou duas falhas, mas nenhuma 
aconteceu.
 
Ocorreu um ligeiro aumento no buffer 

de jitter em um momento, mas o codec 
administrou o streaming sem falhas e 
após passarmos desse local o codec 
voltou a transmitir regularmente com 
baixa latência”.

Ao longo do trajeto de oito quilômet-
ros, a equipe da manhã incluiu 
personalidades esportivas e outros 
convidados, fornecendo diversas 
oportunidades para entrevistas. Com 
o sucesso da transmissão, e o recém 
descoberto interesse da equipe 
matutina pelas externas, tudo indica 
que os estúdios da Nova 97.3 serão 
menos utilizados no futuro. O mais 
importante foi que a Nova 97.3 com-
provou sem dúvidas que é possível 
transmitir ao vivo sem falhas na rede 
celular, de praticamente qualquer 
local, com a tecnologia atual.
 

Por Tom Vernon
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Para estações de rádio em todo o mundo, a tecnologia de codec IP está sendo transformadora.

Quando você tem duas estações de rádio, cobrindo todo o norte da Dinamarca, essas externas 
acontecem em todos os locais. Por isso a velocidade, a facilidade de uso e a confiabilidade são 
essenciais ao escolher os equipamentos. Henrik Poulsen, gerente técnico da NORDJYSKE Media na 
Dinamarca, tinha gastos volumosos para configurar transmissões externas. Sempre com a perspec-
tiva do “que é possível” e considerando onde conseguiam uma conexão estável à Internet. E hoje? 
“Então nós usamos nosso ViA da Tieline – um estúdio portátil”, lembrou Poulsen.

 
A NORDJYSKE Media exige flexibilidade para superar problemas de conectividade em qualquer 
local. “A capacidade do ViA permite conectar usando rede local, Wi-Fi, celular ou Fuse-IP. Ao config-
urar o ViA para utilizar o Fuse-IP, duas conexões são reunidas em uma, e usando o streaming redun-
dante do SmartStream Plus não há falhas. Ficamos em meio a 5.000 pessoas e não houve falhas”.

Poulsen também faz um programa semanal ao vivo “em movimento”, de 14:00 às 17:00, em um 
ônibus. Como? Usando um codec ViA em conjunto com o app Report-IT, que também é usado para 
gravar entrevistas. A edição é feita no local e o codec ViA opera como interface de som para repro-
duzir de um computador, usando a porta USB. “E ainda é possível ‘telefonar’ usando um software 
AoIP como o Skype ou o Jabber e a matriz da tela de toque incorporada no ViA facilita configurar a 
mix corretamente”, explicou Poulsen.

Na região ao norte de Jutland, a estação de rádio ANR transmitiu um festival de música por quatro 
dias, sete horas ao vivo em cada dia. “A configuração desse festival incluiu um ‘estúdio de rádio 
portátil’ com um codec Merlin PLUS WheatNet-IP, Wheatstone E1 e RCS Zetta”, disse Poulsen.
 

SPONSORED CONTEÚDO 

Mais que um codec IP — e seu 
forte impacto na estação 
de rádio moderna

Assista o vídeo: 
VIA: Mais que apenas um codec IP

Gerente técnico e produtor Henrik Poulsen (no 
alto à esquerda) transmitido ao vivo do ônibus 
da NORDJYSKE

“Para nós o ViA da 
Tieline é a solução 
ideal para externas ao 
vivo, e nossas equi-
pes o adoram. O ViA é 
realmente um estúdio 
portátil.” 
—Henrik Poulsen, 

     gerente técnico  da NORDJYSKE  

     Media na Dinamarca

 

https://www.youtube.com/watch?v=pPL-yLcKxPM
https://www.youtube.com/watch?v=pPL-yLcKxPM
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“Nós usamos o codec Merlin PLUS pois recebemos transmissões ao vivo app Report-IT da Tieline’ e 
ele pode operar seis conexões mono de entrada e saída simultaneamente. Recebemos o áudio do 
programa da estação para alimentar o PA, e outro mix-minus para o apresentador. Tudo pode ser 
monitorado em um navegador da Web na estação.

São recursos como esses que comprovaram que os codecs IP remotos são vantajosos para trans-
missões externas de estações de rádio.

No ano passado, um crescente número de emissoras de rádio liderou com a próxima geração de 
codecs IP remotos. Por que? Esses sistemas portáteis, resistentes e estáveis aumentam a banda, as 
opções de rede e a flexibilidade das conexões.

Mas e quando uma emissora necessita realizar uma transmissão externa ao vivo de um evento de 
mídia de alcance mundial?

