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RESUMO

Este trabalho visa descrever as novas tecnologias utilizadas em complexos de produção
de conteúdo para TV e mostrar como as altas taxas de transferência fizeram com que
houvesse a busca por uma solução melhor que os protocolos que existiam até então.
Ele mostra como uma tecnologia que parecia andar paralelamente à tecnologia da infor-
mação (a tecnologia de  broadcasting, que trata do projeto de sistemas de televisão de
alto nível) cada vez mais tem seus complexos de produção (incluindo sistemas de grava-
ção e pós-produção) baseados em TI e IP.

Palavras-chaves: broadcasting, produção, audiovisual, vídeo, áudio, rede.
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1 INTRODUÇÃO

Este trabalho apresenta as tecnologias de transmissão sobre IP que base-

arão a próxima geração da construção de complexos de gravação para estúdios de

TV e centros de produção de broadcasting.1

Desde a invenção da TV, os engenheiros, produtores e o público em geral

anseiam por ver uma imagem cada vez mais nítida o que implica, além de outros fa-

tores, em uma imagem com maior resolução. A tecnologia digital foi o primeiro gran-

de passo na evolução da TV. Permitiu processar as imagens e garantir a sua quali-

dade em todos os estágios da produção, desde a gravação às diversas fases de

pós-produção (colorimetria, edição de áudio e vídeo, adição de efeitos especiais),

até à finalização. Porém, mais resolução significa  um maior volume de dados e,

logo, uma taxa de transferência maior entre os equipamentos envolvidos, o que aca-

bou por gerar um gargalo no cabeamento dos complexos de gravação, transmissão

e pós-produção. A cada aumento na taxa de transmissão a tendência é a distorção

do sinal; e quanto maior a distorção, mais difícil corrigi-la. Assim, os pesquisadores

perceberam que a próxima forma e a mais adequada de se fazer estas conexões se-

ria em sistemas baseados em redes. Este trabalho  tem como objetivo apresentar

como as transmissões de mídia por IP podem solucionar esta questão e criar uma

nova base para a construção de complexos de produção.

No Capítulo 2 é apresentado um breve histórico da produção audiovisual.

1 Broadcasting é um termo sem tradução literal para classificar uma classe de equipamentos utiliza-

dos para produção profissional de conteúdo para transmissão em larga escala e empresas deste

ramo, como empresas de mídia, especialmente da TV e rádio, cujo fim é a transmissão para um

grande número de pessoas, sendo esta característica destas empresas a originadora do termo.

TV Globo, CBS e ABC são exemplos de empresas de broadcasting, enquanto Imagine Communi-

cations, Altera e Sony são exemplos de empresas que fabricam equipamentos para broadcasting.

Os mercados e cadeias de produção deste nicho são frequentemente referidos como mercado de

broadcasting e indústria de broadcasting.



No Capítulo 3 é apresentado o advento da tecnologia digital com destaque

para a Society of Motion Picture and Television Engineers (SMPTE) e para a Audio

Engineering Society (AES), sociedades de engenheiros cujos padrões e esforços

tanto contribuíram para o desenvolvimento de uma metodologia de produção audio-

visual de qualidade  ao longo de tantos anos.

No Capítulo 4 é apresentada a ideia de transmissão através de uma rede

como solução. São apontados os avanços nas tecnologias de rede, especialmente a

respeito das redes 10GbE e sobre as 40GbE, 100GbE e 250GbE, esta última ainda

em estabelecimento. Apontamos também como as instalações podem se tornar mais

simples ao utilizar menos cabos e todos do mesmo tipo e escaláveis devido às pos-

sibilidades de roteamento por IP.

No Capítulo 5 apontaremos as ideias já padronizadas e implementadas

pelos grupos de trabalho e pesquisa a respeito de vídeo sem compressão sobre IP.

No  último  capítulo  são  apresentadas  as  conclusões  do  trabalho,  bem

como o que falta para o advento de complexos de produção baseados em IP e o fu-

turo previsto desta tecnologia.
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2 BREVE HISTÓRICO DA PRODUÇÃO AUDIOVISUAL

Baseado na ideia da retenção retiniana, que afirma que uma imagem fica

retida na retina por uma fração de segundos e que se fossem exibidas fotografias

sequenciais  a  uma  pessoa  numa  determinada  velocidade  os  olhos  enxergariam

como movimento e não como uma sucessão de fotografias [1], nasceu o Cinema. A

sétima arte. O poder de eternizar movimento. E rever e rever e sentir de novo todas

as sensações que um espetáculo provocasse quantas vezes se quisesse. A mecâni-

ca já estava bem dominada e era relativamente simples conseguir estabilidade nas

máquinas que giravam rolos fotográficos e registravam os movimentos quadro a

quadro. Surgiram diversos filmes e o ambiente da produção visual seguia um novo

rumo de desenvolvimento.

Os primeiros filmes dramatúrgicos iam para o cinema sem qualquer tipo

de som. O que se ouvia era o som de uma orquestra tocando fundo musical e fazen-

do efeitos que serviam à história ou até mesmo um único pianista em cinemas me-

nores e os diálogos eram demonstrados através de legendas (intertítulos) [2]. Ao ler

isso, somos brevemente remetidos aos filmes de Charles Chaplin, onde o víamos in-

terpretar e sua imagem era alternada com telas pretas onde se lia o que ele estava

falando enquanto um fundo musical, geralmente de piano tocava. Este cenário mu-

dou quando surgiu  em 1927 o musical "O Cantor de Jazz".  Um musical  famoso

adaptado para o cinema. Primeiro filme onde se ouviram diálogos. [3] Um sucesso

para a época. Entretanto, a tecnologia de exibição ainda era rudimentar se compara-

da aos tempos de hoje e confiava em discos de vinil com limitado número de execu-

ções recomendadas com os diálogos, o sistema Vitaphone. [3]
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Paralelamente ao desenvolvimento e amadurecimento do cinema, avan-

çavam as pesquisas a respeito da ideia de desenhar imagens vindas de um sinal

elétrico através de um feixe de luz em um tubo catódico. Estas pesquisas deram ori -

gem à televisão.[4]  Visionários e grandes fabricantes perceberam que aquela era

possivelmente a invenção do século.[5] O rádio já era um sucesso e as tecnologias

de transmissão sem fio já estavam razoavelmente estabelecidas na época (embora,

obviamente, evoluíram muito hoje em dia, vide a transmissão de TV digital HD). As-

sim, foi possível juntar as duas coisas. A possibilidade de eternizar o movimento e o

poder de levá-lo às casas das pessoas. Agora elas não precisavam mais se deslocar

até um teatro. O teatro era na sala de casa. “A televisão matou a janela.” disse Nel-

son Rodrigues sobre a televisão, enfatizando essa característica. E o teatro podia

durar horas, um dia inteiro ou 24 horas, como hoje em dia são os canais. De toda

forma, deve-se pensar na TV mais como uma grande evolução do rádio do que uma

substituição do cinema.

A TV tornou-se um sucesso e todo equipamento era analógico até então.

Sendo assim, a fórmula para instalações em complexos de gravação de TV (os no-

vos estúdios de TV) era relativamente simples. Para que o sinal de um ponto A che-

gasse ao ponto B era necessário um cabo de cobre, seja montado para áudio, vídeo,

ou intercomunicações, que faça o caminho de A a B. A preocupação técnica maior

era com ruídos de interferência que poderiam atrapalhar o sinal. E isso era crítico,

Figura 1: À esquerda um sistema de reprodução de discos Vitaphone e à direita o selo de um

disco do sistema. Tecnologia foi utilizada para execução de "O Cantor de Jazz" nos cinemas
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pois em instalações complexas pode ser difícil de controlar interferências elétricas

ocasionadas por cabos de energia elétrica. [6] Havia ainda a característica do cabe-

amento ser totalmente discreto. Para cada sinal era necessário um cabo. Embora já

existissem os multicabos, em essência eles são cabos com diversos cabos dentro.

