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1      APRESENTAÇÃO  

O Sistema de Controle de Delay Som Maior Pro efetua as trocas de tempos e volumes das 

torres de delay usadas em passarelas de Carnaval, em conjunto com Consoles Yamaha®. 

O Carnaval é um evento único, onde a fonte sonora se move em uma passarela coberta por 

torres de som. A necessidade da correção de delay se dá pelo fato da diferença entre as velocidades do 

som da fonte acústica, que são as escolas de samba, e da distribuição eletrônica deste som nas várias 

torres de som espalhadas pela passarela. Na fonte acústica, a velocidade de propagação do som é em 

torno de 346 m/s (varia de acordo com a temperatura ambiente). Já nas torres de som, o som chega à 

velocidade da luz (sem questionar as descobertas de que esta velocidade não existe, e sim é 

aproximada), que é em torno de 300.000 Km/s. 

O exemplo mais comum são os raios, em dias de tempestades. Primeiro enxergamos o clarão 

do raio, e depois ouvimos o som, e, lá onde o raio caiu, o som e a luz ocorreram no mesmo instante. 

Este fenômeno físico é o que justifica o uso de correções dos tempos das torres de delay, para 

que o público ouça o som sem ecos. 

 

2 DESCRIÇÃO DO SISTEMA 

O sistema é composto por duas Interfaces, um Sensor e o Software (Plataforma Windows®). 

Uma Interface e o Sensor vão no Carro de Som. Na House-Mix vão a outra Interface e o Software. O 

Sensor fica em contato com a roda do Carro de Som, e é conectado à Interface por um cabo XLR-XLR. 

Esta Interface do Carro de Som se comunica com a Interface da House-Mix através de uma via do multi-

cabo. Já a Interface da House-Mix, se comunica com o Software por USB, e com a Console por MIDI. 

A melhor posição para fixação do Sensor é conforme a figura abaixo, onde o suporte do Sensor 

é fixado na parte de baixo da carroceria, e a roda do Sensor fica apoiada no meio da banda de rodagem 

do pneu do Carro de Som. 

 

                          

Após o sistema configurado, as correções de tempos e volumes ocorrem de forma automática, 

a cada 5 metros de deslocamento do Carro de Som. A única ação do usuário no sistema é dar o início e 

fim do desfile. 

Caso não queira utilizar o sensor automático, as atualizações podem ser feitas manualmente, 

bastando desabilitar a função ‘Sensor Automático’, que ao clicar sobre a torre que desejar, os tempos e 

volumes desta torre serão atualizados na Console. 
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3 Configuração do Sistema 

 
Uma vez instalado o Software, este pode ser configurado de forma off-line, ou seja, sem a 

conexão da Interface, e uma vez salvo as configurações, estas serão carregadas na próxima vez que o 

Software for aberto.  Os parâmetros que devem ser configurados são: 

 

No Software: 

 

- Efeito Hass: soma o tempo de 20ms a cada torre, 

causando o efeito psico-acústico de deslocamento da origem da 

fonte sonora; 

- Sensor Automático: seleciona correções automáticas 

ou manuais;  

- Fade-Out: ao finalizar um desfile, Fade-Out é aplicado 

em todos os canais de torres;                    

- Temperatura Ambiente: em °C, para o correto cálculo 

da velocidade do som; 

- Quantidade de Torres; 

- Máxima Troca: é a distância limite para troca de 

tempos, acima dela, os tempos serão igualados a este tempo; 

                                                   

 

 

- Distância das Torres: é a distância, em metros, a partir do ponto de saída do Carro de Som; 

- Console: é a Console utilizada para os delays; 

- Volume Automático: são os volumes aplicados em relação à distância do Carro de Som com as 

torres. Este controle apresenta 3 faders virtuais, correspondendo as seguintes posições: 

- Normal: são as torres distantes a mais de 15 metros do carro de som; 

- 10 Metros: quando o carro de som está se aproximando ou se afastando a 10 metros 

da torre; 

- Frente: quando o carro de som está à frente da torre de delay. 

 

Abaixo de cada torre, tem também um botão onde o operador pode escolher se nesta 

torre ocorre ou não alteração de volume durante o desfile. 

 

- Tempo de Alerta: tempo para aviso sonoro de falta de informação. Também pode ser 

habilitado o beep sonoro, ou somente a informação visual. 
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       Para a edição destes parâmetros, clique no botão  

‘Editar Parâmetros’ que todos campos serão abertos.  

       Após todas configurações feitas, para salvar, clique  

em ‘Salvar’, ou para sair e voltar à configuração anterior,  

clique em ‘Sair’.  

  

       Deve-se também selecionar a Console utilizada para 

os delays. 

