
Tecnologia de la producció audiovisual 

Objectius

Mostrar coneixements sobre les característiques diferencials dels formats de vídeo classificats segons la seva
tecnologia i camp d'aplicació. 
Identificar les diferències existents entre els sistemes d'enregistrament analògic i digital del so i els sistemes i
formats més emprats en la indústria. 
Descriure les funcions de la il·luminació en la realització de programes audiovisuals i també els principals
il·luminants i elements complementaris. 
Descriure els recursos humans i tecnològics que conformen els estudis de televisió i de ràdio. 
Comprendre com es produeix un programa de televisió en un centre de producció. 
Conèixer els elements que componen un centre de producció. 
Conèixer com es produeix un programa de radio, quins elements hi intervenen i com estan relacionats. 
Comprendre les bases de la tecnologia i les característiques tècniques del CD i del DVD. 
Descriure els aspectes bàsics de la producció d'un CD o bé d'un DVD. 

Planificació de l'aprenentatge

Mòdul 2. Tecnologia de la producció audiovisual
Apartats Objectius Nuclis de

coneixement
Activitats Temps

Sistemes
d'enregistrament
d'imatge

Mostrar
coneixements
sobre les
característiques
diferencials dels
formats de vídeo
classificats
segons la seva
tecnologia i camp
d'aplicació.

El vídeo i la
televisió

Solucions
d'enregistrament

Sistemes de vídeo
domèstic i
industrial

 

4 h

Sistemes
professionals
d'emissió
(broadcast)

Entra en la pàgina d'Internet
www.cybercollege.com/span/tvp046.htm per
aprofundir en el coneixements dels sistemes i
formats de vídeo.

Entra en la pàgina d'Ovideo i descobreix la
varietat de sistemes de vídeo a disposició dels
productors per al lloguer. Fes-ne un estudio
comparatiu de les diferències i els preus.
També pots consultar aquestes pàgines:
www.migueldiaz.com i
www.exitaudiovisuales.com.

Entra en la pàgina d'Internet
www.alexonvideo.com per tal de comparar els
diferents formats de cintes de vídeo que hi ha.

Qüestionari  
Sistemes
d'enregistrament
de so

Identificar les
diferències
existents entre els
sistemes
d'enregistrament
analògic i digital
del so i els
sistemes i formats
més emprats en
la indústria.

Sistemes
d'enregistrament
analògic del so

El magnetòfon

 3 h

Sistemes
d'enregistrament
digital del so

Entreu en la pàgina d'Internet
www.ull.es/publicaciones/latina/biblio/
actasjovenes/55rod.htm i podreu llegir un
interessant article sobre els mitjans tècnics que
es fan servir a la ràdio, tant analògics com
digitals. 

Formats
d'enregistrament

Entreu en la pàgina d'Internet
www.alexonvideo.com per tal de comparar els
diferents formats de cintes de d'àudio que hi
ha. 



Entreu en la pàgina d'Internet
www.cybercollege.org/span/tvp044.htm, on
podeu ampliar la informació sobre diferents
sistemes i formats de gravació d'àudio. 

Qüestionari  
La il·luminació Descriure les

funcions de la
il·luminació en la
realització de
programes
audiovisuals i
també els
principals
il·luminants i
elements
complementaris.

La il·luminació i les
seves funcions

Podeu apreciar els efectes de la il·luminació
sobre un subjecte amb un exercici molt senzill:
agafeu un focus de llum apantallat de tipus
articulat. Feu seure una persona en una cadira
i il·lumineu-la des de diferents angles. Podeu
apreciar-ne els canvis expressius segons
l'angle de la llum, i també els efectes que
poden crear les diferències entre zones de
llum i d'ombra.

3 h

Característiques
de les fonts de
llum

 

Il·luminants Amplieu els coneixements sobre les
característiques de les fonts de llum entrant en
la pàgina d'Internet www.difo.uah.es/curso i
fent clic sobre el capítol que fa referència a la
il·luminació. Podeu fer els exercicis
d'autoavaluació que s'hi proposen. També
podeu ampliar la informació en la pàgina
www.cybercollege.org/span/tvp027.htm i en les
secciones següents relacionades amb la
il·luminació.

Qüestionari  
Els estudis Descriure els

recursos humans
i tecnològics que
conformen els
estudis de
televisió i de
ràdio.

L'estudi de vídeo Amb un cercador, localitzeu a Internet adreces
d'estudis de vídeo i televisió. Com que un
percentatge d'estudis important es lloguen per
a tota mena de produccions, podeu
comparar-ne les diferències estructurals, les
configuracions tècniques i els preus. Podeu
obtenir dades comparatives de diferents zones
i països.

3 h

Professionals de
l'estudi de vídeo i
televisió

Enregistreu en una cinta de vídeo els títols de
crèdit de diferents tipus de programes
(informatiu, concurs, comèdia de situació, una
pel·lícula, etc.). Feu-ne un estudi comparatiu
que us permeti de conèixer l'extensió de
funcions i professions que intervenen en la
realització de cada programa.

L'estudi de ràdio Podeu veure estudis de ràdio, sales de
doblatge i estudis de televisió amb els
condicionaments tècnics corresponents entrant
en la pàgina d'Internet
www.acusticaintegral.com/masmedia.htm.
Podeu fer una cerca per trobar adreces
equivalents que us permetran de fer un viatge
virtual per diferents estudis de la ràdio mundial.

Professionals de
l'estudi de ràdio

  

Qüestionari  
La producció de
programes per a
televisió.
Descripció d'un
centre de
producció
d'audiovisuals

Comprendre com
es produeix un
programa de
televisió en un
centre de
producció.

La producció d'un
programa de
televisió en un
centre de
producció

Descripció del pla

 3 h



Conèixer els
elements que
componen un
centre de
producció.

de producció d'un
programa de
televisió

Consideracions
tècniques

Descripció d'un
centre de
producció
d'audiovisuals

Els estudis de
televisió

Els controls de
realització

El plató de televisió

Els tallers i
magatzems

Les unitats mòbils

Equips
d'enregistrament
de rodatge

La postproducció

La producció de
programes de
ràdio

Conèixer com es
produeix un
programa de
radio, quins
elements hi
intervenen i com
estan relacionats.

Introducció i
estructura general
d'una emissora de
ràdio

Preparació del
programa

 2 h

El programa de
ràdio

Localitzeu en la nostra ciutat el punt o els
punts d'injecció en xarxa de les emissores de
ràdio que hi operen. Segurament coincideixen
amb el punt on se situa l'emissora principal. 

L'edició de
programes

 Edició d'imatge i so
sobre plataforma
digital

Edició d'imatge i so
sobre cinta

 2 h

CD i DVD Comprendre les
bases de la
tecnologia i les
característiques
tècniques del CD i
del DVD.

Descriure els
aspectes bàsics
de la producció
d'un CD o bé d'un
DVD.

Introducció al CD Agafeu dos CD: un en què tingueu enregistrats
uns quaranta minuts i un altre amb uns setanta
minuts. Comproveu els temps totals en el
vostre reproductor. Traieu-los del reproductor i
observeu la cara enregistrada (l'oposada a
l'etiqueta) amb una incidència de llum lateral.
Comproveu que el que té menys temps gravat,
té menys àrea impressionada. 

2 h

Característiques
tècniques del CD

Compareu la qualitat d'un enregistrament
CD-Audio respecte del mateix enregistrament
sobre casset. Verifiqueu, en el cas del CD:

Que els aguts són més rics. 
Que hi ha menys soroll de fons. 
Que no es perceben fluctuacions en la
velocitat de reproducció. 

Producció d'un
CD-Audio

Adreceu-vos a una botiga d'alta fidelitat i
pregunteu per diversos models de
reproductors de CD de diferents gammes.



Observeu i anoteu quins tenen sortides digitals
i quins no. Mireu també quin tipus de
connectors fan servir. 

Introducció al DVD

Característiques
tècniques del DVD

Producció d'un
DVD-vídeo

  

Elements de
visualització i
escolta de
programes

 Elements de
visualització de
programes

Elements d'escolta
de programes

 1 h

Qüestionari 1  
Qüestionari 2  

Sistemes d'enregistrament d'imatge 

El vídeo i la televisió 

S'anomena televisió el conjunt de tècniques necessàries per a l'emissió i la recepció a distància d'imatges en
moviment. Hi ha diverses tècniques que fan que, per exemple, un sistema de radiodifusió faci servir des de les
configuracions més clàssiques (estudis antena transmissora), fins a sofisticades trameses i recepcions mitjançant
satèl·lits de telecomunicacions o enllaços de microones entre les unitats mòbils i l'estudi. La televisió, en la seva
accepció més senzilla, consisteix en l'emissió d'imatges en moviment des d'un sistema transmissor que radia la
informació modulada en ones electromagnètiques, dins d'unes bandes de freqüències que en permeten la captació i
descodificació pels receptors domèstics situats en l'àrea de cobertura d'aquest sistema transmissor.

El vídeo va fer la seva aparició quan la televisió en directe ja estava implantada des de feia, aproximadament, vint
anys. És un sistema d'emmagatzematge d'imatges en moviment i sons sincronitzats, que utilitza, en general,
procediments magnètics. El vídeo possibilita la reproducció de les imatges enregistrades tantes vegades com es
vulgui i es distingeix del cine, el qual no utilitza un suport quimicofotogràfic, sinó magnètic. La imatge en vídeo no és
apreciable per la vista sobre la cinta magnètica, ja que es troba codificada en forma d'empremtes magnètiques.

El vídeo va revolucionar el món de la imatge en facilitar l'enregistrament i l'intercanvi de programes. La tècnica
videogràfica permet més control en la postproducció de programes, afavoreix la incorporació d'efectes especials i
accentua la rapidesa de treball respecte del suport cinematogràfic. La seva implantació domèstica ha transformat, en
termes absoluts, la relació usuari-receptor.

Per a la radiodifusió d'imatges, el vídeo va solucionar el problema de la conservació de les imatges de televisió. Les
emissores, que treballaven gairebé sempre en directe ajudades pel suport cinematogràfic, tenien necessitat de
conservar els programes per estricta necessitat d'arxiu, per venda a altres emissores o, en el cas dels Estats Units,
per la diferència horària entre l'est i l'oest del país. Es recorria, amb freqüència, al cinescopat, que consistia en la
filmació, amb càmera cinematogràfica, d'un televisor o monitor que reproduïa el programa emès. Es feia
indispensable sincronitzar la velocitat de filmació de la càmera cinematogràfica amb la freqüència de quadre del
televisor.

La visualització de les imatges cinescopades tenia lloc en el telecine, on es feia la conversió de les imatges de base
fotogràfica en senyal de vídeo. El telecine és, en la seva configuració més simple i imperfecta, una càmera de
televisió que enquadra una pantalla cinematogràfica sobre la qual es projecta la imatge a convertir.

En l'actualitat resulta gairebé impossible imaginar l'existència d'una televisió sense
recórrer al vídeo, a les imatges i als sons registrats sobre una cinta magnètica. En els

primers temps de la televisió es treballava gairebé exclusivament en directe.

 

 Principis de l'enregistrament magnètic de vídeo



Abans de l'aparició dels dispositius enregistradors de senyal de vídeo (magnetoscopis) ja hi havia els magnetòfons
d'àudio, però l'enregistrament d'imatges exigia solucions més complexes. Era sabut que la solució vindria per la via
del magnetisme. La dificultat era com convertir els corrents elèctrics variables procedents de la càmera de televisió,
en camps magnètics que afectessin un material ferromagnètic i hi deixessin una empremta permanent que fes
possible el procés invers.

Per a una comprensió millor de l'enregistrament magnètic, tant de vídeo com d'àudio, podeu repassar uns conceptes
bàsics de magnetisme.

Conceptes bàsics de magnetisme

Experimentalment, es pot constatar que hi ha certes substàncies o materials que tenen la propietat d'atraure
llimadures o pols de ferro. Aquests materials són els imants. En la natura escassegen, però es poden obtenir
artificialment de manera temporal o permanent. Els materials que es poden constituir en imants reben el nom de
ferromagnètics. Els materials incapaços d'imantar-se són els anomenats diamagnètics i, finalment, trobem altres
materials capaços d'adquirir una imantació feble, anomenats paramagnètics.

La força d'atracció que exerceixen els imants sobre les llimadures de ferro es localitza en els extrems, que reben el
nom de pols i presenten dos tipus: el nord i el sud, de tal manera que el nord i el sud s'atrauen i el nord-nord i el
sud-sud es repel·leixen.

La zona d'acció d'un imant respecte d'un punt A es defineix com a inducció magnètica (B) en el punt A. Aquesta
inducció té un valor proporcional a la força exercida per l'imant sobre una massa magnètica coneguda N, de valor
unitat, localitzada en el punt A. La unitat d'inducció magnètica és el tesla (T).

L'acció d'un imant es pot visualitzar mitjançant les anomenades línies de força, que semblen sortir del pol nord per
tancar-se en el pol sud amb una trajectòria exterior que seria la zona en què hi ha inducció magnètica.

Les línies de força representen la direcció teòrica de les forces a què està sotmesa una massa magnètica d'unitat
situada en la inducció B.

Aquestes línies constitueixen l'espectre magnètic de la inducció B.

Un terme molt utilitzat en magnetisme és el de flux, que fa referència al nombre de línies de força que travessen la
unitat de superfície. Es mesura en webers (Wb) o en maxwells (Mx).

Quan sotmetem un material ferromagnètic a l'acció d'un imant, el valor de la inducció que s'hi genera depèn d'un
factor anomenat permeabilitat, que ens indica la capacitat del material per a concentrar línies de força a l'interior i, per
tant, augmentar la inducció pròpia respecte de la que hi ha.

Els materials ferromagnètics són aquells que, en ésser sotmesos a l'acció d'un camp magnètic intens, esdevenen
un imà. Materias com el ferro, el níquel, el cobalt i aleacions dels mateixos pertanyen a aquest grup.



Qualsevol fil conductor perquè circuli un corrent elèctric genera, alhora, un camp magnètic d'intensitat proporcional a
la magnitud d'aquest corrent. L'enregistrament magnètic es duu a terme en el cap magnètic, que no és una altra cosa
que un fil conductor arrossegat, en forma de bobina, fins a un nucli que genera un camp magnètic proporcional al
corrent aplicat al fil. En el cap es produeix la conversió de les variacions de tensió en variacions de camp magnètic.

Cap magnètic

Perquè la transformació del corrent elèctric variable (o senyal de vídeo que lliura la càmera de televisió) en variacions
de camp magnètic afecti el material ferromagnètic (partícules repartides sobre la superfície de la cinta) amb prou
força per magnetitzar-ne les partícules, és aconsellable interrompre el nucli en un punt denominat entreferro. Hi té lloc
una dispersió cap a l'exterior del camp magnètic generat pel corrent, que és aprofitada per situar en íntim contacte la
cinta magnètica, que així es veu sotmesa a l'acció del camp. Les partícules de la cinta queden magnetitzades i
orientades de manera perenne. El procés de reproducció és invers: les partícules magnetitzades de la cinta, que es
posa en contacte longitudinalment amb l'entreferro, generen un camp magnètic que indueix, en aquest entreferro del
cap que ara té funció lectora, un corrent elèctric proporcional a les variacions magnètiques presents en la cinta. Com
que el procés és reversible, el cap pot servir tant per a l'enregistrament com per a la reproducció.

El vídeo consisteix en la transformació del senyal elèctric variable que genera la càmera
de televisió a partir de les lluminositats de l'escena original, en variacions magnètiques

que són transferides a una cinta amb material ferromagnètic.

 

 Dificultats per gravar el senyal de vídeo

Els principis de l'enregistrament i la reproducció magnètics poden ser aplicats tant a la imatge com al so. No obstant
això, l'enregistrament i la reproducció de la imatge presenten complexitats que van fer retardar l'aparició del
magnetoscopi. Vegem les diferències:

El principal problema de l'enregistrament de vídeo és l'enorme amplada de banda del senyal d'imatge.
L'amplada de banda ve determinada per la quantitat d'elements a transmetre. Com més elements, correspon
un amplada de banda més gran. Un sistema de televisió de 625 línies de blanc i negre ocupa una amplada de
banda de 5 MHz. El so, al contrari, requereix entre 8 i 20 KHz, segons la qualitat que es vol aconseguir.
Aquesta enorme diferència entre l'amplada de banda necessària per a l'enregistrament d'imatge respecte del
so dificulta en gran mesura l'enregistrament magnètic de vídeo.

Com més gran és la velocitat de desplaçament de la cinta, més elevades són les freqüències que es poden
enregistrar. A més, la màxima freqüència a registrar magnèticament és inversament proporcional a les
dimensions de l'entreferro. Un entreferro més fi possibilita l'enregistrament de freqüències més altes.

Una nova complexitat a afegir a l'enregistrament de vídeo és que els capçals de lectura han de començar a
llegir les informacions o empremtes magnètiques presents en la cinta amb una exactitud perfecta. Hi ha
d'haver una correspondència total en la situació dels entreferros dels caps respecte de les empremtes
magnètiques de la cinta, la qual cosa obliga a regular el posicionament i la velocitat dels caps en
l'enregistrament i, especialment, en la reproducció.

Tant en l'enregistrament com en la reproducció hi ha d'haver un íntim contacte entre la cinta i el cap per tal de
minimitzar pèrdues de senyal.



Les dificultats inherents a l'enregistrament magnètic de la imatge, respecte del tractament,
més simple, del senyal de vídeo, van retardar l'aparició del vídeo.

 

 Respostes tecnològiques

Les importants diferències en l'enregistrament i la reproducció de la imatge van exigir respostes lligades al
desenvolupament de l'enginyeria electrònica i de la micromecànica que van retardar l'aparició del vídeo. Les solucions
adoptades van ser les següents:

Per garantir l'enregistrament d'un senyal amb una amplada de banda tan gran es fa que la cinta desfili a una
velocitat lineal elevada. Per estalviar metres de cinta magnètica, es fan girar els caps d'enregistrament al
mateix temps que la cinta es desplaça longitudinalment. Així s'aconsegueix un increment de la velocitat relativa
entre el cap i la cinta que facilita l'enregistrament de les altes freqüències i es tradueix en un estalvi de cinta
considerable.

L'evolució de la micromecànica va permetre la fabricació d'entreferros molt fins que van possibilitar
l'enregistrament i la reproducció de les elevades freqüències del senyal de vídeo.

Per regular el posicionament dels caps respecte de les empremtes magnètiques gravades i la seva velocitat de
gir, s'incorporen, durant el procés d'enregistrament, uns sincronismes gravats amb un cap independent, sobre
una pista longitudinal en la cinta de vídeo (pista de control), o modulats amb el mateix senyal d'imatge. Aquests
impulsos són llegits, durant la reproducció, per tal de situar correctament el cap lector amb les empremtes
magnètiques gravades en la cinta. Els sincronismes també governen la velocitat dels motors d'arrossegament
de la cinta i el gir del capçal magnètic.

L'exigència que hi hagi un íntim contacte entre la cinta magnètica i el cap ha donat lloc a l'adopció de diversos
sistemes, com ara la creació d'una guia de buit, que faci màxima l'adherència, i l'enrotllament helicoïdal.

Encara hem d'afegir una nova dificultat a l'enregistrament magnètic de vídeo relacionat amb el tractament
del senyal de vídeo de color. Els magnetoscopis professionals tenen circuits electrònics que els permeten
de treballar amb amplades de banda molt més elevades que els magnetoscopis domèstics o industrials.
El senyal de color (crominància) s'ubica en la part superior de l'espectre de freqüències i els
magnetoscopis domèstics o industrials no la podrien tractar (ja que no estan capacitats per a freqüències
tan elevades), si no fos per la incorporació d'uns circuits de tractament de senyal que tenen la missió de
traslladar el senyal de crominància a una banda de freqüència més baixa. En la reproducció es procedeix
a la inversa i el senyal de crominància és retornat a la seva banda de freqüència normal.

És essencial conèixer la relació senyal/soroll d'un magnetoscopi. En tot circuit electrònic complex es produeixen
sorolls que s'afegeixen al senyal útil de vídeo i que són amplificats com si es tractés d'un senyal vàlid. La relació
senyal/soroll és el quocient entre la potència del senyal útil respecte de la potència del senyal espúria (soroll). La
unitat utilitzada és el decibel (dB). La qualitat d'un magnetoscopi està associada a una relació més alta senyal/soroll.

La conservació d'imatges de televisió que va facilitar el vídeo va
multiplicar les possibilitats informatives i expressives de la televisió.

El principal problema per a l'enregistrament d'imatges era l'enorme
amplada de banda del senyal d'imatge respecte del senyal d'àudio.

Les dificultats inherents a l'enregistrament magnètic d'imatges es van
resoldre gràcies als avenços simultanis de l'enginyeria electrònica i de la
micromecànica.

Solucions d'enregistrament 

Els problemes tecnològics que van retardar l'aparició dels gravadors d'imatges van ser resolts l'any 1956, quan va



sortir al mercat el primer magnetoscopi professional fabricat per la firma nord-americana AMPEX. Aquest
magnetoscopi complia els requisits de qualitat per a radiodifusió (broadcast) i feia servir el sistema d'enregistrament
transversal. Es va anomenar quàdruplex.

Feia servir quatre caps situats en els extrems d'una roda o tambor, desplaçats entre si 90 graus i incrustats en aquest
tambor, que girava transversalment respecte d'una cinta magnètica de dues polzades d'amplada.

Els magnetoscopis d'enregistrament transversal presentaven dificultats relacionades amb l'excessiva amplada de la
cinta, la impossibilitat de congelar i alentir la imatge, l'existència d'una única pista d'àudio, el complex sistema de
lectura amb quatre caps, que complica els circuits i augmenta el pes i la mida dels equips, etc. Davant de l'aparició
posterior de magnetoscopis que van operar amb formats d'una polzada amb prestacions més grans, el format
quàdruplex va desaparèixer, encara que es va mantenir en la majoria d'empreses de teledifusió fins a la dècada dels
anys vuitanta.

La dimensió excessiva i el preu dels primers magnetoscopis en restringien l'ús a les cadenes de televisió. Aquestes
limitacions van impulsar els fabricants a adreçar els seus esforços cap al disseny de magnetoscopis més lleugers,
més econòmics i que, a més, es poguessin destinar a usos no estrictament professionals. Es pensava en el camp
industrial, en el reportatge i fins i tot en l'ús domèstic.

En la dècada dels seixanta van aparèixer al mercat molts models de magnetoscopis destinats a cobrir aquest buit. No
s'insistia en una estabilitat perfecta de la base de temps i l'aspecte econòmic era determinant. La majoria feien ús de
l'enregistrament helicoïdal.

En el sistema d'enregistrament helicoïdal, la cinta embolica al tambor (adopta una forma d'hèlix). En el tambor hi ha
disposats els caps de gravació-reproducció, que sobresurten lleugerament per una clivella. Els caps són en íntim
contacte amb les partícules ferromagnètiques de la cinta.

Com a conseqüència de la combinació de l'enrotllament helicoïdal de la cinta amb el desplaçament lineal, els caps del
tambor exploren la cinta de manera obliqua i donen lloc a una disposició també obliqua de les pistes magnètiques
gravades.

Enrotllament helicoïdal

Hi ha diverses variants d'aquest sistema d'enregistrament, tot i que la més estesa és la disposició de dos caps
diametralment oposats al tambor portacaps. Normalment, cada cap grava una pista inclinada i paral·lela respecte de
la precedent. En cada una de les pistes s'inscriu la informació corresponent a un camp de televisió, és a dir, la
informació de 312,5 línies (norma CCIR). La velocitat de gir d'un tambor de dos caps és de vint-i-cinc revolucions per
segon, de manera que grava cinquanta camps en un segon.

L'enregistrament d'un camp d'imatge per línia fa possible l'alentiment i la congelació de la imatge en el mode de



reproducció. Per a això, la cinta s'alenteix o s'atura mentre giren els caps lectors. La disposició obliqua de les pistes
contribueix a aprofitar millor la superfície de la cinta, fet que permet de reduir-ne considerablement l'amplada.

Aquí, com en el sistema transversal, cal, per a la reproducció, un cap que enregistra els impulsos de sincronisme que
governaran la velocitat de pas de la cinta i l'alineament respecte del tambor d'enregistrament. Els impulsos de
sincronisme estan disposats en una pista longitudinal (o bé seran registrats pel cap enregistrador juntament amb el
senyal de vídeo). Els sistemes helicoïdals incorporen més d'una pista d'àudio (fins a tres i quatre) i abasten des de la
qualitat professional (broadcast) fins a les necessitats domèstiques. En l'actualitat els magnetoscopis helicoïdals
professionals superen la qualitat obtinguda en els transversals, amb l'avantatge afegit de la lleugeresa i l'augment de
prestacions.

Encara que l'expressió helicoïdal fa referència a com la cinta s'arrossega en el tambor, el principal avantatge de la
majoria dels sistemes que fan ús d'aquesta modalitat d'enregistrament és la possibilitat d'enregistrar un camp en cada
una de les pistes de vídeo.

Enregistrament en azimut

Els magnetoscopis quàdruplex, i una bona part de la gamma professional i industrial dels gravadors de vídeo
d'exploració helicoïdal, deixen un espai en blanc entre línia i línia d'imatge. Aquest espai no gravat és la banda de
protecció i té la funció d'evitar la diafonia o lectura pel cap reproductor de la pista que li correspon, i també de part de
les pistes adjacents, cosa que alteraria el senyal de sortida.

Els magnetoscopis domèstics eliminen la banda de protecció per obtenir una densitat més gran d'enregistrament i una
elevada rendibilitat de la cinta. La diafonia s'evita mitjançant l'enregistrament azimutal. Per a això, els entreferros de
cada cap es col·loquen en un angle d'inclinació diferent i en sentit invers. Així, doncs, se suprimeixen les
interferències de lectura entre pistes adjacents, seguint un principi de l'enregistrament magnètic que diu: "Perquè
l'amplitud d'un senyal enregistrat sigui màxima, l'entreferro ha d'estar perpendicular a la cinta. Si no és així, l'amplitud
decreix fortament".

Sistemes d'enregistrament amb banda de protecció i azimutal

En la reproducció, els caps exploren la cinta camp rere camp. Mentre un cap llegeix el camp que li correspon, situat
perpendicularment a la pista, i obté, en conseqüència, la màxima amplitud del senyal registrat, les pistes adjacents
(anterior i posterior) a la pista objecte de lectura es troben en una angulació oposada al capdavant, la qual cosa
pràcticament impossibilita que el cap les pugui llegir. D'aquesta manera, es minimitza l'efecte de la diafonia. Com que
l'angle d'azimut és diferent per a cada format, s'introdueix un nou element d'incompatibilitat.



Enregistrament azimutal

En l'actualitat, alguns dels magnetoscopis professionals més moderns i precisos han adoptat aquesta modalitat
d'enregistrament, que aconsegueix un considerable estalvi de cinta magnètica.

El principal avantatge de l'enregistrament azimutal consisteix en el fet que permet aprofitar millor la cinta de vídeo i,
consegüentment, n'augmenta la durada.

 Enregistrament analògic i digital

Fins ara hem estudiat els senyals de vídeo considerant el procés de transformació de l'energia lluminosa (escena
enquadrada per l'objectiu) en un senyal elèctric variable que, en el cas de l'enregistrament de vídeo, s'ha de convertir
en camps magnètics també variables.

En qualsevol cas hem parlat fonamentalment de variacions de tensió elèctrica, d'oscil·lacions de tensió que canvien
de manera contínua, com un corrent fluid i sense interrupcions. Ens hem referit a senyals analògics.

El comportament del senyal analògic gravat per procediments convencionals es caracteritza perquè en el procés
d'enregistrament, edició i postproducció el senyal es veu afectat d'importants transformacions que, en cada còpia
successiva o en el mateix procés de manipulació, introdueixen un deteriorament del senyal que n'ocasiona una
degradació i una pèrdua de qualitat.

Però si el senyal analògic es descompon en un elevadíssim nombre de mostres i a cada una li donem un valor
numèric (digital), la qual cosa és possible gràcies a l'evolució de l'electrònica i de la tecnologia informàtica,
disposarem d'un senyal diferent (traduït a un codi binari) que admet tractaments molt més pròxims als que es duen a
terme en els processos informàtics que als que es fan servir tradicionalment en la manipulació de senyals elèctrics
convencionals.

La introducció de les tècniques digitals aplicables a l'enregistrament i a la postproducció de senyals de vídeo i àudio
obliga a disposar de:

Un convertidor analògic/digital (A/D), per transformar el senyal elèctric analògic en senyal digital.

Els circuits digitals apropiats que manipularan el senyal de vídeo.

Finalment, un convertidor digital/analògic (D/A) que ha de tornar a transformar el resultat digital en senyal
analògic, atès que en l'actualitat la major part dels terminals de vídeo (especialment monitors, receptors,
emissores, etc.) només processen i interpreten senyals analògics.

En aquest procés de transformació analògic/digital, el senyal convencional de vídeo (en valors elèctrics) es
descompon en un nombre molt alt de mostres per segon denominat freqüència de mostreig i s'assigna un valor a
cada una de les mostres, és a dir, es procedeix a quantificar-les en sistema binari, els valors del qual es poden traduir
en un corrent elèctric de només dos valors de tensió: un nivell per al 0 i un altre nivell per a l'1.

Per fer-se una idea del procés i en referència a la freqüència de mostreig, les normes UER estableixen, per a
televisió, que per digitalitzar un senyal cal prendre 13.500.000 mostres per segon (13,5 MHz), és a dir, una mostra
cada 74 nanosegons o milmilionèsima de segon.



Hi ha quatre estructures:

L'estructura 4:4:4. És l'estructura idònia quan es vol processar vermell, verd i blau (R,G,B), ja que han de
contenir tota la informació per poder reconstruir la luminància (Y) amb prou resolució. Les amplades de banda
són de 5,75 MHz per als tres components.

L'estructura 4:2:2. És la més estesa i està considerada com a estàndard en la interconnexió digital d'equips
d'àudio i vídeo. La utilitzen formats com el Betacam Digital, Betacam SX, D-9, D-1 i el DVC Pro 50. Les
amplades de banda obtingudes són 5,75 MHz per al senyal de luminància i 2,75 MHz per als dos components
de color.

L'estructura 4:1:1. Apareix amb el nou format DVC Pro PAL. Proporciona amplades de banda de 5,75 MHz en
el senyal de luminància i 1,7 MHz en els components de color (lleugerament superior en els formats analògics).

L'estructura 4:2:0. Apareix amb les normes MPEG. S'utilitza en els formats Mini DV, DVCAM i DVC Pro NTSC.
Proporciona les mateixes característiques d'amplada de banda que l'estructura 4:1:1, amb la diferència que
ignora la informació de color a la meitat de les línies i dobla la freqüència de mostreig en les línies en què sí
que considera aquesta informació.

Les noves tendències en l'enregistrament de vídeo (i també en la transmissió de senyals)
van en el sentit d'abandonar progressivament els formats que fan servir l'enregistrament

analògic per centrar-se en la tecnologia digital, molt més evolucionada.

 

 La cinta magnètica

Els senyals d'imatge i so gravats en el magnetoscopi queden enregistrats a la cinta magnètica. Els fabricants de
cintes mantenen en secret els seus avenços a causa de la forta competència en aquest terreny. Les diferències entre
uns tipus de cintes i els altres són considerables, i els controls de qualitat, molt alts. Encara que el preu d'una cinta de
vídeo és molt baix comparat amb la resta dels components de la cadena, la seva elecció és determinant i influeix, de
manera directa, sobre el rendiment final.

Les cintes de vídeo estan compostes d'un suport o pel·lícula plàstica, sobre la qual es diposita, barrejat amb un
aglutinant, un material ferromagnètic mòlt finament. La distribució homogènia de les partícules ferromagnètiques és
una condició indispensable per a un enregistrament correcte.

La cinta magnètica

En el procés de fabricació de la cinta magnètica, les partícules ferromagnètiques són orientades segons el sistema
d'enregistrament a què es destinen. Les propietats magnètiques de la cinta depenen, en gran mesura, de l'orientació
de les partícules. En l'enregistrament, les partícules, sotmeses a l'acció dels camps magnètics dispersats a
l'entreferro, adquireixen graus de magnetització proporcionals al senyal elèctric de vídeo aplicat. Després de
l'enregistrament, la cinta magnètica queda disposada per fer la seva funció inversa al procés de reproducció. La
informació pot ser esborrada i tornada a enregistrar un elevat nombre de vegades sense una pèrdua de qualitat
apreciable.



Les cintes magnètiques es diferencien per les propietats mecàniques, magnètiques i electromagnètiques.

Propietats mecàniques

– Material del suport. Generalment poliester.
– Material ferromagnètic.
– Amplada de cinta.
– Longitud.
– Durada.
– Resistència a la tracció.
– Poder abrasiu. Interessa que sigui mínim per no desgastar els caps gravadors-reproductors.
– Nombre de drop out. Es manifesten com la manca de senyal produïda per una distribució de les partícules

ferromagnètiques no uniforme, pel despreniment d'aquestes partícules o per efecte de pols dipositada
sobre la cinta.

Propietats magnètiques

– Remanència. És la inducció magnètica que queda a la cinta enregistrada quan ja ha desaparegut la força
exterior magnetitzant.

– Coercitivitat. És la força magnètica de sentit invers a la inicial, necessària per eliminar la magnetització
romanent.

Propietats electromagnètiques

– Sensibilitat. És el resultat de la comparació entre els nivells de sortida d'un enregistrament fet en la cinta
que cal considerar respecte dels obtinguts en una cinta patró.