Esse foi o dilema da Crocmedia, a maior rede de emissoras esportivas na Austrália, para produzir 
mais de 300 horas de programação de rádio a cada semana via centenas de estações em todo o 
país. O programa “Off The Bench” faz a cobertura de grandes eventos esportivos e, nos últimos seis 
anos, transmitiu o Super Bowl dos Estados Unidos para a Austrália. Em 2018, isso significou prepa-
rar-se para o grande jogo no território gelado de Minnesota.

A equipe de engenharia da Crocmedia usou a tecnologia de codec IP remoto para transmitir ao 
vivo para a Austrália via Internet — em parte devido à capacidade da tecnologia de garantir comu-
nicações de áudio com baixa latência entre Melbourne e Minnesota.

Conforme George Biagioni, diretor de engenharia de transmissão via TI da Crocmedia, o codec IP 
conectou de Minnesota ao nosso codec de distribuição em Melbourne, a 14.000 km, com baixa 
latência de áudio, entre 60 e 100 ms, durante várias horas de transmissão via IP a cada dia. “Não 
falhou nenhuma vez, fiquei impressionado”, disse Biagioni.

“Nós recebemos um codec ISDN para a cobertura, mas não conseguimos uma conexão confiável a 
nosso codec ISDN na Austrália”, ele explicou. “Felizmente tínhamos nosso ViA da Tieline e ele salvou 
o dia.” A rede permaneceu conectada por quatro horas ao vivo via IP a 128 kbps usando uma ca-
pacidade de codificação com retardo de apenas 20 milissegundos.

Assista o vídeo: 
Como usar o ViA para 
gravação e reprodução

“Felizmente tínhamos 
nosso ViA da Tieline e ele 
salvou o dia.”
 
—George Biagioni

   Diretor de engenharia de trans     

   missão via TI, Crocmedia

https://www.youtube.com/watch?v=WLWYEJ6-9GY
https://www.youtube.com/watch?v=WLWYEJ6-9GY


11  – COMO OS CODECS IP TRANSFORMAM AS EXTERNAS DE RÁDIO

“Nós realizamos muitas transmissões externas ao vivo e o ViA tem a flexibilidade necessária para 
transmitir de dezenas de locais na Austrália”, explicou Biagioni.

Mais que apenas um codec IP
Também é importante compreender que os codecs IP modernos são bem mais que codecs IP 
tradicionais.

Hoje a tecnologia permite ter um estúdio completo em um equipamento compacto. Eles 
permitem facilitar uma transmissão externa incluindo streaming, gravação e reprodução de 
áudio.

As estações de rádio que buscam a tecnologia de codec IP remoto devem avaliar quantas 
transmissões externas podem realizar com recursos avançados de gravação, reprodução, 
streaming e controle. Ao avaliar a tecnologia de codec IP remoto com recursos avançados, 
procure por soluções que atendam os seguintes requisitos:

ELE TEM RECURSOS AVANÇADOS?
Pergunte se uma solução de codec IP tem mais recursos que uma comunicação tradicional ponto 
a ponto. Ele deve permitir quer os usuários selecionem sinais de entrada para gravar, monitorar 
e administrar gravações; criar listas de reprodução de gravações locais e arquivos importados; e 
simultaneamente controlar o roteamento de reprodução para um codificador específico.

Deve ser possível criar listas de reprodução que incluam músicas, vinhetas, arquivos já editados 
com entrevistas e locuções. Deve ser fácil criar listas de reprodução, adicionar ou remover arquivos, 
e alterar sua ordem.

Um codec IP também deve ter recursos de gravação e reprodução de arquivos, para streaming 
em tempo real, gravação ao vivo e reprodução de áudio. Além de poder gravar em um cartão SD 
e ter monitoração off-line das entradas, deve permitir enviar um programa como podcast alguns 
minutos após sair do ar, e administrar gravações com facilidade. Sem esquecer do básico: busque 
codecs IP com bateria interna de alta duração e capacidade de streaming usando modems USB, 
Wi-Fi incorporado ou conexões Ethernet.

Assista o vídeo:  
Controle seu codec de 
qualquer lugar, a qualquer 
momento

“O ViA tem a flexibilidade 
necessária para transmitir 
de dezenas de locais dif-
erentes na Austrália”. 
—George Biagioni

    Diretor de engenharia de trans 

    missão via TI, Crocmedia

https://www.youtube.com/watch?v=S1WZ6TacYDI
https://www.youtube.com/watch?v=S1WZ6TacYDI
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CConsidere codecs IP com recursos de streaming redundante, de preferência um que envie dois 
fluxos IP idênticos para um backup ideal. Se a conexão principal cair, o codec deve alternar auto-
maticamente para a conexão de backup. O sistema também deve permitir conexões de backup em 
rede ISDN ou de telefonia analógica.