                                                               

 As distâncias das torres também podem ser inserida de forma on-line. Pra isso, com todo 

sistema conectado, a função ‘Sensor Automático’ habilitada e o Carro de Som na posição inicial, clique 

no botão ‘Início’ no Software. O Carro se Som então se move pela passarela, fazendo o mesmo percurso 

que fará no decorrer dos desfiles. No momento que o Carro de Som estiver na frente de uma torre, o 

operador avisa a House-Mix, que então basta clicar com o mouse sobre a torre correspondente, que 

está medida será armazenada na respectiva torre. Assim se segue até a última torre.  

Estas configurações são feitas somente uma vez. A partir de agora, toda vez que abrir o 

Software, estas configurações serão carregadas automaticamente. 

Pronto !! O sistema está configurado !! 

 

Na Console: 

 

Na Console de delay, basta habilitar a função MIDI ‘Parameter Change’ no canal MIDI 1. As 

sugestões de patches de entrada e saída das Consoles, estão no capítulo 6. 

 

4    OPERAÇÃO DO SISTEMA   

 

Quando a Interface da House-Mix está  
conectada ao computador, o Led azul ‘USB’  
ficará piscando, indicando que o sistema está OK.  

                                                

                                                                                 

 

                                                                                                 

 

Na Interface do Carro de Som, ao estar 

alimentada pela fonte 12VDC, o Led Azul ‘Fonte’ 

ficará ligado. 
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4.1   Teste de Comunicação 

Uma vez todo o sistema instalado e configurado, é indicado testar se a comunicação 

entre as Interfaces está funcionando perfeitamente. Para isso, o Software deve estar aberto e o 

operador no Carro de Som deve pressionar o botão ‘Início / Fim’, o Led vermelho ‘Início/Fim’ 

das Interfaces do Carro de Som e da House-Mix sinalizam quando o botão é pressionado,  

                                                  

                                    Interface do Carro de Som                                     Interface da House-Mix 

Neste teste, a janela ‘Passarela Aberta’ é visualizada no Software e para apagá-la, basta 

clicar sobre ela.     

 
 

Para testar o Sensor de Movimento, levante o sensor que está apoiado sobre a roda do 

Carro de Som e a rode, os Leds Verdes ‘Sensor’ das Interfaces irão piscar sinalizando o 

movimento. 

 

                                    
    

         

No Software, na janela de Sensor, indicará este movimento.   

 

 

                            

Uma vez confirmado a comunicação com o teste acima, o Sistema 

está pronto para operar. 

Toda vez que o Software for aberto, o botão ‘Conecta Console’ fica 

piscando e ao clicar sobre ele, a mesa é então configurada com tempos de 

delay dos canais de entrada em 0ms, delay destes canais ligados, e Faders 

destes canais em 0db, no número de canais de entrada igual ao número de 

torres. 
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4.2   OPERAÇÃO AUTOMÁTICA 

Quando a função ‘Sensor Automático’ estiver habilitada, o único trabalho do operador é 

dar o início e fim dos desfiles, que todas as correções são feitas automaticamente. Ao iniciar um 

defile, este aviso pode ser dado pelo Carro de Som, onde o operador do Carro de Som clica no 

botão ‘Início/Fim’, que esta informação é apresentada no Software. 

         
   

O operador na House-Mix clica então no botão ‘Início’ ou na tecla de atalho ‘I’, que os 

tempos de todas as torres são então ajustados. 

                                                         
 

  A partir deste instante, a cada 5 metros de movimento do Carro de som, todos tempos 

e volumes das torres são ajustados automaticamente. 

  Caso necessite zerar os tempos de todas as torres da passarela, seja para um discurso, 

ou algum chamado por exemplo, clique no botão ‘Tempo Zero’, ou tecla de atalho ‘T’, que todos 

tempos são zerados, e para voltar para os tempos anteriores, clique novamente. 

 

                                    
 

Quando o Carro de Som passar por uma torre de delay, a cor desta torre ficará na cor 

verde. 

Ao finalizar um desfile, o operador do Carro de Som clica no botão ‘Início/Fim’, que no 

software aparecerá a informação de Passarela Fechada. 
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O operador na House-Mix clica então no botão ‘Fim’, ou tecla de atalho ‘F’ para encerrar o 

desfile. 

                                                                             
Se a função ‘Fade-Out’ estiver habilitada, ao clicar em ‘Fim’ ele é aplicado em todos os 

volumes das torres, e quando o volume chega em -∞, todos os tempos das torres passam para 

0ms, e o botão ‘MUTE’ fica piscando no Software. Este ‘MUTE’ garante o silência na passarela, 

enquanto os músicos desconectam do Carro de Som. 