– Nivell màxim d'enregistrament, a partir del qual comença la distorsió.
– Soroll de fons. Depèn, generalment, del procés de fabricació i està relacionat amb la falta d'homogeneïtat

en el repartiment de les partícules magnètiques.
– Relació senyal/soroll. És la relació entre el soroll de fons i el del senyal gravat. A una relació més elevada

correspon una millor qualitat.

Finalment, alguns consells sobre l'emmagatzematge de les cintes. Convé guardar-les en llocs sense humitat, perquè
es tornarien summament abrasives i accelerarien el desgast dels capçals del vídeo. Els drop out que no provinguin de
fàbrica es poden evitar si no es toca la cinta amb els dits, i també operant en ambients nets. La cinta s'ha de guardar
en posició vertical i, sobretot, allunyada de camps magnètics, que podrien afectar la magnetització de les partícules
de la cinta i alterar la reproducció.

Els avenços en el món del vídeo han anat paral·lels i, en ocasions, han estat possibles
exclusivament pel desenvolupament de les capacitats de les cintes magnètiques.

 

Els sistemes helicoïdals d'enregistrament de vídeo en la variant azimutal
són actualment els més utilitzats en els formats de vídeo moderns.

El principal avantatge dels sistemes digitals és el manteniment de la
qualitat original malgrat els processos de postproducció i copiat.

La qualitat d'una cinta magnètica es valora quan es pensa que és la
dipositària de tots els esforços que es duen a terme en la producció de
qualsevol programa.



Sistemes de vídeo domèstic i industrial 

Els primers magnetoscopis d'enregistrament helicoïdal van aparèixer en la dècada dels seixanta. Els fabricants
valoraven en aquests sistemes, especialment, la reducció de la mida dels equips i l'estalvi de cinta magnètica que
comportaven respecte del sistema quàdruplex. Van aparèixer i van desaparèixer models que alternaven el domèstic
amb l'industrial en una indefinició d'origen que va quedar perfectament aclarida al final de la dècada dels setanta. Avui
en dia, el mercat apareix segmentat i les videocassets domèstiques pertanyen a algun dels sistemes següents: VHS,
S-VHS, 8 mm, Hi 8, Digital 8 i Mini DV.

Els sistemes de vídeo domèstic allotgen la cinta magnètica en un casset format per una bobina subministradora i una
altra de receptora col·locades en un mateix pla. L'amplada de cinta dels sistemes VHS i S-VHS és de 1/2 polzada
(12,7 mm), i també hi ha l'amplada de 8 mm, que és extensible a Hi-8 i Digital 8, i la d'1/4 de polzada (6,35 mm),
pròpia del Mini DV.

Els sistemes domèstics fan ús de l'exploració helicoïdal, i també utilitzen l'enregistrament azimutal, que els permet un
aprofitament màxim de la cinta de vídeo. En aquests sistemes hi ha una pèrdua de qualitat d'imatge evident respecte
dels formats professionals, però la qualitat obtinguda és suficient per satisfer, de bon tros, les exigències del mercat
domèstic. Les contínues innovacions tecnològiques milloren dia a dia les prestacions i la qualitat general dels
sistemes.

En l'actualitat, els paràmetres tècnics de qualitat que aporten els formats domèstics se sotmeten a una profunda
revisió per l'aparició de nous sistemes que amplien les fronteres admeses en els sistemes que podríem anomenar
convencionals. Davant els formats ja clàssics VHS i 8 mm, es van introduir sistemes nous, com l'SVHS i el HI-8.
Aquests últims fan ús de l'enregistrament anomenat per vídeo separat (també Y/C), que consisteix en la separació
dels dos components fonamentals del senyal de vídeo: la luminància i la crominància. En l'enregistrament per vídeo
separat s'enregistren separadament la luminància i la crominància en la pista de vídeo. La separació de les dues
informacions permet d'eliminar les intermodulacions que es produeixen en els sistemes convencionals anomenats per
vídeo compost, en què s'enregistren barrejades, en cada pista de vídeo, la luminància i la crominància. El tractament
elèctric dels senyals augmenta la qualitat de la imatge com menys calgui recórrer a la seva barreja i modulació.

Un dels paràmetres fonamentals en la valoració d'un magnetoscopi és el que afecta la definició, en línies, que
proporciona: la resolució. Així, mentre els sistemes per vídeo compost no proporcionen més de 240 línies de
resolució, els sistemes per vídeo separat ens permeten obtenir fins a 400 línies.

En els sistemes convencionals per vídeo compost, la resolució depèn de l'amplada de banda que pugui tractar el
magnetoscopi i afecta directament el grau de definició de la imatge. Els magnetoscopis professionals obtenen una
resolució més alta que les videocassets domèstiques a causa que els circuits dels primers admeten un tractament
d'amplada de banda molt superior als domèstics. A Europa (normes CCIR), el factor de resolució horitzontal és de 80
línies per megahertz de senyal tractat. Encara que el senyal complet de televisió en color assoleix una amplada de
banda superior als 5 MHz, els magnetoscopis domèstics no poden enregistrar ni reproduir una amplada de banda
superior als 3 MHz, i per poder processar el senyal de crominància, present en les bandes més altes del senyal de
vídeo, cal recórrer a la conversió a una banda que oscil·la sobre els 700 kHz. Com que la limitació respecte del
processament del senyal de vídeo en els magnetoscopis domèstics convencionals és de 3 MHz, multiplicarem:

80 línies × 3 MHz = 240 línies

Aquest és el valor aproximat de resolució horitzontal que obtenen els magnetoscopis domèstics, insistim,
convencionals. Els nous sistemes domèstics que actuen per vídeo separat es caracteritzen precisament per l'obtenció
d'una resolució molt superior a l'apuntada aquí (sobre 400 línies). El seu sistema de separació de
luminància/crominància, la utilització de cintes millorades i altres avenços fan possible l'ostensible superació. On es
donen menys diferències és en el tractament del color, perquè fins i tot mantenint separada la luminància de la
crominància continuen convertint el component cromàtic en bandes de baixa freqüència.

La incompatibilitat entre els sistemes de vídeo domèstic és un inconvenient per a l'usuari, que ha d'escollir entre
moltes opcions, algunes de les quals han manifestat no ser segures. Així, doncs, hem assistit a la desaparició del
Betamax després de la desaparició anterior de l'europeu V2000. El 8 mm va néixer amb greus problemes en
retirar-se de la seva adopció algunes de les firmes més importants del sector. El mateix VHS, format majoritàriament
implantat al món, s'ha vist afectat per la competència directa del més modern i avançat SVHS. El HI-8 també va entrar
en competència i es va sumar a les incompatibilitats existents.

Val la pena aclarir que classificarem els sistemes SVHS i HI-8 en els apartats corresponents a domèstics i industrials,
perquè estan disponibles en totes dues versions. Encara que els processos d'enregistrament són els mateixos en tots
dos esglaons (i la prova és que les cintes enregistrades són reproduïbles tant en els magnetoscopis domèstics com
en els industrials), la diferència fonamental és que els equips industrials són més resistents, operatius i fiables que els
domèstics.



Tots els sistemes d'enregistrament de vídeo exigeixen, en el moment de la reproducció, com ja hem avançat, una
sincronització exacta entre els capçals de lectura i les pistes de vídeo presents a la cinta. Si el posicionament no és
perfecte, el cap llegeix part de la informació de la pista adjacent i apareix, en el receptor, una franja de punts i
interferències. Per aconseguir la sincronització s'enregistren uns impulsos en una pista longitudinal de la cinta de
vídeo que, en la reproducció, governen la velocitat de gir dels caps del magnetoscopi reproductor. És la pista de
control. Pot succeir que, per deformacions físiques posteriors de la cinta, o per desajustaments del cap del
magnetoscopi reproductor, no es produeixi la sincronització perfecta necessària entre cap i pistes de vídeo, la qual
cosa originaria interferències visibles a la pantalla del receptor. En el cas que es produeixi aquesta manca de
sincronització, alguns sistemes incorporen un comandament (tracking) que permet el desplaçament de les guies que
condueixen la cinta fins al posicionament correcte del cap i les pistes de vídeo. D'aquesta manera, la reproducció serà
perfecta. Però formats com el 8 mm i el Hi-8 no disposen de pista de control i enregistren els sincronismes
superposats sobre les pistes de vídeo. Els caps d'aquests formats no estan fixos, com als altres formats, sinó que es
poden moure lleugerament, fet que els permet el seguiment dels impulsos intercalats en les pistes de vídeo. Aquest
últim procediment rep el nom de DTF (dinamic tracking following) o seguiment dinàmic de pistes, i permet d'eliminar la
pista de control i el comandament de tracking, a més d'introduir alguns avantatges que veurem més endavant.

Cap DTF

Des del seu naixement, els sistemes domèstics de vídeo han permès una doble utilització: com a magnetoscopis
estacionaris (de sobretaula) o com a portàtils. En el primer cas, estan constituïts per tres elements diversos sota una
mateixa carcassa: el sintonitzador, indispensable per a l'enregistrament de programes rebuts per antena; la font
d'alimentació, que proporciona la tensió necessària per al funcionament de la videocasset, i l'aparell gravador o
magnetoscopi pròpiament dit. En els portàtils, les parts estan separades per a augmentar-ne la portabilitat i es
prescindeix del sintonitzador, a més de substituir la font d'alimentació per acumuladors. Però, en l'actualitat, els
magnetoscopis portàtils domèstics adopten la configuració de camascopi o magnetoscopi que incorpora una càmera
de vídeo en un sol cos. Els avantatges del camascopi se centren en la reducció de la mida dels equips al mínim.

S'ha de ressaltar el suport que les principals companyies d'electrònica de consum han donat al desenvolupament del
nou sistema domèstic d'enregistrament digital DVC (digital video casset), el màxim exponent del qual és el Mini DV.
En el Mini DV s'utilitza una cinta de 6,35 mm (1/4 de polzada), ubicada en un casset de talla molt reduïda. El DVC s'ha
concebut per al desenvolupament de camascopis de talla reduïda, encara que amb prestacions superiors als formats
compactes d'ús domèstic (8 mm, Hi-8, VHS-C [cinta de 1/2 polzada en talla VHS reduïda per empetitir l'equip] o
S-VHS-C). La firma Sony ha incorporat recentment el format Digital 8, que obté una qualitat d'enregistrament idèntica
al Mini DV, però fent servir cintes de 8 mm d'amplada. L'avantatge principal d'aquest format és que pot llegir les cintes
analògiques de 8 mm, la qual cosa és molt valorada pels usuaris del format. Tots dos formats treballen en el sistema
de components digitals de què tractarem més endavant.

Tot i que en enregistrament i reproducció domèstica de vídeo estacionari s'ha instaurat
internacionalment el sistema VHS, en el terreny de les enregistradores domèstiques la

competència és molt forta. En l'actualitat la batalla l'estan guanyant, sobretot per qualitat,
els formats digitals.

 

 Sistemes de vídeo industrial

Es troben classificats sota aquesta denominació els sistemes de vídeo amb unes característiques de qualitat a mig
camí entre les obtingudes pels formats domèstics i les exigides per a la radiodifusió. Amb freqüència, els formats



industrials també s'anomenen semiprofessionals, la qual cosa origina un cert confusionisme. La utilitat més gran
d'aquests sistemes és en el terreny de l'ensenyament, la publicitat industrial no televisiva, l'intercanvi de programes
per a mostreig, l'ús intern entre organismes de radiodifusió, l'intercanvi de publicitat industrial, etc. El representant
més genuí imposat en aquest camp ha estat l'UMATIC-LB, però a partir de l'any 1988 van aparèixer dos nous formats
que ja hem comentat en l'apartat dedicat als sistemes domèstics: el SVHS i el HI-8. En la seva configuració industrial,
s'incrementa la duresa dels equips, l'operativitat professional i l'extensió del seu entorn (correctors de base de temps,
generadors d'efectes especials, taules de mescla, càmeres industrials amb sortida per a vídeo separat, etc.).

Potser el simple fet de recordar l'antiguitat del format UMATIC-LB, que data de principi dels anys setanta, ens ajudi a
comprendre que totes les innovacions que s'han dut a terme sobre aquest format han estat fonamentades en la
tecnologia inicial. La novetat dels sistemes per vídeo separat ens situa en un moment tecnològic de desenvolupament
més important en què s'optimitzen els rendiments basats en l'evolució de la tecnologia.

El format UMATIC-LB va ser desenvolupat per Sony. La seva aparició va ser fruit de llargues investigacions
encaminades a trobar un sistema compacte i fiable a l'enregistrament de senyals de vídeo en banda magnètica.

La cinta magnètica, de 3/4 de polzada d'amplada, se subministra dins d'una casset a l'interior de la qual s'ubiquen, en
un mateix pla, la bobina alimentadora i la receptora. Els magnetoscopis estacionaris fan servir la casset KCA, amb
una capacitat d'enregistrament màxim de seixanta minuts, mentre que els portàtils utilitzen la casset KCS, de
dimensions més reduïdes, amb una durada màxima de vint minuts. Les KCS poden ser reproduïdes en els
magnetoscopis estacionaris sense una adaptació especial.

Els desenvolupaments del vídeo digital, a partir dels protocols DVC, han trencat moltes de les fronteres tradicionals
respecte de la qualitat aconseguida pels formats de vídeo. Resulta difícil ubicar els actuals sistemes digitals
evolucionats a partir d'aquests protocols, atès que la qualitat ja no depèn exclusivament de les característiques
d'enregistrament, sinó d'altres aspectes com la qualitat del sistema de captació (mida dels CCD), els objectius de
càmera, les prestacions de les càmeres, etc. Per això, podem trobar aquest tipus de formats en gairebé tots els
esglaons del vídeo, des dels domèstics fins als professionals.

A partir del Mini DV, s'han desenvolupat dos nous formats, el DVCAM, original de la casa Sony, com un esglaó
superior per operar en el terreny industrial i professional, i el DVC Pro, de la firma Panasonic, de característiques
similars al DVCAM. Tots operen amb cinta de 6,35 mm d'amplada i els models superiors llegeixen les cintes Mini DV
o les DV, que no són sinó una casset de dimensions més grans, amb el consegüent augment de durada temporal.

La tendència actual en els formats industrials tendeix a la desaparició de l'U-MATIC-LB, i
també de l'S-VHS i el Hi-8, i a la substitució pels formats digitals Mini DV, DVCAM i DVC

pro.

 

Les tradicionals fronteres que separaven els formats domèstics i
industrials entre si i respecte dels professionals s'han trencat amb
l'aparició dels formats digitals que s'ubiquen en diversos esglaons segons
els objectius que es fan servir, les prestacions de les càmeres, la duresa
de les carcasses, etc.

La tendència a la imposició dels formats digitals en els terrenys domèstic i
industrial és pràcticament imparable.

Sistemes professionals d'emissió (broadcast) 

S'adeqüen a aquesta denominació tots els formats nascuts a partir de la sol·licitud a la indústria, per part de la UER
(Unió Europea de Radiodifusió), de recerca d'un format que garantís l'obtenció d'uns paràmetres de qualitat que
permetessin dur a terme el periodisme electrònic; és a dir, l'enregistrament en vídeo de notícies per ser transmeses
per les cadenes professionals de televisió.

Els formats de vídeo fins a l'aparició, el 1980, del primer format que donava resposta a aquesta sol·licitud,
l'U-MATIC-HB, es caracteritzaven per proporcionar una elevada qualitat professional però sense que se'n pogués
disposar en sistema portàtil, o bé perquè els més lleugers, com l'U-MATIC-LB, no assolien la qualitat d'imatge



requerida per als usos professionals.

Després de l'aparició de l'U-MATIC-HB, ràpidament van aparèixer altres formats que en van millorar la qualitat,
l'operativitat i les prestacions; així, doncs, el Betacam, l'U-MATIC-SP, el Betacam-SP, l'M-II i, com a millora de la
gamma, el Betacam digital.

L'U-MATIC-HB (alta banda), introduït el 1980, complia els requisits exigits per la UER. La distribució de pistes era
similar a la de l'U-MATIC-LB i la qualitat de la imatge entrava en les exigències de broadcast (útil per a la
radiodifusió). Tot i que la qualitat obtinguda era inferior a la dels formats professionals, aquest format va ser acceptat
internacionalment per a l'àmbit del reportatge electrònic.

Posteriorment, l'any 1985, va aparèixer una versió millorada del sistema U-MATIC-HB, l'U-MATIC-SP, com a intent
d'arribar a un màxim en la qualitat possible dins dels formats de 3/4 de polzada. La principal novetat és que aquest
format utilitza cintes magnètiques de metall, les característiques de les quals permeten la modulació del senyal en
freqüències més elevades que el que ofereixen les cintes magnètiques convencionals, i d'aquesta manera es redueix
el soroll inherent al procés d'enregistrament. Per tant, es guanya en qualitat del senyal enregistrat.

Hi ha magnetoscopis que poden reproduir qualsevol cinta U-MATIC de manera automàtica identificant-ne la
procedència tant si és en baixa banda, en alta banda o en SP.

El Betacam és original de la firma Sony i va aparèixer l'any 1982. La novetat principal va ser la seva configuració com
a camascopi, que va permetre de restablir la mobilitat del càmera a l'estil cinematogràfic (penseu que els sistemes
basats en l'U-MATIC obliguen a treballar amb dos operaris: el càmera i el tècnic que porta el gravador, units tots dos
per un cable). També aportava com a novetat la utilització del casset Beta de 1/2 polzada. Sens dubte, es pot afirmar
que aquest sistema va transformar el treball en l'àmbit del periodisme electrònic tant per l'operativitat i la flexibilitat
superiors en prescindir d'un operari, com per la millora apreciable en la qualitat de la imatge enregistrada respecte
dels U-MATIC-HB i el posterior U-MATIC-SP.

La particularitat més destacable en el sistema Betacam se centra en la manera de processar els senyals de
luminància i crominància. Està comprovat que un dels factors que més perjudica la qualitat de la imatge en els
enregistraments sobre suport magnètic convencionals és la intermodulació entre pistes i la quantitat de conversions,
els heterodinatges i les transformacions a què se sotmet la informació de color. En els sistemes de vídeo compost la
crominància queda modulada finalment en la informació de luminància per a transferència a la cinta durant
l'enregistrament, i s'ha de fer el procés a la inversa, durant la reproducció. Així, doncs, apareixen interferències i
intermodulacions entre totes dues senyals (luminància i crominància), ja que els dos senyals són enregistrats i
reproduïts pel mateix cap.

En la tècnica Betacam, la luminància i la crominància no s'enregistren en una única pista i amb un mateix cap, sinó
que es fan servir dues pistes i dos caps. En una s'enregistra la luminància i en l'altra la crominància, fent ús del
sistema per components (també anomenat YUV), que és molt superior al sistema de vídeo separat. Recordem que en
el sistema per vídeo separat la crominància s'enregistrava separada de la luminància, però el senyal de color té dos
components: els senyals diferència de color (R-Y) [vermell menys luminància] i (A-Y) [blau menys luminància]. En el
sistema per vídeo separat, tots dos senyals diferència de color, components de la crominància, s'enregistren
barrejats. El sistema per components enregistra el senyal (R-Y) i el senyal (A-Y) en una mateixa pista, però no
barrejats sinó separats, l'un a continuació de l'altre.

Aquesta idea pot ser difícil de comprendre si es considera que les informacions (R-Y) i (A-Y) d'una mateixa línia
d'imatge es generen simultàniament i, a més, per gravar-les una a continuació de l'altra es requeriria una pista de
crominància que fos el doble de llarga que la de luminància.

El mètode que s'utilitza està basat en la compressió temporal de la informació (R-Y) i (A-Y) de cada línia, de manera
que duri la meitat de temps i, posteriorment, es multiplexa. La línia és explorada i es guarden separadament les
informacions (R-Y) i (A-Y) en memòries d'estat sòlid. Una vegada s'ha acabat l'exploració de la línia, la informació
(R-Y) s'extreu de la memòria a doble velocitat de la que s'ha fet servir per introduir-la-hi i s'envia al cap de
crominància. Quan la memòria (R-Y) s'ha buidat, es pren la informació de la memòria (A-Y), també a doble velocitat, i
s'envia cap al mateix capçal. D'aquesta manera, en el temps d'una línia s'han enregistrat les informacions (R-Y) i
(A-Y) completes. El procés de lectura és semblant però se segueix el mateix procediment a la inversa.

Per aconseguir una sincronia perfecta entre el senyal de luminància i el de crominància s'afegeix al senyal de
luminància un impuls que serveix de referència al sistema.

El sistema per components assegura que no hi hagi cap interferència ni intermodulació entre els canals de luminància
i de crominància, ni tampoc entre els components del senyal de color. D'altra banda, marca tota una nova filosofia de
treball respecte de l'entorn d'equips que treballin amb aquest sistema, ja que per mantenir la màxima qualitat en el
procés d'edició, de postproducció i d'incorporació d'efectes tots els aparells han de treballar per components.



La millora experimentada en la qualitat de les cintes de vídeo de metall, caracteritzades per tenir una estructura de
gra molt fi, ha permès l'enregistrament de portadores a freqüències més elevades, amb la consegüent millora en
l'amplada de banda i l'augment de la relació senyal/soroll. El sistema Betacam-SP, basat en el Betacam, fa ús de
cintes metall i es beneficia d'avantatges importants en la qualitat de la imatge enregistrada. A més, el Betacam tenia
un greu problema relacionat amb la curta durada en temps de les cintes utilitzades. El Betacam-SP pot utilitzar cintes
en casset compacta de gran durada, de fins a cent deu minuts, i de mida més gran (254 × 145 mm) que les
clàssiques (156 × 96 mm) amb només vint minuts màxims de durada. Així, doncs, es poden enregistrar no solament
notícies, sinó també programes complets i llargmetratges, fet que resulta molt interessant per a la televisió
professional.

No hi ha grans diferències respecte del format anterior, tret que les freqüències d'enregistrament de luminància i de
crominància són més altes gràcies a la utilització de les cintes de metall. El Betacam-SP incorpora, a més dels dos
canals d'àudio longitudinals, dos més que s'enregistren en freqüència modulada (FM) amb dues portadores
independents i amb el cap de crominància. Aquests canals tenen més qualitat i amplada de banda (de 20 Hz a 20
KHz) que els longitudinals, i només es poden gravar alhora que es grava el senyal de vídeo. També incorpora dos
jocs de capçals (luminància i crominància) amb dinamic tracking o seguiment dinàmic de pistes per a les velocitats
variables (amb velocitat variable, els caps convencionals donen una imatge més inestable que els caps mòbils), o
com a capçal confidencial en l'enregistrament (és a dir, caps independents reproductors retardats respecte dels
d'enregistrament, amb els quals és possible que el càmera vegi el que realment ja ha estat enregistrat).

La casa Sony va presentar, especialment per a l'àmbit de notícies, esports i producció de televisió en general, el
format Betacam SX, que incorpora tecnologia de compressió MPEG, format que registra la informació en
components digitals sobre cinta de 1/2 polzada i que és un successor del Betacam SP.

L'última evolució d'aquest format és el Betacam Digital, que fa ús de l'enregistrament digital i que és compatible (en
sentit descendent) amb tota la gamma Betacam (pot reproduir les cintes analògiques). Disposa de quatre canals
digitals d'àudio; és adequat per a la producció i transmissió de programes digitals en sis-centes vint-i-cinc línies amb
relació d'aspecte panoràmic 16:9 i, sens dubte, en 4:3; i pot enregistrar fins a quaranta minuts de vídeo en una cinta
tipus Beta de 1/2 polzada, i fins a cent vint-i-quatre minuts en una cinta de carcassa gran.

El format M-II va ser resultat d'un desenvolupament conjunt entre JVC, NHK i MATSUSHITA, i va ser concebut per al
camp de la teledifusió i per a l'industrial d'alta gamma. Enregistra els components de vídeo de manera analògica
sobre cinta magnètica. Té característiques molt similars al Betacam-SP i utilitza una cinta de format VHS.

Com que no hi ha un format anterior amb el qual ser compatible (cas del Betacam-SP), pot utilitzar una velocitat de
cinta (6,63 cm/s) inferior a la del Betacam, per la qual cosa una casset de dimensions reduïdes (187 × 104 mm) té
una durada de noranta minuts. En conseqüència, es poden enregistrar llargmetratges.

En aquest format, que fa ús del sistema per components, igual que el Betacam, es manté la qualitat de teledifusió a
partir d'enregistrar de manera independent el component de luminància i de crominància del senyal de vídeo sobre
dues pistes separades. El senyal de crominància es descompon en els seus dos components (R-Y) i (A-Y) es graven
en la mateixa pista l'un a continuació de l'altre, gràcies a la compressió d'aquests senyals a la meitat de la seva
durada real.

Els senyals de luminància i crominància del senyal de vídeo estan, doncs, enregistrats en pistes individuals, per mitjà
de caps separats. Entre les pistes de luminància i crominància hi ha una banda de protecció i, alhora, els angles
d'azimut dels caps dels senyals de luminància i crominància són diversos. Amb tot això, banda de protecció i angles
d'azimut diferents, s'eviten diafonies i interferències.

A més de les pistes independents de luminància i crominància, hi ha quatre pistes longitudinals: dues per al so, una
per als impulsos de control i una altra per al codi de temps. La introducció d'impulsos de codi de temps permet de
sincronitzar diverses màquines i d'editar amb gran perfecció.

Incorpora, optativament, dos jocs de caps de luminància/crominància per a dinamic tracking o seguiment dinàmic de
pistes a velocitats variables, o com a cap confidencial per monitoritzar el senyal que s'està gravant.

El Mini DV en la versió professional, i també el DVCAM i el DVC Pro, als quals ens hem referit en l'apartat destinat
als formats domèstics i industrials, són formats digitals que disposen d'una gamma desenvolupada per a satisfer les
exigències dels mercats professionals. Utilitzen cinta d'1/4 de polzada i ofereixen una qualitat d'imatge equivalent a la
del Betacam SP i l'M-II, amb l'avantatge afegit que en els processos digitals no es produeix degeneració de la qualitat
en l'edició.

Aquests formats digitals proporcionen a les estructures de producció videogràfica una notable reducció de costos en



components respecte dels actuals camascopis analògics. També processen els senyals en components i redueixen el
pes i el consum d'energia dels equips, la qual cosa aporta més flexibilitat operativa i de funcionament.

L'evolució dels formats de vídeo procura, tot i que no sempre és possible, l'esglaonament
de sistemes, de manera que els desenvolupaments posteriors puguin ser compatibles amb

els que ja hi ha. És el cas de l'U-MATIC-SP respecte dels anteriors, però també del
Betacam digital amb versions prèvies. D'aquesta manera es facilita a les empreses el pas

progressiu d'un format a l'altre.

 

 Altres sistemes professionals

Si en els primers anys del vídeo el mercat d'aquests formats semblava estabilitzat entre l'històric quàdruplex, el
segmentat Format B (s'anomena segmentat perquè, tot i que fa ús de l'enregistrament helicoïdal, els caps no
inscriuen un camp complet, sinó un nombre determinat de línies) i el Format C, en els últims temps han aparegut
altres formats que fan ús de l'enregistrament digital, com el D-1, el D-2, el D-3, el D-5 i el D-9, que com que
introdueixen millores apreciables substituiran, a mig termini, els formats professionals més consolidats.

El segmentat Format B va ser desenvolupat per la firma alemanya BOSCHFERNSEH i té algunes similituds amb el
pioner quàdruplex, tot i que incrementa el nombre de línies de televisió enregistrades per escombrada de caps. Amb
això s'aconsegueix reduir el nombre de caps a dos i l'amplada de la cinta a una polzada. A més, fa ús de
l'enregistrament helicoïdal.

Tot i que la qualitat d'imatge d'aquest format és comparable amb la que proporciona el Format C, l'operativitat queda
lleugerament per sota d'aquest últim.

La concepció del tambor portacaps en el Format C és una altra, atès que el capçal disposa d'un sol cap que
enregistra 312,5 línies; és a dir, un camp per pista (fent ús del sistema d'enregistrament helicoïdal). La cinta, d'una
polzada d'amplada, està gairebé tres-cents seixanta graus en contacte amb el capçal. El diàmetre del tambor (13,5
cm) és tres vegades el del format B i la inclinació respecte de la cinta també és diferent.

La realitat és que aquests formats de cinta ja han passat a la història i no es fan servir en el món professional.

La tecnologia del registrament magnètic tendeix a perfeccionar els aparells i, alhora, a reduir el consum de cinta. Per
a aplicacions d'estudi en centres de teledifusió hi ha un gran interès pels sistemes digitals. Avui en dia molts
consideren que el registrament analògic convencional ha esdevingut obsolet i que el que correspon als nostres dies
és el sistema digital.

El més nou d'aquests sistemes, com hem apuntat anteriorment, és que fan els enregistraments de les informacions
d'imatge i so en forma digital sobre cinta magnètica. La seva característica més vistosa és la d'obtenir uns
enregistraments de vídeo i d'àudio d'enorme qualitat amb una degeneració mínima, que permet múltiples generacions
sense una pèrdua notable.

El sistema d'enregistrament és helicoïdal i les freqüències que es fan servir en la modulació dels senyals són molt
més altes que les dels sistemes analògics. Fan ús de l'enregistrament azimutal i inscriuen cada un dels camps
d'imatge amb una angulació oposada de cada entreferro. D'aquesta manera, com en els formats domèstics, s'elimina
la banda de protecció o espai buit entre pistes i s'aconsegueix un notable aprofitament i estalvi de cinta.

En aquests sistemes l'àudio també s'enregistra digitalment i no en pistes longitudinals, sinó en uns espais
predeterminats amb la mateixa inclinació que les pistes de vídeo. Així s'aconsegueixen fins a quatre canals de so de
qualitat professional.

La diferència fonamental entre el D-1 i el D-2 és que el primer fa ús de l'enregistrament per components (YUV) en
forma digital, mentre que el D-2 duu a terme l'enregistrament per vídeo compost també digitalment. En realitat, es pot
afirmar que el D-1 es va avançar a la seva època, precisament per treballar per components de vídeo, la qual cosa en
va frenar l'expansió. En els estudis de televisió de tot el món (NTSC, SECAM o PAL) es treballava per vídeo compost
i, en conseqüència, per a poder utilitzar el D-1 hi havia la necessitat d'equipar-se amb convertidors. Per treure partit
d'aquest format, es requerien inversions elevadíssimes, ja que calia reemplaçar tot l'equipament (convertidors
analògics/digitals, convertidors digitals/analògics i magnetoscopis).

Al contrari, el D2 va ser dissenyat davant de la dificultat d'acceptació del D-1 i treballa per vídeo compost. Aquesta
característica, que al principi va permetre de multiplicar les possibilitats d'expansió al mercat de teledifusió d'estudi,
s'ha convertit en un desavantatge, ja que avui en dia les estructures de televisió treballen en la modalitat de
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components analògics i, cada vegada més, en components digitals.

El format D-3 va ser la resposta de Mathusita al domini digital professional de Sony i Ampex. La principal
característica és que utilitza cinta de 1/2 polzada i que treballa per vídeo compost. L'avantatge principal d'aquest
format és la reducció de la mida dels equips respecte dels anteriors.

En components, Mathusita ofereix el D-5, que representa un format d'enregistrament digital d'una d'elevadíssima
qualitat per al mercat del vídeo per components. També fa servir cintes de 1/2 polzada i, a diferència de tots els
formats digitals professionals anteriors, fa ús, com el Betacam Digital, de l'SDI, el sistema de transmissió del senyal
digital de vídeo en sèrie.

La introducció de l'SDI (desenvolupada per Sony) ha facilitat en gran mesura la introducció d'aquests sistemes en el
terreny professional, en aconseguir desenvolupar un circuit integrat capaç de posar en sèrie totes les dades que
aporta la digitalització del senyal. Amb això es poden transmetre totes aquestes dades per un sol cable coaxial. L'SDI
representa un enorme avenç, ja que els sistemes anteriors requerien un mínim de vint fils i connectors de cables de
vint-i-cinc pins que complicaven substancialment la instal·lació de les diverses configuracions professionals.

El D-5 pot reproduir cintes en compost D-3 al mateix temps que dóna una sortida en components digitals d'alta
qualitat.

Recentment la casa JVC ha introduït el format D-9, de característiques similars al Betacam Digital. La firma
Panasonic va desenvolupar en paral·lel el sistema DVC Pro-50, amb prestacions semblants.

L'extrema varietat de formats de vídeo que hi ha en l'actualitat, tant en les versions
industrials com en les professionals, dificulta en gran mesura als productors l'elecció del

format de treball.

 

La gamma més alta en l'evolució de vídeo es troba en l'actualitat en els formats de vídeo d'alta definició, alguns dels
quals competeixen amb la tecnologia cinematogràfica per a la producció de films destinats a l'exhibició en sales
comercials. Les últimes tendències són el format HD CAM de Sony i l'alta definició de Panasonic, amb dos formats
diversos: el D-5 HD de 1/2 polzada i el DVC Pro HD, també anomenat DVC Pro 100, amb cinta d'1/4 de polzada.



Classificació dels formats de vídeo segons el tractament de la
luminància-crominància

Sistemes per vídeo compost

VHS
8 mm
U-MATIC-LB
U-MATIC-HB
U-MATIC-SP
Format B
Format C
D-2
D-3

Sistemes per vídeo separat
(Y/C)

S-VHS
HI-8

Sistemes de vídeo per
components (YUV)

Mini DV Domèstic
Digital 8 Domèstic
Betacam
Betacam-SP
Betacam SX
Betacam digital
M-II
DV Professional
Mini DV Professional
DV CAM
DVC Pro
D-1
D-5
D-9
D-5 HD
DVC Pro 50
DVC Pro HD
HDCAM

Activitats

Entreu en la pàgina d'Internet www.cybercollege.com/span/tvp046.htm per aprofundir en el coneixement dels
sistemes i formats de vídeo.