E ele deve operar como um sistema independente sem necessidade de equipamentos externos 
como mixers, compressores, gravadores ou dispositivos de reprodução.

ELE TEM CONTROLE REMOTO?
Uma função essencial nos sistemas atuais é a capacidade de controlar codecs remotamente, 
pela nuvem. Os codecs IP mais atuais podem ser controlados remotamente, informando se 
está on-line/off-line, o status da conexão, a qualidade do enlace, monitoração e ajuste remo-
tos de níveis de entrada, além da capacidade de discar/encerrar chamadas remotamente do 
estúdio (ou de um local com conexão à Internet).

Escolha um codec IP capaz de enviar um controlador HTML incorporado via interface de 
software na Web para que os controles do codec sejam facilmente acessíveis. As emissoras 
também devem poder utilizar opções de gestão expansíveis para viabilizar o aumento no 
número de codecs IP remotos, enquanto as redes crescem. Isso geralmente requer um produ-
to especializado em gerenciamento de codecs em rede.

É um recurso essencial. Os engenheiros devem poder configurar, conectar e monitorar todos 
os codecs remotos a partir do estúdio. O produto deve permitir controle remoto total a partir 
de uma conexão à Internet. Todas as funções do codec devem ser controláveis por um contro-
lador de codec na nuvem, e para isso basta que a emissora tenha uma conexão à Internet para 
acessar o codec automaticamente.

As estações precisam monitorar o status da conexão, a qualidade do enlace e os níveis de 
áudio; ajustar remotamente esses níveis de áudio; atender e desligar chamadas remotamente 
as conexões do codec a partir do estúdio; monitorar e controlar toda a rede de codecs IP; visu-
alizar e gerenciar alarmes.

Com um controlador projetado para administrar todos os codecs remotamente, os engen-
heiros podem configurar, conectar e monitorar todos os codecs remotos a partir do estúdio, 
diz Charlie Gawley, vice-presidente de vendas da Tieline, fabricante de codecs. “O controle 
remoto é uma ferramenta poderosa para radiodifusores”, comentou.

Isso facilita as atividades de suporte e dá ao engenheiro no estúdio controle total de cada co-
dec remoto. Com a tecnologia mais recente você nem precisa estar conectado ao estúdio, ou 
informar um endereço IP, para ver o status do codec e controlar cada função remotamente.

Até onde vai a tecnologia do codec IP?
O setor avançou muito desde os primeiros dias de transmissões externas. O engenheiro Mark 
Wittkoski lembra bem das cartucheiras e toca-discos dos velhos tempos, quando realizar uma 
transmissão da externa ao vivo era uma tarefa complexa e incerta.

Para Wittkoski, que trabalhou com a Big Rapids Radio Network, a Cumulus Muskegon e a estação 
on-line dos alunos na Grand Valley State University, mostrou que a resposta vem da tecnologia 
dos codecs. A Cumulus Muskegon, por exemplo, atualizou seu sistema em 2017 para um codec 
remoto, na cobertura esportiva e outros eventos de externas. “O desempenho do ViA é ótimo e 
simplificou as transmissões externas na Cumulus”, lembrou Wittkoski.

“O controle remoto é 
uma ferramenta poder-
osa para radiodifusores.” 
—Charlie Gawley

    vice-presidente de vendas da

     Tieline
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Por exemplo, a Cumulus Muskegon usou a tecnologia para transmitir as finais estaduais de fu-
tebol americano da 3ª divisão, do Estádio Ford em Detroit, em novembro de 2017. “Estávamos 
um pouco nervosos nessas transmissões quando soubemos que outra estação teve diversos 
problemas na noite anterior transmitindo do mesmo local, e não descobrimos quais equipa-
mentos eles utilizaram”, afirmou. “Isso nos preocupou um pouco”.

Mas a tecnologia do codec IP funcionou perfeitamente. “Não tivemos de nos preocupar, não 
houve problemas”, ele disse.

A tecnologia também comprovou sua capacidade de transformação no programa “Pergunte 
ao Noah”, especialmente porque o apresentador desse show, com telefonemas dos ouvintes, 
tinha um problema.

Embora Noah Chelliah desejasse continuar criando conteúdo sobre Linux e tecnologias de 
código aberto, como parte de seu novo programa de rádio, ele estava administrando sua 
empresa e frequentemente estava na estrada ou em longos voos em todo o país, às vezes com 
pouco ou nenhum planejamento prévio.

“Eu precisava de um sistema de transmissão portátil, com baixa latência para poder conversar 
com ouvintes por telefone e, o mais importante, um áudio confiável com alta qualidade”, lem-
brou Noah. “E que pudesse ser ligado e entrar no ar em 10 minutos. Eu sabia do que necessita-
va. Mas não sabia se isso já existia.”