A televisão trouxe ainda como evolução uma nova forma de gravar as

produções feitas. Em 1956 foi introduzido o primeiro gravador de vídeo em fita co-

mercialmente bem-sucedido, o VRX-1000, da fabricante Ampex, que gravava no for-

mato Quadruplex. [7] Os sinais ainda eram analógicos e a fita tem por característica

o acesso sequencial, naturalmente. De toda forma era um grande avanço em rela-

ção aos filmes fotográficos, até pela facilidade de se gravar o áudio paralelamente

ao vídeo e, principalmente, pela estabilidade e confiabilidade da mídia.

A grande mudança que estaria por vir era o advento das tecnologias digi-

tais de transmissão e armazenamento de áudio e vídeo.

Figura  2: Ampex VRX-1000. Primeiro gravador de vídeo em fita comercialmente bem sucedido do

mundo.
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3 PADRÕES DIGITAIS MAIS BEM ESTABELECIDOS EM 

BROADCASTING

A entrada da indústria de  rádio e TV na era digital foi possível graças a

definição de padrões de transmissão digital  para áudio e vídeo. Neste momento,

mostra-se notável o papel das associações tecnológicas.

3.1 PADRÃO PARA VÍDEO DIGITAL (SERIAL DIGITAL INTERFACE - SDI)

Pesquisas por protocolos digitais avançam e começam a se definir na dé-

cada de 80, porém, empresas possuem filosofias e interesses diferentes, sobretudo

quando o assunto é tecnologia. Considerando uma transmissão digital, entende-se

que haverá uma codificação digital do sinal e a aplicação de um conceito essencial

que classifica especificamente uma sequência de bits: protocolo. Neste contexto, tor-

nou-se mais imprescindível que nunca o conceito de interoperabilidade entre os pes-

quisadores e profissionais da área. Para incentivar as pesquisas e definir padrões na

implementação de tecnologias existem as associações de engenheiros e produtores,

entre elas a AES, EBU e, especialmente, a SMPTE.

A SMPTE (Society of Motion Picture and Television Engineering) é uma

associação que reúne engenheiros de diversas empresas e países. O principal obje-

tivo desta associação é definir padrões tecnológicos e práticas técnicas recomenda-

das para captura de imagem em movimento, tanto em televisão como em cinema.

[8] Os padrões e práticas recomendados pela SMPTE são definidos por documentos

indexados com um código. Por exemplo, o padrão de vídeo digital em alta resolução

predominante entre equipamentos profissionais de vídeo hoje em dia, o HD-SDI, é o

SMPTE 292M. [9] A grande utilidade de haver a definição de um padrão de aplicação

e este padrão ser definido por uma grande associação regulamentadora que inclui

os fabricantes de equipamentos é a garantia da interoperabilidade. [10] Se, por ex-

emplo, se desejasse montar um sistema onde as câmeras são da marca Arri e os
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gravadores de vídeo da Sony e os monitores da marca Plura. É muito intuitivo pen-

sar que a ligação desse sistema seguiria o esquema da câmera para o gravador e

do gravador para o monitor. Porém, se os protocolos de entrada e saída dos equipa-

mentos não forem compatíveis, não será possível conectar os equipamentos. É jus-

tamente neste ponto que atua a SMPTE, que com sua influência e alto nível de dis-

cussão consegue juntar diferentes companhias e estabelecer um padrão tecnológi-

co. Isto incentiva as grandes companhias a fabricarem equipamentos compatíveis

entre si.

Com esta filosofia, em 1989 após muitas discussões firmou-se o padrão

Serial Digital Interface, o chamado SDI. [11] O protocolo ainda tinha como grande re-

curso a possibilidade de carregar outros dados além do vídeo no mesmo stream, ou

seja, no mesmo cabo. Além do vídeo, está definida no SDI a transmissão de timeco-

de, metadados e áudio. [12] Desta forma, era possível obter a transmissão de áudio

e vídeo digitais e timecode em apenas um cabo.

Inicialmente, o padrão SDI foi definido para codificação digital dos vários

padrões analógicos existentes à época. Posteriormente, conforme o advento das câ-

meras HD, o HD-SDI, para vídeo 1080p, 4:2:2. Este padrão prevê um payload de

1.485 Gbps2. [13] 

A evolução das tecnologias de vídeo digital levou a indústria a propor e a

SMPTE a definir novos padrões, como o Dual Link HD-SDI, utilizando-se de dois ca-

bos para possibilitar a transmissão de vídeo 1080p 4:4:4, a uma taxa de 3Gbps 3, so-

mando-se os dois cabos. Posteriormente, veio o padrão 3G-SDI, que já permitia a

transmissão de vídeo 1080p 4:4:4 em um único cabo. [14]  Com o avanço da tecno-

logia, começaram a acontecer as produções em 4K. Para a transmissão de vídeo

surgiu um novo problema. Vídeo em 4K 4:2:2 requer uma taxa de transferência de

6Gbps. E ainda não havia um padrão para transmissão de vídeo em 6Gbps (o pre-

visto 6G-SDI).  Diversas empresas adotaram soluções provisórias, como o  Quad

Link HD-SDI.  Este modo de transmissão prevê o uso de 4 cabos HD-SDI. Como

2 Ao longo deste texto e de diversas literaturas, será encontrado o valor 1.5 Gbps para se referir à

taxa de transferência de um sinal HD-SDI. De fato, a taxa exata é 1.485 Gbps, mas sempre que

há referência ao valor da taxa de transferência de um sinal HD-SDI, o valor dito é 1.5 Gbps.
3 Assim como para o padrão HD-SDI, o mesmo arredondamento acontece. O sinal 3G-SDI, na ver-

dade tem taxa de 2.97 Gbps, enquanto o sinal 6G-SDI tem taxa de 5.94 Gbps.
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através de cada cabo trafegará 1.5Gbps, com os 4 é possível transmitir vídeo 4K.

[15] Porém, isso tem um grande inconveniente. Para qualquer lugar por onde se de-

sejar levar esse sinal serão necessários 4 cabos. Uma distribuição de um sinal de ví -

deo  para  4  saídas  usaria  um  total  de  20  cabos.

Hoje existem diversos fabricantes construindo equipamentos com saídas 6G-SDI e

12G-SDI e a SMPTE já definiu padrões para estas tecnologias. [16] Porém isso não

parou as pesquisas e o desenvolvimento da tecnologia envolvida para a transmissão

de vídeo sem compressão por IP.

3.2 PADRÃO PARA ÁUDIO DIGITAL (AES3)

A codificação digital de sinais sonoros é feita de forma genérica utilizando

a tecnologia Pulse Code Modulation (PCM) para o sinal em si. Porém, o modo como

esse sinal trafega pode obedecer a diferentes configurações, cada uma seguindo o

padrão do seu grupo criador. De maneira geral, sinais de áudio são mais fáceis de

se transportar do que sinais de vídeo, principalmente devido ao menor número de

grandezas envolvidas e devido a característica de ter cada informação armazenada

exibida ao longo do tempo. Caso contrário ao da imagem onde uma imagem parada

tem em si uma série de informações diferentes em um só momento.
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Figura 4: Imagem do software de edição de áudio Sound Forge. Ilustração gráfica da forma de onda

sob uma régua temporal mostra a característica de um sinal de áudio de ocorrer ao longo do tempo.