Entreu en la pàgina d'Ovideo i descobriu la varietat de sistemes de vídeo a disposició dels productors per al
lloguer. Feu-ne un estudi comparatiu de les diferències i els preus. També podeu consultar aquestes pàgines:
www.migueldiaz.com i www.exitaudiovisuales.com.

Entreu en la pàgina d'Internet www.alexonvideo.com per tal de comparar els diferents formats de cintes de
vídeo que hi ha.

Les fronteres de la qualitat del vídeo se superen dia a dia amb una
considerable rebaixa en el preu dels equips respecte de fa una dècada. Els
sistemes de vídeo d'alta definició comencen a fer la competència al cine
d'exhibició comercial.

El fet que hi hagi una gamma tan àmplia de possibilitats pel que fa a
l'elecció de format fa que moltes empreses es plantegin l'elecció en termes
no tant de qualitat sinó de com relacionar-se amb les productores, quin és
el servei tècnic de la firma impulsora, quina oferta se li fa, etc.

Qüestionari 

Després d'una lectura atenta del tema, respongueu el qüestionari següent. Contrasteu les vostres respostes amb el
contingut.



1. En què consistia la tècnica del cinescopat?

2. Què succeeix en l'entreferro d'un cap magnètic?

3. Quina relació hi ha entre les dimensions de l'entreferro i l'enregistrament de freqüències?

4. Quina amplada tenia la cinta magnètica del magnetoscopi pioner quàdruplex?

5. Quins són els avantatges de l'enregistrament azimutal?

6. A què es deuen els drop out d'una cinta de vídeo?

7. Quin avantatge aporten els sistemes d'enregistrament per vídeo separat respecte dels que ho fan per vídeo
compost?

8. Quin avantatge aporten els sistemes d'enregistrament per components respecte dels que ho fan per vídeo
separat?

9. Què diferencia un sistema d'enregistrament Hi-8 o Mini DV domèstic respecte dels mateixos en una
configuració industrial o professional?

10. Quina és l'amplada de cinta del format DVC pro?

11. El Betacam SP i l'M-II fan ús de tècniques d'enregistrament molt diverses?

12. Encara es fan servir en les estructures de producció professionals els formats B i C?

13. El D-5 pot reproduir cintes enregistrades en D-3?

14. Quins són els formats de vídeo actuals considerats d'alta definició?

Sistemes d'enregistrament del so 

Sistemes d'enregistrament analògic del so 

L'enregistrament del so i la imatge conté clars paral·lelismes, si bé la complexitat més gran de la informació d'imatge
ha fet que es desenvolupessin en primer lloc els sistemes d'enregistrament del so. Tant pel so com per la imatge
resulta fonamental conèixer els principis de la tecnologia d'enregistrament en suport magnètic, fonamentada en
l'existència dels anomenats materials ferromagnètics.



Conceptes bàsics de magnetisme

Experimentalment, es pot constatar que hi ha certes substàncies o materials que tenen la propietat d'atraure
llimadures o pols de ferro. Aquests materials són els imants. En la natura escassegen, però es poden obtenir
artificialment de manera temporal o permanent. Els materials que es poden constituir en imants reben el nom de
ferromagnètics. Els materials incapaços d'imantar-se són els anomenats diamagnètics i, finalment, trobem altres
materials capaços d'adquirir una imantació feble, anomenats paramagnètics.

La força d'atracció que exerceixen els imants sobre les llimadures de ferro es localitza en els extrems, que reben el
nom de pols i presenten dos tipus: el nord i el sud, de tal manera que el nord i el sud s'atrauen i el nord-nord i el
sud-sud es repel·leixen.

La zona d'acció d'un imant respecte d'un punt A es defineix com a inducció magnètica (B) en el punt A. Aquesta
inducció té un valor proporcional a la força exercida per l'imant sobre una massa magnètica coneguda N, de valor
unitat, localitzada en el punt A. La unitat d'inducció magnètica és el tesla (T).

L'acció d'un imant es pot visualitzar mitjançant les anomenades línies de força, que semblen sortir del pol nord per
tancar-se en el pol sud amb una trajectòria exterior que seria la zona en què hi ha inducció magnètica.

Les línies de força representen la direcció teòrica de les forces a què està sotmesa una massa magnètica d'unitat
situada en la inducció B.

Aquestes línies constitueixen l'espectre magnètic de la inducció B.

Un terme molt utilitzat en magnetisme és el de flux, que fa referència al nombre de línies de força que travessen la
unitat de superfície. Es mesura en webers (Wb) o en maxwells (Mx).

Quan sotmetem un material ferromagnètic a l'acció d'un imant, el valor de la inducció que s'hi genera depèn d'un
factor anomenat permeabilitat, que ens indica la capacitat del material per a concentrar línies de força a l'interior i, per
tant, augmentar la inducció pròpia respecte de la que hi ha.

Els materials ferromagnètics són aquells que, en ésser sotmesos a l'acció d'un camp magnètic intens, esdevenen
un imà. Materias com el ferro, el níquel, el cobalt i aleacions dels mateixos pertanyen a aquest grup.

L'enregistrament magnètic del so, i també de la imatge, és possible gràcies als materials
ferromagnètics.

 

 Cicle d'histeresi d'un material ferromagnètic

Quan sotmetem un material ferromagnètic a l'acció d'un camp magnètic, es veu que és atret o repel·lit amb molta
facilitat. Si el camp magnètic és prou intens i deixem el material sota la seva influència per un espai de cert temps, en
retirar el camp magnètic el material ha adquirit una certa imantació. Això es deu al fet que el material ferromagnètic
està format per petits imants orientats aleatòriament, de tal manera que el resultat de la suma dels camps és nul,
mentre que sota l'acció d'un imant es reorienten segons la polaritat del camp magnètic. Aquesta imantació és
temporal en la màxima intensitat (mentre hi ha el camp magnètic excitador) i quan deixa d'actuar el camp
magnetitzant es constata que el material ha adquirit una certa memòria magnètica. Aquesta memòria es pot
visualitzar mitjançant la corba d'histeresi.



Per obtenir la corba d'histeresi d'un material ferromagnètic, disposem d'un fragment del material en forma d'anell, en
el qual es cabdella un fil conductor a tall de bobina o solenoide. A continuació, es fa circular corrent contínua cap a un
sentit i es mesura la inducció magnètica generada. La corba d'histeresi s'obté a partir d'anar donant valors creixents a
la intensitat elèctrica i d'anotar la inducció mesurada en cada cas. A partir d'un determinat valor d'intensitat la inducció
ja no creix més, sinó que tendeix a estancar-se en un valor. En aquest moment es diu que s'ha arribat a la inducció de
saturació (BS) del material en assaig. Tot seguit es fa decréixer el valor de la intensitat i els valors d'inducció mesurats
no coincideixen amb els anteriors, fins a tal punt que quan la intensitat es fa nul·la, la inducció té un cert valor bastant
allunyat de zero. Aquesta inducció rep el nom de romanent (Br) i és la que permet d'afirmar que el nostre material s'ha
convertit en un imant. Aleshores s'inverteix el sentit del corrent (per tenir valors negatius) i es continua prenent nota
de la inducció generada. En aquesta fase de l'experiment es constata que, per anul·lar la inducció present en el
material, cal aplicar un cert valor d'intensitat de sentit contrari. Aquesta intensitat es correspon amb una intensitat
magnètica anomenada coercitiva (Hc). A partir d'aquest punt, continuant amb la prova, es repeteixen els valors que
s'han obtingut anteriorment però que són de sentit contrari.

Si es talla un fragment d'anell, es forma una zona d'aire anomenada entreferro. Aquest entreferro està entre dues
masses magnètiques i, per tant, es crea una inducció magnètica de sentit contrari a la que hi ha i que rep el nom
d'inducció desmagnetitzant. Així, doncs, la inducció en l'entreferro és més petita que la romanent sense entreferro. La
presència de l'entreferro allarga el cicle d'histeresi i debilita o disminueix la inducció romanent. La presència de
l'entreferro resta qualitat a l'imant.

Aquest experiment, aplicat al magnetòfon o casset, ens permet de detectar que hi ha necessitats molt diferents pel
que fa als materials que es fan servir en els capçals i els de la cinta.

Els capçals d'enregistrament han d'estar fabricats amb material d'alta saturació per poder admetre senyals forts, i
alhora n'ha de tenir una de molt baixa romanència per a quan no hi hagi senyal. També s'ha de complir que la
coercitivitat sigui molt baixa o nul·la per no esborrar la informació.

Les cintes s'han de construir amb material d'alta saturació per poder enregistrar senyals forts. Perquè el so quedi ben
gravat, ha de tenir una romanència elevada i una coercitivitat elevada, per tal d'evitar que s'esborri amb facilitat per
l'acció d'un camp magnètic espuri (no desitjat, extern).

Es diu que el millor material ferromagnètic compleix que la relació entre Bs i Br és la unitat.

L'observació de dues corbes d'histeresi diferents ens permet de comprovar els diversos
comportaments d'una cinta davant d'una mateixa força magnetitzant.

 

 La cinta magnètica

Les cintes d'àudio han de presentar unes propietats físiques i mecàniques que coincideixen amb les exigides per les
cintes de vídeo, siguin del format que siguin. Aquestes propietats fan referència als materials constitutius del suport, a
les amplades de cinta, al gruix, a la resistència a la flexió, la ruptura, l'elongació, etc.



Pel que fa a les propietats magnètiques i elèctriques, generalment són com les de les cintes de vídeo, però hi ha
alguns paràmetres en què s'indiquen valors diferents. Una d'aquestes característiques és el MOL (maximum output
level), que és una mesura que representa el màxim nivell de sortida que es pot obtenir de la cinta a una freqüència
determinada sense que la distorsió del tercer harmònic superi el 3%. L'altra característica distintiva d'àudio és l'MML
(maximum modulation level), que indica el comportament de la cinta per a freqüències inferiors a 4 KHz, és a dir, per
a senyals de freqüència baixa i mitjana.

Aquestes mesures permeten de conèixer la capacitat de la cinta per emmagatzemar nivells alts de la banda audible i
determinar-ne la dinàmica admissible.

Els materials magnètics utilitzats en la fabricació de les cintes són combinacions de ferro i les seves formes
al·lotròpiques, amb oxigen o amb altres metalls. En la taula següent s'inclouen els tipus de cintes que més es fan
servir.

Tipus Bias Equalització
Metall IV 70 µs
Ferricrom III 70 µs
Crom II 70 µs

Normal (γ-Fe2O3) I 120 µs

 Capçals magnètics

Els capçals magnètics es classifiquen segons l'aplicació. Així, doncs, podem distingir els capçals d'enregistrament,
reproducció, esborrament i mixtos o dobles (per a lectura/escriptura).

Estan formats per peces polars de material ferromagnètic, entreferros de material diamagnètic i bobines. En la figura
es pot veure la constitució genèrica d'un capçal.

Les peces polars són fines làmines d'un material extremadament permeable, amb una romanència molt baixa.

Les bobines, que poden anar connectades en sèrie o en paral·lel, segons el tipus d'impedància que es vulgui, estan
disposades de manera que redueixen al màxim les interferències produïdes per camps externs.

Generalment, els entreferros estan construïts amb aliatges molt resistents al desgast provocat pel fregament amb la
cinta, com ara coure en el beril·li, barreja de ferro, alumini i silici, permalloy, sendust, revodur, etc., tots materials
diamagnètics, que interrompen el circuit magnètic i obliguen a discórrer per la cinta les línies de força.

Les dimensions de l'entreferro tenen una importància decisiva en els processos d'enregistrament i de reproducció.
Així, doncs, és freqüent veure en magnetòfons diversos capçals per a cada funció. En les platines de casset hi sol
haver un únic capçal per a lectura i escriptura, i s'ha de remarcar que les dimensions de l'entreferro, en aquest cas,
inclouen el procés de lectura.

Els capçals d'enregistrament tenen un entreferro d'una longitud d'entre cinc i vint micres, i solen incorporar bobines de
baixa impedància. En aquest tipus de capçal el blindatge no és gaire crític.

En els capçals de reproducció, la longitud de l'entreferro té una importància decisiva, ja que ha de ser prou petit per
llegir les altes freqüències. Alhora, per obtenir una bona relació senyal/soroll, cal augmentar la superfície de contacte
de l'entreferro, cosa que s'aconsegueix augmentant-ne la longitud.

Els fabricants adopten una solució intermèdia i la longitud del capçal de lectura oscil·la entre tres i cinc micres. El
bobinatge és de baixa impedància i en aquest capçal el blindatge ha de ser molt eficaç contra els camps paràsits.

El capçal d'esborrament és el que presenta menys dificultats en el disseny, ja que té la missió de saturar la cinta,
desmagnetitzar-la i deixar-la en estat neutre. Per garantir la saturació de tota l'amplada de cinta el capçal és bastant
ample, de 0,5 mm o més.

En la figura anterior es poden veure diverses configuracions de caps, segons el nombre d'entreferros que contenen.

En una cinta magnètica, en principi, només hi ha una pista o zona en la qual es pot enregistrar, que és la mateixa
cinta, i el nombre de pistes es configura segons el nombre d'entreferros del capçal. Cada entreferro té associat un
circuit magnètic independent, és a dir, és un capçal únic, i quan tenim més entreferros disposem de tants capçals
d'enregistrament o reproducció com nombre d'entreferros hi ha. Finalment, s'encapsulen en un únic capçal que conté
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diversos entreferros.

Segons l'aplicació, cada capçal magnètic compleix una missió diferent: enregistrament,
reproducció, esborrament i mixt (enregistrament i reproducció).

 

 Procés d'enregistrament

En aquest apartat descriurem el procés que se segueix per a l'enregistrament d'un so captat per un micròfon.

El micròfon transforma les variacions de pressió acústica en variacions de senyal elèctric. La sortida del micròfon va
connectada a l'entrada de l'amplificador d'enregistrament, on el senyal és amplificat, i després surt cap a la bobina del
capçal d'enregistrament. Quan el senyal circula per la bobina, en el nucli del capçal s'indueix un camp magnètic
variable, proporcional a les variacions del senyal elèctric. Aquest camp magnètic discorre en part per l'exterior del
nucli, just en la zona de l'entreferro, que és la zona de contacte amb la cinta, penetra amb certa profunditat en la cinta
i hi crea una zona imantada. D'aquesta manera, després que la cinta corri per davant del capçal, hi van quedant una
sèrie d'empremtes magnètiques, que són la rèplica magnètica de l'energia acústica copsada pel micròfon.

A causa de la natura del material de la cinta, i com que en el cicle d'histeresi hi ha una zona no lineal, la densitat de
flux romanent a la cinta no té la mateixa forma que la de l'excitació que es vol enregistrar. S'aprecia una distorsió en
els senyals que s'han gravat durant la zona no lineal del cicle.

Aquesta distorsió s'elimina o minimitza en superposar un cert nivell de corrent (continu o altern) al senyal que s'ha
d'enregistrar. Aquesta superposició de senyals rep el nom de polarització.

En l'origen de la tècnica d'enregistrament es feia una polarització amb corrent continu, però aviat es va abandonar
perquè afegia als sons enregistrats un soroll de fons important, fins i tot quan no es gravés cap senyal d'àudio.

Actualment es polaritza mitjançant un corrent altern d'alta freqüència anomenat Bias. Es tracta d'una freqüència molt
elevada (85-100 KHz), a la qual se suma el senyal a enregistrar. Aquest últim queda modulat en amplitud pel Bias i,
segons la seva amplitud, s'aconsegueix desplaçar el senyal d'àudio cap a les zones lineals del cicle d'histeresi. Sens
dubte, el senyal de Bias no queda enregistrat a causa de les limitacions del capçal i, en qualsevol cas, aquesta
freqüència és absolutament inoïble per a les persones.

Mitjançant aquest sistema, s'aprofiten totes les zones lineals del cicle, es redueix la distorsió i augmenta el senyal de
sortida enregistrat.

Procés d'enregistrament

En el procés d'enregistrament cal tenir en compte que la màxima freqüència que es pot gravar és directament
proporcional a la velocitat de desplaçament de la cinta i inversament proporcional a la longitud de l'entreferro. Així,
doncs, per gravar freqüències altes convé fer servir una velocitat de desplaçament de la cinta elevada i un entreferro
de poca longitud.

Una velocitat de desplaçament de la cinta més elevada permet l'enregistrament de



freqüències més altes.

 

 Procés de reproducció

Per llegir la informació enregistrada en la cinta es fa servir el capçal dissenyat amb aquesta finalitat. El circuit
magnètic d'aquest capçal té un entreferro amb el qual es tanquen les línies de camp emergents de la cinta. Aquestes
línies de força travessen el nucli del capçal i n'indueixen la bobina, un corrent elèctric variable proporcional a les
variacions d'imantació de la cinta. Després aquest corrent és corregit i amplificat. Cal destacar que, per reproduir una
informació enregistrada en una cinta, ha de desfilar davant del capçal en la mateixa direcció en què va ser
enregistrada i, sens dubte, a la mateixa velocitat.

Procés de reproducció

 L'esborrament

Quan un magnetòfon funciona en enregistrament, esborra la cinta des que surt de la bobina d'alimentació, abans
d'enregistrar-la. La cinta s'esborra amb el cap d'esborrament, anteposat al d'enregistrament en el recorregut de la
cinta. El cap d'esborrament és un cap d'enregistrament amb algunes particularitats. El magnetòfon, per esborrar,
grava un senyal inoïble (d'uns 100 KHz de freqüència) i el superposa a l'enregistrament anterior, si n'hi ha. Aquest
senyal inoïble es crea des del mateix magnetòfon, en la secció o circuit oscil·lador d'esborrament i magnetització
prèvia, i també s'utilitza per millorar les condicions d'enregistrament, barrejant-lo amb el senyal d'enregistrament
corresponent, immediatament abans d'injectar-lo al cap enregistrador.

Esborrament

 Factors que intervenen en els processos d'enregistrament i reproducció

Per a un disseny de capçals determinat, s'han de tenir en compte una sèrie de factors que determinen la qualitat de
l'enregistrament. Són els següents:

Longitud de l'entreferro: com més gran és la longitud, millor es graven les freqüències baixes. Com menys
longitud, millora l'enregistrament de les freqüències altes.



Velocitat: a una velocitat elevada, es graven millor les freqüències altes, i a una velocitat més baixa es graven
millor les freqüències baixes.

Superfície de l'entreferro: com més gran sigui la superfície de la pista enregistrada, més gran és el nombre
de partícules imantades i augmenta la tensió de sortida en el capçal reproductor.

Relació senyal/soroll: en qualsevol sistema de transmissió o transferència hi ha sorolls de natura molt
variada, com els inherents al funcionament de l'aparell i els generats en els capçals –acció de camps
magnètics exteriors– o per la cinta –desigualtat en la densitat d'encapsulació de les partícules i en el seu
alineament. Per minimitzar el soroll de cinta, abans de l'enregistrament se sotmet a l'acció d'un flux magnètic
de molta freqüència, amb el capçal d'esborrament, que orienta en un sol sentit les partícules magnètiques. A
més, hi ha, nombrosos sistemes reductors de sorolls que actuen sobre les diverses bandes de freqüències, de
tal manera que en gran part es poden anul·lar aquests sorolls aliens del procés d'enregistrament.

Tensió de sortida del capçal segons la velocitat i la longitud de
l'entreferro.

Les variacions en la longitud de l'entreferro, de la superfície en contacte amb la cinta i de
la velocitat de desplaçament, tenen repercussions importants en els processos

d'enregistrament magnètic.

 

 Equalització

Un altre factor que cal tenir en compte durant un procés d'enregistrament de so és l'equalització. Es tracta d'un procés
pel qual es compensen els desequilibris entre freqüències altes i baixes que es produeixen durant l'enregistrament
amb l'objectiu d'obtenir un resultat fidel a l'original (resposta plana).



Tant en enregistrament com en reproducció, hem vist que els resultats depenen en gran mesura de dos factors:
velocitat de la cinta i longitud de l'entreferro. La corba de resposta que s'obté per a uns determinats capçals i a
diverses velocitats, dista molt de ser plana. Cal corregir les deficiències en algunes freqüències causades per
aquestes limitacions i, per a això, s'ha d'equalitzar fins a aconseguir una resposta plana.

En l'enregistrament cal compensar la pèrdua en freqüències altes, objectiu que s'aconsegueix amplificant-les tant com
es preveu que perdran.

En reproducció s'ha de restablir el nivell a les freqüències baixes mitjançant l'amplificació.

Acció de l'equalització

Per fer compatible la reproducció d'una cinta enregistrada en qualsevol magnetòfon o casset, alguns organismes
internacionals han proposat equalitzacions estàndard, aplicables per a les diverses velocitats que es fan servir.
Aquests organismes són:

NAB: National Association of Broadcasters.
DIN: Deutsche Industrie Norm.
CCIR: Comittee Consultatif International des Radiocomunications.
IEC: International Electric Comission.

El magnetòfon 

El mecanisme del magnetòfon consisteix en una sèrie de dispositius que permeten de transportar la cinta a una
velocitat constant, tant en l'enregistrament com en la reproducció, i l'accés ràpid a qualsevol punt de la cinta, tant en
avanç com en rebobinatge.

L'arrossegament de la cinta és la maniobra que requereix més exactitud, i per dur-la a terme disposa d'un eix cilíndric
d'alta precisió anomenat capstan, que en molts models és accionat per un motor independent, i d'un rodet pessigador
(pinch roller) que estreny la cinta sobre l'eix.

Capstan i pinch roller



El sistema mecànic se serveix, alhora, de controls electrònics precisos i complexos, com els que s'apliquen als
motors d'arrossegament de la cinta, que són servocontrolats amb un oscil·lador que permet ajustar la velocitat de
manera acurada. Alguns equips incorporen sistemes de pista de control que per comparació determinen si la velocitat
és correcta o no, i l'augmenten o la disminueixen segons el resultat que obtenen.

Pista de control

A part del control de la velocitat, hi ha un ajustament que és definitiu en la qualitat de l'enregistrament o reproducció.
Es tracta de l'azimutatge dels caps corresponents.

Azimut

L'angle d'azimut apareix per la manca de perpendicularitat entre el capçal i el pla horitzontal per què discorre la cinta.

Quan es porta a terme un enregistrament amb el capçal en azimut, si es reprodueix en el mateix aparell no té
importància, ja que l'azimutatge és el mateix per a tots dos capçals, però si es reprodueix en un altre amb un angle
diferent, el so queda afectat per una pèrdua considerable de freqüències agudes.

Els magnetòfons de tres caps incorporen un cargol solidari al capçal de lectura que permet de reajustar l'azimut
exacte en què es va gravar la cinta. Per tal d'ajustar l'angle d'azimut del capçal d'enregistrament, cal disposar d'una
cinta patró i és una tasca pròpia d'un especialista.

El manteniment de l'angle d'azimut amb el qual s'ha enregistrat una cinta magnètica és primordial per aconseguir una
reproducció perfecta.

 Control de l'enregistrament: indicadors de nivell

Per obtenir un bon enregistrament i, per tant, una reproducció del so fidel, cal adaptar els paràmetres
d'enregistrament al tipus de cinta i també subministrar al capçal d'enregistrament el nivell de senyal òptim. Això
s'aconsegueix amb els reguladors de nivell d'enregistrament (rec level). Aquests reguladors augmenten i/o atenuen el
nivell del senyal aplicat al capçal d'enregistrament.

Per poder visualitzar l'acció del regulador i poder calibrar el senyal, es disposa d'uns instruments de mesura
incorporats al magnetòfon: són els anomenats vúmetres i els picòmetres o indicadors de pics. Tots dos poden ser
d'agulla o de salts lluminosos. Normalment els vúmetres són d'agulla, però també poden ser de displays lluminosos.
Els picòmetres es configuren amb leds lluminosos, displays de vidre líquid o displays fluorescents.



Indicadors de nivell

La intensitat sonora que percebem està directament relacionada amb la durada del so. Això vol dir que davant de dos
sons d'igual volum, la percepció de la intensitat és més feble com menys duri el so.

El moviment de les agulles dels vúmetres està dissenyat perquè es comporti igual que aquesta característica de
l'oïda. Així, doncs, un vúmetre indica valors de mitjana del senyal (intensitat sonora que percebem).

Els indicadors de pics estan dissenyats per mostrar nivells de durada curta que s'envien a la cinta per tal d'evitar-ne la
saturació i, d'aquesta manera, optimitzar la dinàmica. En aquest tipus d'indicadors no hi ha relació directa entre el que
es mesura i la sonoritat que percebem. Tenint en compte que la durada mínima que percebem com a so ha de ser de
deu mil·lisegons (ms), aquests indicadors estan dissenyats per visualitzar sons que tinguin una durada superior a
aquests 10 ms.

 Tipus de magnetòfons

Bàsicament, hi ha dos tipus de magnetòfons: els de casset, lleugers i, si cal, portàtils, amb prestacions que s'estenen
de l'ús domèstic al professional, i els de bobina oberta, d'utilització gairebé exclusivament professional. En tots dos
tipus el procés d'enregistrament i reproducció del senyal d'àudio és el mateix.



Vegem, a continuació, algunes de les característiques dels magnetòfons.

Precisió de marxa. Així s'aconsegueix la compatibilitat de les cintes enregistrades en un equip, per poder-les
reproduir en un altre o per assegurar la velocitat de reproducció correcta de cintes enregistrades amb diverses
velocitats. Les velocitats de funcionament estan normalitzades i són 4,75, 9,5, 19 i 38 cm/segon. Les millors
qualitats sonores s'aconsegueixen amb les velocitats més ràpides d'enregistrament i, per tant, de reproducció.

Estabilitat de marxa. És un valor que fa referència a la uniformitat en la velocitat de desplaçament de la cinta.
Si s'altera, es manifesta per a l'orella com un efecte de plor que és més evident durant la reproducció de
música de piano. Alguns magnetòfons tenen una precisió exacta de marxa combinada amb una estabilitat
pèssima.

Diafonia. És la possibilitat que l'entreferro llegeixi alguna pista adjacent. Aquest problema se suscita per la
proximitat entre les pistes que ocupen la cinta magnetofònica.

Resposta de freqüència. Es refereix a la possibilitat o a les limitacions d'un magnetòfon per enregistrar o
reproduir tot l'espectre de freqüències d'àudio. Els avenços en els circuits electrònics permeten resultats
espectaculars, però el paràmetre determinant és la velocitat a què desfila la cinta.

Breument, exposem dos conceptes d'interès que són aplicables d'una manera variable segons les cintes que es fan
servir. La polarització (Bias), que indica si el corrent de premagnetització que s'ha de col·locar en el magnetòfon és el
que es correspon amb òxid de ferro, crom, ferrocrom, etc., i canvia, per tant, amb la composició de la cinta. Es fa
servir molt en els equips de casset. D'altra banda, l'equalització indica el tipus de filtre que s'ha de col·locar en el
magnetòfon per equalitzar el senyal. Aquesta dada es dóna en microsegons o bé en la nomenclatura de crom, ferro,
metall, etc., segons el tipus de partícules ferromagnètiques de la cinta.

Finalment, fem referència a un dels sistemes més comuns de reducció de soroll en els magnetòfons. En els equips
d'alta fidelitat, el nivell de sortida de senyal útil es troba, almenys, quaranta o quaranta-cinc decibels per sobre del
nivell de soroll, però en determinats passatges d'un enregistrament en què el nivell del senyal fos molt baix podria ser
que el nivell de soroll (és inevitable eliminar-lo per complet) emmascarés el mateix senyal. El sistema Dolby (hi ha
variants d'aquest sistema i altres sistemes diversos) consisteix bàsicament en l'enregistrament amplificat dels
passatges de nivell sonor baix, en què s'enregistra sobre la cinta un senyal que no concorda amb l'original, perquè té
les amplituds deformades.

En la reproducció, els nivells amplificats són atenuats i també s'atenua el soroll, amb la qual cosa sempre
s'aconsegueix mantenir molt per sota del senyal, encara que sigui de baix nivell

En els estudis de ràdio es fan servir amb profusió les cartutxeres o reproductors de cartutxos. El cartutx és un
embolcall plàstic que, a l'interior, conté una cinta magnètica sense fi. S'hi graven tot tipus de talls o falques amb un
sistema d'enregistrament per impulsos que marquen en la cinta el lloc exacte en què comença i acaba cada una de
les informacions enregistrades.

L'avantatge dels reproductors de cartutxos és que poden "disparar" amb extrema rapidesa una bateria
d'enregistraments molt curts o que es fan servir amb molta freqüència, sense necessitat de buscar i posicionar cada
un dels talls enregistrats.

Hi ha la possibilitat de connectar diverses d'aquestes cartutxeres, les unes a continuació de les altres de manera que,
quan s'acaba el contingut de la primera, es dispari la segona, i així successivament. Per aquest motiu, aquests
sistemes enregistradors i reproductors se solen fer servir en la reproducció de falques publicitàries.

Magnetòfon de casset i de bobina oberta



Hi ha bàsicament tres tipus de magnetòfons: de casset, de bobina oberta i de cartutxos.

 

 Enregistrament amb el magnetòfon multipista

Normalment, un enregistrament es fa amb la tècnica multipista, quan el grau de complexitat de la banda sonora és alt.
El pas previ imprescindible és organitzar l'enregistrament.

Se sol fer servir la tècnica multipista en els casos en què es preveu la necessitat d'una postproducció posterior quan
es vol sonoritzar un material videogràfic o cinematogràfic, quan es vol enregistrar material de ficció per a ràdio, i
també en els casos en què un sol executant assumeix la interpretació dels diversos instruments d'un tema musical.

Per organitzar l'enregistrament es confecciona un llistat de pistes (track listing o spotting), en què s'anota el tipus de
so a enregistrar (paraula, música, efectes, etc.).

En el magnetòfon multipista es van introduint de manera individual o agrupats els sons de cada pista. Cada pista
s'enregistra en modulació total (màxim nivell) per reduir el soroll de fons al mínim.

Quan en una pista s'enregistren sons agrupats, s'han de barrejar per obtenir la perspectiva sonora que es vol.

Alguns magnetòfons disposen d'una funció anomenada SYNC, mitjançant la qual es pot gravar en una pista i
monitoritzar, amb auriculars, la pista o les pistes gravades anteriorment. Amb aquesta funció ens podem convertir en
l'únic intèrpret d'una composició musical o una cançó, per exemple: primer gravaríem la percussió, després,
monitoritzant-la, enregistraríem la melodia amb l'instrument solista, i així successivament fins a incorporar tots els
instruments que es vulgui.

Aquest tipus de funció, també anomenada reproducció sincrònica, permet que el cap d'enregistrament s'utilitzi com a
cap de reproducció per a les pistes que no estan seleccionades en l'enregistrament. Això evita que hi hagi un
decalatge o retard provocat per la distància física entre els capçals de lectura i enregistrament.

El fenomen de l'enregistrament magnètic és possible gràcies a l'existència
de materials ferromagnètics caracteritzats per convertir-se en imants
després d'haver estat sotmesos a l'acció d'un camp magnètic.

Els capçals magnètics es dissenyen perquè compleixin amb la màxima
eficàcia funcions específiques: esborrament, enregistrament, reproducció
o mixtos.

Els magnetòfons més usuals són el de casset (d'ús essencialment
domèstic), el de bobina oberta (d'ús professional) i els enregistradors i
reproductors de cartutxos (que es fan servir molt a les emissores de
ràdio).

Sistemes d'enregistrament digital del so 

Actualment, coexisteixen dos sistemes d'enregistrament de so: els anomenats analògics, que manipulen senyals amb
continuïtat temporal molt semblants al so original, i els anomenats digitals, que treballen amb senyals discrets
obtinguts a partir d'un senyal analògic original.

Els sistemes digitals sorgeixen de la necessitat de millorar la relació senyal/soroll en els enregistraments, que és el
mateix que millorar la qualitat del so, amb la qual cosa se n'amplia la dinàmica. També de la necessitat de poder fer
un nombre indefinit de còpies sense que la qualitat del senyal es degradi. En un sistema digital, en teoria, es poden
fer infinites còpies amb la mateixa qualitat que l'original.

Aparentment, en la tècnica digital tot són avantatges, atès que no es degrada, no presenta inestabilitats temporals
que ocasionin plors ni tremolors, els suports no necessiten ser tractats amb gaire cura, les màquines no requereixen
ajustaments previs, la relació senyal/soroll de l'aparell enregistrador o transmissor no cal que sigui excessivament
elevada, s'hi té un accés ràpid i, a més, es pot controlar amb un programari. No obstant això, també té inconvenients,
ja que per enregistrar la informació es requereix un amplada de banda considerable, la cinta presenta dificultats per



poder ser editada per tall físic, és més complicat reproduir a velocitats superiors a +/– 10% de la velocitat nominal,
introdueix dificultats per llegir la cinta del revés, la cinta que es fa servir actualment és summament prima, la qual
cosa comporta problemes en el moment d'accedir amb rapidesa a un punt determinat, tant en avanç com en
rebobinatge, i calen equips de tecnologia complexa.

El so digital ha aconseguit introduir-se des de fa molt de temps i amb avantatges en el món de la música. El
tractament informàtic del so ha introduït una llarga llista d'innovacions en els processos de composició i la inclusió de
nous sons sintetitzats permet que qualsevol aficionat es converteixi en compositor, o gairebé. Al principi s'utilitzaven
ordinadors i equips que no estaven a l'abast de gairebé ningú, però amb l'eclosió dels ordinadors personals i els
sistemes multimèdia ja és una realitat a l'abast de tothom.

