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ESTUDO DE CASO

LYON VIDEO
A Flexibilidade em Primeiro Lugar

CLIENTE

Lyon Video, EUA

DESAFIO

Adaptar-se a qualquer situação ou 
ambiente durante a produção de uma 
transmissão televisiva de esportes ao 
vivo, a fim de satisfazer as necessidades 
de seus clientes para oferecer produções 
de alta definição de 1080i e 720p, sem 
sacrificar a confiabilidade.

SOLUÇÃO

Solução avançada de produção end-to-
end, com total flexibilidade fibra/triax de 
câmera de multiformato no campo com 
diagnósticos completos de transmissão.

BENEFÍCIO

Capacidade para lidar facilmente com 
qualquer pedido de formato HD do 
cliente, usando qualquer infraestrutura 
de cabeamento local para aumentar o 
rendimento. 

ANTECEDENTES

O objetivo principal das empresas móveis 
de produção atuais é a flexibilidade 
e a necessidade de se adaptar às 
necessidades de seus clientes, bem como 
a qualquer situação que possa ocorrer 
durante a produção de uma transmissão 
televisiva de esportes ao vivo.

Para os seus mais recentes caminhões 
de produção móvel, denominados LYON-
11 e LYON-12, a Lyon Video, sediada em 
Columbus, Ohio, queria se certificar de 
que a flexibilidade de formato HD fosse 
o objetivo principal. Isso é importante 
porque trabalha com uma variedade de 
clientes com diferentes necessidades 
e exigências. Eles poderiam estar 
produzindo uma sessão de 1080i para a 
NBC Sports em um dia e uma produção 
de 720p para a ABC/ESPN no dia 
seguinte, portanto, seu equipamento 
precisa suportar ambos.

Para apoiar ainda mais a sua estratégia 
de flexibilidade, a Lyon Video queria ser 
capaz de trabalhar em qualquer local 
onde seus clientes necessitassem, 
independentemente de ter sido pré 
cabeado com triax ou fibra. Para esse 
fim, a Lyon Video começou a testar 
o Sistema de transmissão 3G da 

Grass Valley™ em 2011 para ESPN, e a 
Longhorn Network da Universidade de 
Texas, em Austin.

“A ESPN instalou fibra de modo único 
em quase todos os locais (no campus 
da Universidade do Texas) para cobrir 
tudo, incluindo futebol americano, 
futebol, natação, softball, basquete, 
vôlei e tênis”, diz Chad Snyder, Gerente 
de Contas Sênior da Lyon Video. “O 
beisebol está em triax de uma instalação 
anterior. O basquete e o futebol 
americano têm agora infraestruturas 
triax e de fibra, de modo que a Grass 
Valley 3G Transmissão Twin (uma única 
estação base com conectividade de 
câmera triax e fibra) oferece o equilíbrio 
perfeito para uma rede emergente que 
está usando tantos operadores locais 
quanto Austin pode suportar.”

PREPARADO PARA TUDO

Para cumprir suas metas, Lyon Video 
adquiriu um complemento completo de 
câmeras multiformato Grass Valley LDK 
8000 Elite HD e o switcher Kayenne™ 
Video Production Center. Os sistemas 
têm sido utilizados desde o final de 
outubro de 2011 e a Lyon Video tem 
agora uma dúzia de estações base 3G 
Transmission Twin a bordo dos seus 

caminhões Lyon-1 e Lyon-2, com cessão 
de longo termo para a Longhorn Network. 
Estes foram os primeiros sistemas de 
transmissão 3G em uso nos EUA.

Segundo Snyder, as conexões triax para 
as câmeras são muito mais resistentes 
do que o cabo padrão SMPTE ao usar as 
câmeras em uma configuração portátil. 
Por essa razão, a Lyon Video ordenou 
o sistema Twin com o conversor fibra a 
triax de modo único LDK 4426 da Grass 
Valley. Ele diz que o sistema realmente 
reduziu os custos de reparo associados 
com cabeamento SMPTE.

“O sistema de transmissão 3G da Grass 
Valley possui módulos diferentes, mas 
compatíveis para suportar conectividade 
triax e fibra”, diz Bob Lyon, Presidente 
da Lyon Video. “Isso foi tão importante 
quanto a capacidade multiformato das 
câmeras porque, enquanto a maioria dos 
locais nos EUA tem cabeamento com 
triax, muitos dos estádios mais novos têm 
instaladas infraestruturas de fibra óptica.”