 

Para sair do ‘MUTE’, clique sobre ele, ou tecla de atalho ‘M’, que todos os faders vão para 

a posição de 0db, e os tempos permanecerão em 0ms, aguardando o início de um novo desfile. 

Caso a função ‘Fade-Out’ não estiver habilitada, ao terminar um desfile, somente os 

tempos serão zerados, ficando todos os canais no volume atual. 

Assim o sistema se repete, nos próximos desfiles. 

Para maior precisão do sistema, o Carro de Som deve sair sempre da mesma posição. 

 

4.3 OPERAÇÃO MANUAL 
 

Quando não for usar o sensor para as correções automáticas, a função ‘Sensor 

Automático’ deve estar desabilitada. Neste modo, o operador da House-Mix pode receber as 

informações  através da chave ‘Início/Fim’ da Interface do Carro de Som.  

Toda vez que o operador pressionar esta chave, o campo ‘Sensor’ do Software fica 

vermelho, indicando uma informação recebida. 

 

 

 Quando o campo ‘Sensor’ está vermelho, um beep também toca, indicando o recebimento de 

uma informação do Carro de Som. Caso seja um início de desfile, a informação de ‘Passarela Aberta’ 
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aparece no Software o operador da House-Mix clica sobre este botão, que os tempos e volumes serão 

configurados para esta situação, e o campo ‘Sensor’ voltará a ser preto e o beep irá parar. Nos próximos 

sinais, o operador deverá clicar na próxima torre, que os tempos e volumes se ajustarão para esta 

posição. 

 Se a primeira torre (T1) for utilizada como P.A. para a concentração, ela estará configurada com 

distância igual a zero. Então quando o desfile for iniciado, esta torre já irá ficar na cor verde, pois é a 

posição onde o Carro de Som se encontra. 

 Nesta situação, também é aconselhado desabilitar a troca de volumes desta torre, impedindo 

que o volume deste P.A. se altere com o andamento do Carro de Som. 

 

5   LIGAÇÕES 

O Sistema de Delay utiliza uma via do multi-cabo para a comunicação entre as interfaces. Um 

cabo XLR-XLR conecta o sensor à Interface do Carro de Som, que é alimentada por uma fonte 12VDC. 

Na House-Mix, a via do multi-cabo destinada para o sistema, é conectada à Interface da House-

Mix. Para o computador é utilizada uma conexão USB e para a Console de I, uma conexão MIDI. 

 

 

 

6   SUGESTÃO DE PATCHES 

Em função do trabalho de mixagem e de delay serem tão críticos, aconselhamos o uso de 

Consoles distintas para estes fins. 

A Console de mixagem recebe os sinais do Carro de Som e envia os sinais mixados para o 

Console de delay, que por sua vez processa os tempos e volumes e envia para um número de saídas 

igual ao número de torres presentes na passarela. Para as saídas,  pode-se endereçar cada canal de 

entrada para uma Mix, ou utilizar os Direct Out dos canais, entre tantos modos possíveis. Isso permite 

que a configuração da passarela fique flexível, de acordo com cada necessidade. Estas configurações não 

são salvas ou alteradas pelo Sistema de Controle de Delay. 

Na Console de delay, os tempos e volumes são alterados nos canais de entrada da console, 

então, por exemplo, se tiver 20 torres de delay na passarela, 20 canais de entrada serão utilizados. 
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Os patches de entrada e de saída serão feitos de acordo com o operador, que pode, por 

exemplo, dividir a passarela por seções. Abaixo alguns exemplos 

- Passarela com 20 torres, dividida em 3 seções, sendo concentração, passarela e dispersão: 

 

 

- Passarela de 16 torres, dividida em 4 seções iguais: 

 

- Passarela simples com 18 torres: 
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7    GUIA RÁPIDO 

 - Início de Desfile: 
  Operador no Carro de Som avisa o início pressionando o botão ‘Início/Fim’ da 
Interface, e o operador da House-Mix clica no botão ‘Início’ no Software. 
 
 - Fim de Desfile: 
  Operador no Carro de Som avisa o início pressionando o botão ‘Início/Fim’ da 
Interface, e o operador da House-Mix clica no botão ‘Fim’ no Software. 
  Caso a função ‘Fade-Out’ estiver habilitada, para liberar o áudio para as torres, clique 
em ‘MUTE’ no momento que desejar. 
  

   

 

 

8   CONTATOS 

Empresa: Som Maior Pro – Soluções Inteligentes 

 

Técnico Responsável: Luiz Alfredo Dittgen Miritz 

Fones: (55) 3744-1358 / (55)98143-8144 

Endereço:  Rua Maurício Cardoso, 1050 

Bairro Aparecida   Frederico Westphalen/RS 

e-mail: sommaiorpro@sommaiorpro.com.br 

Website: http://www.sommaiorpro.com.br 