Els avantatges que aporta el so digital en compensen els inconvenients. El seu avenç és
imparable i desplaça gradualment el so analògic.

 

 Principis de l'enregistrament digital

Per poder enregistrar so digitalment cal seguir una sèrie de passos successius que permeten de codificar el so
analògic per passar-lo al domini digital. Aquests passos es mostren en l'esquema de blocs següent:

Transformació analògica-digital, digital-analògica

Les dues conversions són processos molt complexos que poden degradar el senyal original i d'aquesta manera limitar
les prestacions del sistema.

 Conversió analògica-digital

Es duu a terme en diverses fases: filtració, mostreig, quantificació i codificació.

Procés de conversió

Mostreig o sampling

El mostreig d'un senyal analògic consisteix a prendre nota del seu valor de manera periòdica en intervals de temps
constants.

Si hem de convertir un senyal analògic en digital, el senyal d'entrada pot contenir freqüències molt altes situades més
enllà de les necessitats i dels mitjans del procés digital en l'enregistrament digital de so. Moltes d'aquestes
freqüències són inoïbles per a l'oïda humana, però si no s'eliminen per filtració abans de l'etapa de mostreig es
transformaran o es detectaran en l'interval de freqüències oïbles durant l'enregistrament i la reproducció.

Per això, el primer element en la cadena de la conversió és un filtre passabaix que talla totes les freqüències situades
per sobre d'un punt determinat i només deixa passar les que estan per sota d'aquest punt. Aquesta etapa,
anomenada antialiasing, elimina per complet les freqüències que no es volen abans del mostreig.

L'enregistrament digital emmagatzema valors codificats (corresponents a valors elèctrics del senyal que es vol



enregistrar) seguint els impulsos d'un rellotge. El senyal d'entrada és llegit cada fracció de temps determinada i el
valor s'emmagatzema en memòria una vegada codificat.

Al marge del nombre de mostres que es prenguin, cada dada ocupa una certa quantitat de memòria, que té una
capacitat limitada. La quantitat de mostres que es prenen per segon és la freqüència de mostreig que aporta dades
sobre la qualitat de l'enregistrament.

És evident que, com més gran sigui la quantitat de dades de l'ona original que guardem, precisament més podrem
reconstruir-la, és a dir, com més alta sigui la freqüència de mostreig, més qualitat té l'enregistrament, sempre que
tinguem en compte la capacitat de la memòria, atès que una freqüència de mostreig més elevada produeix una
quantitat més gran de dades i més ocupació de la memòria.

Segons el criteri de Nyquist, la freqüència màxima que es pot reproduir és la meitat de la freqüència de mostreig. En
altres paraules, si la resposta a altes freqüències en enregistrament digital ha d'assolir els 20.000 Hz, la freqüència de
mostreig ha de ser d'almenys 40.000 Hz. Una freqüència de mostreig lenta podria provocar massa pèrdua
d'informació i introduir distorsió.

Les freqüències de mostreig tipificades són:

Per a emissions broadcast, per exemple ràdio FM, en què la freqüència màxima d'emissió és de 15 KHz, la
freqüència de mostreig és de 32 KHz.

Per a CD i màsters de vídeo, s'adopta una freqüència de mostreig de 44,1 KHz.

En VTR digitals i en DASH (format de bobina oberta) de velocitat variable, la freqüència de mostreig és de 48
KHz.

En equips d'ús professional amb la possibilitat de variar la velocitat es pren la freqüència de 50,4 KHz.

Per al format R-DAT de consum, s'enregistra el so amb una freqüència de mostreig de 48 KHz, però es
reprodueix a 44,1 KHz i així aquest format pot reproduir materials CD.

En els equips professionals d'enregistrament es pot seleccionar el valor de la freqüència, ja que segons l'ús que es
doni a l'enregistrament és convenient fer servir una freqüència o una altra. Quan es fan servir les entrades digitals
dels equips, la freqüència de mostreig la detecten de manera automàtica.

Una freqüència de mostreig més elevada està associada a la consecució de més qualitat
en l'enregistrament i la reproducció del so digital.

 

Quantificació

Una vegada executat el mostreig del senyal, disposem d'un llistat en què per cada fracció de temps tenim un valor de
tensió diferent, atès que cada mostra pot prendre valors infinits. Per arribar al domini digital s'ha de convertir aquest
nombre de valors de tensió, teòricament infinits, en un nombre finit. Aquest procés rep el nom de quantificació.

Consisteix a assignar a cada valor finit l'equivalent en el sistema de numeració binari. Durant aquest procés es
degrada el senyal, perquè depenent del nombre de bits de què disposem per fer la conversió, es poden representar
més o menys valors. El sistema binari utilitza zeros i uns per representar tots els números enters. Amb dos bits (u i
zero) es poden representar quatre valors diferents, mentre que amb tres bits podem representar vuit valors o nivells
diversos.



2 bits 3 bits
00 0 000 0
01 1 001 1
10 2 010 2
11 3 011 3

100 4
101 5
110 6
111 7

Com més bits puguem utilitzar en la quantificació, més fidelitat tindrem del senyal d'entrada.

Amb n bits es poden quantificar 2n nivells o valors diversos.

El nombre de bits determina, entre altres coses, la relació senyal/soroll (s/n). A un nombre més elevat li correspon
més qualitat d'enregistrament.

n = 8 → 256 nivells → s/n ≈ 49 dB
n = 10 → 1.024 nivells → s/n ≈ 62 dB
n = 12 → 4.096 nivells → s/n ≈ 74 dB
n = 14 → 6.386 nivells → s/n ≈ 86 dB (el fa servir el sistema NICAM)
n = 16 → 65.536 nivells → s/n ≈ 98 dB (es fa servir al CD)
n = 20 → 1.048.576 nivells → s/n ≈ 122 dB

Consum de bits en àudio digital:

1 byte = 8 bits
1 Kb = 1.000 bytes
1Mb = 1.000.000 bytes

Ocupació en temps Ocupació amplada de banda
1 segon: 80-160 Kb A 8 bits i 14 KHz: 110 KHz
1 minut: 5-10 Mb A 16 bits i 48 KHz: 768.000 KHz
1 hora: 330-600 Mb

El senyal quantificat és el senyal original pur més l'error de quantificació, de la mateixa manera que el so analògic real
és el so original pur més un cert senyal de soroll. És freqüent parlar de soroll de quantificació en comptes d'error de
quantificació. En nivells baixos, és molt semblant a la distorsió harmònica.

Quantificació amb dos i tres bits. Observeu la magnitud de l'error de quantificació
en cada cas.



Com més gran és el nombre de bits que es fan servir en la quantificació, més fidelitat
tindrem del senyal d'entrada.

 

Codificació

La qualitat de l'enregistrament depèn de la freqüència de mostreig, però també de com es porti a terme la codificació
de les dades emmagatzemades.

Anteriorment hem apuntat que la unitat d'informació digital és el bit. En un bit només podem escriure un valor, que és
1 o 0. Es correspon amb actiu/inactiu. Aquestes dades es poden guardar d'una manera més precisa agrupant-les en
paraules.

S'utilitza el sistema binari, atès que elèctricament es pot implementar amb certa facilitat. Als uns se'ls assigna una
tensió positiva i als zeros, una tensió negativa. Amb aquesta codificació binària sovint es presenten dificultats, que se
superen amb tècniques de modulació.

En una transmissió digital, les paraules binàries estan marcades amb un codi de sincronització que permet de
diferenciar-les, però no permet de distingir entre els bits d'una mateixa paraula.

En la figura següent podem observar que quan hi ha diversos zeros o uns seguits, no s'aprecia cap canvi en passar
d'un bit a l'altre. Si no hi ha una informació addicional que ens doni una mesura temporal de la transició d'un bit a
l'altre, aquesta informació, bàsica per reconèixer el canvi de bits, es perd.

Cal, doncs, enregistrar les dades de manera que la informació temporal quedi implícita senzillament en el senyal
codificat. Això es duu a terme amb les tècniques de modulació.

Codificar vol dir estructurar les dades a enregistrar incorporant un senyal de rellotge de tal manera que hi hagi prou
informació perquè en la reproducció es puguin recuperar totes les dades, incloent-hi les del rellotge, també
anomenades de sincronització.



Els codis de modulació més habituals són els que es mostren a continuació:

NRZ: codi sense retorn a zero. És el més antic. Només es pot utilitzar en sistemes en què la sincronització es
generi externament. Els enregistradors d'àudio digital que fan servir com a suport la videocasset utilitzen
aquest codi. No incorpora transició entre dos o més zeros consecutius, ni entre dos o més uns, però sí que hi
ha transició entre uns i zeros.

NRZ I: no retorn a zero invertit. Hi ha transició d'amplitud als uns. Aquestes transicions es produeixen en el
punt mitjà de la cèl·lula del bit. S'utilitza com a pas intermedi a la codificació i descodificació del disc compacte.

MFM: codi de freqüència modificada. Conegut també com a codi Miller. Es produeix transició d'amplitud als
uns (positius o negatius), en el punt mitjà de la cèl·lula del bit. Als zeros no es produeix cap transició excepte
en cas que hi hagi una sèrie de zeros seguits. En aquest cas, la transició té lloc en el començament o el final
del bit.

EFM: (de 8 a 14). És el codi utilitzat en el disc compacte. Els blocs de dades de vuit bits són convertits a blocs
de catorze bits, i s'hi afegeixen tres bits extres de sincronització i per suprimir freqüències baixes. Una vegada
s'han codificat les dades d'aquesta manera, es fa servir el codi NRZ I. Amb aquest codi s'aconsegueix
incrementar un 25% la densitat d'enregistrament de dades.

HDM: alta densitat. Codi que es fa servir en els magnetòfons digitals de capçal estacionari (DASH). Amb
aquest codi s'augmenta molt la densitat d'enregistrament.

Bifase: conegut com a codi Manchester. Correspon a la modulació que fa servir el codi de temps.

La majoria de codis de canal es dissenyen de manera que tinguin un contingut baix en corrent continu, és a dir, que
de mitjana hi hagi el mateix nombre de zeros que d'uns.

 Recuperació de les dades enregistrades

En procés de reproducció cal descodificar els senyals enregistrats. Un pas previ és recuperar o eliminar del senyal
d'àudio els impulsos de sincronisme de rellotge.



Les dades i el senyal de rellotge poden tenir irregularitats en la base de temps (wow i fluter analògic), que en el domini
digital es coneix amb el nom de jitter.

Aquest problema es resol fàcilment amb l'ajuda d'una memòria d'estat sòlid RAM: les dades s'enregistren en la RAM
i, després, es llegeixen a una cadència fixa controlada per un rellotge de vidre de freqüència extremadament estable
(funció similar a la que compleixen els correctors de la base de temps, TBC, en vídeo).

 Correcció d'errors

En el procés de digitalització del senyal d'àudio, i també en el procés de recuperació de dades, es generen errors.
Bàsicament són errors provocats per descàrregues dels xips que constitueixen els circuits. També poden ser deguts
a les interferències entre els fils del cablatge –els sistemes que utilitzen cables de fibra òptica no tenen interferències
d'aquest tipus–. En la transmissió també hi pot haver problemes, les cintes poden presentar drop out (fragments amb
absència de partícules magnètiques) o hi oit haver contaminació òptica en els discos compactes.

Aquesta situació és inevitable i, per tant, cal afrontar el problema. En una primera fase, s'ha de detectar l'error i, en
una segona fase, corregir-lo i, en cas que no fos possible, ocultar-lo.

En àudio digital hi ha dos tipus d'errors:

Errors de ràfega. 
Errors aleatoris.

Els errors de ràfega produeixen la pèrdua de diverses mostres successives. A vegades són provocats per l'absència
temporal de senyal, per drop out de les cintes, per acumulació de pols a la superfície dels CD, per interferència
produïda per un pic de tensió, etc.

Els errors aleatoris provoquen la pèrdua de mostres aïllades. Acostumen a ser conseqüència d'un soroll o d'una
qualitat de senyal insuficient.

Per resoldre o minimitzar l'acció negativa d'aquests errors, abans de procedir a l'enregistrament o la transmissió del
senyal, les dades d'àudio se sotmeten a un procés d'intercalació en què s'altera l'ordre de les mostres.

Mostres successives del senyal a enregistrar:

Intercalació de les mostres:

Suposem que un error de ràfega destrueix tres mostres consecutives:

Quan, posteriorment, es desintercalen les mostres:

Observem que l'error de ràfega s'ha convertit en un error aleatori aïllat, fàcil d'ocultar.

Un procés associat a la intercalació és el retard entre mostres pars i senars. Com més gran sigui el retard, més gran
és la ràfega d'error que admet el sistema. Aquest sistema de tractament contra errors és utilitzat pel format DASH
(format digital d'enregistrament en bobina oberta): les mostres senars estan retardades 2.448 mostres respecte de les
mostres pars.

Abans de l'enregistrament/transmissió s'afegeixen una sèrie de dades redundants, és a dir, s'enregistra una mateixa
dada en més d'un lloc o bé d'una manera diferent.

Aquest sistema és utilitzat pel format TWIN-DASH, en què totes les dades s'enregistren per duplicat. Té dues pistes
per duplicar dades (pars i senars).



Amb aquest sistema es poden corregir els errors amb facilitat, acudint a les pistes duplicades quan es detecta la
pèrdua de valor d'una dada.

Per verificar i corregir errors es fan servir uns codis. Aquests últims permeten de detectar els errors i la possibilitat de
situar-los exactament en reproducció. A continuació, fins a cert límit, es poden corregir tant els aleatoris com els de
ràfega.

La correcció dels errors es duu a terme amb complexos procediments matemàtics per formar paraules de codi a partir
de les dades originals.

Activitat

Entreu en la pàgina d'Internet www.ull.es/publicaciones/latina/biblio/actasjovenes/
55rod.htm i podreu llegir un interessant article sobre els mitjans tècnics que es fan servir a la ràdio, tant
analògics com digitals.

Els errors en els processos de digitalització del senyal són inevitables. El que és important
és detectar-los i introduir sistemes que els minimitzen o els oculten.

 

Formats d'enregistrament 

Podem diferenciar entre:

Formats de cinta. 
Formats de disc. 
Suports informàtics. 

 Formats de cinta

El DAT

Aquestes sigles signifiquen digital audio tape. Tot i que, al principi, van aparèixer dos models, l'R-DAT i l'S-DAT, ha
estat el primer el que s'ha imposat i el que popularment s'anomena DAT.

Fa servir una cinta d'1/8 de polzada i té unes dimensions d'aproximadament la meitat de la casset analògica
convencional. A diferència d'aquesta última, només enregistra en una de les cares. La cinta que utilitza és de metall
amb alta coercitivitat i alta romanència, cosa que facilita una millor relació senyal/soroll.

La durada de les cintes DAT és de 46, 60, 90 i 120 minuts. La reducció de la mida de la bobina s'aconsegueix,
principalment, per l'estretor de la cinta i per la velocitat de desplaçament, que és més lenta que la de les cassets
analògiques (8,15 mm per segon). L'enregistrament té lloc amb l'ús de capçals rotatoris similars als dels equips de
vídeo.

L'enregistrament és helicoïdal i azimutal, i enregistra les pistes amb diverses inclinacions, amb la qual cosa
s'impedeix la diafonia (que un mateix cap, en llegir una pista, pugui llegir part de les pistes adjacents).

Cintes digitals de bobina oberta

Hi ha tres amplades: 1/4 de polzada, 1/2 i una polzada. Es fan servir per enregistrar en els equips digitals de cap
estacionari (DASH), digital audio stationary head. Són magnetòfons de bobina oberta des de dues fins a quaranta-vuit
pistes. Poden treballar a diverses freqüències de mostreig: 44,056 KHz, 44,1 KHz i 48 KHz.

Permeten de variar la velocitat en +/– 12,5% i admeten edició per tall físic de la cinta i electrònica. Són fàcils de
sincronitzar. Permeten una quantitat més alta de pistes en la mateixa amplada que una cinta analògica. Són grans
màquines de cost molt elevat a l'abast dels grans estudis de so professionals.

Cintes de vídeo

Com a formats multipista o per a l'enregistrament de màsters es fan servir, en molts casos, cintes de vídeo
convencionals. Fins i tot certs fabricants han creat sèries específiques per a fer-les servir en àudio.



Entre altres, destaquen:

El format U-Matic. 
La cinta S-VHS (en models específics per a àudio). 
El Hi-8.

EL DCC

L'any 1992, la multinacional Philips va presentar un format domèstic de cinta que pretenia substituir la casset
convencional. Tot i que s'hi assembla molt, s'insereix sempre per la mateixa cara, malgrat que enregistra en els dos
sentits de la cinta.

 Formats de disc

Hi ha dos tipus de discos òptics:

WORM (write once read many times): disc d'un sol enregistrament i moltes lectures. Un exemple és el CD o
disc compacte que es comercialitza enregistrat.

M-O (magneto-optical disk): disc reenregistrable. Un exemple és el CD reenregistrable fet servir en molts
ordinadors i també el minidisc.

El disc compacte (CD)

És el més generalitzat com a format domèstic i ha desplaçat completament el disc de vinil. Fa ús d'un disc de 12 cm
de diàmetre i 1,2 mm d'espessor. Enregistra la informació en un sola cara sobre una capa metal·litzada protegida de
la brutícia per una capa de policarbonat transparent.

Admet fins a setanta-quatre minuts d'enregistrament, amb una freqüència de mostreig de 44,1 KHz i, a més, inclou
moltes altres informacions, com el començament dels temes, la durada, el codi de temps, etc.

En l'enregistrament dels CD es fa servir la codificació PCM, que pren 44.100 dades per segon per a cada canal.

El minidisc (MD)

Presentat per la casa Sony, pretén ser un format domèstic complementari del CD i substitutori de la casset tradicional.
És un disc que pot ser preenregistrat o enregistrable. En el primer cas la lectura és òptica, però quan es tracta
d'enregistrar fa servir una lectura magneticoòptica. Els discos preenregistrats es fabriquen amb el mateix material que
els CD (policarbonat aluminitzat), mentre que els enregistrables utilitzen una capa magnètica.

Tenen un diàmetre de 64 mm, i el disc s'ubica en una carcassa de plàstic semblant a la d'un disquet d'ordinador per
protegir-lo de la brutícia. Admet fins a setanta-quatre minuts d'enregistrament.

Com el CD, fa servir una freqüència de mostreig de 44,1 KHz, tot i que digitalment en pot enregistrar d'altres, i també
emmagatzema dades relatives al nom dels temes, el temps de durada i, fins i tot, permet d'enregistrar missatges en
els minidisc enregistrables.

 Suports informàtics

Avui en dia es treballa profusament amb ordinadors per fer l'enregistrament i la postproducció d'àudio. Per enregistrar
àudio en un ordinador cal fer una conversió del senyal que rep en dades que després traduirà a àudio. Necessita un
sistema d'entrada i sortida que li permeti de comunicar-se amb les diverses fonts sonores. D'això se n'ocupa la
targeta de so, formada per una placa de circuit imprès amb nombrosos components que es connecten per la part
interior a uns terminals interns de l'ordinador. En un equip addicional a la targeta es disposen els connectors d'entrada
i sortida analògica, i també digital, mitjançant connectors multipin.

Els discos durs tenen una gran capacitat per emmagatzemar dades d'àudio. En un disc dur de 360 Mb es poden
emmagatzemar seixanta minuts de so monofònic o trenta minuts de so estèreo, quinze minuts de so en quatre pistes,
etc.

Per manipular la informació d'àudio cal fer ús de programes que continguin les aplicacions corresponents
(programari).



Activitat

Entreu en la pàgina d'Internet www.alexonvideo.com per tal de comparar els diferents formats de cintes de
d'àudio que hi ha.

Entreu en la pàgina d'Internet www.cybercollege.org/span/tvp044.htm, on podeu ampliar la informació sobre
diferents sistemes i formats de gravació d'àudio.

El so digital aporta molts avantatges respecte del so analògic. Un dels més
importants és el manteniment de la qualitat original malgrat que es facin
còpies successives.

El procés de digitalització d'un senyal analògic passa pels passos
següents: filtració, mostreig, quantificació i codificació.

Els DAT, els magnetòfons digitals de bobina oberta, els sistemes
d'enregistrament en cinta de vídeo i els sistemes d'enregistrament sobre
suport informàtic, han desplaçat pràcticament el so analògic en els usos
professionals. En el camp domèstic s'observa el mateix fenomen. En
aquest cas ha estat el CD, el minidisc i altres sistemes, com l'MP3, que
originalment parteixen del suport informàtic.

Qüestionari 

Després d'una lectura atenta del tema, respongueu el qüestionari següent. Després contrasteu les respostes amb el
contingut.

1. Indiqueu les característiques que ha de reunir el material amb què es fabriquen els capçals d'enregistrament.

2. Indiqueu les característiques que han de reunir els materials que es fan servir en la fabricació de entreferros.

3. Expliqueu en què consisteix el procés de polarització.

4. Descriviu el procés d'equalització i justifiqueu el motiu pel qual s'ha d'equalitzar.

5. Enumereu els principals components que intervenen en la maniobra d'arrossegament de la cinta.

6. Indiqueu les diferències que conegueu entre un vúmetre i un picòmetre.

7. Quina durada mínima ha de tenir un so perquè el percebem com a tal?

8. En quines condicions s'enregistren millor les altes freqüències?

9. En què influeix la superfície de l'entreferro respecte del resultat final de l'enregistrament?

10. Expliqueu en què consisteix el procés de mostreig.

11. En què consisteix el procés de quantificació?

12. El codi de modulació bifase rep un altre nom. Quin és?

13. Descriviu què s'entén per error de ràfega.

14. Per a quina finalitat s'aplica una intercalació de dades en el moment de l'enregistrament o la transmissió?

15. Com es diuen els magnetòfons de bobina oberta digitals?

La il·luminació 



La il·luminació i les seves funcions 

La il·luminació és l'element base de totes les tècniques visuals i un element indispensable per suggerir la sensació de
tridimensionalitat que tenen tots els mitjans de representació de la realitat sobre dues dimensions. Amb les tècniques
d'il·luminació es persegueix un acostament a la representació en tres dimensions. La inexistència de la tercera
dimensió en la reproducció de la imatge s'intenta de suplir amb les variacions de perspectiva, mida, distància,
realçament de forma i textura que aporta la composició de l'enquadrament, i mitjançant una distribució intel·ligent i
curosa de la llum. Per això és tan important conèixer-ne la tècnica.

Una part fonamental de l'impacte d'una imatge es deu a les tècniques d'il·luminació. La llum és molt més que la llum
que ens permet de veure l'acció. El repartiment entre les zones clares i fosques d'una imatge és fonamental en la
composició de cada pla i, a més, dirigeix la nostra atenció cap als elements enquadrats, els gestos i l'acció.

Les zones il·luminades fan ostensible l'acció representada, mentre que una ombra o zona deficientment il·luminada
pot crear en l'espectador sensacions de suspens o ocultació de detalls clau. Les tècniques d'il·luminació contribueixen
considerablement al manteniment de determinades estètiques, a la transmissió de sentiments. La seva
convencionalitat aporta a l'espectador informació sensible sobre estats d'ànim, preparació i antelació respecte del que
succeirà a continuació. Els reflexos i les ombres, tant si aquestes últimes són inherents a la mateixa escena com
projectades, contribueixen a crear la sensació global d'espai en una escena.

La il·luminació és un recurs formal que adjectiva el material escènic de la imatge i
n'emfasitza i en distorsiona l'aspecte original. Des del punt de vista del realitzador, la

il·luminació es presenta com un veritable procés creatiu.

 

 Objectius de la il·luminació

El maneig i disseny de la il·luminació en les produccions audiovisuals s'ha de posar al servei d'objectius que, a
vegades, poden introduir elements contradictoris:

En primer lloc, la il·luminació ha de garantir la consecució de la màxima qualitat d'imatge possible. En
aquest sentit, les diferències en la resposta a la llum entre les tecnologies cinematogràfiques i les
videogràfiques o televisives fan que els esquemes de treball amb un mitjà o l'altre siguin diversos.

En tot esquema d'il·luminació s'ha de buscar la consecució d'una uniformitat en el repartiment de la llum.
Aquest punt resulta conflictiu en el treball de televisió en multicàmera. Per entendre-ho millor, n'hi ha prou de
dir que en el treball cinematogràfic o quan es registra vídeo amb una sola càmera és factible il·luminar pla a pla
i s'aconsegueix, d'aquesta manera, un control gairebé total sobre la il·luminació. Ara bé, en el treball amb
multicàmera, la il·luminació d'un espai s'ha de fer per a totes les càmeres que intervenen en la captació.
Llavors, és molt possible que els emplaçaments dels projectors d'il·luminació ideals per a alguna de les
càmeres puguin resultar catastròfics per a altres càmeres obligades, per la mecànica de la producció i de
l'enregistrament en blocs, a intervenir en la presa d'imatges. No hi ha més remei, en aquests casos, que
buscar solucions de compromís més o menys satisfactòries per al conjunt de les càmeres de l'estudi que
tendeixen a rebaixar el llistó de la qualitat respecte del tractament d'il·luminació en el treball pla a pla.

Parlant en termes estrictament tècnics, la llum fa possible la presa d'imatges, ja que en la seva absència o
escassa presència els elements captadors d'imatge no responen. Però, a més, s'han de tenir en compte les
limitacions que imposen en la reproducció de diferències de lluminositat (escales tonals de grisos) les càmeres
de televisió i els sistemes tradicionals de vídeo, respecte de la molt més rica reproducció fotogràfica o
cinematogràfica. Aquestes limitacions fan molt necessària, en televisió, l'estreta col·laboració entre
l'il·luminador i els tècnics d'imatge, que han de determinar, amb exactitud, l'exposició de la càmera per
aconseguir la qualitat d'imatge òptima. El grau d'il·luminació està directament relacionat amb la nitidesa i la
profunditat de camp de la imatge obtinguda, ja que en depèn el diafragma de treball que es fa servir.

En general, la il·luminació ha d'intentar d'aconseguir un impacte visual atractiu per als personatges. Això és
especialment necessari en els programes de televisió i en la dinàmica general de les produccions de cine o
vídeo, llevat quan, per exigències del guió, la il·luminació representa un aspecte primordial en la creació
d'atmosferes sòrdides o desagradables.

La il·luminació ha d'estar en consonància amb l'ambientació. En aquest sentit, cal parlar de coherència en la
il·luminació, de manera que en ambients realistes la il·luminació sembli natural, que sigui adequada amb l'hora
del dia, amb l'estació de l'any o amb les circumstàncies climatològiques. És evident que, en interiors, o en la
representació d'atmosferes especials (ciència-ficció, fantasia), té un paper clau en la transmissió a l'espectador
de les sensacions produïdes pels entorns visuals dissenyats.



La il·luminació té un paper principal a l'hora de centrar i dirigir l'atenció dels espectadors cap als punts
d'interès de l'enquadrament, i exerceix una funció de jerarquització dels elements en camp.

En el procés de producció de programes audiovisuals, la il·luminació ha de ser dissenyada minuciosament no
solament per aconseguir els efectes escenogràfics que es pretenen, sinó també per no produir efectes
tècnics indesitjats, com l'aparició d'ombres d'elements tècnics o de decorat, defectes en la decoració o els
fons, reflexos i brillantors en les superfícies i en les lents de la càmera, etc.

Des d'un punt de vista artístic i expressiu, la il·luminació influeix en la creació d'efectes ambientals.
Suggereix atmosferes variades. Afecta de manera selectiva els elements de l'escena, en realça uns i n'oculta
d'altres. La manipulació de les fonts lluminoses fa possible la simulació de situacions climatològiques diverses
o el canvi d'estacions. L'alteració de la perspectiva, de les distàncies i de la forma, possible amb l'ús de la
il·luminació, atorga a aquestes tècniques una poderosa influència en la consecució d'imatges de bellesa
pictòrica.

Com succeeix amb els decorats, la il·luminació compleix una doble funció: en el pla denotatiu, fa possible a
l'espectador la lectura de la gestualitat de l'actor, dels moviments, de l'acció, és a dir, possibilita visionar la
imatge. En el pla connotatiu, la il·luminació facilita l'evocació de nous continguts i permet l'aprofundiment en el
sentit últim del discurs.

Hi ha diferències substancials entre la il·luminació específica per a cine o vídeo amb una sola càmera i per a televisió.
Aquestes diferències provenen de les característiques especials de cada mitjà. La televisió, que fa servir diverses
càmeres alhora, es pot catalogar com un mitjà ràpid i els esquemes d'il·luminació s'han de basar, moltes vegades, en
una solució de compromís que serveixi, amb més o menys èxit, per a totes les càmeres. El cine, en canvi, és un mitjà
en què es treballa amb més repòs i es fa ús normalment d'una sola càmera. La clàssica filmació cinematogràfica, pla
rere pla, amb canvi d'emplaçament de la càmera per a cada un, possibilita la variació dels esquemes d'il·luminació,
que es poden individualitzar per a cada presa si es considera convenient. És evident que en el treball de vídeo, quan
es fa amb una sola càmera, a la manera cinematogràfica, es poden aplicar esquemes d'il·luminació amb més
exigència i afinament que en el treball amb multicàmera.

Activitat

Podeu apreciar els efectes de la il·luminació sobre un subjecte amb un exercici molt senzill: agafeu un focus de
llum apantallat de tipus articulat. Feu seure una persona en una cadira i il·lumineu-la des de diferents angles.
Podeu apreciar-ne els canvis expressius segons l'angle de la llum, i també els efectes que poden crear les
diferències entre zones de llum i d'ombra.

En l'aplicació pràctica dels esquemes d'il·luminació conflueixen raons de tipus tècnic i
artístiques que han de trobar el punt d'equilibri. Moltes vegades el mitjà de treball –cine,

vídeo o televisió– obliga a adoptar determinades solucions.

 

La il·luminació és l'element principal per aconseguir la sensació de
tridimensionalitat i, per tant, de realisme que necessita el mitjà
audiovisual. Afegeix profunditat i perspectiva.

La il·luminació compleix moltes funcions diferents en la imatge, unes de
caràcter tècnic i les altres de caràcter expressiu i estètic. Actua en el pla
denotatiu i en el connotatiu, i adjectiva el material escènic.

Característiques de les fonts de llum 

Per il·luminar una escena, podem partir de dos tipus generals de llum: la llum natural i la llum artificial.

La llum natural, provinent del sol, directa o dispersa pels núvols, és molt utilitzada en la presa d'imatges. No obstant
això, el seu ús pot ser problemàtic per les raons següents:



Imprevisibilitat del caràcter de la llum solar pel que fa a la cronometració. Un cel ennuvolat produeix una llum
difusa i dispersa, mentre que el sol, en el seu zenit, proporciona una llum molt dura, amb forts contrastos.

Canvi ràpid de la temperatura de color d'aquest tipus de llum en el transcurs del dia. Aquest canvi origina
reproduccions cromàtiques incorrectes si no es revisa contínuament el balanç de blancs de la càmera de
vídeo.

Canvi gradual de la direcció de la llum, que afecta la situació de les ombres en objectes immòbils.

Diferència de la durada de la llum diürna a l'hivern i a l'estiu.

Diversa angulació del sol respecte de la Terra segons les estacions de l'any.

Impossibilitat d'adaptació total de la font lluminosa a les necessitats d'il·luminació. El control de llums i ombres
es fa particularment difícil, la qual cosa obliga a recórrer, de vegades, a l'ús de paraigües o reflectors que
disminueixin la relació de contrast entre llums i ombres.

Necessitat d'utilitzar, sovint, fonts lluminoses de suport (llum artificial), per tal d'il·luminar o aclarir ombres
provocades per la llum solar o per crear alguns efectes. Es donen problemes d'adaptació a la temperatura de
color de les diverses fonts lluminoses, que es resolen amb l'ús de filtres col·locats davant dels projectors
lluminosos.

La llum artificial té com a principal dificultat la il·luminació de grans espais que exigeixen un enorme potencial elèctric.
Un altre problema és el que fa referència a les incompatibilitats que es produeixen entre diverses fonts lluminoses, si
tenen temperatures de color diferents. No obstant això, l'operador d'imatge (fotografia, cine i vídeo), acostuma a
preferir la utilització de la llum artificial en lloc de l'ús exclusiu de llum solar. La llum artificial permet un control més
exacte dels paràmetres que intervenen en la il·luminació d'un objecte: potència lluminosa, suavitat o duresa de la llum,
control de llums i ombres, directivitat del focus lluminós, temperatura de color, filtratge, etc.

En moltes ocasions els directors de fotografia en les produccions audiovisuals prefereixen
la llum artificial, perquè és més fàcil de controlar que la llum del dia.

 

 Llum dura i llum suau

En llenguatge tècnic, és freqüent sentir parlar del terme quantitat de llum per referir-se a la potència de la font
lluminosa. També s'anomena qualitat de la llum per expressar alguna de les característiques inherents als deus
lluminosos. Moltes vegades aquesta expressió fa referència a la duresa o la suavitat de la llum.

La llum directa del sol, en un cel net, produeix ombres violentes que es tradueixen en grans diferències de contrast
entre les zones més i menys il·luminades. A l'extrem oposat, un cel ennuvolat dispersa la llum solar i proporciona una
il·luminació sense ombres. El primer cas correspon a una llum dura, mentre que el segon exemplifica una il·luminació
de caràcter suau.