“Finalmente temos uma solução 

que não apresentará limite de local 

ou situação de trabalho”

Bob Lyon, Presidente, Lyon Video



ESTUDO DE CASO

Junte-se ao Diálogo em 
GrassValleyLive no Facebook, 

Twitter e YouTube.

SOBRE A GRASS VALLEY – EMPRESA LÍDER EM SOLUÇÕES DE TECNOLOGIA DE VÍDEO

Com uma rica história a serviço das indústrias broadcast e de vídeo 
profissional, o nome Grass Valley é sinônimo de inovação, liderança 
e rendimento. Com uma gama completa de produtos e serviços que 
apoiam muitos dos mais importantes eventos ao vivo no mundo, a 
Grass Valley oferece o portfólio mais completo de software, serviços 
e infraestrutura de TI. Os clientes que utilizam soluções da Grass 
Valley incluem a maior parte das empresas de TI líderes em broadcast 
e teleprodução do mundo, profissionais independentes de vídeo, bem 

como criadores emergentes de conteúdo e fornecedores de serviços 
de banda larga, telecomunicações e transmissão. Quando você está 
assistindo a programas de notícias, esportes ou entretenimento, seja 
na TV, internet ou telefone celular, está assistindo a Grass Valley 
trabalhando no mundo conectado. 

Para obter informações sobre os produtos Grass Valley, visite    
www.grassvalley.com.
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COLHENDO OS BENEFÍCIOS

O novo sistema de Transmissão 3G da 
Grass Valley permite às equipes da Lyon 
Video chegar a um local sabendo que 
têm a solução certa para a distribuição 
confiável de sinal. Este exclusivo 
sistema de transmissão de sinal de 
câmera permite à Lyon Video usar seus 
caminhões em praticamente qualquer 
local na América do Norte e encontrar 
conectividade instantânea. O módulo 
de fibra também permite aos sinais HD, 
demandantes de largura de banda, viajar 
mais longe do que por triax.

“Algumas produções requerem a 
resistência do cabo triax e outras, o 
alcance muito longo da fibra. O sistema 
de transmissão 3G nos dá a capacidade 

de alternar entre triax e fibra no campo, 
mantendo a mais alta qualidade e também 
os diagnósticos de transmissão completos, 
deste modo não há nenhuma limitação.”

A arquitetura modular do sistema de 
transmissão 3G permite às equipes 
usar o adaptador de câmera triax ou de 
fibra com a mesma cabeça da câmera 
LDK 8000 Elite, permitindo-lhes obter o 
máximo de flexibilidade e benefício de 
seu complemento existente, de câmeras 
LDK 8000 Elite HD da Grass Valley.

O novo sistema de transmissão 3G da 
Grass Valley é a terceira geração de 
conectividade de câmera da empresa, 
capaz de transportar sem problemas 
sinais de 1080p50/60 sobre triax e fibra. 
Isso também permite que um único cabo 

carregue um par multiplexado de sinais HD 
de 720p ou 1080i para 3D estereoscópico. 
Como um bônus, a Transmissão 3G amplia 
a gama de conectividade triax em 25%, 
para um mínimo conservador de 1.500 m 
(4.921 pés).

O sistema de transmissão 3G leva 
diagnósticos completos de transmissão 
e dois pares estéreos AES/EBU 
embutidos, de volta à estação base, 
enquanto dois retornos independentes 
de vídeo podem ser enviados à câmera 
para monitoração. A transmissão 3G 
também fornece talkback e um amplo 
canal de dados para o controle da 
câmera, comunicação com robótica ou 
alinhamento remoto de uma plataforma 
3D estereoscópico.

“Os eventos desportivos são complicados. 
Você nunca sabe o que pode acontecer, mas 
com o novo sistema de transmissão 3G da 
Grass Valley, nossos clientes sabem que 
estaremos preparados com equipamentos de 
alta qualidade e confiabilidade, que irão realizar 
o trabalho, não importando o local ou o tipo de 
pré cabeamento. Isso é muito importante para o 
sucesso do nosso negócio.”
Bob Lyon, Presidente, Lyon Video