Figura 3: Imagem de um colorbars em um waveform, um equipamento para aná-

lise de sinal de vídeo. O fluxo de sinais elétrico é contínuo, mas há a geração de

apenas uma imagem, o que mostra a característica de o sinal de vídeo não vari-

ar linearmente ao longo do tempo.
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Existem diversos  padrões  de  áudio  digital,  tanto  para  uso  profissional

quanto para o consumidor final, mas este trecho do documento dedica-se apenas ao

AES3, mais conhecido como AES/EBU, que é o protocolo que se tornou o padrão

em transmissão em complexos de produção e em equipamentos de consumidor fi-

nal. Ele foi desenvolvido em conjunto por duas associações de especialistas. A Audio

Engineering  Society  (AES)  e  a  European  Broadcasting  Union (EBU),  daí  vem o

nome pelo qual o padrão ficou conhecido. [17]

As duas entidades têm suas versões do protocolo e elas diferem principal-

mente sobre a forma de conexão. O AES3 tem padrões definidos para uso de cone-

xões balanceadas (usualmente através de cabos XLR) ou desbalanceadas (através

de conectores BNC e RCA). [18]

Cada conexão AES3 leva até dois canais de áudio sem compressão em

até 24 bits de profundidade e até 48 kHz de taxa de amostragem. Com isso, há duas

melhorias em relação às conexões analógicas. Reduz-se pela metade o número de

cabos por sinal e o fluxo de sinal é feito por transmissões digitais que são mais se-

guras do que transmissões analógicas, por não serem suscetíveis à perda de quali-

dade do som por interferências, embora problemas nos cabos ou interferências elé-

tricas possam causar dropouts,  mas dropouts não são exatamente deterioração do

som e sim perdas de blocos do sinal.

3.3 ÁUDIO DIGITAL MULTICANAL

Como já foi dito no capítulo 2, na era dos sinais analógicos para cada si-

nal é necessário um cabo. Para sinais de áudio a única facilidade nesse sentido é a

fabricação de multicabos que são diversos cabos encapsulados num invólucro de

borracha fazendo com que o aspecto seja de um cabo único. Isso facilita muito as

instalações pois em um único cabo visível existem outros dentro, de acordo com a

quantidade de vias do multicabo. Estes multicabos podem ser conectados a painéis

com conectores ou a medusas, que são uma espécie de painel de conexões monta-
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do numa carcaça, geralmente metálica que pode ser facilmente levada ao local onde

as conexões serão feitas.

Figura 5: Medusa. Uma forma de levar diversos sinais encapsula-

dos em um só cabo.

Em meio digital esta ideia também foi implementada e surgiram os proto-

colos de áudio digital de múltiplos canais em vez de apenas dois como se tinha até o

momento. Um desses protocolos foi publicado 6 anos depois do AES3 pelo próprio

time AES/EBU. O Multichannel Audio Digital Interface (MADI). Este protocolo é uma

aplicação, do AES3 porém transportando vários canais. Em sua primeira versão ele

apresentava a capacidade de transportar 28 sinais AES3, totalizando 56 canais. Em

sua segunda e atual versão ele pode transportar até 64 canais dependendo da confi -

guração de profundidade de bits e taxa de amostragem.

Outra grande e nova vantagem é o fato de todos esses canais serem le-

vados em apenas um cabo. No caso do MADI, a transmissão é feita por um cabo co-

axial com conector BNC ou por fibra ótica, podendo ser levado a grandes distâncias

sem a preocupação com deterioração da qualidade do som. O protocolo MADI inici-

almente surgiu com a intenção de conectar grandes consoles de mixagem a grava-

dores multipista, porém engenheiros de TV logo viram boas possibilidades no proto-

colo no que diz respeito a conectar diversos sinais a longas distâncias com poucos

cabos. [19]

Um detalhe importante é que este protocolo é unidirecional, ou seja, para
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que um equipamento envie e receba sinais para um outro ponto, são necessários

dois cabos um para sinais transmitidos e outro para sinais que sejam recebidos.

Assim é concluída a explanação dos principais protocolos para transmis-

são de áudio e vídeo digitais. Outro protocolo contemporâneo ao MADI foi o ADAT

Lightpipe, mas não teve muita relevância em broadcasting, principalmente pelo fato

de comportar apenas 8 canais e seu limite de tamanho de cabo ser de 10 m.

4 A TRANSMISSÃO POR REDE COMO SOLUÇÃO

 Até o momento foi apresentada a forma como a TV começou com cone-

xões estritamente analógicas e a tecnologia foi evoluindo a fim de proporcionar mé-

todos confiáveis de transmissão digital de áudio e vídeo. As grandes vantagens de

transmissões digitais são a integridade do sinal e a possibilidade de conexões a lon-

gas distâncias com cabos de longo comprimento. Para transmissão de áudio, surgiu

ainda a possibilidade de trafegar vários canais em poucos cabos. Foi abordada tam-

bém a questão da alta taxa de transmissão de vídeo apresentar a tendência de tor-

nar impeditivo o uso de um cabo coaxial apenas, fazendo com que surgissem os pa-

drões do tipo Dual-Link e Quad-Link. O advento das tecnologias de áudio digital trou-

xe a possibilidade de levar múltiplos sinais de áudio no mesmo cabo, porém em co-

nexões unidirecionais.

Engenheiros perceberam que poderiam solucionar ambos o problema dos

múltiplos cabos de vídeo e da unidirecionalidade dos fluxos de áudio através da

transmissão por IP. Sinais de áudio codificados em PCM na configuração 24 bits a

48 kHz (configuração que assegura grande qualidade para áudio digital, sendo inclu-

sive recomendada pela CCIR Recommendation 646 [20]) têm payload de 1152 kb/s.

Uma rede de 100Mbit poderia transmitir cerca de 80 canais e em fluxo bidirecional,

ou seja, poderiam ser 60 entradas e 20 saídas ou qualquer configuração que resulte

em 80 canais. Considerando que redes de alto desempenho sempre têm switches

de pelo menos 1Gbit, é possível o tráfego de 868 canais de áudio hipoteticamente.
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Este exemplo pode não se mostrar real na prática, pois detalhes do protocolo farão

com que a taxa de transferência seja maior que a descrita.

Além disso, sistemas por IP têm a possibilidade de trafegar diversos si-

nais utilizando menos cabos. As conexões digitais na verdade foram uma mudança

apenas na tecnologia, mas não em termos de escalabilidade. Para levar 16 sinais de

vídeo de um ponto a outro, continuaram sendo necessários 16 cabos. Para sinais de

áudio isso podia ser reduzido pela metade, já que cada cabo com sinal AES3 pode

levar 2 sinais. De toda forma, o tráfego de áudio digital em um complexo de grava-

ção geralmente fica restrito ao seu centro enquanto a periferia é conectada por áudio

analógico, ou seja, continua sendo necessário que se utilize um cabo por sinal.

A ideia de transmissão de vídeo por IP começou com o surgimento do ser-

viço de VoD (video on demand).  Á época, os complexos utilizavam um protocolo

chamado ASI (asynchronous digital interface), baseado e cabos coaxiais. Quando os

sistemas começaram a crescer, era necessária uma alternativa. E esta alternativa

era a mudança para sistemas baseados em redes IP. O problema foi solucionado

com o advento da tecnologia Gigabit Ethernet, que outrora uma grande novidade já

havia se tornado comum em datacenters. [21] Trazer esta tecnologia para transmis-

são de vídeo em complexos de produção de broadcasting encontra sua barreira na

largura de banda disponível atualmente. Se na época, a solução dependia da Giga-

bit Ethernet tornar-se comum, hoje os projetistas de sistemas de TV contam com o

advento  da  tecnologia  10GbE,  já  mirando  nas  tecnologias  40GbE,  100GbE  e

250GbE, todas já definidas.