En la il·luminació artificial, la llum dura s'obté amb la utilització de focus molt direccionals associats a fonts
d'il·luminació puntuals. Aquesta llum retalla vigorosament els perfils dels objectes i, com que els raigs lluminosos
irradiats per aquest tipus de fonts segueixen una trajectòria paral·lela, la seva intensitat decreix exactament segons el
quadrat de la distància respecte del focus productor (aquest comportament dels projectors de llum puntual s'ha
anomenat llei del quadrat invers. La il·luminació dura planteja inconvenients, com un augment en el contrast dels
motius il·luminats, atès que produeix fortes ombres, ressalta en excés la textura de les superfícies i ocasiona ombres
múltiples quan es fan servir diversos focus de les mateixes característiques.

La il·luminació artificial amb llum suau s'aconsegueix amb l'ús de fonts lluminoses d'àmplia cobertura, també
mitjançant el tamisatge de la llum que prové de focus de llum dura o, simplement, dirigint una llum dura a superfícies
difusores que en reflectir la llum han canviat la duresa original per una llum suavitzada. Aquest tipus d'il·luminació és
idònia per a la reproducció de les gradacions tonals intermèdies. Com que una de les característiques d'aquesta
il·luminació és que no provoca ombres, es fa servir per atenuar les fortes ombres originades pels focus de llum dura.
Té els inconvenients següents: la dificultat de retallar la llum, el realçament escàs de les textures i, amb freqüència,
dóna lloc a imatges planes que suprimeixen la bellesa de la forma. L'àmplia dispersió d'aquest tipus d'il·luminació
marca el ràpid decreixement de la intensitat lluminosa, amb l'increment de la distància respecte del focus lluminós. A
aquests projectors no se'ls pot aplicar la llei del quadrat invers.



Llum suau i llum dura

La duresa o suavitat de la llum afecta sobretot les diferències de contrast o variacions de
lluminositat entre les zones clares i les zones fosques d'una imatge.

 

 Temperatura de color de les fonts lluminoses

Aquest concepte és fonamental per aconseguir una reproducció cromàtica perfecta i és aplicable a totes les fonts
lluminoses.

En el llenguatge corrent s'acostuma a parlar de llums freds (predomini de blaus i verds) o de llums càlids (predomini
de vermells). Des d'un punt de vista tècnic, quan ens referim als valors cromàtics que irradien les fonts lluminoses
estem parlant de la seva temperatura de color.

Tots els cossos calents emeten llum, i la longitud d'ona de la radiació emesa és més curta com més alta és la
temperatura del cos. Per determinar el concepte de temperatura de color d'una font lluminosa, ens referirem a un
experiment de laboratori que consisteix a escalfar un presumpte cos negre, capaç d'absorbir tota la llum que incideix
sobre la superfície (en la pràctica ens podem referir a un filament de tungstè propi d'una bombeta actual). S'observa
que, a una determinada temperatura mesurada en graus Kelvin (prenent els dos cents setanta-tres graus centígrads
com a zero absolut), el cos comença a irradiar llum de color vermellós. En augmentar la temperatura que se li aplica,
s'aprecia un desplaçament del color de la llum emesa pel cos cap al blau.

D'aquesta experiència s'extreu que, com més alta és la temperatura aplicada al cos, les radiacions que emet són de
menys longitud d'ona, més blavoses, i són vermelloses, de longitud d'ona més llarga, quan la temperatura és inferior.
En un estadi d'escalfament més baix, el cos negre emet llum infraroja, invisible per a l'ull humà.

Com que l'emissió de radiacions pel cos negre en aquest experiment de laboratori és constant, quan vulguem
conèixer amb exactitud el color de la llum de qualsevol font lluminosa n'hi ha prou de saber quina és la temperatura a
la qual s'ha d'escalfar amb el cos negre pres com a patró perquè emeti una radiació de les mateixes característiques
cromàtiques que la llum analitzada.

La temperatura d'escalfament del cos negre mesurada en graus Kelvin és la temperatura de color de la font lluminosa
analitzada.

Així, doncs, el color que percebem depèn de les característiques cromàtiques de les fonts lluminoses que il·luminen
l'escena observada, és a dir, de la seva temperatura de color. Com més elevada sigui la temperatura de color d'una
llum, més gran és el percentatge de radiacions blaves que conté. Els llums de baixa temperatura de color, al contrari,
tenen un alt percentatge de radiacions vermelles.

Mentre que l'ull humà té una extraordinària capacitat per assignar un determinat cromatisme a les escenes
il·luminades per fonts lluminoses amb espectres de radiació cromàtica diversos, els sistemes de captació i
registrament de la imatge (fotografia, cine i vídeo) funcionen d'una manera molt més lineal i les diferències de
temperatura de color de les fonts de llum que il·luminen l'escena poden donar lloc a canvis substancials en el color de
les imatges registrades. Les càmeres electròniques estan dissenyades perquè tinguin una sortida cromàtica correcta
en treballar amb llums d'unes determinades temperatures de color (normalment 3.200 graus Kelvin per a llums de
tungstè i halògenes i 5.400-6.000 graus Kelvin per a la llum del dia). La resposta colorimètrica no s'altera per
lleugeres derives d'aquestes temperatures de color sempre que siguin reequilibrades amb filtres o electrònicament,
actuant sobre el balanç de blancs de la càmera.



Temperatura de color de fonts lluminoses comuns
Llum d'espelma 1.500 ºK
Làmpada domèstica 2.700 ºK
Làmpada de tungstè sobrevoltada 3.200 ºK
Làmpada halògena 3.200 ºK
Llum solar a la sortida i a la posta 2.400 a 4.000 ºK
Llum del sol directa 5.500 ºK
Llum de dia, cel cobert 6.000 ºK
Llum de dia, clar i a l'ombra de 8.000 a 10.000 ºK

La temperatura de color és un concepte clau en la il·luminació que només s'aplica a les
fonts de llum i que ens permet de controlar la reproducció dels colors de l'escena en

conèixer amb exactitud l'espectre cromàtic de la font lluminosa.

 

 Il·luminació d'un subjecte

Les llibreries especialitzades disposen d'àmplia literatura sobre sistemes d'il·luminació per a subjectes i objectes.
Alguns realitzadors busquen esquemes d'il·luminació que imprimeixin caràcter d'autor als seus programes. Sovint
s'opta per l'aplicació d'esquemes senzills presos de la pintura naturalista. Aquí exposem un dels sistemes clàssics
més utilitzats. No s'especifiquen angulacions dels projectors ja que, en última instància, depenen de les
característiques del subjecte o de la particularitat de les formes a destacar.

La llum principal o llum clau determina l'atmosfera de l'escena. Se situa de manera que il·lumini la persona o objecte
lateralment per donar relleu al tema. Cal que provingui d'un sol focus per no projectar més d'una ombra neta i
vigorosa. Aquesta il·luminació determina el diafragma de treball i els altres llums no són més que un complement per
modelar correctament el subjecte o objecte. En el treball televisiu se sol fer servir una llum clau per a cada posició del
subjecte.

La llum secundària o llum de farciment es col·loca, generalment, al costat oposat de la llum clau, i té l'objectiu
fonamental d'aclarir les fortes ombres que origina la llum principal. Acostuma a ser una font de llum difusa que
disminueix la relació de contrast entre llums i ombres. Se situa en un angle horitzontal de zero a trenta graus respecte
de l'eix òptic que uneix l'objectiu de la càmera amb el personatge.

Per ressaltar l'efecte de tridimensionalitat es fa servir la llum de contra o contrallum, que és un tipus de font que
il·lumina el subjecte per darrere. Actua com un element vorellador i separador respecte del fons. Amb aquesta llum es
manifesten la transparència i els contorns.

És molt freqüent l'ús de llums de fons per aconseguir l'efecte de separació entre el subjecte i el fons, de manera que
es ressalta la sensació de profunditat. Per a això es fan servir focus de llum difusa, quan el fons ha d'estar
perfectament il·luminat, o focus de feix concentrat, quan interessa una il·luminació de fons parcial. Els ciclorames són
fons de decorat, normalment fets amb roba, que es col·loquen per servir de fons neutre o per suggerir la línia de
l'horitzó en un decorat. Per a la il·luminació d'aquests ciclorames s'utilitzen llums difusos, situats de baix a dalt,
combinats amb altres que il·luminen de dalt a baix.

Els projectors de llum clau, farciment i contrallum se situen a certa altura per obtenir angles d'incidència elevats en el
pla vertical. No convé sobrepassar l'angle de quaranta-cinc graus, que originaria ombres desagradables al rostre dels
subjectes il·luminats.



Il·luminació d'un subjecte

L'esquema clàssic d'il·luminació amb llum principal, secundària, de fons i contrallum és
present implícitament o explícitament en la majoria dels esquemes aplicables a vídeo,

televisió o cine.

 

Moltes vegades els avantatges de la llum natural (barata i disponible) no
compensen els seus inconvenients, sobretot per la dificultat de
controlar-la.

La qualitat d'una font lluminosa fa referència al cromatisme però també a
les ombres que provoca, és a dir, al grau de duresa o suavitat.

El coneixement de la temperatura de color d'una font lluminosa és clau en
la reproducció cromàtica de l'escena. Els mitjans tècnics estan preparats
per donar els millors resultats quan treballen en unes bandes concretes de
temperatura de color.

Il·luminants 

Les fonts de llum o il·luminants que s'han fet servir i es fan servir amb més freqüència en la producció de programes
audiovisuals són dels tipus següents:

Les làmpades de tungstè consisteixen en un filament resistiu de tungstè, tancat en una ampolla de vidre
plena d'un gas que no reacciona amb el tungstè (generalment barreja d'argó i nitrogen). La majoria de
làmpades d'ús domèstic són d'aquest tipus, però pel seu ús com a font lluminosa per a vídeo cal que
proporcionin una determinada temperatura de color (3.200 graus Kelvin en general), que s'aconsegueix
sobrevoltant les làmpades, és a dir, aplicant-los un voltatge superior al que els correspon. Així s'incrementa,
alhora, el rendiment i la temperatura de color, encara que amb un escurçament de la vida útil. La corba de
distribució espectral de l'energia en aquestes làmpades és uniforme i la temperatura de color de 3.200 graus
Kelvin afavoreix el vermell respecte del blau.

Les làmpades de tungstè-halògenes (halògenes o quarsos) han reemplaçat pràcticament les anteriors en els
estudis. Consten d'un filament de tungstè tancat en una ampolla de quars o sílice (materials que resisteixen la
calor millor que el vidre), farcida d'un gas halogenat (clor, brom, fluor o iode). El tungstè que s'evapora per l'alta
temperatura reacciona amb el gas halogenat de tal manera que es torna a dipositar sobre el filament.
D'aquesta manera té lloc un cicle regeneratiu que garanteix la mateixa intensitat lluminosa i la mateixa
temperatura de color fins al moment en què es fon el filament. Aquesta característica és summament
important, ja que en les làmpades de tungstè té lloc, amb l'ús, un descens gradual de la intensitat lluminosa i
de la temperatura de color. Les làmpades halogenades presenten, a més, altres avantatges, com ara la
reducció de la mida de la làmpada gràcies a l'ús d'ampolles de quars o sílice; la seva vida útil és el doble que



en les de tungstè i ofereixen, respecte de les anteriors, un augment del 25% d'intensitat lluminosa. La corba de
distribució espectral de l'energia és uniforme i similar a la de les làmpades de tungstè sobrevoltades. La
temperatura de color, de 3.200 a 3.400 graus Kelvin, també afavoreix el color vermell.

Les làmpades d'halogenurs metàl·lics pertanyen a la família de les anomenades làmpades de descàrrega de
gas i tenen el rendiment lluminós més elevat de totes les fonts de radiació. Aquestes làmpades fan la
descàrrega mitjançant una barreja de gasos inerts (que actuen com a encebador) i el vapor de mercuri.
Gràcies a l'addició de "terres rares" s'aconsegueix un tipus de llum de temperatura de color molt pròxima a la
de la llum del dia (5.400-6.000 graus Kelvin), que afavoreix al blau respecte del vermell. El seu ús principal és
per a la il·luminació de grans espais exteriors, com ara estadis esportius. També es fa servir com a font de llum
per a canons de seguiment o persecució. La corba de distribució espectral de l'energia no és completament
uniforme (es produeixen absències de radiacions en algunes parts de l'espectre), però en l'actualitat
experimenten una ràpida evolució que n'aproxima la distribució espectral a una corba contínua.

En molta menys proporció s'utilitzen:

Les làmpades de xenó són làmpades de descàrrega que consten d'una ampolla de sílice fos farcit de xenó
pur. Un arc que salta entre dos elèctrodes de tungstè proporciona l'energia lluminosa. Presenten la
particularitat excepcional que admeten variacions molt importants de la intensitat lluminosa sense que resulti
afectada la corba de distribució espectral. La temperatura de color és d'uns 6.000 graus Kelvin (llum del dia) i
s'afavoreix el blau. L'espectre cromàtic no és del tot uniforme però, com en les làmpades d'halogenurs
metàl·lics, resulta molt acceptable. El principal inconvenient d'aquest tipus d'il·luminants és l'elevat preu per a
un rendiment relativament baix comparat amb el d'altres fonts. Aquesta circumstància ha marcat que s'utilitzin
poc en els estudis. El seu ús està generalitzat en la projecció cinematogràfica.

Els tubs fluorescents són làmpades de descàrrega que converteixen la radiació ultraviolada produïda pel
vapor de mercuri en llum visible, gràcies al fòsfor que, en pols, recobreix la part interior del tub. Són fonts
d'il·luminació freda i d'alt rendiment. Com que hi ha un gran nombre de derivats del fòsfor, també hi ha
disponibles un gran nombre de tipus de tubs fluorescents amb distribucions espectrals diverses. Aquests
il·luminants no emeten totes les longituds d'ona. El seu espectre és discontinu, amb absència de determinades
radiacions. Per aquesta raó no es pot parlar pròpiament de temperatura de color dels tubs fluorescents, la qual
cosa sempre els fa inadequats per al registrament en color. El càmera, però, n'ha de disposar sovint en els
escenaris habituals d'enregistrament d'imatges. D'altra banda, des de fa uns anys es fan servir cada vegada
més projectors basats en la llum fluorescent (anomenats de llum freda) amb espectre cromàtic continu,
utilitzats com a focus de llum suau, fet que representa un estalvi econòmic considerable, pel rendiment i la
durada elevats.

En els mitjans audiovisuals es fan servir diferents tipus d'il·luminants o fonts de llum.
Segons les característiques cromàtiques o la necessitat de contrast, triem un tipus o

l'altre.

 

 Projectors d'il·luminació

Existeix una manca de llenguatge normalitzat per referir-se als artefactes productors d'il·luminació; es parla
indiscriminadament de làmpades, focus, projectors, reflectors, etc. El confusionisme creix amb l'assimilació i la
traducció directa de termes anglosaxons.

Recordem que hi ha dues qualitats bàsiques de llum: dura i difusa (suau). Entre aquests dos extrems s'estén una
gamma de possibilitats intermèdies, amb accessoris que permeten el pas d'una forma a l'altra.

Les llums dures les produeixen les làmpades puntiformes (de mida petita) i s'utilitzen com a projectors de llum clau,
contrallums i efectes. El projector de llum dura és una unitat d'il·luminació a l'interior de la qual se situa la làmpada i
un condensador o sistema òptic que concentra els raigs lluminosos. Els condensadors primitius eren lents
planoconvexes que, en l'actualitat, han estat substituïdes per lents de Fresnel, que aconsegueixen el mateix resultat
amb una disminució de l'espessor i el pes. La làmpada es pot desplaçar horitzontalment, amb la qual cosa es pot
variar el diàmetre del con lluminós de manera que, com més a prop del condensador es trobi la làmpada, més gran
és aquest diàmetre.



Projector amb lent de Fresnel

Els deus de llum difusa són làmpades de grans dimensions o focus que dispersen la llum en totes direccions.
S'utilitzen com a llum de farciment i per a la il·luminació de fons (ciclorames) des del terra o des del sostre. Molts
sistemes de llum suau o difusa consisteixen en agrupacions de diverses làmpades cobertes per un vidre que difumina
i suma la llum provinent de les làmpades.

Focus de llum suau

En la il·luminació espectacular es fan servir projectors de seguiment o de persecució, (canons) amb els quals se
segueix els actuants en els seus desplaçaments. Són projectors de potències elevades (de 5 a 10 quilovats) i de llum
dura. S'ubiquen sobre plataformes per tal de poder dominar el plató i sempre incorporen algun sistema de
condensació de llum, el feix de la qual es retalla netament sobre el lloc de projecció.

Els projectors de llum dura solen disposar, en la part anterior, d'unes viseres o fulles plegables giratòries de color
negre opac, que tenen la funció de retallar selectivament el feix lluminós projectat. També es fan servir amb aquesta
finalitat xapes o fulles negres opaques, de fusta o metall, que s'interposen en el trajecte dels raigs lluminosos per tal
de deixar en ombra determinades parts de l'escenari; reben el nom de banderes.

En la il·luminació amb llum natural o artificial cal, de vegades, aclarir ombres ocasionades per les fonts lluminoses
d'alt contrast. Per a això, es fan servir pantalles reflectores o planxes amb superfície plana, blanca o platejada, que
reflecteixen i difonen la llum.

Pantalles reflectores

 Suports per a fonts lluminoses

Per il·luminar amb precisió, s'han de situar en cada lloc les fonts de llum. Hi ha diverses possibilitats pel que fa al
suport a utilitzar i hem d'aplicar la més adequada a cada cas, segons les nostres necessitats i disponibilitats. Cada
opció implica avantatges i inconvenients que s'han de valorar en cada moment.

La forma de subjecció dels projectors no afecta directament l'esquema d'il·luminació, ni el tipus de llum, però sí la
comoditat de treball, la rapidesa i l'eficàcia del procés del treball de la il·luminació.

Podem establir la classificació següent, segons el lloc que ocupen el suport i la font. Bàsicament parlem de dos tipus:



Els recolzats al terra. 
Els suspesos (en l'aire).

Sistemes de suport d'il·luminació

Entre els sistemes de subjecció sobre el terra destaquen:

Bateries de terra: S'apliquen a qualsevol font lluminosa que es col·loca directament al terra o sobre un suport
molt baix (abraçadora, trípode de tipus aranya, pinça, etc.).

Trípodes: Com el seu nom indica, el trípode és un suport que consta de tres peus. La font d'il·luminació és
suportada pel trípode de diverses maneres, segons el pes, la mida i les característiques del projector i del tipus
de trípode. Hi ha adaptadors i tot tipus d'accessoris per resoldre qualsevol tipus de situació.

Les característiques del trípode depenen del tipus de projector que hagi de suportar, sobretot pel que fa al pes i
a la mida. Con més sigui el pes, més robust i pesat ha de ser el trípode. El sentit comú és un factor important a
tenir en compte en el moment de determinar el tipus de trípode en cada cas, pensant en la seguretat del
projector i de l'equip humà que forma part de la producció.

Els suports i trípodes lleugers estan pensats i dissenyats per a exteriors o per suportar poc pes. Són
compactes i es poden emmagatzemar i transportar amb facilitat.

Trípodes lleugers



Els trípodes més pesants disposen de rodes per facilitar el desplaçament. A més, una vegada es col·loquen en
el lloc adequat, s'ha de fixar perfectament el conjunt mitjançant sacs de sorra o falques que immobilitzin el
suport.

Trípodes pesants amb rodes

La girafa és una barra suspesa sobre un gran trípode que en un extrem té un contrapès per equilibrar i en
l'altre la font de llum. S'utilitza per crear una llum completament zenital quan no es disposa d'una graella
d'il·luminació ni de cap altre tipus de sistema per a suspendre el projector just sobre el motiu.

Trípode amb girafa per a il·luminació zenital

En els estudis de cine i platós de TV, la forma més habitual d'il·luminació és mitjançant sistemes de suspensió aèria,
que permeten de suspendre les fonts lluminoses fixades en estructures prou elevades.

Els sistemes de suspensió aèria presenten avantatges respecte dels sistemes de terra:

Les fonts de llum, els trípodes i els cables no són a l'escenari on té lloc l'enregistrament o el rodatge. Aquest
espai està ocupat per tot el que té a veure amb l'acció (decorats, equip humà de producció, personatges, etc.),
a més de les girafes de so i les càmeres.

El fet que la distància entre la font i el motiu a il·luminar sigui molt més gran, fa que la cobertura de llum també
sigui més gran.

Es necessiten menys fonts d'il·luminació però més potents.

Els estudis de cine i grans platós de TV disposen d'una galeria o de passarel·les entre el sostre i la part superior de
les parets per les quals es pot circular i manejar directament l'equip d'il·luminació, tot i que també es pot fer des del
terra mitjançant unes llargues perxes (per acabar d'ajustar l'orientació dels projectors). Normalment, les fonts es fixen
en estructures tubulars a les passarel·les.

Com que les necessitats d'il·luminació són, en la pràctica, tan variades (des de la
configuració d'estudis de cine i televisió de mides variables, fins a les localitzacions en
interiors o exteriors de llocs públics i propietats privades), hi ha suports per a fonts de



llum adequats a cada requeriment.

 

 Elements de control de la llum

Una vegada s'ha situat la font de llum en la posició i l'angulació adequades, s'ha d'ajustar la cobertura del feix de llum.

Segons el tipus de projector, podem variar més o menys el grau de concentració i dispersió de la llum i, per
tant, el grau de cobertura. Les possibilitats estan marcades per la naturalesa de la mateixa font o dels
accessoris que pugui incorporar.

També podem atenuar la intensitat de la llum si resulta massa intensa mitjançant un regulador, també
anomenat reòstat, atenuador o potenciòmetre.

Es poden utilitzar reflectors per reduir la intensitat, amb la contrapartida que la llum serà més suau i dispersa.

Els accessoris i recursos tècnics més habituals per poder controlar la llum des del projector són els següents:

Viseres

És el recurs més utilitzat i la majoria dels projectors incorporen aquest accessori o permeten d'incorporar-lo.

Consta d'un bastidor amb dues o quatre fulles o solapes de metall negre que s'ajusten individualment per retallar la
llum. Normalment, el bastidor pot girar per permetre l'angulació de les viseres.

La nitidesa del retall de llum pot variar entre suau i més o menys dura, depenent de la mida i la forma de la visera.
Com més gran sigui la visera, més definició té el retall (atès que la distància entre la làmpada i la font de llum i el final
de la visera és més gran), i viceversa.

Viseres

Banderes/negres

Són, bàsicament, limitadors de llum. N'hi ha de diverses formes i mides, però essencialment consten d'un tros d'una
tela negra completament opaca anomenada dubetyne, muntada sobre un bastidor i destinada a ser suportada per un
trípode.

Banderes/negres



S'utilitzen per crear ombres sobre el decorat, restringir o limitar la llum, i per controlar el feix de llum.

El retall de llum és més definit que en el cas de les viseres, perquè normalment la bandera és més lluny del projector.

Reguladors de llum: el dimmer

El regulador de llum, també anomenat atenuador o dimmer, serveix per controlar la intensitat de llum d'un grup de
fonts lluminoses. Pot controlar cada làmpada independentment o bé per grups. El dimmer ajusta la sortida de llum de
cada làmpada d'acord amb unes necessitats tècniques o estètiques, i permet un control de tota la il·luminació molt
fàcil i còmode, que es fa des d'una taula de control situada a certa distància.

Reguladors de llum

Activitat

Amplieu els coneixements sobre les característiques de les fonts de llum entrant en la pàgina d'Internet
www.difo.uah.es/curso i fent clic sobre el capítol que fa referència a la il·luminació. Podeu fer els exercicis
d'autoavaluació que s'hi proposen. També podeu ampliar la informació en la pàgina
www.cybercollege.org/span/tvp027.htm i en les secciones següents relacionades amb la il·luminació.

El control del feix lluminós i de les característiques de contrast de cada font de llum és
primordial per aconseguir els efectes informatius o expressius del programa. Els

accessoris d'il·luminació ajuden a aconseguir els efectes desitjats.

 

El coneixement dels diversos tipus d'il·luminants i de les seves
característiques diferencials és essencial per obtenir els esquemes
d'il·luminació més adequats als requeriments tècnics i expressius d'un
programa.

Les possibilitats de manipulació i control de la llum eixamplen l'horitzó
creatiu de qualsevol director de fotografia o il·luminador.

Qüestionari 

Després d'una lectura atenta del tema, respongueu el qüestionari següent. Contrasteu les vostres respostes amb el
contingut.

1. Expliqueu quines són les raons tècniques i expressives de la il·luminació.

2. Quines són les diferències substancials que hi ha entre els esquemes d'il·luminació per a cine o vídeo amb una
sola càmera respecte de la il·luminació per a multicàmera?

3. Quin és el principal avantatge de la llum artificial respecte de la llum natural?



4. Quins són els principals inconvenients de la llum dura?

5. Quina relació manté la temperatura de color d'una font lluminosa respecte de la reproducció cromàtica d'un
subjecte o objecte?

6. Quina és la funció principal de la llum secundària o de farciment?

7. Quines són les principals característiques de les làmpades de tungstè-halògenes?

8. Citeu els avantatges i inconvenients dels llums fluorescents.

9. Els projectors de ciclorama, són de feix concentrat o de feix obert?

10. Quins avantatges presenten els sistemes de suspensió aèria respecte dels recolzats sobre el terra?

11. Quines són les funcions de les viseres?

12. Per a què serveixen les banderes?

13. Per a què es fan servir els dimmer o reguladors de llum?

Els estudis 

L'estudi de vídeo 

És el recinte específic habilitat per a la producció de programes. S'hi allotgen tots els equips necessaris per a
l'enregistrament i també, en moltes ocasions, l'equipament necessari per a la postproducció (fase d'edició,
incorporació d'efectes i sonorització).

Hem utilitzat la denominació estudi de vídeo, tot i que també ens als estudis de televisió. El terme televisió està
associat popularment a l'existència d'emissores que moltes vegades emeten en directe. D'altra banda, és difícil traçar
una línia divisòria entre els anomenats estudis de vídeo industrial i els estudis de vídeo professional. Aquí s'ha optat
per la descripció dels estudis professionals (broadcast).

Coexisteix una extensa gamma d'estudis de vídeo que abasta des de recintes molt limitats fins a enormes complexos
de producció de programes, amb tecnologies molt variades. En qualsevol cas, tots els estudis, independentment de
les dimensions, participen de característiques comunes pel que fa a la configuració bàsica, distribució d'espais i
operacions. L'estudi de vídeo es diferencia en dos blocs: el plató i la sala de control.

Al plató tenen lloc les preses d'imatge i so. Ha de complir una sèrie de requisits referits al condicionament acústic,
elèctric, de refrigeració, d'il·luminació, etc.

La sala de control és el recinte on s'ubiquen tots els elements de control de les càmeres i els micròfons. Acostuma a
estar contigua al plató i sempre hi ha d'haver una comunicació electrònica entre tots dos espais, atès que les imatges
captades per les càmeres al plató s'han de visualitzar en els monitors situats a la sala de control. A part d'aquest tipus
de comunicació hi pot haver, tot i que no és imprescindible, contacte visual entre tots dos espais, per un finestral de
doble vidre.

Els estudis de vídeo i de televisió estan formats pel plató, la sala de control i altres espais
annexos, com camerinos, oficines de producció, magatzems tècnics i de decorats, etc.

 

 El plató

És l'espai de l'estudi de televisió on es capten les imatges i els sons. De vegades, en aquesta mateixa àrea té lloc la
representació i l'enregistrament d'espectacles. Ha de ser prou espaiós per permetre el desplaçament de les dollies o
grues que suporten les càmeres.



La dimensió d'un plató és molt variable. Alguns sobrepassen els set-cents metres quadrats, amb altures de sostre
que oscil·len entre els quatre i cinc metres en els estudis petits, fins als deu o dotze metres en els de gran producció.
De l'altura de sostre depèn la instal·lació de projectors d'il·luminació que proporcionin més sensació de realisme.

L'estudi de televisió acostuma a disposar d'espais destinats a altres usos. Es requereixen locals limítrofs amb el plató
per emmagatzemar materials, atretzo, decorats, mobiliari, fusteria, etc. També cal algun recinte on guardar les dollies,
les grues, els suports, les càmeres i els projectors i, fins i tot, interessa ubicar un taller per fer treballs d'ajustament i
reparació dels elements de presa i enregistrament.

Els platós professionals disposen de portes, acústicament aïllades, que possibiliten la introducció d'elements de
decorat de grans dimensions. La mida d'aquestes portes ha de facilitar l'accés de vehicles per a la càrrega i
descàrrega d'equips. Com que en molts programes calen actuants, és interessant habilitar camerinos que permetin
als actors o participants de canviar-se de roba amb comoditat.

La presa de sons requereix un condicionament especial del plató, en dues direccions. En primer lloc, es fa
imprescindible un aïllament acústic perfecte per eliminar els sons provinents de l'exterior. Els sons externs poden
arribar directament o poden ser transmesos per l'estructura d'obra de l'edifici. En segon lloc, s'han d'evitar les
reflexions del so a l'interior del plató, la qual cosa s'aconsegueix amb un condicionament acústic antireverberant. Per
a això, s'utilitzen materials d'alta absorció acústica. Totes les portes del plató han de ser molt gruixudes per garantir
un tancament hermètic.

Cal esmentar especialment el paviment del plató, que també ha de complir les condicions d'antireverberació que es
comenten en el paràgraf anterior. Per construir-lo s'han de fer servir materials sobre els quals les dollies, les grues i
els suports de càmera puguin lliscar amb suavitat. Un acabat irregular es traduiria en salts d'imatge en les preses
proporcionades per les càmeres en moviment. La millor solució contra la transmissió de vibracions és disposar terres
flotants recolzats en coixins o estructures metàl·liques que descansen sobre plantes de formigó unides a l'estructura
de l'edifici. En aquest cas, a més d'evitar la transmissió de vibracions externes, es deixa lliure un espai intermedi útil
per a la conducció dels múltiples cables necessaris en un plató (il·luminació, càmeres, micròfons, etc.).

La ventilació o condicionament de l'aire exigeix determinat tipus de solucions. La refrigeració és indispensable per
l'elevat nombre de focus d'il·luminació que es fan servir en la producció de programes. Els projectors dissipen una
enorme quantitat de calor, i els seus efectes s'acumulen per l'especial condicionament acústic del plató, que obliga a
tancar-lo hermèticament. Els sistemes convencionals de refrigeració produirien un soroll que seria recollit pels
micròfons. La solució adoptada consisteix en l'allunyament físic respecte de l'estudi dels motors i ventiladors. L'aire
s'envia per conductes acústicament protegits que segueixen traçats indirectes. D'aquesta manera es redueix el soroll
produït pels sistemes de refrigeració al mínim.

Els projectors d'il·luminació se situen al sostre. D'aquesta manera s'obtenen angles d'il·luminació favorables i, al
mateix temps, el terra queda lliure per permetre el desplaçament de càmeres i actors. Hi ha sistemes molt diversos de
fixació dels projectors, que van des de la fixació en simples graelles fins a la construcció de passarel·les sobre les
quals es desplacen els tècnics d'il·luminació. El posicionament dels projectors es fa, en la majoria dels casos, des de
terra mitjançant una perxa, encara que la solució òptima és la motorització individual de les fonts de llum. En aquest
últim cas, el sistema es governa des del pupitre d'il·luminació, que normalment se situa a la mateixa sala de control.

Les càmeres, sobre suports mòbils, adopten la configuració d'estudi i són regulades per cable multisenyal des de la
unitat de control d'imatge. Reben sincronismes externs procedents d'un generador màster o d'una de les càmeres
(funció gen lock).

El so segueix un camí diferent. Els micròfons envien el senyal, normalment per cable independent o per via hertziana,
al mesclador d'àudio situat a la sala de control. En aquesta sala es procedeix a enregistrar-lo en un magnetoscopi o
magnetòfon a part. En tot estudi de vídeo hi ha dos nivells diversos de comunicació entre plató i sala de control:
microfonia i megafonia. Alguns dels tècnics del plató porten auriculars, pels quals reben ordres directes del realitzador
o del seu ajudant. Les ordres que afecten tot el personal del plató es donen per megafonia; és a dir, per altaveus
convencionals (sempre que no s'estigui enregistrant, perquè sinó aquestes ordres serien recollides pels micròfons
d'enregistrament).

En un plató es valora molt especialment l'altura dels sostres per situar projectors d'il·luminació i aconseguir amplis
trets de càmera i el seu tractament acústic antireverberant.

Les característiques d'un plató són les següents: les seves dimensions, l'aïllament acústic, els accessos , els espais
complementaris, el paviment, la ventilació, la il·luminació i l'equipament d'imatge i so.

 La sala de control

És el recinte de l'estudi on s'ubiquen tots els aparells encarregats del monitoratge, el control i l'enregistrament dels
senyals procedents de les diverses fonts d'imatge i so. Ha de tenir algun sistema de comunicació amb totes les àrees



que estan sota el seu control. Ha de complir les mateixes condicions d'aïllament acústic que les que es demanen per
al plató. En alguns estudis de vídeo el control acostuma a estar contigu al plató, de manera que sigui possible una
comunicació visual directa mitjançant la interposició, entre tots dos recintes, d'un finestral de doble vidre (per a un
aïllament acústic òptim). Com que no és imprescindible que hi hagi comunicació visual, de vegades s'adopten
solucions que fan ús d'un circuit de televisió tancat (CCTV, closed circuit television), a més de la megafonia i la
microfonia esmentades.

A la sala de control trobem, en primer lloc, la unitat de control d'imatge o control remot de càmeres. S'hi controlen i
s'igualen entre si els senyals procedents de la càmera. Des d'aquesta unitat, es proporciona la sincronització en les
càmeres del plató i es governen els paràmetres d'ajustament de les càmeres: diafragma, guany, correcció de color,
etc.