A tecnologia de codecs IP foi a opção correta. Durante seu trabalho diário ele soube que o 
hotel estava ajudando um apresentador de outra estação de rádio a realizar uma transmissão 
remota.

“Quando vi como aquele apresentador de rádio ligou um Commander G3 da Tieline, plugou 
um fone de ouvido e entrou ao vivo em menos de dois minutos, eu saiba que tinha de con-
hecer aquele equipamento”. Alguns dias depois ele estava com os codecs instalados em seu 
estúdio e ligados na console. Chelliah enviou um arquivo de áudio a seu produtor e passou 
os próximos 15 minutos tentando convencê-lo de que aquilo foi gravado de fora do estúdio”, 
contou Noah.

Isso o convenceu a usar a tecnologia.

O modelo usado por Chelliah tem portas Ethernet redundantes para garantir uma conexão 
confiável. Um chipset Wi-Fi o conecta a uma rede Wi-Fi e transmite o programa ao vivo do 
furgão de externa no lago, em vez de ter de dirigir duas horas e meia até o estúdio. Um com-
pressor e o processamento de áudio incorporados fazem com ele só necessite de um micro-
fone, fones de ouvido e o codec IP.

“Já transmiti ao vivo de Sidney, Tóquio, Amsterdã e em todos os Estados Unidos”, lembrou 
Noah. Mas as transmissões mais desafiadoras foram do lago, com sua topologia irregular e 
baixa cobertura celular. Mesmo assim, a tecnologia de codec IP realizou perfeitamente cada 
transmissão. “Eu transmiti horas e horas de programas com algumas das piores conexões de 
internet no país, sem que a transmissão caísse. Meu ViA da Tieline me manteve no ar, simples 
assim”, terminou Chelliah.

RESUMO
À medida que as estações de rádio continuam a estender seus limites criativos para trans-
missões externas, a próxima etapa da tecnologia — com recursos avançados de gravação, 
reprodução, streaming e controle — já está disponível. E fique atento para acompanhar a 
evolução da tecnologia. 

“O desempenho do 
ViA é ótimo e simpli-
ficou as transmissões 
externas na Cumulus.” 
—Mark Wittkoski

    WGVU/Cumulus/Big Rapids   

    Radio Network
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Os principais recursos do codec IP ViA da Tieline são a usabilidade, flexibilidade, a ca-
pacidade de integração com a tecnologia mais recente, uma ampla faixa de opções de 
conexão IP e a capacidade de proporcionar muito mais que um codec IP.

Imagine poder criar uma lista de reprodução de arquivos incluindo comerciais, músicas, 
vinhetas e entrevistas antes de chegar na locação, e depois carregá-los em um codec 
portátil — um estúdio completo e portátil! E então entrar ao vivo, mixando apresentado-
res com arquivos de áudio gravados, gravando todo o programa para enviá-lo como um 
podcast – incluindo, se necessário, o canal de retorno. Após a transmissão, faça upload do 
arquivo onde gravou todo o programa para um podcast, em alguns minutos.

O recurso mais recente do ViA permite aos usuários controlar seu codec de diversos 
locais, usando o software Cloud Codec Controller da empresa. Além de fazer streaming, 
gravar e reproduzir sob demanda, a atual geração do ViA permite que as estações geren-
ciem remotamente todos os seus codecs Tieline.

 
As principais vantagens e benefícios do codec incluem:
• Uma tela de toque intuitiva, simples de configurar e conectar
• Estéreo bidirecional mais IFB mono bidirecional em separado
• Gravação e reprodução para as estações entrarem ao vivo, gravar e reproduzir arquivos 
de áudio de um codec compacto
• Confiabilidade e redundância com o streaming duplo SmartStream PLUS Essa tecnolo-
gia envia dois fluxos IP idênticos para um backup ideal;
se a conexão principal cair, o codec alterna automaticamente para a conexão de backup.
• Mais largura de banda e redundância com a ligação de rede Fuse-IP
• Wi-Fi incorporado
• Conexões de backup via IP, ISDN ou telefonia analógica
• Equalização e compressão nas entradas, limitação nas entradas e saídas
• Configurável nos modos Básico e Admin para simplificar o uso por usuários leigos
• Bateria com 6,5 horas de duração
• Duas portas de rede local, duas USB, módulos de LTE celular, ISDN e telefonia analógica 
opcionais e a flexibilidade de conexão a redes antigas enquanto o setor passa a usar IP
• E/S estéreo digital S/PDIF ou micro USB, mais uma entrada de linha estéreo
• Capacidade para programar, fazer e desligar chamadas automaticamente
• Total compatibilidade com EBU/ACIP com suporte a 6 contas SIP
• Vários camadas de segurança IP
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