Hoje em dia existem diversas empresas e grupos de empresas trabalhan-

do para o desenvolvimento da tecnologia de transmissão de vídeo sem compressão

por IP. Associações nos mesmos modelos da SMPTE e da AES. Dentre estas, des-

taca-se neste documento o grupo VSF (Video Services Forum). Este grupo tem a

participação de empresas muito importantes, de fabricantes de equipamentos como

Imagine Communications, Cisco, Grass Valley, Sony a empresas de mídia como Tur-

ner, CBS e o Grupo Globo e apoio da própria SMPTE. [22] Através dos trabalhos

destes grupos e do VSF, principalmente, a SMPTE definiu os padrões SMPTE 2022-

5, SMPTE 2022-6 e SMPTE 2022-7 que tratam de detalhes para a transmissão e

projeto de sistemas de produção por IP. O trabalho da VSF também resultou na pu-
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blicação da recomendação TR-03, que vem sendo chamado de “rascunho da SMP-

TE 2210”. [23] Estes padrões e recomendações serão abordados no Capítulo 6.

4.1 VISÃO GERAL DE UM COMPLE XO DE GRAVAÇÃO

Nesta seção será apresentado um complexo de gravação de exemplo ba-

seado em sinais de vídeo SDI e áudio AES3 para que se possa compreender as

questões envolvidas em um projeto de um sistema de TV, como roteamento e esca-

labilidade. O complexo é apresentado em um diagrama ilustrando um sistema para

captação de imagem, captação de som, roteamento destes sinais, monitoração, pos-

sivelmente algum processamento, gravação e monitoração desta gravação.

Os equipamentos envolvidos neste sistema e que aparecem no diagrama

da Figura 6 são:

• CCU : CCU é a sigla em inglês para Camera Control Unit.  É o equipamento

que recebe as imagens capturadas pela câmera que não chegam até ele por

um cabo de vídeo, mas sim por algum outro tipo de cabo (geralmente de fibra

ótica) que contém outros tipos de sinais embutidos, como intercomunicação,

tally (uma luz indicadora de que a imagem daquela câmera está no ar), infor-

mações de controle da lente e da própria câmera, como por exemplo a colori-

metria da imagem.

• Roteador SDI : É um equipamento que tem um determinado número de en-

tradas e saídas e dá ao operador a possibilidade de enviar cada uma dessas

entradas para cada uma dessas saídas. É através dele que definimos, por ex-

emplo, que o sinal da câmera 1 será gravado no gravador 2 ou 3, por exem-

plo.

• Monitor de vídeo : É um equipamento com uma tela onde verificamos um si-

nal de vídeo. Diversos monitores profissionais têm funções diferentes de mo-

nitores comuns voltados para o consumidor, como monitoração gráfica dos ní-
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veis de áudio embutidos no sinal ou a codificação de grandezas inerentes ao

sinal de vídeo como a luminância e o chroma.

• Processador de imagem : Sob este nome podemos englobar diversos equi-

pamentos. Geradores de caracteres (equipamentos que inserem legendas na

imagem), processadores de resolução (equipamentos que alteram a resolu-

ção ou taxa de quadros da imagem) que podem alterar uma imagem de HD

para SD, por exemplo.

• SDI/AES Mux : Mux é uma palavra contraída de multiplexer. Este equipamen-

to executa a multiplexação de sinais de áudio e vídeo. Ela gera um sinal de

vídeo com áudio embutido. Um sinal HD-SDI pode conter até 16 canais de

áudio.

• Gravador de vídeo : São equipamentos que transcrevem o sinal de entrada

para algum tipo de mídia. Até algum tempo atrás, a mídia dominante era a

fita, de onde surgiu o popular nome de VT (videotape) para estes equipamen-

tos. Hoje em dia, a maioria destes equipamentos são baseados em arquivos e

já não faz mais sentido chamá-lo de VT.

• Roteador AES3 : Similar ao Roteador SDI, este equipamento faz o encami-

nhamento de sinais de áudio para determinadas saídas de acordo com a es-

colha do operador. Tipicamente este equipamento pode ter algumas de suas

saídas direcionadas a Muxes (como são popularmente chamados os Multiple-

xadores SDI/AES) para incorporar os sinais de áudio ao vídeo que será gra-

vado ou transmitido a algum outro lugar. Geralmente roteadores SDI de gran-

de porte são modulares e podem receber interfaces AES/EBU. Assim, o rotea-

mento de sinais SDI e AES/EBU são controlados pelo mesmo equipamento.

• Console de Mixagem : Conhecido como mesa de som ou mixer, é um equi-

pamento capaz de misturar diversos sinais de áudio em um sinal resultante.

Um exemplo da atuação deste equipamento é em espetáculos onde o som de

um grupo musical é somado –  mixado,  como costumamos dizer – em dois,

como escutamos pelas caixas de som em sistemas estéreo.  Em televisão

eles misturam os sons de diversos microfones, instrumentos,  media players,

entre outros equipamentos que reproduzem ou processam o áudio.
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• Monitor de áudio : São caixas acústicas que podem ou não ter amplificado-

res de potência embutidos para que possamos ouvir e analisar a característi-

ca de um sinal de áudio. São geralmente conectados aos mixers, mas podem

aparecer em qualquer ponto da cadeia onde se deseje ter a reprodução do

som.

• Demux SDI/AES : Este equipamento faz a demultiplexação do sinal SDI e ex-

trai os sinais de áudio embutidos nele, ou seja, o oposto do Mux SDI/AES. É

útil quando se deseja conectar os sinais de áudio de um determinado sinal de

vídeo no mixer.

Estes  equipamentos  podem todos  ser  conectados  por  cabos  coaxiais,

mesmo os equipamentos de áudio, embora geralmente as saídas digitais destes se-

jam balanceadas com conector XLR.
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Figura 6: Complexo de gravação simples para ilustrar o conceito de uma estação de produção

de TV. Em linhas pretas, equipamentos de vídeo. Equipamentos de áudio estão representados

com linhas azuis.
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4.2 QUESTÕES NA IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS DE TV: FLEXIBILIDADE

DE ROTEAMENTO

Nesta parte do trabalho são expostas as características básicas de um

complexo de produção, bem como da natureza dos sinais de áudio e vídeo em si e

de todas as grandezas que precisam estar ajustadas para o bom funcionamento de

um sistema de TV.

Observando o diagrama é possível fazer uma análise básica do fluxo de

sinais. As CCU’s entregam o vídeo captado pelas câmeras para o roteador SDI. Este

tem conectados nele todos os equipamentos para onde estes sinais devem ir. A co-

mutação destes sinais é feita através de painéis-botoeiras ou através de painéis de

conexões por cabo, denominados patchbays.

Os roteadores SDI são de tamanho fixo determinado por hardware e são

geralmente classificados pela quantidade de entradas e saídas disponíveis em sua

configuração de montagem. Um sistema típico de pequeno porte pode ter 32 entra-

das e 32 saídas, o que chamamos de “32x32”. Ele é composto por um equipamento

central onde estão conectados os sinais propriamente ditos, e outros sinais necessá-

rios para o seu funcionamento correto e por painéis-botoeiras que selecionam qual

sinal de entrada será encaminhado a uma determinada saída. Este processo é cha-

mado de corte. Diz-se que um painel está “cortando” a saída 15 quando através dele

é selecionado qual sinal de vídeo será direcionado à saída 15. Há painéis que po-

dem cortar múltiplas saídas. De toda forma, o princípio de funcionamento é o mes-

mo.
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Figura 7: Platinum VX da Imagine Communications. Roteador de pequeno porte 32x32. 16 entradas e

saídas disponíveis com conexões BNC outras 16 entradas e saídas disponíveis por conexões de fibra

ótica. A porta LAN que aparece ali é apenas para configuração via computador e não para transmis -

são de mídia.