Després de l'ajustament en el control remot, el senyal de vídeo de cada càmera és reproduït en un monitor per
procedir a escollir, per part del realitzador, la font de senyal que interessa que sigui enregistrada o emesa. Cal un
monitor per controlar la sortida de programa i un altre per monitoritzar la qualitat del senyal que s'està enregistrant en
el magnetoscopi.

El realitzador actua sobre el mesclador d'imatge i tria una font de senyal o una altra d'entre les disponibles. A aquest
mesclador arriba el senyal provinent de les càmeres, i també el senyal procedent de qualsevol altra font de senyal:
magnetoscopis, telecines, càmeres de rètols, etc. En el mesclador de vídeo s'opta pel tall o pas brusc d'una escena a
una altra, o per l'encadenament o transició gradual entre les imatges proporcionades per fonts de senyal diverses. És
molt freqüent associar el mesclador amb un generador d'efectes especials (SEG) que possibilita la incorporació d'una
gamma més o menys àmplia d'efectes entre imatges.

Distribució del personal a la sala de control
Pupitre
d'il·luminació

Unitat de control
d'imatge

Mesclador
d'imatge

Realitzador Ajudant de
realitzador

Mesclador
d'àudio

Locutor
d'àudio

Els senyals procedents de les fonts sonores (micròfons del plató, discos compactes, DAT, magnetòfons, so de
magnetoscopis o telecines, etc.) també s'han de barrejar o seleccionar en el mesclador d'àudio situat a la sala de
control. Com que, de vegades, cal incloure comentaris des de la mateixa sala, es pot habilitar un lloc específic per al
locutor o els locutors d'àudio.

La regulació de la il·luminació també se sol dur a terme des de la sala de control. Hi ha una extensa gamma de taules
o pupitres d'il·luminació que possibiliten la combinació d'atenuacions, fosos i motorització de totes les funcions dels
projectors.

En una producció sorgeix, amb freqüència, la necessitat d'incorporar senyals disponibles en cinta magnètica o en
pel·lícula cinematogràfica. En els grans estudis s'habiliten sales especials per a la disposició de magnetoscopis i
telecines. Els estudis de petit volum els ubiquen a la mateixa sala de control. De vegades també s'instal·len càmeres
de gràfics o reproductores de foto fixa.

Per a l'entrada de senyals als equips es fan servi plafons de connexió (patch pannels), que faciliten la variació ràpida
de la connexió dels aparells segons les necessitats del programa. Aquests plafons simplifiquen la feina dels tècnics,
alhora que amplien les possibilitats d'utilització del material de presa, registrament i reproducció.

Totes les fonts de senyal que convergeixen en una sala de control de l'estudi reben, com hem dit, sincronismes que
procedeixen, generalment, d'un generador de sincronismes, però la longitud dels cables de càmera, en especial, que
acostuma a ser variable, obliga a corregir les pèrdues que es produeixen, més accentuades en alta freqüència i la
fase dels senyals en l'entrada del mesclador. Fent servir un únic generador de sincronismes per a diverses fonts de
senyal, s'ha d'assegurar que totes arriben al mesclador en la mateixa fase, per tal que no es produeixin estrebades de
sincronisme en la commutació. Es pren com a referència la font més allunyada, ja que cada cable i equip poden
produir un retard diferent. Una vegada s'ha pres aquesta referència, es retarden tots els senyals de manera que es
produeixi una coincidència perfecta en fase. Es tracta d'ajustar les fases de totes les fonts de senyal, prèviament a
l'entrada dels equips operatius en l'estudi.

Per fer aquests ajustaments tècnics cal disposar d'equips de prova que ajudin a mantenir les instal·lacions en
condicions d'explotació idònies.



El personal tècnic encarregat d'aquestes operacions ha de disposar de generadors de senyals de prova amb diverses
sortides (barres de color, dents de serra, retícula, escala de grisos); un oscil·loscopi de qualitat especialment adaptat
per a les necessitats televisives (monitor en forma d'ona), un vectorscopi –la funció del qual és comprovar la
crominància del senyal–, un voltímetre, un generador de radiofreqüència, un generador d'àudio, etc.

La plantilla de personal i l'equipament estan en relació directa amb la importància de l'estudi. En els petits estudis es
recorre a la reducció de personal i a l'acumulació de funcions.

Activitat

Amb un cercador, localitzeu a Internet adreces d'estudis de vídeo i televisió. Com que un percentatge d'estudis
important es lloguen per a tota mena de produccions, podeu comparar-ne les diferències estructurals, les
configuracions tècniques i els preus. Podeu obtenir dades comparatives de diferents zones i països.

A la sala de control d'un estudi de televisió es fa atenció especialment a la tecnologia de
què disposa, tant des del punt de vista del realitzador com del dels equipaments tècnics

que amplien o limiten les possibilitats d'enregistrament.

 

Els estudis de vídeo i televisió han de complir condicions molt estrictes
d'aïllament acústic, disseny, construcció, altura de sostres,
característiques del terra, etc. per assegurar la presa d'imatges i sons en
condicions de màxima qualitat.

Tots els equipaments tècnics d'un estudi de televisió han d'estar
perfectament sincronitzats perquè els passos d'un pla a un altre
provinents de qualsevol font d'imatge siguin correctes. Per a això,
prèviament a la feina de presa s'han d'establir controls i ajustaments per
part de l'equip tècnic.

Professionals de l'estudi de vídeo i televisió 

El vídeo i la televisió estan basats en el treball d'equip i en la cooperació. En la producció d'un programa intervé un
complex entramat de professionals amb característiques molt diferents. Les dimensions de la cadena de televisió, de
la productora i el pressupost disponible per a la producció del programa, determinen l'extensió i la complexitat de
l'organigrama del personal. Presentarem sintèticament les funcions professionals que intervenen en la construcció de
programes de vídeo i televisió en estudi.

En l'estudi de televisió, el cap visible és el realitzador, sobre el qual recauen totes les decisions de caràcter tècnic. És
el responsable final de la transformació d'un guió en un programa. Partint del respecte que deu als col·laboradors, el
realitzador és, en última instància, qui decideix, i en molts casos se li atribueix l'èxit o fracàs de la resolució efectiva
tècnica i artística d'un programa. Ha de fer comprendre als tècnics de l'estudi i a tots els implicats en la realització del
programa les seves idees particulars. La seva tasca és facilitada per la cooperació dels tècnics, especialment de
l'ajudant de realització. Una sèrie de monitors situats a la sala de control li proporcionen les imatges captades per les
càmeres i l'ajuden a prendre decisions. Des de la seva posició central, dóna ordres als tècnics del plató i selecciona
els plans que li interessen. És triat directament pel director de programa o, a vegades, és imposat per decisió del cap
de producció d'àrea, segons la disponibilitat de personal o la capacitació específica del mateix realitzador.

Una figura d'una importància capital és el director artístic, també anomenat escenògraf, la funció del qual és crear,
en estreta relació amb el director, el realitzador i el productor, la posada en escena total i plàstica d'un programa,
coordinant tots els elements que intervenen en l'escenografia.



Una obra audiovisual és el resultat de la concurrència de molts factors. L'èxit o el fracàs depenen de l'oportunitat o
genialitat d'un guionista, de l'aposta decidida d'una empresa que arrisca en el projecte, de la direcció artística i de
realització d'un realitzador, del talent interpretatiu d'uns actors, de la professionalitat d'un equip de tècnics i creatius
complet, d'una concatenació adequada de mitjans tècnics i de persones que es coordinen per assolir uns objectius en
un temps determinat.

La coordinació la duu a terme l'equip de producció, a més d'altres professionals que fan de pont entre la part
artística i la resolució diària dels problemes de planificació de la feina de tots els que intervenen en la realització del
producte.

En la coordinació de mitjans té un paper decisiu l'ajudant de realització, que es constitueix en un eficaç pont entre
l'equip de producció i el realitzador, al qual representa. La seva funció primordial és coordinar la feina de tots i
descarregar el realitzador de la preocupació que tant l'equip tècnic com l'artístic estigui convenientment preparat
abans del registrament. Concerta entrevistes, es posa en contacte amb actors, desglossa els guions, localitza
escenaris, de vegades substitueix el realitzador, etc. En la seva feina televisiva, l'ajudant de realització se situa a la
sala de control al costat del realitzador i cronometra el temps per evitar desfasaments en el desenvolupament del
programa. Resta treball al realitzador, tant en la fase de preparació com en la d'enregistrament. Segons el volum de
producció, comparteix la feina amb un segon ajudant de realització.

El regidor de televisió és considerat com un ajudant de realització i és el mitjancer entre el realitzador, situat a la sala
de control, i el personal present al plató. És responsable de la disciplina i l'organització al plató mentre s'assaja o
grava un programa. Com a representant del realitzador, en rep les ordres per auriculars i les transmet a tots els que
operen al plató i no van proveïts d'auriculars (actors, músics, atretzistes, presentadors, etc.). La seva activitat principal
són els assaigs, en què es comporta, en certa manera, com un director d'escena. L'eficàcia d'un regidor es mesura
amb les hores de feina que aconsegueix estalviar en el temps de producció d'un programa. Utilitza un sistema de
senyals per comunicar-se amb locutors o actors mentre s'enregistra o s'emet en directe.

L'operador de càmera és el professional del plató que s'encarrega de la presa d'imatges. Les funcions d'un càmera
d'estudi són diferents de les d'un càmera autònom. Aquest últim és el responsable absolut de les imatges
enregistrades, mentre que el càmera d'estudi deriva una certa responsabilitat cap al tècnic de control d'imatge. El
càmera d'estudi concentra tota l'atenció en l'obtenció d'un enquadrament i un enfocament perfectes del pla sol·licitat
pel realitzador. El contrast, el diafragma, la resposta cromàtica, entre altres paràmetres de la càmera, són regulats
des del control. Rep ordres directes del realitzador o del seu ajudant per auriculars. De vegades treballa sobre grues o
plataformes mòbils.

Respecte de la il·luminació, hi ha una figura responsable de crear, seguint les instruccions del director de fotografia,
el director artístic i/o realitzador, el clima de la imatge en els programes. L'il·luminador cap confecciona, dirigeix,
controla i distribueix les fonts de llum amb la col·laboració d'altres professionals luminotècnics. Seguint el guió tècnic,
estudia les característiques cromàtiques de la posada en escena i també la incidència sobre la imatge per
salvaguardar-ne la qualitat al màxim.

El tècnic de control d'imatge actua des del pupitre de control de telecàmeres per assegurar una resposta uniforme
de les diverses càmeres del plató sobre el cromatisme, el contrast, el diafragma i altres aspectes de captació
d'imatge. Per a això, utilitza equipaments electrònics de control com el monitor en forma d'ona i el vectorscopi.
Totes les càmeres d'estudi han d'estar ajustades perquè hi hagi una continuïtat cromàtica en el senyal de sortida. Si
no fos així, s'apreciarien salts cromàtics en canviar d'una càmera a l'altra.

El mesclador és el professional que selecciona, mescla o sobreimpressiona les imatges proporcionades per les fonts
d'imatge, seguint les instruccions del realitzador.

Les professions del so han de donar resposta adequada a la diversa problemàtica que es planteja per recollir, amb la
màxima qualitat, un so directe. L'enginyer de so ha d'estudiar minuciosament el guió tècnic per situar els micròfons
de característiques concretes de captació en els llocs oportuns sense que siguin recollits per la càmera.

De vegades cal la col·laboració d'un girafista o perxista, que utilitza la girafa o perxa, un suport amb rodes i braç
giratori de longitud i angulació variable, a l'extrem del qual se situa el micròfon. Ha de conèixer les característiques
tècniques de cada tipus de micròfon i evitar que entri en l'enquadrament de la càmera.

En la feina televisiva en directe cal la col·laboració del microfonista, especialista en l'ús i la instal·lació de micròfons
que l'enginyer, també anomenat operador de so en vídeo, s'ocupa d'ajustar, regular i mesclar amb les diverses fonts
de so que formen la banda musical del programa. L'enginyer de so també té un paper decisiu en la feina de
postproducció sonora, fase posterior a l'enregistrament.

Seguint les pautes que marca l'il·luminador, l'elèctric té al seu càrrec la instal·lació, el muntatge i la connexió de les
fonts lluminoses que confereixen l'atmosfera del programa. Les dimensions de la producció imposen la presència
d'ajudants que resolguin amb efectivitat els problemes de luminotècnia.



En tot enregistrament d'una certa entitat cal que hi hagi la figura del maquinista professional, que s'encarrega de
funcions múltiples, com ara la d'instal·lar, col·locar i manipular la càmera i els seus accessoris. Empeny la grua o el
carro del tràveling per a determinats moviments de càmera; assisteix l'ajudant de càmera; munta i desmunta
practicables, altells, pal·lis, plataformes; també s'encarrega de petites tasques complementàries, com dibuixar
marques de guix al terra que dirigeixen la trajectòria de la càmera o que situen la posició i els moviments dels
personatges.

Les professions que intervenen en el món audiovisual i que tenen com a objectiu crear ambients que es
corresponguin amb les precisions dramàtiques i expressives del guió i de l'argument són variades. Tant si es tracta
d'una producció de ficció com d'un concurs o d'un informatiu, s'ha de crear una atmosfera que doni credibilitat a
l'acció o als esdeveniments representats a la pantalla.

El decorador, a les ordres del director artístic, o directament seguint les instruccions del realitzador, segons
l'envergadura de la producció, dirigeix i controla la creació de decorats, l'ambientació, els vestuaris i els efectes
especials. Li donen suport ajudants de decoració, que l'assisteixen en la materialització de la creació de l'espai
escènic.

L'ambientador de decorats interpreta el clima concebut per l'escenògraf o decorador i tria els útils, la tapisseria, el
mobiliari, la jardineria i l'atretzo general del programa. Disposa al seu lloc els cortinatges, els adornaments,
l'ornamentació, etc., i vetlla, al plató, perquè al rodatge hi hagi tots els objectes necessaris per a l'acció, i en manté
l'aspecte que doni la màxima veracitat i credibilitat possibles. Fa especial atenció als accessoris que utilitzen els
actors i la seva responsabilitat s'estén a aconseguir-los i contractar-los, per fer-los servir i retornar-los posteriorment.

El personal de muntatge en estudi té al seu càrrec tant el muntatge de decorats com la disposició i el trasllat de
l'atretzo i els útils. Està a les ordres del decorador en el assajos i del regidor en l'enregistrament.

En la resolució de l'escenografia intervenen, a més, altres professionals, com el maquetista, que reprodueix a escala
parts del decorat que després s'insereixen en la presa d'imatges a mercè d'un fenomen òptic. El forillista, encarregat
de pintar els fons o forillos que representen carrers, places, paisatges, fons de decorat, etc. Els encarregats
d'efectes especials, professionals que simulen i creen tot tipus d'ambients climatològics i que construeixen enginys
automàtics fonamentats en el seu coneixement de tècniques molt variades, com ara la mecànica, l'electrònica, la
química i la informàtica. Especialistes en vestuari, sastre i figurinista, o expert coneixedor de la història del vestit i
dels usos i costums de joieria, pentinat, maquillatge i armes.

La base electrònica de la televisió obliga tota emissora a disposar d'un departament de disseny i manteniment
tècnic, que té la triple funció d'assegurar els equipaments electrònics que calen per desenvolupar les tasques
d'enregistrament, postproducció i emissió de qualsevol tipus de programa, mantenir en bon estat el material i
dissenyar les xarxes i configuracions més adequades per optimitzar l'ús dels equipaments. En aquesta tasca
treballen, en diversos esglaons, enginyers de telecomunicació o d'electrònica, tècnics especialistes i auxiliars,
operadors tècnics, etc.

En les obres audiovisuals apareixen diversos tipus de personatges. Així, doncs, trobem els principals, protagonistes
o antagonistes sobre els quals recau l'acció principal, els secundaris, que donen continuïtat a l'acció, el valor dels
quals és el de ser peces complementàries de l'argument, els episòdics, que exerceixen papers molt puntuals i
intervenen en ocasions molt comptades, encara que amb força interpretativa, les col·laboracions especials d'actors
de gran prestigi, amb papers reduïts però que serveixen de ganxo comercial, i els figurants, extres o comparsa
sense cap paper interpretatiu, que omplen els escenaris de rodatge i accentuen la credibilitat i l'espectacularitat de
l'escena. A televisió intervenen convidats en debats, entrevistes i tertúlies. També s'ha disposar de públic en els
concursos, magazins, xous, etc., fet que contribueix a crear un clima adequat per al programa i la participació dels
quals es busca amb certa freqüència.

En les pantalles electròniques transita, en l'actualitat, un flux d'imatges que configuren una nova generació en la
forma i, fins i tot, en el contingut. Ens referim a l'ús, cada vegada més gran, d'imatges digitalitzades, caretes
animades, imatges sintètiques generades per ordinador, és a dir, el que s'ha anomenat infografia. L'elaboració
d'aquestes imatges s'inscriu en una revolució icònica en què conflueixen diversos camps d'aplicació: l'electrònica, els
ordinadors i la síntesi d'altres tècniques d'imatge, com el dibuix i el grafisme.

Molts dels productes audiovisuals d'aquest moment, especialment els videogràfics però també les produccions
cinematogràfiques, incorporen aquest tipus d'imatges generades per ordinador, i és en el procés de muntatge quan es
transfereixen als programes ordinaris. Per aquesta raó, els departaments de grafisme de les productores de televisió
incorporen, a un ritme creixent, grafistes, els també anomenats dissenyadors gràfics. Aquests professionals, que
dominen el disseny, el dibuix i la retulació informàtica, creen formes gràfiques per a inserir en els continguts de
determinats programes. Juntament amb dibuixants-il·lustradors i retolistes, contribueixen a elaborar animacions,
rètols, logotips, anagrames, diferents tipus de lletres que requereixen un criteri estètic, etc. La seva feina contribueix a
fixar la línia d'imatge corporativa de l'emissora, la identitat institucional que la diferència d'altres emissores.

El tècnic de postproducció de so ha de conjugar aquests components per construir una banda que tingui una relació



de complementarietat amb la banda d'imatges. Per a això, el seu domini operatiu dels equipaments tècnics que
possibiliten el muntatge sonor s'ha de completar amb una sensibilitat precisa per valorar l'elecció i la presència de
cada component. També necessita el concurs d'altres professionals i tècniques.

Els comentaris o veus en off els fan locutors o dobladors professionals, que donen el to apropiat als requeriments
expressius del programa. En canvi, les veus o els diàlegs sincronitzats exigeixen un tractament diferent.

Els efectes sonors ambientals i els efectes de so aporten una sensació de realisme a la imatge amb la qual s'ha de
tenir molta cura. El tècnic de so introdueix enregistraments que s'han fet en els escenaris de rodatge o recorre, amb
freqüència, als efectes simulats o a la incorporació d'efectes d'arxiu.

La música contribueix magistralment a crear climes adequats per transmetre expressivitat als programes
audiovisuals. El professional que s'encarrega de seleccionar-la és l'ambientador musical. La seva introducció pot ser
objecte d'una composició específica pe incorporar-la a un film o programa concret, pot provenir d'enregistraments
disponibles en mediateca, o bé ser de llibreria, modalitat en què un músic compon diverses sintonies que una entitat
productora compra, juntament amb la cessió de drets de l'autor, per a l'ús discrecional de l'empresa productora.

Els professionals
Fase de projecte i direcció 

Cap de producció d'àrea
Director del programa
Guionista
Dialoguista

Realitzador
Ajudant realització
Regidor

Director artístic Productor
Ajudant productor
Auxiliar producció

Fase d'enregistrament
1r. càmera
2n. càmera
Càmera auxiliar
Càmera ENG
Maquinista

Enginyer so
Microfonista
Perxista
Operador de so

Il·luminador
elèctric

Decorador
Ajudant decoració
Ambientador
Maquetista
Forillista
Vestuari
Sastre
Figurinista
Caracteritzador
Maquillador
Perruquer

Actor pral.
Secundaris
Col·laboració
Especials
Figurants
Convidats
Públic

Enginyers
Departament tècnic

Tècnic de control d'imatge
Mesclador

Fase d'acabament
Encarregat de muntatge
Operador muntador

Tècnics postproducció so locutor
Actor de doblatge
Ambientador musical

Dissenyador gràfic
Dibuixant-il·lustrador
Retolista

La feina de realització en estudi, anomenada també en multicàmera, es basa, sobretot, en
la cooperació entre l'ampli elenc de professionals que participen en la realització del

programa. Totes les activitats tenen un objectiu comú: resoldre'l eficaçment.

 

 Unitats mòbils de televisió

En el camp professional del vídeo i de la televisió apareix, sovint, la necessitat de treballar fora de l'estudi. Quan a
aquesta circumstància s'uneix l'exigència d'assegurar un nivell tècnic elevat en la presa o retransmissió de
l'esdeveniment (notícies, esports de tot tipus, cerimònies, representacions teatrals, concerts, actes folklòrics i
religiosos, etc.), es fan servir les unitats mòbils.

Una unitat mòbil és un sistema de producció de programes de televisió complet, instal·lat sobre un vehicle, fet que
possibilita el desplaçament dels equips fins al lloc on es produeix l'esdeveniment a cobrir. És una sala de control
sobre rodes, més o menys complexa, segons les necessitats del tema. Hi ha unitats mòbils que es poden allotjar en
una furgoneta mitjana, mentre que altres requereixen, per al desplaçament, camions articulats.



Tota unitat mòbil ha d'estar construïda de manera que permeti la inclusió de tots els elements necessaris en una sala
de control, i també de tot el personal tècnic que opera en el seu interior. La reducció de l'espai no ha d'afectar la
comoditat del personal, que passarà moltes hores treballant-hi. En aquest sentit, és fonamental instal·lar-hi sistemes
d'aire condicionat i calefacció.

En retransmissió, s'ha d'establir un sistema d'intercomunicació microfònica amb tot el personal tècnic que, en
exteriors, porta auriculars: regidor, càmeres, tècnics de so, etc. A més, ha de disposar d'un sistema de comunicació
amb el control central de l'emissora per enviar les imatges i els sons, especialment si es tracta d'una connexió en
directe. Aquesta informació en directe es duu a terme mitjançant l'ús d'enllaços mòbils de microones ubicats,
generalment, en el sostre del vehicle. El sostre es fa servir, de vegades, per col·locar-hi una càmera.

Requereix un èmfasi especial l'aïllament de l'habitacle interior respecte del soroll exterior, cosa que s'aconsegueix
amb un revestiment de doble capa amb aïllament d'aire.

El subministrament d'energia es fa enllaçant amb la xarxa elèctrica general o amb l'aportament d'un grup electrogen
extern que és, normalment, remolcat per la mateixa unitat. En qualsevol cas, és imprescindible la connexió del xassís
i les parts metàl·liques de la unitat mòbil en una presa de massa general.

Els desplaçaments continus a què se sotmeten aquests estudis volants obliguen a insistir en la subjecció dels
equips per evitar que pateixin i que hi hagi desperfectes.

Activitat

Enregistreu en una cinta de vídeo els títols de crèdit de diferents tipus de programes (informatiu, concurs,
comèdia de situació, una pel·lícula, etc.). Feu-ne un estudi comparatiu que us permeti de conèixer l'extensió de
funcions i professions que intervenen en la realització de cada programa.

Les unitats mòbils són estudis de televisió complets amb graus de complexitat molt
variables.

 

En la feina amb multicàmera s'ha d'establir una sincronia perfecta entre
professionals i mitjans tècnics per aconseguir una feina satisfactòria. Per
a això, cal establir unes pautes de feina i unes jerarquies perfectament
assumides per tots els participants.

Les dimensions dels projectes audiovisuals poden ser molt variables, però
les funcions tècniques i professionals, amb una quantitat més gran o més
petita de mitjans tècnics i humans, s'han de complir sempre.

L'estudi de ràdio 

De la mateixa manera que en el món del vídeo, s'anomenen estudi les instal·lacions on es realitzen programes, fins i
tot quan inclouen dos llocs ben diferenciats (plató i sala de control). A la ràdio també és corrent referir-se a dos espais
diversos amb aquesta mateixa paraula. Aquests dos espais són el locutori o lloc on s'actua (locutor, entrevistats,
grups musicals, radionovel·les, etc.) i la cabina o sala de control, des d'on es controla l'enregistrament del programa.

Un cop feta aquesta matisació, podem començar a considerar les característiques de l'estudi de ràdio. Admet
diverses configuracions, lligades amb les variacions de dimensió. Hi ha estudis de tot tipus, des dels de dimensions
reduïdes, propis de les petites emissores d'àmbit local amb un locutori o dos, fins als grans estudis, capaços d'allotjar
una orquestra amb públic espectador. En tot cas, les emissores de certa importància disposen, per a la producció de
programes, de diversos locutoris que poden treballar simultàniament. Intentem-ne una classificació:

Estudis molt reduïts que són, més aviat, una petita sala de control des de la qual el locutor parla, introdueix
música i, fins i tot, pot mantenir una conversa amb un personatge entrevistat. Actualment aquest tipus d'estudis
estan molt d'actualitat, sobretot a les ràdios locals, comercials i musicals, on el mateix locutor selecciona i posa
els discos, els programes enregistrats, introdueix els temes musicals, etc.

Els estudis d'ús general, que acostumen a disposar d'una taula circular i de diversos micròfons. És el tipus



d'estudi propi per a les entrevistes, les converses creuades, els programes amb diversos participants, etc.

Els estudis per a dramàtics, radionovel·les, teatre llegit, etc. La seva construcció permet de recrear diversos
ambients sonors i acostumen a disposar d'equips per obtenir efectes sonors especials, fins i tot quan, cada
vegada més, els efectes sonors ambientals s'introdueixen des de la sala de control provinents de discos, CD o
cinta magnètica.

Els estudis musicals de grans dimensions, aptes per a la instal·lació d'un grup musical, una petita orquestra, un
cantant i, fins i tot, de públic.

Els estudis de tipus auditori, que s'assemblen a un petit teatre amb escenari i seients enclavats. Aquests tipus
d'estudis estan destinats a les emissions públiques.

La majoria dels condicionaments especials que requereix un estudi de vídeo es poden aplicar, directament, als
estudis de ràdio, tret de l'excepció que l'equipament necessari per enregistrar un programa de vídeo (càmeres,
il·luminació, mobles, personal, etc.) és molt superior al que cal per a una emissió radiofònica. De la mateixa manera,
el personal fix al plató de vídeo no admet comparació amb el que ha de ser present en l'estudi de ràdio que, en
general, es limita a l'imprescindible per a la sala de control.

L'estudi de ràdio ha de disposar d'un aïllament acústic perfecte que impedeixi la recepció de sons procedents de
l'exterior. Ha d'estar situat en llocs que no rebin vibracions produïdes pel pas de vehicles pesants. A vegades es fan
servir paviments flotants per disminuir al mínim les vibracions i els sons exteriors.

Les parets, el sostre i el terra de l'estudi s'han de revestir amb elements aïllants, moquetes, catifes, etc. per eliminar
les molestes ressonàncies i reverberacions del so. La porta d'entrada ha de ser massissa i garantir un tancament
hermètic.

Seria difícil (encara que no impossible i, de fet, n'hi ha) complir les condicions que s'han exposat si l'estudi disposés
de finestres. En tot cas, s'ha de preveure una instal·lació d'aire condicionat eficaç. No serveixen els sistemes
ordinaris. Els aparells s'instal·len allunyats físicament de l'estudi, i transporten l'aire per camins indirectes. D'aquesta
manera, s'eviten els molestos brunzits que serien captats pels micròfons.

Com que no es disposa sempre d'il·luminació natural, el grau d'il·luminació ha d'assegurar una lectura còmoda als
locutors i presentadors.

L'equipament tècnic necessari en un estudi de ràdio és molt limitat. En un locutori d'ús general acostuma a haver-n'hi
prou, com a elements de presa, amb tres, quatre o cinc micròfons unidirecccionals. Si l'estudi també es dedica a la
producció de dramàtics, és convenient disposar de faristols per subjectar els textos que llegiran els actors. En molts
locutoris hi ha un parell de pantalles acústiques (monitors), des de les quals es reben instruccions del director del
programa instal·lat a la sala de control. Aquestes ordres també es poden rebre pels auriculars que solen portar els
participants al programa. Les ordres transmeses per auriculars han representat en la pràctica l'eliminació d'un ric
catàleg de signes visuals que es feien servir a la ràdio tradicional per intercomunicar tots dos espais. És molt corrent
que hi hagi un codi de senyals lluminosos indirectes, com ara l'aparició d'una llum vermella que indica silenci o d'una
llum verda que transmet l'ordre de reprendre la veu. Aquests mateixos senyals lluminosos es fan servir molt en les
portes exteriors de locutoris i sales de control per interceptar o cedir el pas a les persones provinents de l'exterior que
podrien interrompre l'execució del programa.

Les fórmules radiofòniques i l'estructura industrial de la ràdio són tan variables que els
estudis s'han d'adaptar en la forma i dotació a la varietat de programes i necessitats que hi

ha actualment.

 

 La cabina o sala de control

Els programes que es fan al locutori es complementen amb aportacions sonores des de la cabina o sala de control. Hi
concorren i s'hi controlen totes les fonts sonores (magnetòfons, giradiscos, reproductors de falques, lectors de CD,
DAT, línies telefòniques i microfòniques, etc.). A la sala de control hi ha els tècnics de so i el director del programa.
Controlen les mescles sonores, es reben els senyals procedents de l'exterior o d'altres locutoris, es cronometren
temps, etc. En suma, es fa el programa, tant si és en directe com enregistrat.

Les emissores de grans dimensions disposen de diversos estudis (locutori i cabina) i se selecciona el senyal que
apareix en antena des d'una única sala de control central. És on se situa el responsable del compliment de la
programació de l'emissora.

Des del mesclador se seleccionen les diverses fonts sonores, se'n regulen els paràmetres, s'afegeixen alguns efectes



especials, com efectes de reverberació i eco, i es duu a terme la mescla de sons. Des d'aquesta consola es poden
mesclar músiques diverses, efectes sonors amb música, música amb paraules, veus amb veus, sorolls amb veus,
etc. El resultat final es pot gravar o enviar-se directament al transmissor, o bé totes dues coses alhora.

Per fer la mescla de sons es procedeix a controlar-los mitjançant els vúmetres, que marquen les pujades i baixades
brusques del nivell sonor gràcies a l'extrema capacitat de reacció a les variacions de guany. Els vúmetres indiquen les
variacions de nivell amb agulles o per pilots luminescents.

Les mescles poden ser de diversos tipus. Les més simples consisteixen en la selecció d'una font sonora que en
reemplaça progressivament una altra. Les més complexes superposen simultàniament diverses fonts sonores.

En radiodifusió és imprescindible l'observació dels nivells màxim i mínim de modulació. Quan el nivell és molt baix, es
poden crear dificultats d'audició en llocs allunyats de l'estació transmissora. Si, al contrari, el nivell és excessivament
elevat, poden aparèixer distorsions en la reproducció del so; en aquest cas, es pot arribar a sobrecarregar el
transmissor fins al punt de produir avaries. Per no transgredir aquests límits, el tècnic de so se serveix del vúmetre
indicador dels nivells de sortida de la taula de mescles. Les desviacions de l'agulla o dels pilots luminescents estan
adaptades a les condicions fisiològiques d'estimació comparativa dels nivells sonors per a l'oïda humana.

El vúmetre també indica la profunditat de la modulació, sobretot si s'hi adapta una escala que indiqui, segons la
variació, el percentatge de modulació del transmissor. El tècnic de so, actuant sobre els potenciòmetres de volum,
aconsegueix no transgredir els nivells de modulació.

Perquè el tècnic de so pugui regular els paràmetres del senyal d'àudio, el mesclador disposa de sortides per a
auriculars. També és corrent disposar d'una sortida per alimentar un parell de pantalles acústiques (monitors de
control).

A la cabina s'ubica un micròfon d'ordres (línia d'ordres o de servei), que permet la comunicació entre els professionals
de la cabina i els del locutori. Per aquesta línia es pot coordinar l'entrada al programa de components diferents dels
que hi ha a l'estudi, com per exemple un locutor a l'exterior de l'emissora. També es poden fer contactes amb altres
emissores, en el cas de realitzar un programa en cadena.

Ja s'ha comentat que en ràdio hi ha codis gestuals molt variats per facilitar la comunicació entre el director del
programa i els participants a través del vidre que separa tots dos compartiments. No hi ha un codi normalitzat
d'aquests gestos, però a continuació exposem una llista de les instruccions que més es fan servir:

Parlar més fort ¡Atenció! 
Allunyar-se del micro 
Apropar-se al micro 
Anar més a poc a poc 
Anar més ràpid 
Compte! 
Entra! 
Queda molt poc temps 
Pas a veu en off 
Etc. 

Un dels components gravats més comunament utilitzats en radiodifusió és la publicitat. Les insercions publicitàries en
ràdio reben el nom de falques. Normalment es graven en estudis especialitzats i les subministren les agències
publicitàries o els anunciants, tot i que de vegades es graven a la mateixa emissora. Aquestes falques es
reprodueixen, com hem comentat anteriorment, en lectors automàtics o reproductors de cartutxos (a vegades,
enregistradors).

En l'enregistrament de dramàtics és freqüent l'ús de cartutxos sense final que mantenen un so fix (generalment un
efecte sonor) durant tot el temps que es vulgui. D'aquesta manera, s'assegura el so de fons si, per exemple, per
qualsevol motiu, es retarda una entrada.