Figura 8: Painéis RCP-32PB-OLED e RCP-48LCD-OLED da série Magellan, da Imagine Communica-

tions, capazes de cortar até 32 e 48 sinais respectivamente para um ou mais destinos, dependendo

de sua configuração.
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Ainda assim, existem situações em que é necessário interromper o fluxo

normal do sistema e redirecionar um sinal. Para estas ocasiões são utilizados os

patchbays. Patchbays são excelentes recursos para flexibilizar o roteamento de si-

nais. Eles tornam a instalação mais complexa de ser executada por demandarem

um número maior de cabos e com maiores distâncias do que teriam se fossem co-

nectados diretamente ao equipamento de destino. De toda forma, é impreterivelmen-

te necessário que haja a possibilidade de alterar o roteamento padrão de sinais em

um sistema de TV além das possibilidades permitidas pelo roteador SDI.

Figura 9: Platinum MX 9RU. Roteador 128x128. De configuração modular, é capaz de rotear diversos

tipos de sinais incluindo sinais de áudio digital ou mesmo HDMI, de acordo com as interfaces conec -

tadas a ele.

36



Basicamente o  patchbay  é instalado no intervalo de uma conexão entre

dois equipamentos como mostra a figura abaixo.

Figura 10: Patchbay de uma Unidade Móvel de produção de TV. À esquerda para sinais de áudio. À

direita, para sinais de vídeo. É possível notar que não é raro haver a necessidade de alterar o fluxo

padrão de um sistema.
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4.2.1 SOLUÇÃO PARA ROTEAMENTO EM SISTEMAS BASEADOS EM IP

Num ambiente de fluxo de mídia por IP roteamento continua sendo uma

característica de complexos de produção. Neste caso, a tarefa é executada por um

roteador IP em vez de um roteador SDI. No lugar de interfaces SDI, interfaces Ether-

net são utilizadas para conectar os equipamentos e a configuração de roteamento

pode ser toda feita por software, eliminando a necessidade de patchbays. Os painéis

continuam existindo, mas não para selecionar logicamente o vídeo que está chegan-

do em uma saída e sim o endereçamento de um determinado fluxo. Cada equipa-

mento têm seu endereço IP, de forma que ao entrar outro equipamento na cadeia, ou

Figura 11: Comparação entre as duas formas de instalação. Com patchbay é possível redi-

recionar o sinal da saída 1 para o processador, por exemplo, e direcionar outro sinal qual-

quer para a entrada do Gravador 1. Sem o patchbay isto teria que ser feito alterando as co-

nexões dos equipamentos
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se houver grande alteração no caminho de um sinal, não é necessário redesenhar o

sistema para comportar esta mudança. Basta que o novo equipamento esteja na

mesma rede. Isto torna os sistemas muito mais escaláveis do que antes. [24]

Num sistema totalmente IP todas as conexões seriam feitas por cabos de

rede, tipicamente Cat6a e switches de grande porte para suportar o alto tráfego de

dados. Uma grande vantagem desta montagem seria a utilização de muito menos

cabos ao longo do complexo. Partes poderiam se interconectar em um switch e uma

porta do mesmo levar o sinal para outro ponto. [24]

A questão é que um sistema totalmente IP implica na necessidade de to-

dos os equipamentos da cadeia possuírem uma interface Ethernet. Isto ainda está

longe da realidade, visto que o padrão SDI é ainda vigente e unânime quando se

fala em fluxo de vídeo. [25] Além disso, é uma mudança grande de tecnologia para

engenheiros e projetistas de sistemas de TV que não necessariamente possuem co-

nhecimento sobre redes de computadores. [26] Sendo assim, o que existe hoje em

dia em termos de implementação são sistemas híbridos. Sistemas cujo centro é ge-

renciado por IP, mas com conversão para SDI em pontos necessários ou com rotea-

dores capazes de lidar com as duas tecnologias. [27] Até mesmo o padrão mais atu-

al de empacotamento de sinais de vídeo sem compressão ditado pela SMPTE tem

natureza híbrida. Trata-se do SMPTE 2022-6. Este documento dita a norma e des-

creve a tecnologia para a conversão de sinais de vídeo sem compressão SDI para

pacotes IP. Sendo assim, está definido que ainda existe a amarra ao padrão SDI.

Apenas temos uma nova forma de transmitir.

Na figura 12 há uma imagem do Platinum IP3, roteador de sinais com ca-

pacidade IP da Imagine Communications. Na visão traseira do equipamento, podem

ser vistas diversas interfaces. Este equipamento é modular, logo, é possível instalar

interfaces de diversos tipos, incluindo SDI e AES3, além de interfaces Ethernet. Este

roteador é utilizado para sistemas híbridos. Ele suporta um módulo que empacota e

desempacota streams SDI para vídeo sem compressão por IP.
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Isto quer dizer que mesmo que haja o fluxo por IP, ainda são necessárias

conexões SDI a fim de conectar a maioria dos equipamentos utilizados hoje em dia.

Figura  12:  Platinum IP3, o roteador IP de grande porte  da Imagine

Communications. À direita, a traseira dele, com diversas interfaces de

tipos variados, tornando o roteador capaz de receber e transmitir vári-

os tipos de sinais.
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4.3 SINCRONIZAÇÃO

Como dito anteriormente, um quadro de vídeo é composto de diversos si-

nais, ou seja, o que é visto na tela é o conjunto de uma série de modulações ocorri-

das em um intervalo de tempo. É necessário haver uma forma de sincronizar essa

informação. Um equipamento precisa saber o início de um quadro para desenhar na

tela corretamente o conteúdo que está chegando pela entrada de vídeo ou para sin-

cronizar outros sinais que passem por ele. A solução é embutir no sinal de vídeo

uma referência. E quando existem vários sinais, uma referência externa, para que

todos os equipamentos iniciem seus quadros no mesmo momento. A técnica de sin-

cronizar diversos equipamentos através de um sinal de sincronismo chama-se Gen-

lock (generator locking).

Um destes sinais é o black and burst. É um apagamento total da tela, se-

guido de um ruído que sincroniza a fase das cores entre os sinais e marca o início

do quadro. É graças a isso que quando a imagem de um monitor é trocada não há a

sensação de que a imagem pula. Pois a próxima imagem mostrada está sincroniza-

da com a anterior, ou seja, estará no mesmo ponto do desenho na tela. [28]

Figura 13: Ilustração da composição de um sinal de vídeo composto (analógico). Em de-

talhe, o sinal black and burst, onde pode-se perceber o apagamento e o ruído.
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Outro sinal utilizado para este fim é o Tri-Level. É um sinal que ganhou

mais relevância após o advento do HD. Tem vantagem de ajudar a reduzir o  jitter,

devido a sua frequência mais alta por natureza e por não gerar alguma tensão contí-

nua, visto que o sinal tem a mesma excursão nas duas polaridades. [29]

É necessário garantir estas características ao fazer a transição de um sis-

tema SDI para um sistema por IP.

4.3.1 SOLUÇÃO PARA SINCRONIZAÇÃO EM TRANSMISSÃO DE VÍDEO POR

IP

A Ethernet é assíncrona por natureza, logo, o primeiro desafio é obter to-

tal sincronismo em pacotes que serão transportados e reencaminhados em ordens

Figura 14: Em detalhe, a forma de onda de um sinal Tri-Level, preferido em ambi-

entes HD em relação ao Black and Burst.
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diversas. Para isso, a resolução foi utilizar o protocolo RTP (real-time protocol). Pa-

cotes RTP possuem um carimbo de tempo (timestamp) com o momento exato ao

qual pertencem os dados contidos no pacote, além de um campo para sequenciar os

pacotes. Assim, mesmo com o fluxo assíncrono é possível reconstruir com precisão

a sequência de pacotes na ordem em que foram transmitidos. O RTP para vídeo

sem compressão por IP utiliza UDP para transportar os dados. 

O padrão corrente mais difundido para transporte IP até o momento é o

SMPTE 2022-6. Este padrão prevê que a transmissão por IP é de pacotes contendo

sinais SDI, fazendo com que os sinais de vídeo processados nos equipamentos se-

jam em essência sinais SDI.  [21] Este padrão prevê apenas a mudança na forma de

transportar e não um novo protocolo para codificação do sinal. Isto quer dizer que,

em se tratando de dois significados da palavra sincronismo em um ambiente de pro-

dução de vídeo, um está estabelecido pela própria tecnologia SDI: o sincronismo de

vídeo propriamente dito.

A decisão da utilização do RTP, no entanto, vai de encontro a outra preo-

cupação, que é a necessidade de garantir que os pacotes contendo vídeo SDI che-

guem na ordem correta em seus destinos. Com o RTP já existe a garantia da orde-

nação dos pacotes. Sendo assim, a próxima característica que precisa ser garantida

é de que todos os relógios dos equipamentos por onde um pacote passará estejam

sincronizados. É necessário garantir que 11:00 seja 11:00 para todos os equipamen-

tos da cadeia envolvida no tráfego do sinal. Para resolução deste problema definiu-

se a utilização do PTP (Precision Time Protocol). 

O PTP é um protocolo com o intuito de sincronizar relógios de computado-

res em uma rede. Uma interessante característica deste protocolo é seu funciona-

mento baseado em arquitetura mestre-escravo. Em uma implementação típica, um

relógio é configurado como o grandmaster clock. O grandmaster clock geralmente é

um relógio do tipo GPS ou GLONASS, relógios precisos e com temporização basea-

da na Era Unix, como grandmasters precisam ser. Os outros relógios são chamados

de ordinary clocks e são sincronizados baseados no grandmaster clock. Temos ain-

da os boundary clocks que são relógios com a função de sincronizar segmentos dife-

rentes de rede. [30] Esta sincronização é feita através de diversos tipos de mensa-

gens de controle. Um desses tipos é chamado Announce. Mensagens announce são
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utilizadas para que um relógio transmita suas características aos outros. São mensa-

gens multicast repassadas ao longo de toda a rede.

Através destas mensagens funciona o BMCA (Best Master Choice Algo-

rithm). Este algoritmo calcula o melhor candidato a ser o grandmaster clock através

de uma hierarquia de prioridades. Esta característica provê uma palavra essencial

em sistemas de TV: redundância. Através do BMCA, caso o grandmaster clock defi-

nido pelo usuário seja perdido, é garantida a escolha de alguma boa outra opção

para ser o relógio principal e a sincronização continuará garantida. [30]

4.4 INTEGRIDADE DO SINAL

Apesar de em teoria um sinal digital não se deteriorar de forma alguma

durante uma transmissão, sabe-se que isto é realidade apenas em um meio ideal de

transmissão. Na prática, esses sinais passam por cabos e são transmitidos por on-

das quadradas, cujas componentes harmônicas de ordem mais alta, senoides de

alta frequência, podem ser atenuadas ou até eliminadas do sinal ao longo do cami-

nho, fazendo que o sinal que chega ao receptor seja diferente do que saiu do equi -

pamento que o transmitiu. [31] A engenharia de telecomunicações tem uma solução

estabelecida para este problema: a equalização. 

Equalização consiste em ajustar o sinal que será transmitido de forma re-

versa à deterioração que ele certamente sofrerá no meio do caminho. Através da

equalização é possível tanto garantir que o sinal chegará íntegro ao outro equipa-

mento, quanto estender conexões para distâncias maiores. [31]

O padrão SDI implementa a equalização de forma plenamente satisfató-

ria. A equalização do sinal não é uma preocupação explícita de um sistema de TV,

pois assume-se que todo equipamento construído com interfaces baseadas no pa-

drão SDI já implementa este recurso de forma que é rara a ocorrência de dropouts

partindo-se do princípio que todas as conexões estão respeitando os padrões de ca-

bos e distâncias. [31]
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Com a transmissão de vídeo por IP um problema diferente surgiu no que

se refere a integridade do sinal: perda de pacotes. Sistemas de vídeo por IP preci-

sam ser muito rápidos, visto que operam em tempo real. Seja um programa ao vivo

ou não, não pode haver qualquer tipo de atraso entre o sinal de uma câmera e outra

ou entre áudio e vídeo. Assim, não há tempo para mensagens de verificação para

confirmar o recebimento de um pacote, como no protocolo TCP/IP e é necessário

que o protocolo de transmissão seja o mais rápido possível, o que ocasionou a esco-

lha do RTP. São necessárias duas garantias: a chegada e a velocidade de transmis-

são.

A solução para esta questão num sistema baseado em IP é a redundância

e a correção antecipada de erros. Para isto a SMPTE definiu os padrões 2022-5 e

2022-7 que tratam da correção de erros antecipada e da redundância de caminhos,

respectivamente. A ideia é que cada pacote tenha pacotes redundantes para a corre-

ção de erros. Este padrão, bem como o conjunto de padrões SMPTE 2022 será me-

lhor explicado no próximo capítulo.

5 IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS DE ÁUDIO E VÍDEO 

SEM COMPRESSÃO POR IP

Neste capítulo, serão apresentados padrões e práticas já implementadas

em projetos de sistemas de vídeo por IP, como padrões e publicações já feitas sobre

o assunto.

5.1 PADRÕES SMPTE 2022

Desde 2007 a SMPTE publicou a série de padrões 2022 para a definição

dos detalhes da transmissão de vídeo por IP. Estes padrões tratam de questões pri-
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mordiais para a transmissão, como a forma como os sinais seriam transmitidos, a

necessidade de haver um algoritmo de correção de erros antecipada e do planeja-

mento de uma forma de redundância, caso algum evento interrompa o sinal.

5.1.1 SMPTE 2022-1:2007, SMPTE 2022-5:2013

Este padrão trata da correção de erros antecipada e define um algoritmo

extremamente eficiente para este fim. Trata-se do Row/Column FEC. A ideia é orga-

nizar os pacotes de mídia em matriz e dispor os pacotes de correção de erros nas

extremidades, uma coluna a frente e uma linha abaixo.

Esta configuração de matriz é de grande eficiência para a detecção de pa-

cotes perdidos, porém há um efeito colateral que pode se tornar um problema. Para

cada 20 pacotes, há outros 9 adicionados ao fluxo. Isso demanda mais processa-

mento além de aumentar a latência do sistema. Esta matriz é configurável. É sugeri-

Figura 15: Matriz FEC. Em azul uma linha de pacotes FEC e em ver-

de uma coluna de pacotes FEC e em marrom os dados.
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do que se utilize apenas colunas de pacotes FEC. Desta forma já existe uma prote-

ção razoável para a perda aleatória de pacotes. [32]

O padrão SMPTE 2022-5 é uma expansão do padrão SMPTE 2022-1

para transmissão de mídia com taxa de transferência de 3Gbps e maiores, como a

taxa dos padrões para vídeo 4K. O algoritmo continua a ser o mesmo definido no pa-

drão 1, porém define configurações de matrizes FEC maiores para o suporte aos si-

nais de taxa mais alta. [32]

É intrinsecamente desejável que todo equipamento na cadeia de produ-

ção em um sistema de TV por IP possua o recurso de correção de erros antecipada

baseada na SMPTE 2022-5. Apesar disso, não é indispensável, visto que redes de

complexos de alto nível já são planejadas e dimensionadas para que a perda de pa-

cotes seja mínima ou nula em termos de visualização de deterioração da imagem.

[33]

5.1.2 SMPTE 2022-2:2007, SMPTE 2022-3:2010, SMPTE 2022-4:2011

Estes padrões tratam do transporte de midia unidirecional codificada em

MPEG-2 em taxas constante, variável e non-piecewise constante e variável.