En moltes emissions radiofòniques s'introdueix so telefònic per part d'oïdors que participen en el programa o es fan
entrevistes des de l'estudi. En aquests casos cal instal·lar, en la taula de mescles, adaptadors del senyal telefònic
perquè aquesta font de senyal es pugui tractar com qualsevol altra. Quan interessa rebre trucades simultàniament
perquè els comunicants puguin parlar entre si i amb el mateix locutor, s'ha de recórrer a la col·laboració dels serveis
telefònics per eliminar la possibilitat d'interferències de l'estació transmissora en aquests serveis. També hi ha
dispositius de retard que possibiliten al locutor el coneixement de les trucades amb certa anterioritat, la qual cosa
permet de tallar un comunicant difamatori o abusiu.

Tot el que fa referència a la insonorització del locutori és directament aplicable a la sala de control. Cal insistir que no



hi ha d'haver cap tipus de comunicació entre tots dos recintes. La superfície vidrada és de doble vidre amb cambra
d'aire i subjecció amb massilla per evitar la transmissió de vibracions.

Val la pena ressaltar el fet que la ràdio, a causa dels canvis de producció, concentració d'emissores, establiment de
fórmules de programació especialitzades, i també pels continus canvis tecnològics, s'està sotmetent a un procés de
transformació que fa anar en orris molts dels esquemes clàssics de funcionament, com el que hem especificat en les
pàgines anteriors.

De fet, els avenços registrats durant els últims anys en les tècniques d'enregistrament, reproducció i emissió del so ja
permeten la implantació en els estudis d'equips digitals controlats o ajudats per ordinador, i de sistemes informàtics
capaços d'emmagatzemar, produir i editar sons digitals.

En l'actualitat, tant en la ràdio com en la sonorització de programes audiovisuals, com succeeix en l'edició de vídeo,
es fan servir sistemes informatitzats de postproducció amb possibilitat d'utilitzar discos durs que, en el cas del so,
poden emmagatzemar hores de so digital en estèreo. Hi ha sistemes capaços de manejar centenars de discos
compactes de manera automàtica, sistemes automàtics d'emissores en cadena controlades per satèl·lit des d'un
control central, sistemes informatitzats de memorització en disc dur de falques publicitàries, etc. Totes aquestes
innovacions posen en mans dels comunicadors un potencial més gran de recursos creatius, que amplien enormement
les fronteres d'aquest mitjà excepcional.

Activitat

Podeu veure estudis de ràdio, sales de doblatge i estudis de televisió amb els condicionaments tècnics
corresponents entrant en la pàgina d'Internet www.acusticaintegral.com/masmedia.htm. Podeu fer una cerca
per trobar adreces equivalents que us permetran de fer un viatge virtual per diferents estudis de la ràdio
mundial.

Tot i que és previsible que hi continuarà havent necessitat d'estudis amb configuracions
clàssiques d'equips i personal, les noves formes radiofòniques i la concentració de

mitjans estan contribuint al fet que les professions clàssiques siguin substituïdes per
sistemes automatitzats teledirigits des d'una seu central.

 

Els estudis de ràdio estan experimentant canvis continus en les
estructures de producció, de manera que coexisteixen des dels grans
clàssics, amb públic a l'estudi, fins als que consten únicament d'un
ordinador connectat a una seu central.

Les condicions d'emissió a què respon tota emissora de ràdio fan
necessària l'existència de sistemes que permetin un control exhaustiu
dels paràmetres tècnics dels senyals generats als estudis.

Professionals de l'estudi de ràdio 

La ràdio, com la televisió, és un treball d'equip. El programa radiofònic sorgeix de les aportacions de les diverses parts
que intervenen en la realització. Si una de les baules falla, la cadena de la producció se'n ressent. D'altra banda, la
diversitat de les feines requerides exigeix una professionalització diferenciada. A continuació veurem les funcions
d'aquests professionals.

Tota producció, especialment si és dramàtica, neix d'una idea expressada en paraules pel guionista o escriptor del
programa. El guionista és, juntament amb el director, la persona encarregada de transmetre en comentaris, diàlegs,
música i efectes el contingut del programa.

El director (també anomenat realitzador) és el responsable, en última instància, del programa acabat. Moltes vegades
és el mateix guionista i la seva principal missió és la de fer partícip tot el personal de l'estudi de la idea que té sobre la
realització del treball. Sense que sigui obligatori que el director domini totes i cada una de les facetes de la producció,



ha de tenir, almenys, unes idees generals sobre cada una de les funcions del personal de l'estudi. Situat a la sala de
control, després del mesclador, s'encarrega que es duguin a terme les mescles en el moment oportú, dóna
instruccions als tècnics, locutors i actors, cronometra el temps (assistit, moltes vegades, per ajudants), etc. L'èxit o el
fracàs d'un programa recauen sobre ell.

El responsable de presa de so i mescla és el professional que manipula la consola de mescla, controla els nivells
d'entrada i de sortida, compensa els senyals, en controla els paràmetres, incorpora efectes, selecciona fonts sonores,
col·loca discos, cintes magnetofòniques, cartutxos de falques publicitàries, etc. Per a això, segueix les ordres del
realitzador en la selecció d'unes fonts determinades. S'ajuda del guió (si n'hi ha) i, a vegades, d'un assistent.

El muntador musical o tècnic de musicalització s'encarrega de la selecció de cortines i fons musicals que
s'incorporaran segons les necessitats expressives del programa.

El tècnic d'efectes sonors d'estudi o sonidista d'efectes és el responsable de la realització artesanal d'efectes
sonors ambientals o especials, o de la selecció, en discos i cintes magnetofòniques, d'efectes sonors enregistrats en
estudi.

El cronometrador és un assistent que se situa a la cabina, al costat del realitzador, i que té al seu càrrec el control
del compliment, amb exactitud, d'un dels elements capitals de la producció radiofònica: el temps.

Falten algunes de les professions radiofòniques, com és el cas dels actuants: locutors, actors, intèrprets, etc. No hi
fem referència malgrat la responsabilitat que els correspon dins del procés de producció de programes.

És evident que totes les emissions radiofòniques no inclouen un elenc tan ampli de professionals com el que hem
descrit aquí. De la mateixa manera, hi ha produccions extraordinàries que multipliquen les necessitats de personal.
En qualsevol cas, i atès l'apogeu que experimenta la producció de programes propis d'emissores d'àmbit municipal o
comarcal, s'assisteix cada vegada més a la reducció de personal en molts dels programes, la qual cosa és possible
gràcies a l'assumpció de diverses tasques per una sola persona. Es prescindeix, en aquests casos, de
cronometrador, guionista, tècnics musicals, etc.

En emissores de tipus comercial o en programes musicals s'imposa la feina realitzada per
una o dues persones.

 

 Unitats mòbils de ràdio

Les unitats mòbils són necessàries en les retransmissions d'esdeveniments fora de l'estudi. Quan es tracta
d'escenaris habituals de producció de notícies, com ara una cambra legislativa, un estadi de futbol, una sala de
conferències, etc., s'acostumen a fer servir línies microfòniques, que asseguren la retransmissió amb una certa
qualitat exempta d'interferències pel que fa a aquest tipus d'unions. Si bé fan servir els circuits telefònics, no passen
per centraletes. En indrets no habituals es poden fer servir les línies telefòniques o, si es disposa de temps, es pot
encarregar a la companyia telefònica el tiratge de línies suficients per cobrir l'esdeveniment satisfactòriament.

Quan es requereix una unió de qualitat, com una retransmissió musical per a una emissió en FM estereofònica, no
serveixen de res les unions telefòniques o microfòniques, ja que aquest tipus de línies es caracteritzen per l'estret
marge de freqüències que són capaços de transportar. En aquest cas, o suposant que sorgeixi la necessitat de
retransmetre des d'un lloc on no hi ha línies físiques de connexió amb l'emissora ni temps per instal·lar-les, s'ha de
recórrer a l'ús d'unitats o equips mòbils.

Les unitats mòbils consten, en la forma més senzilla, d'un transmissor portàtil que emet en bandes de freqüències
assignades per a aquesta finalitat. Aquests equips no emeten en l'espectre comercial de radiodifusió, perquè podrien
interferir en altres emissions.

Els senyals radiats pel radioenllaç són recollits per un receptor situat en l'emissora. A partir d'aquí el senyal pot ser
transmès directament o tractar-se com una entrada més en la taula de mescles.

Pot ser, com passa amb certa freqüència, que l'esdeveniment a retransmetre faci aconsellable la instal·lació d'una
petita emissora amb tot l'equipament i personal corresponent: tècnics, realitzador, locutors, taula de mescles, fonts de
so, etc. Llavors, l'encarregat de la retransmissió ha de donar resposta a una sèrie de qüestions, com ara el
subministrament de la xarxa elèctrica, la ubicació exacta dels locutors i la sala de control (des d'una furgoneta o en el
mateix escenari de l'esdeveniment), l'equip tècnic necessari, la longitud dels cables, les possibles interferències
elèctriques i les comunicacions necessàries en el lloc de transmissió.

Tots els problemes enumerats s'han de resoldre per no deixar res a la improvisació. Insistim, especialment, en la
necessitat que hi hagi comunicació amb l'emissora central, és a dir, línies d'ordres. Generalment, això se soluciona



mitjançant la instal·lació, per la companyia telefònica, de prou línies telefòniques i microfòniques. Si això no és
possible, els radioenllaços que es fan servir han de permetre la possibilitat d'un canal de control bidireccional, a més
del circuit del programa, des del lloc de retransmissió fins a l'emissora central.

Moltes de les formes clàssiques de transmissió de les declaracions de personatges per a
les emissores de ràdio s'estan substituint pel telèfon mòbil connectat a la taula de mescles

de l'emissora.

 

La ràdio, com la televisió, és un treball d'equip que imposa una jerarquia i
una sincronització perfecta entre tots els professionals que la fan
possible.

La dimensió dels projectes radiofònics, generalment unida a la dimensió i
l'audiència de l'emissora, imposa estructures de producció radiofònica
adaptades a les possibilitats empresarials.

Qüestionari 

Després d'una lectura atenta del tema, respongueu el qüestionari següent. Contrasteu les vostres respostes amb el
contingut.

1. És necessari que hi hagi comunicació visual entre el plató i la sala de control d'un estudi de televisió?

2. En quin doble sentit interessa tractar acústicament un plató de televisió?

3. Quins problemes planteja el condicionament de l'aire en un plató de televisió?

4. Quina diferència hi ha entre la microfonia i la megafonia?

5. Quins problemes poden introduir en el senyal de vídeo l'existència de càmeres amb diverses longituds de
cable?

6. Quina és la funció del tècnic de control d'imatge en una sala de control d'un estudi de televisió?

7. De què s'encarrega el maquinista en un plató de televisió?

8. Què és la infografia?

9. Per a què serveixen els enllaços mòbils de microones que incorporen moltes unitats de televisió mòbils?

10. Enumereu les fonts sonores que intervenen normalment en un estudi de ràdio.

11. Per a què serveixen els vúmetres?

12. Quina és la diferència entre línies telefòniques i línies microfòniques?

13. Expliqueu la funció del tècnic d'efectes sonors.

14. Quina és la tendència actual en les emissores musicals i comercials respecte del manteniment de la plantilla
de personal tècnic?

La producció de programes per a televisió. Descripció d'un centre de producció
d'audiovisuals 

La producció d'un programa de televisió en un centre de producció 

Fins que no arriba el moment en què se sent la coneguda frase de "cinc i acció!" o "cinc segons i en antena!", han



tingut i tenen lloc una sèrie d'activitats que fan possible un programa de televisió.

El projecte d'elaborar un programa neix a partir de la idea que proposa qui segurament després en serà el director.
Suposem que aquest programa és per a una cadena de televisió.

D'aquesta manera, després que el projecte ha estat aprovat i acceptat per part dels responsables de programació de
la cadena, s'estructura l'equip que el portarà endavant:

El director del programa.

L'equip de realització i producció, que a partir d'aquell moment té l'encàrrec de materialitzar el projecte
mitjançant l'elaboració, primerament, del pla de producció, les valoracions econòmiques corresponents que
se'n deriven, etc.

La realització d'un programa pot utilitzar els recursos següents:

Equips de rodatge o lleugers (EFP).

Equips d'enregistrament o emissió des d'un estudi amb controls o amb una unitat mòbil a l'exterior.

Els serveis que s'ofereixen en les sales de postproducció, tant de vídeo com d'àudio.

Descriurem com es duu a terme un programa en un centre de producció d'audiovisuals. Per a això, en primer
lloc farem una petita descripció de com s'estructura la producció, basant-nos en la idea de crear un programa fictici,
però que permeti de veure com s'hi poden donar tots els serveis que facilita un centre de producció.

Podeu consultar "Descripció del pla de producció d'un programa de televisió" en aquest apartat.

Descripció del pla de producció d'un programa de televisió 

Imaginem un programa en directe amb assistència de públic des d'un plató situat en el centre de producció.

El programa consta d'un debat entre diversos convidats asseguts al voltant d'una taula d'entrevistes. Tots
podran parlar en qualsevol moment i estaran moderats per un presentador.

La realització requereix sis càmeres i un plató d'uns 400 m2.

El públic s'ubica en una grada amb capacitat per a unes seixanta persones, que poden participar en algunes
parts del programa, amb el suport de dos micròfons de mà sense fil.

El programa també inclou dues connexions en directe amb l'exterior de l'estudi, les quals s'establiran
diverses vegades en el curs de l'emissió. Les connexions es duran a terme amb diversos suports tècnics, ja
que fixaran naturaleses diferents dels esdeveniments a retransmetre.

– La primera connexió podria ser per retransmetre l'actuació d'un conjunt musical, en directe, i per a això,
segons les necessitats de realització, calen sis càmeres.

– La segona connexió amb l'exterior és més senzilla pel que fa al desplegament de mitjans tècnics, i podria
ser per retransmetre l'entrevista que faria un segon presentador a un personatge. Aquesta segona connexió
tindria lloc en un emplaçament diferent del dels punts anteriors. Només cal una càmera i un micròfon de mà
per a entrevistes.

– En tots dos casos han de ser tipus dúplex (comunicació bidireccional entre l'estudi i el punt exterior).

Finalment, també s'inclou el llançament d'uns vídeos enregistrats anteriorment i que, després, s'han
postproduït, tant pel que fa al vídeo com a l'àudio. Els enregistraments d'aquests vídeos s'han portat a terme
amb un equip lleuger.

Consideracions tècniques 

Sens dubte, estem en una època de transició pel que fa a la tecnologia que ofereixen els equips i dispositius que
permeten d'elaborar produccions de televisió. Estem en ple apogeu de la transició del món analògic al digital,
amb tot els avantatges que això comporta: moltes més possibilitats, més facilitat d'accés, més rapidesa, menys espai
i volum dels equips, etc.



Tanmateix, també hi ha grans incògnites que fan que aquest pas sigui estudiat amb prudència pels professionals del
sector, atès que les noves tecnologies sorgeixen amb tanta rapidesa que és freqüent que apareguin problemes i
defectes no previstos pels enginyers.

El pas d'una tecnologia a una altra representa, en la majoria de casos, un canvi de filosofia de treball. Això no ha de
comportar indefectiblement cap esforç per a les noves generacions, però sí un gran procés de formació contínua per
als professionals que actualment desenvolupen la seva tasca en aquest sector.

De cara a la producció d'un programa de televisió, el pas d'analògic a digital no ha de significar cap problema, ja que
partim de la base que els avenços tecnològics hi són per facilitar la feina.

Cal remarcar que la principal innovació pel que fa a la manera de treballar amb els nous entorns digitals té lloc en el
sector de la postproducció i, fonamentalment, en el de les redaccions d'informatius, amb la irrupció, en aquest cas,
del concepte de news-room, en què els redactors i ENG –aquests últims ja ho feien amb el format del periodisme
electrònic– passaran a elaborar (muntar) les notícies des de l'entorn ofimàtic fins al punt de deixar-les llestes per a
difondre-les.

El futur no gaire llunyà apunta que els enregistraments no es faran sobre suport en cinta magnètica, sinó sobre
discos, i que una vegada el material "entra" en un centre de producció o cadena de televisió, ja no es "mou" de
l'entorn digital.

Això permet, entre d'altres:

L'accés múltiple a moltes persones. 
La realització "virtual" de diversos muntatges alhora sobre les mateixes seqüències originals. 
La no-degradació de la qualitat de les imatges a causa del processament.

Per a això, els centres de producció disposen de grans conjunts de memòria distribuïts i estructurats lògicament per
garantir el processament i la seguretat de la informació que s'hi diposita, i de potents sistemes de gestió d'arxius
informàtics i diversos nivells de sistemes d'edició per al muntatge de les imatges i el so.

Estem en una època de transició de la tecnologia, de l'entorn analògic al
digital.

La principal innovació pel que fa a la manera de treballar amb els nous
entorns digitals es dóna fonamentalment en el sector de les redaccions
d'informatius.

En la majoria de casos, s'intenta de mantenir el modus operandi que hi
havia amb l'entorn analògic, per facilitar la introducció dels nous
productes.

Descripció d'un centre de producció d'audiovisuals 

Un centre de producció d'audiovisuals és un espai que reuneix tots els dispositius i equips necessaris per a la
producció de programes audiovisuals.

En essència, un centre de producció ha de disposar dels elements següents:

Estudis de televisió. 
Sales de postproducció. 
Equips lleugers per a la realització dels preenregistraments. 
Unitats mòbils per als enregistraments i les retransmissions exteriors. 
Magatzems per desar tot el que està relacionat amb la producció del programa: decorats, cintes, etc. 
Oficines i despatxos de producció i les sales de reunió corresponents.

Els estudis de televisió 

Quan es pensa en un centre de producció, la primera idea que apareix és la d'uns platós o estudis des d'on
s'enregistren o s'emeten programes de televisió.



Però, a més, un estudi de televisió està format pels controls de realització, àudio i vídeo (susceptibles de ser
substituïts per unitats mòbils).

 L'explotació

L'explotació és la producció directa o física d'un programa.

Hi ha diversos tipus d'explotació dels estudis de televisió:

Segons la disponibilitat de l'estudi.

Segons el tipus de controls que s'utilitzen per a la realització del programa.

Segons la disponibilitat de l'estudi:

– Total: es disposa de l'estudi del centre de producció durant tot el temps que dura l'emissió o
l'enregistrament del programa, tant si es tracta de diversos dies com de mesos o anys.

– Parcial: només es disposa de l'estudi durant el temps necessari per fer cada una de les emissions o
enregistraments del programa. Això comporta muntar i desmuntar la totalitat o gran part del decorat cada
vegada que es fa el programa i, posteriorment, emmagatzemar-ho en algun lloc no gaire lluny del plató.

Detall decorat amb rodes. Foto gentilesa TVC

Segons el tipus de controls que s'utilitzen per a la realització del programa:

– Els estudis equipats amb controls estables de realització, so, càmeres i il·luminació.
– Els estudis amb platós són explotats amb una unitat mòbil.

Un estudi de televisió està format pels controls i el plató (en alguns casos,
els controls poden ser substituïts per unitats mòbils).

Els controls de realització 

Els controls de realització en un centre de producció solen ser els següents:

El control de realització 
El control de so 
El control d'imatge 

 El control de realització

El control de realització es considera el més important, potser perquè per regla general és on hi ha el realitzador, que
és qui dirigeix el programa.

En aquest control hi ha:

El mesclador de vídeo i el generador d'efectes digitals, que són manipulats per un tècnic.

El generador de caràcters, que proporciona els títols, els rols, etc. necessaris per realitzar el programa.



Els ordinadors per a l'accionament del teleapuntador, que permet als presentadors de seguir fidelment la lletra
del guió i la comunicació informàtica amb el presentador.

El dispositiu que permet de manejar remotament els magnetoscopis o vídeos, i d'enregistrar-los o reproduir-los
segons convingui. La persona encarregada d'operar els magnetoscopis acostuma a ser un tècnic o un
operador d'imatge.

Davant del moble que conté tots els equips que s'han descrit, i l'espai corresponent per dirigir i realitzar el programa,
hi ha els stacks de monitors, que permeten de visualitzar les càmeres, els magnetoscopis, els enllaços i altres fonts
de vídeo corresponents.

Control de realització. Foto gentilesa TVC

 El control de so

En el control de so es processen tots els senyals acústics que es generen al plató, els micròfons i/o els instruments
musicals, i els efectes sonors generats electrònicament en el control de so.

La producció de so en un programa de televisió pot tenir fins a tres mescles diferents, segons les necessitats:

La mescla de so per al programa de televisió en si mateix. 
La mescla de so per sonoritzar el públic assistent al plató. 
La mescla de so dels instruments (en el cas d'actuacions musicals en directe).

Control de so. Foto gentilesa TVC

Una de les missions dels tècnics de so que operen en aquest control és la supervisió de la qualitat del senyal acústic
enregistrat en el magnetoscopi o, si escau, en un equip multipistes d'àudio.

Els micròfons del plató

Per facilitar el moviment dels presentadors o altres persones que intervenen en un programa s'acostumen a utilitzar
molt sovint micròfons sense fil, tant en la versió de mà com en la de solapa. En aquest últim cas, i en situacions
compromeses, és prudent disposar d'un parell de micròfons instal·lats en el mateix moment.

És preferible, en la mesura que sigui possible, disposar de micròfons connectats per cable a través de les wall box
corresponents.

És comuna la utilització dels micròfons alimentats amb una tensió anomenada phantom, ja que la majoria són del
tipus electret, per les seves característiques tècniques i prestacions.

Presa de so en un plató de programes de ficció

També té un paper important la utilització de la girafa per a la presa de so, especialment en la producció de
programes dramàtics o de ficció. La possibilitat d'allargar el braç sobre el qual se suporta el micròfon i, al mateix
temps, de poder redireccionar-ne la posició, la converteixen en l'eina ideal per a aquest tipus de produccions.



Quan, per problemes d'espai o d'altres, no es pot utilitzar una alternativa, es fan servir les perxes de so, uns
artefactes molt lleugers que, gràcies a la seva longitud, també permeten d'acostar-se a la font de so fàcilment. En
aquest cas, són directament manipulades pels tècnics de so.

Vista general plató de dramàtics. Foto
gentilesa TVC

El condicionament acústic d'un control de so

En un control de so és imprescindible poder avaluar la qualitat del so amb la màxima garantia possible. Per a això, el
control està dissenyat per presentar unes condicions d'entorn i condicionament acústic, i d'aïllament, immillorables.

Tanmateix, cal destacar que sovint els controls de so disposen de monitors i altaveus, de baixes prestacions, per
avaluar i considerar com sona el programa processat en un sistema de reproducció acústica de baixa qualitat, per tal
de valorar com pot arribar el so a un receptor mitjà que no disposi dels últims avenços en processament de so que
incorporen els televisors moderns.

Tot això permet d'introduir millores que el telespectador no s'adona que percep, però que agraeix.

 Control d'imatge

El control de la imatge és l'espai destinat a supervisar, coordinar i manipular totes les accions que intervenen en la
imatge captada en el plató.

Els dos factors que determinen la presa d'una imatge en televisió són les càmeres i la il·luminació.

Com que tots dos conceptes van intrínsecament lligats, és habitual col·locar els equips de totes dues activitats a la
mateixa sala (control de càmeres i control d'il·luminació).

Control de càmeres. Foto gentilesa TVC



Control d'il·luminació. Foto gentilesa TVC

El control de càmeres

Té l'objectiu de controlar remotament les funcions de les càmeres situades al plató. Les principals funcions que ha de
controlar són les següents:

L'obertura del diafragma. 
El control de guany del senyal RGB (vermell, verd i blau). 
El monitoratge dels senyals de cada una de les càmeres (waveform i vectorscopi). 
La visualització dels plans que donen les càmeres. 
La verificació de la qualitat i la colorimetria de les imatges que s'estan generant.

El control d'il·luminació

La funció del control d'il·luminació és regular cada un dels punts de llum disponibles en el plató.

Això és duu a terme mitjançant una taula que regula els canals d'il·luminació, en què, amb els faders o
potenciòmetres, s'actua sobre els dimmers –o mecanismes reguladors de tensió que, alhora, actuen sobre els
diversos punts de llum que es troben al plató.

El plató de televisió 

El plató és l'element més carismàtic d'un centre de producció, ja que al seu interior és on es realitzen els programes
que en directe o editats posteriorment es poden veure pel televisor.

Els elements bàsics d'un plató són:

El decorat. 
El sistema d'il·luminació. 
Les càmeres. 
Els micròfons, complementats amb equips que en faciliten l'ús: grues, girafes, etc. 

 El decorat

Segons el tipus d'explotació que es faci als platós, el decorat és més robust o menys, cosa que en facilita el muntatge
o la mobilitat.

Podeu consultar "Els estudis de televisió".

El disseny i la construcció de decorats han de complir estrictes mesures de seguretat relatives a:

L'evacuació ràpida del públic, l'equip artístic i el personal tècnic. 
La utilització de materials especials i homologats. 
La disposició del decorat respecte de les parets que limiten el plató, les portes d'accés, etc.

 Les càmeres

El tipus de programa que es fa determina el nombre de càmeres que un plató té com a dotació.



A títol orientatiu, podem dir el següent:

Un programa de tipus debat amb un presentador i sis convidats s'acostuma a realitzar amb cinc càmeres.

Un programa dramàtic (ficció) es realitza amb tres càmeres, igual que un programa de notícies.

Quan es parla d'un programa del tipus magazine, amb entrevistes i públic, es realitza amb cinc càmeres.

Per facilitar l'operació de les càmeres, disposem de diversos equips:

Trípode i pedestal: són els suports més comuns per a les càmeres en un plató. Es diferencien en el fet que el
trípode és un element lleuger i el pedestal és més robust. Permeten de fer moviments i desplaçaments amb
més precisió.

Steadycam: és un sistema de suport de càmera basat en un arnès per a l'operador que li permet de
transportar la càmera amb ell. Els balanceigs dels moviments de l'operador en caminar es compensen amb un
sistema de contrapesos.

Grua: permet d'obtenir plans de càmera amb una perspectiva d'altura. Avui en dia hi ha diversos tipus de grues
que s'utilitzen comunament en els platós:

– Les que fa anar un càmera des de dalt de la grua.

– Les hot head, dirigides per control remot (joy stick o manovelles)

– Les mini-jib (de dimensions més petites, que permet al càmera de fer-la anar directament des del terra
mateix, acompanyant-la; normalment s'utilitza en programes de tipus dramàtic).

En tots els tipus de grua, a part de l'operador de càmera, cal la col·laboració d'un o dos ajudants per
desplaçar-ne el carro o plataforma.

Dolly: és una plataforma amb rodes que es desplaça sobre rails. S'hi situen la càmera i l'operador de càmera
assegut.

Vista general d'una grua del tipus hot head.
Foto gentilesa TVC

 La il·luminació

Per regla general, la il·luminació en un plató està disposada des del sostre i, com quan definíem els tipus de plató que
hi pot haver, hi ha diverses maneres de suspendre els sistemes d'il·luminació, també segons el tipus de programa.

Il·luminació penjada del mateix decorat. És un tipus de disposició d'il·luminació característica dels programes
de ficció o dramàtics. Els projectors se subjecten mitjançant pinces a les parts altes dels decorats.

Il·luminació penjada de rails, amb barres extensores i pantògrafs. Aquest sistema de subjecció és
característic de petits platós on és fàcil accedir al sostre, atès que no és gaire alt i el nombre de carrils tampoc
no és elevat. Un tipus de plató que utilitza aquesta mena de subjecció és un plató destinat a programes
informatius o de notícies, encara que es recorre a la utilització de barres extensores i pantògrafs en qualsevol
de les classes de sistemes d'il·luminació.

Il·luminació penjada de hoists o portadores. Aquest sistema de subjecció es fa servir en grans platós on
sovint cal canviar la il·luminació. En aquest cas els projectors es pengen en barres d'un sistema de portadores i
cada projector s'ajusta mitjançant les barres extensores o pantògrafs a la posició que es vol quan la portadora
no permet d'arribar al punt desitjat. Mitjançant la utilització de sistemes mecanitzats i automatitzats, és possible
de fer canvis d'il·luminació amb una certa rapidesa.



Il·luminació suportada per trípodes. Finalment, aquest mètode d'il·luminació és el més adequat per
aconseguir una il·luminació molt pròxima a l'escena que s'ha de rodar o emetre, perquè utilitza trípodes
lleugers per sustentar els projectors d'il·luminació, és fàcil de reorientar els projectors però no permet fer plans
generals de la seqüència. És un tipus d'il·luminació molt utilitzat en l'enregistrament d'exteriors amb EFP.

En un plató es disposa del decorat, el sistema d'il·luminació, les càmeres i
els micròfons.

És important tenir en compte que en el disseny i la construcció de
decorats cal preveure el compliment de les mesures de seguretat.

En els platós on l'explotació exigeix un canvi de decorats constant, és
aconsellable disposar d'un sistema d'il·luminació basat en portadors.

Les produccions de programes de ficció o dramàtics acostumen a utilitzar
els projectors de llum sustentats en les mateixes parets del decorat i sobre
trípodes.

Els tallers i magatzems 

Alguns centres de producció d'audiovisuals són integrals en el seu concepte i poden disposar de tallers per a la
construcció de decorats.

Es tracta de tres tipus de taller, com a mínim:

Taller de fusters, ja que els decorats de televisió estan construïts bàsicament de fusta.

Taller de ferreria, per poder construir en gran part les peces metàl·liques que suportaran el decorat de fusta.

Taller de pintura, en el qual, i com el nom indica, es duu a terme el procés de pintar cada una de les peces o
el conjunt del decorat, si és possible.

Taller de fusteria. Foto gentilesa TVC

Els magatzems són peces clau en el conjunt logístic de la producció, sobretot quan en un mateix plató es porta a
terme més d'un programa alhora.

Col·laterals al magatzem per guardar els decorats. Hi ha d'haver magatzems d'atretzo. A part del magatzem de
decorats, es disposa de:

Magatzem d'atretzo (s'hi guarden i es gestionen els elements annexos a qualsevol ambientació i que fan que
sigui creïble).

Magatzem de dispositius tècnics (televisors, altaveus, etc.).

Magatzem de vestuari o vestiteca (peces de roba que llueixen els presentadors o els vestits d'època dels
actors i les actrius, etc.).

Magatzem per a cintes (associat al departament de documentació del centre).



És important que en un centre de producció hi hagi espais per als diversos tipus de
magatzems necessaris.

 

Les unitats mòbils de televisió 

Les unitats mòbils de TV es poden definir com la màxima reducció d'equipament amb què és possible fer un
enregistrament o una retransmissió d'un programa de televisió amb diverses càmeres en un lloc exterior al centre de
producció.

 Tipus d'unitats mòbils

La magnitud i les possibilitats i facilitats que ofereix una unitat mòbil són determinades per les dimensions del vehicle
sobre el qual s'ha disposat. Així, doncs, parlem de:

Unitats mòbils petites (amb una dotació de fins a quatre càmeres). 
Unitats mòbils grans (amb dotacions de deu a catorze càmeres).

Les unitats mòbils petites acostumen a muntar-se sobre xassís de furgonetes més o menys voluminoses, segons es
consideri. Pel que fa a les grans, podem distingir fins a tres tipus de disposició diferents, segons el vehicle tractor:

Un primer tipus, no gaire usual (tot i que va ser dels primers a utilitzar-se) seria el carrossat partint d'una
estructura tipus autobús, és a dir, monovolum.

Un segon tipus seria, basat en camions, un carrossat sobre una base estàndard de camió, és a dir, incorpora
solidàriament la cabina de conducció i la caixa on s'ubiquen els controls i els equips tècnics; en aquest cas, el
xassís pot ser de dos o tres eixos. No es considera un vehicle articulat.

Finalment, en tercer lloc hi ha el tipus d'unitat mòbil muntada sobre un tràiler, la unitat tractora del qual és
independent de la caixa; consegüentment, es tracta d'un vehicle articulat.

Ara bé, sempre és possible l'ampliació de la caixa per la part on es disposen els llocs de treball mitjançant l'extensió
d'una part del carrossat de la caixa, cosa que es coneix com la petaca.

 Distribució dins d'una unitat mòbil

Les unitats mòbils es caracteritzen per l'escassetat d'espai que s'ha de distribuir en l'interior. En tots els casos hi ha
dues maneres diferents de disposar l'habitacle o els habitacles en la caixa:

Una, la més comuna, és diversificant l'espai en diverses estances en què es poden dur a terme amb més
comoditat cada una de les activitats que hi tenen lloc: so, enregistrament en magnetoscopi i control tècnic,
realització, control de càmeres, etc.

La segona manera és disposant tots els controls en una sola zona d'activitat, la qual cosa fa més molesta la
producció del programa.

Vista del control de so d'una unitat mòbil. El
control de realització és en segon terme. Foto
gentilesa TVC

Tot seguit descriurem la disposició dins d'una unitat mòbil. Per a això, considerarem una disposició basada en
diversos habitacles. És tal com s'acostuma a plantejar en la major part d'unitats mòbils, siguin del tipus que siguin:



Zona destinada a la realització, amb la taula de mescles de vídeo i el generador d'efectes digitals, el
generador de caràcters i un espai destinat a la direcció i la coordinació del programa. Evidentment, al davant
de tota aquesta disposició hi ha els monitors de visualització de les diverses càmeres, vídeo i altres fonts.

Zona destinada al so. Generalment, acostuma a tenir un cert aïllament acústic, tant per no entorpir el treball
de la resta de l'equip com per poder tractar amb un cert nivell de qualitat els senyals de so.

Depenent de l'envergadura de la unitat mòbil, es pot disposar d'una taula de mescles de so més o menys gran.

També s'ha de considerar que hi ha diverses opcions pel que fa a l'enregistrament del so. Una és enregistrar-lo
en les diverses pistes de les cintes de vídeo en els magnetoscopis. Hi pot haver fins a quatre pistes per cada
cinta.