São padrões que detalham como é feito o empacotamento dos dados. O

destaque neste grupo é para o padrão que definiu o uso de RTP e UDP para o trans-

porte do fluxo. Este padrão contém ainda comentários sobre sincronismo e tama-

nhos de buffer.

Embora estes padrões tratem apenas de transporte de vídeo em taxas

baixas de transferência em comparação com taxas a partir do HD-SDI, eles são a

base para o transporte de mídia em alta taxa.

Poucos fabricantes implementaram estes padrões por eles serem padrões

para aplicações específicas. Sendo assim, equipamentos com suporte a estes pa-

drões não são incluídos em testes de interoperabilidade.
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5.1.3 SMPTE 2022-6:2012

Este padrão é a base predominante para transmissão de vídeo sem com-

pressão por IP. Ele define a forma como sinais HD-SDI e de taxas superiores (3G-

SDI, 6G-SDI e 12G-SDI) devem ser convertidos em pacotes IP para transporte ao

longo da rede. É um padrão que só encontra sua possibilidade com o advento dos

switches 10GbE para ambientes de alto nível. [21]

Este padrão foi definido baseado nos estudos do VSF. Neste padrão o

transporte de vídeo é feito através de pacotes IP, mas ainda presos ao formato SDI.

A grande vantagem disto é o fato de se lidar com um padrão bem estabelecido e

predominante na indústria broadcasting, o que facilita a questão da interoperabilida-

de e põe um ponto de equilíbrio na transição entre tecnologias. [27] De um lado está

o SDI, largamente suportado, porém em um formato IP, aproveitando todas as vanta-

gens de escalabilidade. [25] Outra vantagem é a garantia da sincronização entre

som e imagem, visto que o sinal de áudio está embutido no sinal de vídeo. 

5.1.4 SMPTE 2022-7:2013

O último padrão da família 2022 trata de redundância como forma de re-

cuperação da perda de pacotes. Se por um lado o SMPTE 2022-5 trata da correção

de erros antecipada, o padrão SMPTE 2022-7 define que um sinal seja transportado

por dois caminhos distintos para que caso aconteça de pacotes se perderem em um

caminho (ou até mesmo caso esse caminho seja obstruído) eles cheguem ao seu

destino por outro caminho. 

Figura 16: Datagrama RTP baseado na SMPTE 2022-6
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O padrão prevê ainda que a comutação entre os dois sinais seja imper-

ceptível, característica chamada seamless switching.

5.2 ALGORITMOS DE COMPRESSÃO LEVE PARA REDUÇÃO DE LARGURA

DE BANDA

Sabe-se que as tecnologias 40GbE, 100GbE e 250GbE já  existem, já

existindo inclusive equipamentos para as duas primeiras, mas o real commodity para

redes de alto nível é o ambiente 10GbE. Embora esta taxa seja suficiente para o pa-

drão 6G-SDI ainda é pouco para o 12G-SDI, que é o padrão em maior necessidade

de ser suportado atualmente e grande motivador das pesquisas de transição para

transmissão por IP. O padrão 12G-SDI suporta vídeo de até 8K, isto quer dizer que é

um padrão de tempo de vida relativamente longo.

Compressão de sinal é uma questão delicada em ambientes profissionais

de produção de TV. É natural que a filosofia seja manter toda a qualidade da ima-

gem em toda o caminho, da captação à gravação. Sendo assim, um algoritmo de

compressão para este fim deve ter como premissa reduzir a quantidade de dados

sem perda visível da qualidade da imagem. Outra questão importante é o fato de

para que haja compressão de um sinal há a necessidade de processamento. Isto

pode resultar em latência, um efeito colateral absolutamente indesejado em siste-

Figura 17: Ilustração do funcionamento do padrão 2022-7
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mas que operam em tempo real, como sistemas de TV. Assim, é desejável que estes

algoritmos de compressão tenham baixa complexidade. [34] Atualmente, há três co-

decs mais comentados e difundidos. TICO, LLVC e VC-2. 

O LLVC (Low Latency Video Codec) é criação da Sony e faz parte do eco-

sistema Sony NMI Networked Media Interface. TICO é um acrônimo para Tiny Codec

e foi criado pela Intopix. VC-2 é um padrão criado pelo centro de pesquisa e desen-

volvimento da BBC, grande empresa de mídia. Este tem como vantagem ser um pa-

drão aberto e livre para uso. Foi padronizado pela SMPTE com o código SMPTE

2042-1. Os padrões Sony LLVC e TICO estão publicados como RDD’s (Registered

Disclosure Document) da SMPTE. RDD é um tipo de documento específico da SMP-

TE onde ela endossa publicações de companhias de tecnologia desde que o assun-

to seja de interesse geral  da comunidade tecnológica,  não contenha material  de

marketing e tenha um nível técnico adequado. [35]

Não há interoperabilidade entre os padrões de forma que, mesmo sendo

o VC-2 padronizado pela SMPTE, permanece em aberto qual e se algum destes pa-

drões se tornará definitivo para compressão leve de vídeo. [36]

5.3 FORMAS ALTERNATIVAS DE TRANSPORTE DO FLUXO

No padrão SMPTE 2022-6 foi definido que o transporte do fluxo de sinal

seria de sinais SDI codificados em pacotes RTP. Porém, os grupos de pesquisa e

desenvolvimento relacionados ao desenvolvimento desta tecnologia propuseram ou-

tras formas de executar esta função. 

O grupo de especialistas VSF publicou dois  padrões sobre o assunto,

posteriores ao SMPTE 2022-6, este mesmo já originado das pesquisas do grupo. O

documento intitulado TR-04 (TR significando  technical recommendations) trata do

transporte de áudio e vídeo em pacotes separados. Desta forma é possível diminuir

a largura de banda utilizada, bem como separar os sinais para as partes onde ele é

realmente requerido. Um mixer de áudio, por exemplo, não precisa de sinais de ví-

deo, mas pelo padrão SMPTE 2022-6, o vídeo estará nos mesmos pacotes dirigidos
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a equipamentos de áudio. O transporte de áudio em pacotes IP é feito de acordo

com o padrão AES67. [36]

Este  mesmo  grupo  publicou  depois  um  documento  especificando  um

modo de transporte com total separação de sinais heterogêneos, a recomendação

TR-03. Esta especificação determina que os sinais sejam empacotados em streams

independentes de acordo com seu tipo, dados, áudio e vídeo. Desta forma os dados

são retirados do stream de vídeo, dados estes que são, por padrão, embutidos num

sinal SDI, de acordo com sua especificação, deixando para o stream de vídeo ape-

nas o payload. Nesta especificação, é proposto que o vídeo seja transmitido segun-

do a especificação RFC 4175, uma especificação da IETF para transmissão de ví-

deo digital HD sem compressão baseado nos padrões SMPTE 274 e SMPTE 296

para 1080 linhas e 720 linhas, respectivamente, em pacotes IP. O áudio é transporta-

do seguindo o padrão AES67 e os dados seguindo o padrão SMPTE 291, que trata

de dados auxiliares em sinais de vídeo, convertidos em pacotes RTP. [36]

Estas duas especificações estão em processo de padronização e devem

se tornar o SMPTE 2110. A TR-03 define uma característica desejável em sistemas

baseados em IP: transmitir os diferentes tipos de dados em fluxos de pacotes sepa-

rados, de forma que cada equipamento do complexo receba apenas os dados que

lhes serão úteis. Por outro lado, sincronismo torna-se uma preocupação ainda maior.

Afinal, agora haverá fluxos relacionados trafegando de forma totalmente indepen-

dente pelo sistema. É necessário que quando esses fluxos se juntarem eles estejam

em sincronizados e não haja atrasos do áudio em relação ao vídeo ou, num pior

caso, a perda total da relação entre os fluxos. Para que isto não aconteça, a especi -

ficação define o uso de arquivos SDP (Session Description Protocol) para controlar a

associação entre os fluxos. [38]
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Figura 18: Comparação entre SMPTE 2022-6 e VSF TR-03. Arquivos SDP ga-

rantem o relacionamento entre os fluxos. Na figura A percebe-se que antes de

o sinal SDI ser empacotado há ainda a multiplexação dos sinais de áudio e ví-

deo. Quando se pensa na transmissão de fluxos elementares separadamente

este processo não é necessário e a junção de áudio e vídeo pode ser feita por

roteamento IP.
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Dentre os formatos de transmissão de mídia por IP pode-se citar também

o AVB (Audio Video Bridging), iniciativa do grupo Avnu, outro grupo de pesquisa em

transmissão de mídia.  Porém, atualmente este grupo vem dedicando seu padrão

AVB a outras áreas não mais focadas em broadcasting.

5.4 ÁUDIO SEM COMPRESSÃO SOBRE IP

Largura de banda definitivamente não é uma preocupação na transmissão

de áudio por IP. Diferentemente dos sinais de vídeo, com padrões de 12Gbps defini-

dos e um padrão de 24Gbps em estudos, um fluxo de áudio 24bits/48KHz, padrão

recomendado em produções de TV, tem payload de 1152Kbps. Uma infraestrutura

baseada em  switches de 1Gbps suporta muito bem um sistema de áudio inteiro.

Neste campo a discussão gira predominantemente em torno de interoperabilidade.

As implementações de áudio sobre IP estão bem mais avançadas e ma-

duras do que implementações de vídeo. Já existem diversas tecnologias de áudio

sem compressão baseada em IP embarcadas em diversos equipamentos de varia-

Figura  19: Comparação gráfica entre as especificações de transporte de mídia sobre IP. A TR-03

abandona o SDI por completo.
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dos portes e preços, inclusive em mixers abaixo do nível de broadcasting. A questão

é qual delas irá tornar-se o padrão que acompanhará os fluxos de vídeo sobre IP.

Duas  tecnologias  se  destacam  dentre  estas.  DANTE  (Digital  Audio

Network Through Ethernet), sempre escrito na forma estilizada Dante e Ravenna.

Ravenna é um protocolo aberto, enquanto Dante é um protocolo fechado. Embora

Ravenna seja mais antigo e aberto, Dante ganhou muita popularidade nos últimos

anos. A razão para isso deve-se em boa parte, sem dúvida ao fechamento de acor-

dos com muitas empresas, e outra pela facilidade e flexibilidade de uso e configura-

ção e pela grande variedade de produtos disponíveis. [39]

Porém, em se tratando de padrões de ampla aceitação pela indústria, a

definição sempre passa pela discussão de grandes associações. Neste caso, a AES,

que tem para o áudio a representatividade que a SMPTE tem para o vídeo. A AES

criou o seu próprio padrão, chamado AES67, baseado nas tecnologias que já existi-

am com o fim de promover a interoperabilidade entre elas. Diferentemente dos pa-

drões de vídeo, a tendência em áudio é a de cada empresa mantenedora de um pro-

Figura  20: Conexão Dante na interface de áudio analógico Yamaha Ro8-D. Nota-se a redundância

como um padrão do protocolo. Conexões primária e secundária funcionam ao mesmo tempo e se

caso uma delas se perca não há alteração no som ou perda de sinais. Esta característica é inerente

ao protocolo Dante e nada tem a ver com a SMPTE 2022-7. Acima dos LEDs, vemos a indicação 1G,

mostrando que redes baseados em swtiches Gigabit são suficientes para o protocolo.

54



tocolo de áudio sobre IP tornar seu protocolo compatível com AES67, sem alterar a

identidade de seu  próprio  protocolo.  Ravenna e  Dante  têm compatibilidade com

AES67 e equipamentos baseados nas duas tecnologias podem ser utilizados em sis-

temas baseados em VSF TR-03 ou VSF TR-04. [41]

CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS

Redes estão por toda a parte e já existe a implementação de redes IP

para controle e comunicação de diversas entidades. Desde energia elétrica em vári-

os países, carros autônomos, e transmissão de mídia para consumidores em aplica-

Figura 21: Possível sistema com Dante, AVB e AES67. Dentro dos balões Dante e AVB, nomes de fa-

bricantes de cada padrão e no balão inferior outros tipos de equipamentos e redes de audio e broad-

casting. Interoperabilidade propicia poder de escolha de equipamentos.
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ções não muito sensíveis a tempo, como streaming, videochamadas e a Internet das

coisas. Um grande fronteira era a adoção de sistemas baseados em IP para os com-

plexos de produção de TV, onde é necessário tráfego intenso, sem perdas e em tem-

po real, o que parece um grande desafio para redes IP.

As opiniões sobre esta transição se dividem entre engenheiros e projetis-

tas de sistemas de TV  por algumas razões. Dentre estas, o bom estabelecimento do

padrão SDI, o que faz com que se pense que não há a necessidade de um novo pa-

drão. A mudança da base das instalações para um novo tipo de tecnologia, a TI faz

com que o conjunto de habilidades de um engenheiro de sistemas de TV mude radi-

calmente. Agora, um projetista precisa saber e planejar sistemas com características

como largura total de banda, configurações de VLAN’s e distribuição da rede em par-

tes menores em mente. Algo mais complexo do que projetar sistemas baseados em

SDI, determinísticos, onde um roteador centralizava todas as conexões e sabia-se

que podia contar com fluxo e roteamento ininterrupto apenas pela especificação do

equipamento.

Outra questão é o fato de alguns engenheiros fazerem relação entre re-

des fechadas aplicadas sobre IP com o serviço best effort que a Internet provê. Esta

comparação não faz sentido algum quando se lida com redes planejadas, com cone-

xões bem definidas entre os pontos e baseadas em padrões específicos de imple-

mentação, como os padrões SMPTE.

Existem desafios logísticos a serem vencidos ainda para a implementação

completa de sistemas de TV baseados em IP. Um destes desafios é o custo. Com-

plexos SDI já estão prontos, construídos e funcionando bem ao redor do mundo. É

inimaginável pensar em abrir mão de uma série de equipamentos de uma vez só

para a adoção de novos. Isto faz com que a indústria atrase a oferta de equipamen-

tos com interfaces IP, visto que a demanda ainda não é tão grande.

O fato de os padrões para transporte de vídeo sobre IP ainda estarem

sendo construídos também atrasa a transição. Existe o receio de se construir um sis-

tema baseado em um protocolo e este não se tornar o padrão. Quanto mais específi -

co um protocolo, menos fabricantes, menos opções, menor concorrência e, natural-

mente, maior preço.
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De toda forma, sistemas de TV baseados em IP já são vistos como certos

para os próximos anos. É natural que a transição passe por sistemas híbridos, mas

já é recomendado que as novas instalações de TV sejam construídas baseadas em

fluxo de sinal por IP. Quando o vídeo em 4K e especialmente em 8K tiver seu adven-

to definitivo, o conhecimento sobre o transporte de mídia sem compressão sobre IP

já estará bem consolidado, com padrões bem definidos e houver interoperabilidade

ampla garantida, sistemas totalmente baseados em IP se tornarão o padrão.

Este trabalho apresentou como a tecnologia da informação, já notavel-

mente tão importante nas mais diversas áreas de atuação, mostra-se agora eficiente

também em resolver um problema de uma área onde não havia muita interferência

direta da mesma, a indústria da televisão.

Ao longo do tempo associações continuarão trabalhando e discutindo a

melhor forma possível de implementar a nova tecnologia sempre prezando a quali -

dade do produto final, a viabilidade da tecnologia e interoperabilidade entre as mar-

cas.
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