L'altra, i gràcies a les noves tecnologies, és enregistrar-lo en autèntiques multipistes digitals, que amb la
disminució de volum dels equips a causa de la digitalització permeten d'equipar fins i tot les unitats mòbils
petites amb autèntiques multipistes de vint-i-quatre i quaranta-vuit pistes.

Zona de control de càmera, enregistrament i reproducció de VTR o magnetoscopis. Segons les dimensions
de la unitat mòbil, es pot desdoblar en una, dues o més.

La reproducció alentida de VTR és coneguda com a replay o repetició. S'utilitza, per exemple, en les jugades
interessants d'un esdeveniment esportiu. En executar-lo, l'efecte replay pot tenir diverses velocitats per tal de
poder determinar amb detall alguna acció que ho necessiti.

Lligat d'alguna manera a l'efecte replay, en algunes unitats mòbils es disposa d'una o diverses càmeres
anomenades super slow, que tenen com a propietat característica una obturació diferent i superior a la de la
resta, la qual cosa permet, mitjançant una tecnologia especialitzada, de poder enregistrar cada un dels plans
dels fotogrames de l'obturació sobre el suport magnètic, la qual cosa, portada posteriorment al moment del
replay, permet de veure, amb tota nitidesa, passos del fotograma que amb les càmeres convencionals no és
possible apreciar.

Vista general control tècnic, control de
càmeres i magnetoscopis. Foto gentilesa TVC

Les unitats mòbils, igual que els equips de rodatge o equips lleugers, però en més grau, necessiten un
subministrament elèctric exterior, que pot ser de dos tipus:

Exterior fix d'una xarxa elèctrica. 
Facilitat per un grup electrogen.

És una dada molt important que cal tenir en compte en el moment de localitzar l'esdeveniment a produir, i també la
seva autonomia, partint del consum de la unitat mòbil.

Les unitats mòbils de televisió possibiliten l'enregistrament o
retransmissió d'un programa de televisió amb diverses càmeres, en un lloc
exterior al centre de producció.

Les unitats mòbils petites tenen fins a quatre càmeres i les grans, entre
deu i catorze càmeres.

En una unitat mòbil és diferencien els espais de treball de realització,
control d'àudio, control tècnic i control de càmeres i magnetoscopis.



Equips d'enregistrament de rodatges 

Els equips d'enregistrament de rodatges (EFP o equips lleugers) tenen com a objectiu produir una part o la totalitat del
programa, amb la utilització d'una sola càmera o com a màxim de dues.

Kit bàsic d'un equip EFP: camescopi, trípode,
monitor, micròfon i projector d'il·luminació.
Foto gentilesa TVC.

El desplegament de l'equip bàsic que una producció necessita per sortir a l'exterior és:

Un camescopi (és a dir, el conjunt de càmera i enregistrador o magnetoscopi). 
Un micròfon associat (per a la presa de locució). 
Un kit d'il·luminació (per reforçar la que hi ha, si és el cas, o establir la mínima).

Si l'esdeveniment a realitzar és un programa en directe, cal un equip de comunicació i coordinació amb el centre
de producció i amb el control de realització de l'estudi. Es poden utilitzar comunicacions molt diverses: línies
microfòniques, línies XDSI, fibres òptiques, telefonia mòbil, etc.

Els equips d'enregistrament de rodatges tenen com a missió produir una part del
programa amb la utilització d'una sola càmera o com a màxim de dues.

 

La postproducció 

La postproducció és tot el procés relatiu al muntatge de les imatges (vídeo) i el so (àudio) d'una cinta gravada
prèviament i que pot constituir una part del programa o la totalitat.

Partint d'aquesta definició, podem establir que hi ha dos tipus de postproducció:

Postproducció de vídeo 
Postproducció d'àudio

Avui en dia, en plena transició de l'era analògica a l'era digital, també cal considerar la naturalesa dels senyals i/o
formats sobre els quals és fa el muntatge. Per tant, ens podríem trobar fent una classificació de les sales de
postproducció basant-nos en sales analògiques o digitals, però considerem que aquest aspecte el cobreix
perfectament l'ordenació següent, que es detalla a continuació.

Un cop feta la primera gran classificació, passem a definir dos tipus de sales de postproducció partint del mètode de
treball que es fa servir en cada sala:

 Classificació segons el mètode de treball

Sales d'edició convencional, amb totes les variants (tall, AB roll, edició complexa, etc.). En aquesta tipologia
de sales ens podem trobar amb sales de tecnologia analògica, les quals editen amb formats com el Betacam
SP, el de 3/4 de polzada, etc. Dins d'aquest tipus de sala encara podríem fer una divisió més segons el tipus
de senyals amb què es treballa entre màquines (magnetoscopis). Així, doncs, tindríem que es pot treballar amb
el senyal compost (PAL), el senyal en components (R-Y, B-Y), etc.



Sala d'edició convencional. Foto gentilesa
TVC

Darrerament, les sales convencionals també són digitals, bàsicament perquè els formats amb què s'editen són
digitals: DVC-Pro, DV-Cam, SX, Digital S, IMX, Betacam Digital.

Sales d'edició no lineal en les mateixes modalitats que la classe anterior, però que estan sustentades en
potents ordinadors o conjunts d'ordinadors, que permeten de treballar virtualment sense arribar a dur a terme
el muntatge definitiu fins al final, quan s'han fet tants visionats com han estat necessaris i s'ha corroborat que
és el muntatge correcte.

Sala d'edició no lineal. Foto gentilesa TVC

Dels possibles tipus de sala que es poden trobar, cal identificar la que s'adapti més bé a les nostres necessitats, per
diversos motius: econòmic, complexitat de manipulació, facilitat de disponibilitat, etc. És a dir, s'ha de valorar el tipus
de productes que volem obtenir.

Per exemple, per editar una notícia en un programa informatiu possiblement n'hi ha prou amb una sala d'edició per
tall.

Vegem més detalladament què contenen i quins usos tenen cadascuna d'aquestes sales.

Les sales d'edició convencional

En les sales d'edició convencional es treballa amb dos o tres magnetoscopis reproductors (players) i un magnetoscopi
enregistrador (recorder). L'element que uneix i sincronitza els diversos time codes és l'editor. Aquesta sala pot
incorporar un mesclador de vídeo per suplir o complementar els efectes de mescla i transició que no tingui l'editor, i
un generador d'efectes especials de vídeo. Les sales d'edició convencional també disposen d'altres equips que
permeten que el producte surti totalment acabat i preparat per a difondre'l. Es tracta dels generadors de caràcters i
d'una petita taula de mescles de so.

Pel que fa als magnetoscopis, tant els que s'utilitzen en la postproducció com en els estudis, es pot afirmar que en un
centre de producció d'audiovisuals hi ha la majoria dels formats d'enregistrament sobre cinta. Tot i que, lògicament,
sempre s'aposta pel format de més qualitat, de vegades, per qüestions d'homogeneïtat, necessitats de documentació
o altres motius s'han de combinar diversos formats de cintes. Per això, la majoria de sales tenen la possibilitat d'oferir
formats "a la carta", gràcies als quals es configuren els diversos tipus de magnetoscopis, que acostumen a ser a una
sala centralitzada, segons les necessitats del client.

Les sales d'edició no lineal

Les sales d'edició no lineal han significat un canvi total en la manera de realitzar la postproducció. Permeten d'editar
un programa de manera no seqüencial; és a dir, es pot començar editant la part final del programa, després tornar al



principi, deixar-ho, tornar a la part ja editada i inserir una seqüència nova, etc.

Un altre avantatge importantíssim consisteix en el desplaçament pràcticament instantani d'un punt del programa a un
altre, encara que entre l'un i l'altre hagi passat molt de temps.

La raó és que aquest tipus d'edició es duu a terme sobre suport informàtic. Les diverses peces o seqüències de
programa s'enregistren en el disc dur d'un ordinador o en el conjunt de memòria d'un potent sistema informàtic
controlat per un servidor i unit a diverses sales per una xarxa de fiber channel.

Això fa que l'accés a les diverses seqüències es porti a terme com en un ordinador, amb un accés rapidíssim, que
permet que l'edició no s'hagi materialitzat com a tal, sinó "virtualment", i així es pot visionar com si s'hagués realitzat
gràcies a la velocitat d'accés a cada una de les parts editades.

Una vegada es concreta l'ordre de muntatge, es pot actuar de maneres diverses, també segons com s'hagi fet el
muntatge.

L'edició virtual es pot fer en baixa resolució i, una vegada acabada i partint dels punts d'edició confirmats, obtenir una
EDL (llistat dels punts d'edició), que permet que en un altre moment, i després d'haver tornar a digitalitzar les imatges
(ara en alta resolució, però només les necessàries), s'obtingui una còpia exacta de l'edició, però en qualitat.

Una altra opció és treballar directament en alta qualitat i fer l'edició directament, encara que cal tenir en compte que
tot és virtual i, per tant, sempre es pot modificar a voluntat, segons calgui. En aquest cas, cal dir que potser s'ocupa
més memòria que en l'anterior. Aquesta ocupació de memòria menor en l'edició final de qualitat es pot fer en hores
en què hi hagi més disponibilitat de memòria, i això permet de realitzar més treballs.

Edició convencional enfront d'edició no lineal

Una diferència remarcable entre els dos sistemes, el d'edició convencional i el d'edició no lineal, és que amb el primer
és possible posar-se a treballar immediatament una vegada es disposa de sala, ja que la matèria primera es troba en
cintes que cal introduir en els magnetoscopis i potser caldrà esperar al temps de bobinatge ràpid o rebobinat per
accedir al punt d'edició necessari, mentre que en un sistema d'edició no lineal, en què ja hem comentat que l'accés a
qualsevol punt del material a editar és instantani, resulta que hi ha un pas previ que cal considerar, i és el temps per a
l'abocament del material original en cintes en el sistema de memòria digital. Posteriorment, quan s'ha fet l'edició, cal
tornar a abocar-ne el contingut en un suport cinta.

Actualment hi ha alguns sistemes que permeten de rebaixar el temps d'abocament fins a quatre vegades la velocitat
de reproducció normal. També s'ha de considerar que en sistemes de redaccions d'informatius digitalitzats, quan les
imatges i els sons han entrat en el sistema, ja no en surten, i l'emissió es fa des del mateix sistema digital, cosa que
estalvia el temps d'abocament de sortida d'edició.

En àudio succeeix igual que en vídeo: s'han superat les sales d'edició convencional, en què es processaven els
diversos sons, músiques i efectes sonors mitjançant una taula de mescles de so i una sèrie de dispositius que
permetien d'enriquir les qualitats dels diversos passatges o seqüències editades, tot això amb l'ajuda d'un magnetòfon
multipista. Així es podien anar dipositant sobre les diverses pistes fragments o peces musicals, ajustar-les,
reenregistra-les, etc. Una vegada sincronitzades, es procedia a fer la mescla final i a enregistrar-la sobre les dues
pistes de la cinta del magnetoscopi.

Sala d'edició no lineal de so. Foto gentilesa de
TVC

Amb la revolució digital ha passat una cosa semblant al vídeo: mitjançant sistemes informàtics, es processen els sons
de manera virtual, s'editen, es modifiquen (s'allarga o se'n redueix el temps, etc.).

En un centre de producció que disposi de sales de postproducció d'edició no lineal és possible trobar, com hem



esmentat anteriorment, xarxes fiber channel, que suporten sales de vídeo i àudio alhora, fet que permet en tot cas de
treballar amb el senyal original, sense que s'hagi mogut del sistema, en tots els aspectes: àudio i vídeo.

Detall del conjunt de discos durs que
componen la xarxa de fiber channel d'un
sistema d'edició no lineal de postproducció,
compost per quatre sales de vídeo i tres de so.
Foto gentilesa de TVC

La postproducció pot ser de vídeo o d'àudio.

La postproducció es pot dur a terme en l'entorn analògic o en el digital.
Això ve determinat pel tipus de format de les cintes originals.

La postproducció en sales d'edició convencional és basa en
magnetoscopis analògics o digitals i en un editor que els controla. L'edició
és seqüencial i sobre cinta de vídeo.

La postproducció en sales d'edició no lineal és basa en la utilització de
sistemes informàtics en el procés i el tractament de l'edició tant d'àudio
com de vídeo.

Les sales d'edició no lineal han significat un canvi total en la manera de fer
la postproducció. Permeten dur a terme l'edició d'un programa de manera
no seqüencial; és a dir, tot el muntatge es fa virtualment.

En un centre de producció que disposi de sales de postproducció d'edició
no lineal és possible trobar una xarxa de fiber channel que interconnecta
totes les sales de vídeo i àudio alhora.

La producció de programes de ràdio 

Introducció i estructura general d'una emissora de ràdio 

Per fer una descripció dels mitjans tècnics que calen per tal de produir un programa de ràdio, plantejarem l'existència
d'un programa fictici en la realització del qual s'utilitzin els recursos més comuns en aquest tipus de mitjà.

Es tractaria d'un programa de directe, de tipus magazine, que es faria en un estudi de l'emissora. El programa
inclouria una secció enregistrada prèviament a l'exterior i postproduïda a l'emissora. Durant el directe, en què
intervindrien un presentador i alguns contertulians, s'entrarien trucades dels oïdors i hi hauria, a més, una entrevista
amb un convidat, al seu despatx, fora de l'emissora.

Desglossem el conjunt en cinc petites produccions:

Entrevista exterior prèvia. Enregistrament i postproducció. 
Connexió exterior amb el convidat. 



Producció del programa.

Hem de revisar per a cada una els mitjans tècnics necessaris per a dur-les a terme.

 Estructura general d'una estació de ràdio

Actualment, les estacions de ràdio s'estructuren entorn de sistemes digitals de gestió de continguts d'àudio. Els
diversos continguts que integren l'emissió de la cadena, el material d'arxiu, la publicitat, i també el material en
elaboració, es dipositen com a fitxers digitals dins d'un sistema centralitzat, que disposa d'un programari de gestió i
d'unes pantalles d'accés que permeten de compartir els continguts entre les diverses seccions de l'emissora.

En el diagrama de la figura anterior podem apreciar aquest tipus d'estructura. L'estació representada està composta
per:

Un control central, on se supervisa el conjunt i es monitoritzen i ajusten els senyals interiors de l'estació i els
d'entrada i sortida que uneixen l'estació a la xarxa de distribució i difusió dels senyals. El control central també
s'ocupa de les tasques de continuïtat de l'emissió, i encadena els diversos senyals que formen la programació
diària; en directe des dels estudis o bé enregistraments des de continguts emmagatzemats en el gestor
centralitzat.

Un conjunt d'estudis, amb els seus locutoris. S'hi elaboren els diversos continguts que constitueixen la
programació. S'hi introdueixen veus i entrevistes, es duen a terme tasques de postproducció i s'introdueixen
músiques, efectes, etc. Poden treballar en directe o simplement preparant continguts que s'emetran
posteriorment. Aquests estudis estan connectats al control central per a l'entrada i la sortida de senyals en
directe i al gestor de continguts per accedir a material preenregistrat o d'arxiu, o bé per emmagatzemar el
resultat del treball.

El sistema centralitzat de gestió de continguts, connectat a tots els estudis de la casa i al control central. La
gestió, introducció, recuperació i operació amb els continguts en sistemes d'aquest tipus és cada vegada més
senzilla i intuïtiva. Operen amb pantalles i ordinadors connectats en xarxa, permeten el treball en entorns
Windows i poden també admetre la gestió remota.

El sistema d'emmagatzematge es planteja de manera centralitzada en un servidor de continguts d'àudio
de diversos tipus (publicitat, efectes, talls de veu, programes preenregistrats, etc.) al qual poden accedir
tots els terminals (tant reproductors com enregistradors) de manera simultània.

El conjunt té dues funcions bàsiques: la de gestió i emmagatzematge de fitxers d'àudio i la de suport d'una
base de dades que permet de catalogar i gestionar els fitxers.

Una xarxa i una infraestructura informàtica que permeten als redactors i altres professionals de l'estació un
accés àgil i immediat als continguts disponibles a través del seu PC de treball.



Estudi típic de ràdio. Foto gentilesa de
Catalunya Ràdio.

 El control i l'emissió del programa

Els diferents continguts o programes que formen l'emissió d'una estació en un moment determinat són subministrats
directament des d'un estudi de ràdio (si el programa és en directe) o bé des d'un sistema d'accés automatitzat als
continguts emmagatzemats en la memòria central.

En aquest segon cas, els tècnics especialitzats de l'emissora, amb un sistema de pantalles de control i un programari
especialitzat per a l'automatització d'emissores, introdueixen o supervisen la introducció de l'escaleta de continguts
dins del sistema, programa a programa, més la publicitat, els separadors etc. Una vegada introduïda aquesta
escaleta, les durades, etc., el sistema d'automatització s'encarrega d'emetre'ls automàticament i d'acord amb les
especificacions subministrades per l'operador.

Pantalla d'interfície d'un sistema de gestió de continguts per a estació de ràdio

Aleshores el contingut del programa és conduït per radioenllaç o per fibra òptica des de les instal·lacions de l'estació
fins al centre emissor (cas d'una emissora local), o bé fins al punt d'injecció en la xarxa de distribució i transport. Des
d'aquí es difon al públic per l'emissora. El sistema de gestió de continguts també és una eina útil per a la gestió, la
introducció i la publicació de continguts de ràdio a Internet.

Juntament amb el senyal del programa, l'estació de ràdio també subministra els diferents continguts i dades que
configuren la informació del canal RDS.

Les emissores de FM, a més de la programació d'àudio, incorporen en el senyal de RF continguts addicionals senzills,
codificats i en format digital. El sistema conegut com a RDS (radio data system) permet de col·locar l'identificador de
l'emissora, el nom del programa que és en l'aire i algunes notes d'interès. La capacitat és molt baixa, d'unes vint
paraules per minut.



Els mateixos tècnics especialitzats poden supervisar en tot moment el senyal emès i el senyal rebut de l'aire a fi de
detectar i corregir els errors o anomalies del conjunt. Aquesta supervisió es pot dur a terme en forma presencial o, en
alguns casos, si el sistema de gestió ho permet, en forma remota.

El control central i la connexió amb la xarxa

A més dels estudis i de l'equipament de què parlarem en els capítols següents, en l'estructura de l'emissora cal
destacar dos capítols importants: el del control central de senyals i el de la connexió amb la xarxa de difusió.

El primer, el control central, és el punt de l'estació en què es concentra l'operació i la gestió tècnica del conjunt. Per
mitjà d'equips d'ajustament i de mesura des d'aquest punt, els tècnics:

Supervisen i mantenen l'operació del sistema.

Vigilen la qualitat tècnica dels continguts.

Monitoritzen i ajusten els senyals d'entrada, sortida i els processos intermedis.

Duen a terme les funcions de continuïtat de l'emissió en els moments d'emissió de programes enregistrats.

S'encarreguen del control tècnic i la supervisió de les línies i els senyals ocasionals i permanents d'entrada i
sortida de l'estació (connexions amb auditoris, estadis de futbol, directes, etc.).

La qualitat tècnica dels continguts, els senyals, etc.

En aquest control és on se situa normalment el punt de connexió entre l'estació de ràdio i la xarxa de distribució.
Aquesta connexió sol ser bidireccional.

Control central d'una emissora de ràdio. Foto
gentilesa de Catalunya Ràdio.

Des de l'estació fins a la xarxa s'envien:

El senyal de programa (que pot ser més d'un quan hi ha programació desconnectada). 
Senyals tècnics de supervisió i control. 
Les informacions que s'introdueixen en el sistema RDS. 

Des del centre de xarxa cap a l'emissora s'envien fonamentalment els senyals corresponents a connexions exteriors
que passen per la xarxa.



Actualment, les estacions de ràdio s'estructuren entorn de sistemes
digitals de gestió de continguts d'àudio.

Aquests sistemes disposen d'un programari de gestió i d'unes pantalles
d'accés que permeten de compartir, gestionar i treballar aquests
continguts entre les diverses seccions de l'emissora.

Els diversos estudis i els llocs de treball dels professionals estan
permanentment connectats a aquest gestor de continguts.

El control central és el punt de l'estació on es concentra l'operació i la
gestió tècnica del conjunt.

En aquest control és on se situa normalment el punt de connexió entre
l'estació de ràdio i la xarxa de distribució.

Preparació del programa 

En aquest apartat descriurem els mitjans tècnics que s'utilitzen regularment en les fases de preparació d'un programa
de ràdio. En aquest cas concret, aquesta preparació consisteix en l'enregistrament d'una entrevista amb un
personatge, en la qual posteriorment introduirem músiques, efectes i material d'arxiu.

El resultat d'aquesta fase de producció el dipositarem en el sistema centralitzat de gestió de continguts perquè es
pugui incorporar posteriorment en el programa en el moment de l'emissió.

 L'enregistrament exterior

L'equipament que s'utilitza habitualment per a l'enregistrament d'una entrevista fora de l'emissora està compost de
micròfons, un element d'ajustament i mescla de senyals, un magnetòfon o altres elements d'enregistrament i equips
de monitoratge.

Els micròfons

En el cas de preses de so per a ràdio en exteriors, s'han de superar, entre d'altres, tres problemes importants: el
possible soroll d'ambient, l'acústica de la sala i la diferència de nivells.

Tot i que s'ha de personalitzar cada situació, en línies generals i per a un propòsit com el que hem plantejat, el
micròfon que s'ha de fer servir hauria de ser direccional, dur i preferentment dinàmic.

El concepte direccional fa referència a la sensibilitat del micròfon per a la captació de sons que procedeixen una
determinada direcció i la capacitat per rebutjar altres sons, no volguts, que procedeixen d'una altra direcció. Sota
aquest punt de vista els micròfons se solen classificar en quatre categories:

Onmidireccionals. Capten els sons amb la mateixa sensibilitat, independentment de la direcció de la font
sonora.

Cardioides o unidireccionals. Tenen més sensibilitat respecte de sons que procedeixen d'una font sonora
situada en direcció frontal.

Hipercardioides. Tenen un nivell de direccionalitat molt acusat i una alta capacitat per rebutjar sons procedents
de fonts sonores situades fora de l'eix principal.

Bidireccionals. Amb sensibilitat per captar sons procedents de punts situats en l'eix principal, tant de la part
frontal com posterior.



Diagrames polars de micròfons; cardioide, bidireccional, omnidireccional i hipercardioide.

El concepte de duresa fa referència al fet de si el micròfon té més o menys sensibilitat per captar sons. Un micròfon
dur és un element poc sensible, que necessita un nivell de pressió sonora relativament alt per excitar-se. Una altra
utilització típica de micròfons d'aquest tipus és per captar àudio procedent d'instruments musicals molt sonors.

En el cas d'entrevistes, s'ha d'utilitzar en una posició relativament pròxima a la boca de l'entrevistat. En aquesta
posició, un micròfon dur capta la veu correctament i no satura. D'altra banda, és poc sensible a altres sons ambients o
a la mateixa reverberació de la sala.

En el micròfon dinàmic, el so es capta a partir d'una petita bobina situada en un camp magnètic que recull el
moviment del diafragma. En moure's dins del camp, origina un corrent proporcional a la velocitat de desplaçament
(vegeu diagrama).

Diagrama general de l'estructura d'un micròfon
dinàmic de bobina i mostra de micròfon dinàmic:
Sennheiser E-845.

Aquest és un tipus de micròfon dels més utilitzats, perquè és senzill, de baix cost, robust i difícil d'avariar, la qual
cosa, a més, el fa molt útil per a exteriors.

Dispositius d'enregistrament i elements complementari

Per a l'enregistrament d'exteriors del tipus que estem exposant, en què recollim una entrevista o unes declaracions,
es poden fer servir diversos elements, segons la producció.

Per recollir declaracions, rodes de premsa estàndards i entrevistes informals, s'acostumen a utilitzar magnetòfons
senzills de mà amb entrada per a micròfon exterior, tant si és sobre cinta de tipus casset com sobre els moderns
enregistradors digitals minidisc, o bé enregistradors digitals sobre targetes de memòria.



Gravador analògic portàtil estèreo sobre
cinta NAGRA IV-S i gravador de mà
digital sobre targeta de memòria de tipus
flaix, també de NAGRA.

Per a entrevistes en profunditat, en les quals es vulgui ressaltar la figura de l'entrevistat o que tinguin una especial
rellevància cultural o social, acostumen a utilitzar-se elements d'enregistrament sobre cinta de tipus NAGRA (vegeu
figura), analògica o digital, o bé equips d'exteriors de nova generació que enregistren sobre disc.

En aquests casos, és important que l'equip també incorpori un petit mesclador d'àudio, que permet d'ajustar nivells,
equalitzar mínimament i mesclar.

Un altre aspecte important de les noves generacions d'elements d'enregistrament digital el constitueix el mateix
format d'enregistrament. La gran majoria d'emissores disposen de sistemes centralitzats de gestió de continguts en
forma digital; és convenient i molt útil en aquests casos que els formats en què s'enregistra en exteriors coincideixin
amb els del sistema. L'ús de formats comuns ens permet de fer abocaments i treballs d'edició amb més facilitat i amb
menys pèrdues de qualitat.

Un format típic de gestió de continguts àudio en emissores és l'MPEG1 Layer2.

A més dels micròfons i dels dispositius d'enregistrament, l'equip que es desplaça fora de l'emissora per a aquest tipus
de preses acostuma a complementar l'equip amb elements de monitoratge (tipus auriculars i baffles actius) i de
comunicacions.

 El treball de preparació a l'estudi

Seguint amb la seqüència de producció del programa fictici que ens serveix de referència, el pas següent consisteix a
editar els continguts de l'enregistrament exterior, a fi de recollir els talls més interessants, afegir-hi comentaris,
músiques i fer mescles. El resultat d'aquest treball queda dipositat en el sistema centralitzat de gestió de continguts,
preparat per al llançament durant la producció/emissió del programa en directe del qual forma part.

Aquesta tasca es fa a l'estudi. Hi disposem de:

Elements de lectura del material d'exterior, en magnetòfons o bé en sistemes digitals. En aquest segon cas, la
lectura coincideix amb la incorporació dels continguts en la memòria central.

Elements d'accés a les músiques, separadors, publicitat que vulguem incorporar en la nostra edició.
Antigament, aquests elements estaven sobre cinta o cartutxera. Avui en dia s'incorporen en el sistema
centralitzat de continguts i s'hi accedeix per la xarxa.

Un petit locutori des d'on podem incorporar noves veus o nous comentaris en els continguts.

Mesclador d'àudio, per ajustar nivells i fer transicions i mescles.

Elements de monitoratge acústic i tècnic que ens permetin de verificar i controlar la qualitat tècnica del treball.

Sistemes d'enregistrament i emmagatzematge del treball. Antigament, sobre cinta o sobre cartutx i, en
l'actualitat, sobre el sistema centralitzat de gestió de continguts.



Estudis de ràdio. El segon es basa en
elements digitals. Foto gentilesa de Catalunya
Ràdio.

L'equipament que s'utilitza habitualment per a l'enregistrament d'una
entrevista fora de l'emissora està compost de micròfons, un element
d'ajustament i mescla de senyals, un magnetòfon o altres elements
d'enregistrament i equips de monitoratge.

Tot i que s'ha de personalitzar cada situació, en línies generals i per a un
propòsit com el que hem plantejat, el micròfon que s'ha de fer servir hauria
de ser direccional, dur i preferentment dinàmic.

Per recollir declaracions, rodes de premsa estàndards, entrevistes
informals, etc. s'acostumen a utilitzar magnetòfons senzills de mà amb
entrada per a micròfon exterior, tant sobre cinta de tipus casset com els
moderns enregistradors digitals minidisc o enregistradors digitals sobre
targetes de memòria.

Per a entrevistes en profunditat, en les quals es vulgui ressaltar la figura
de l'entrevistat o que tinguin una especial rellevància cultural o social,
acostumen a utilitzar-se elements d'enregistrament sobre cinta de tipus
NAGRA (vegeu figura), analògica o digital, o bé equips d'exteriors de nova
generació que enregistren sobre disc.

Seguint amb la seqüència de producció del programa fictici que ens
serveix de referència, el pas següent consisteix a editar els continguts de
l'enregistrament exterior, per tal de recollir els talls més interessants,
afegir-hi comentaris, músiques i fer les mescles.

El programa de ràdio 

En aquest apartat descriurem els mitjans tècnics que s'utilitzen regularment en la producció d'un programa de ràdio.
El nostre programa fictici és en directe, amb un presentador i alguns convidats, i en el qual hi haurà una entrevista
amb un enllaç i algunes trucades. Durant el programa també s'emetran músiques, preenregistrats, etc.



 Locutori i estudi

Per a la producció d'aquest tipus de programes, les estacions de ràdio disposen de locutoris associats a estudis.
Aquests locutoris estan equipats amb una senzilla instal·lació composta per un conjunt de micròfons (un per convidat,
més el del presentador) i un sistema de monitoratge i escolta amb cascs i caixes acústiques.

Locutoris de ràdio. El segon es basa en
elements digitals. Foto gentilesa de
Catalunya Ràdio. 

Aquesta instal·lació bàsica es complementa amb elements d'accés a la informació i a continguts a partir d'ordinadors
o monitors de vídeo (vegeu imatge adjunta).

Tot i que la infraestructura acústica dels locutoris de ràdio és bona, durant la producció del programa es produeixen
regularment sons no desitjats difícils de controlar (pas de fulls, moviments dels convidats, entrades a l'estudi, etc.),
motiu pel qual molt sovint es trien per a aquests locutoris micròfons durs i direccionals. Un micròfon típic per a
aquestes aplicacions és, per exemple, el de la figura, com el Senheisser model 441; es tracta d'un micròfon dinàmic,
molt direccional, de bons resultats per a aplicacions de veu.

També hem de tenir en compte que les especificacions d'infraestructura acústica i les necessitats operatives d'un
locutori de ràdio fan que, en la pràctica, tingui unes prestacions finals molt diferents de les corresponents a un estudi
d'enregistrament, per la qual cosa els micròfons de treball per al primer s'han de triar tenint en compte aquestes
característiques diferencials.

Micròfon Senheisser 441

L'estudi de ràdio

Tot i que la funció és una mica diferent, l'estructura de l'estudi per al programa en directe és semblant a la que hem
plantejat en el nucli anterior. En aquest cas, es tracta de barrejar en un únic programa els continguts del locutori, els
preenregistrats (publicitat, músiques, separadors i entrevistes o documents que tinguem preparats per al nostre
programa) i les possibles connexions en directe. El resultat del treball s'emet en directe. Per a aquestes tasques hem



de disposar del següents (vegeu gràfic adjunt):

Elements d'accés a les músiques, separadors, publicitat que vulguem incorporar al nostre programa.
Normalment es fan servir dues unitats d'accés al sistema de gestió de continguts digitals (1).

Mesclador d'àudio, per ajustar nivells i fer transicions i mescles. Amb capacitat per introduir configuracions amb
trameses i retorns per fer programes amb connexions exteriors (2).

Elements de monitoratge acústic i tècnic que ens permetin de verificar i controlar la qualitat tècnica del treball
(3).

Infraestructura i connexions que ens permetin de rebre, pel control central, enllaços en directe dels entrevistats
que estan fora de les instal·lacions.

Equips que ens permetin d'entrar comunicacions telefòniques exteriors. Normalment s'utilitzen equips que
permeten de gestionar quatre trucades simultànies.

Equips de comunicacions per coordinar amb els equips exteriors que treballen fora de l'emissora.

Equipament per enviar, pel control central, el nostre senyal de programa cap a la xarxa de transport i difusió del
senyal ràdio.

Imatge típica d'un estudi de ràdio.

En alguns estudis d'emissores podem trobar configuracions en què el locutori i l'estudi es confonen en una mateixa
unitat. Aquest tipus de configuració s'utilitza fonamentalment per al treball en informatius i per a les estacions
radiofórmula. En aquest cas, el locutor compatibilitza la tasca de comunicació amb el públic amb l'operació de
l'equipament de l'estudi (vegeu imatge adjunta).

El locutori i l'estudi es fonen en una mateixa
unitat. Foto gentilesa de Catalunya Ràdio.

 La producció en exteriors

Per a la producció de programes de ràdio en exteriors necessitem fonamentalment equipament per generar el senyal
del programa i transmetre'l a l'emissora i, finalment, equip de comunicacions per tal de coordinar-se amb l'emissora.

La base per generar el senyal de programa està constituïda pel següent:

Un joc de micròfons. En aquest cas mantenim la línia de treball amb micròfons dinàmics.

Una petita consola per al treball en exteriors. Portàtil, sobre bateries, amb una configuració de quatre o sis
canals. Aquestes consoles també van equipades per a la producció d'un canal de retorn, que serveixi de
referència al presentador i als entrevistats, i per gestionar un senyal d'ordres procedent de l'emissora.



Elements de monitoratge, altaveus i auriculars. Prepara l'escolta del programa, del senyal del retorn de
l'emissora i dels senyals d'ordres per a coordinar-lo.

Elements auxiliars. Bateries, cables, suports, etc.

En alguna produccions d'exteriors, especialment complexes, tot aquest equipament s'instal·la en un vehicle equipat
especialment per a aquesta funció. Això ens permet de treballar amb elements més complets, un mesclador
prestacions més importants, d'aïllar la posició del tècnic de so, d'utilitzar monitors més potents, etc. En la imatge
adjunta es pot veure una de les unitats mòbils exteriors de què disposa Catalunya Ràdio, a Barcelona, per a aquesta
finalitat.

El locutori i l'estudi es fonen en una mateixa
unitat. Foto gentilesa de Catalunya Ràdio.

Transport del senyal fins a l'emissora

En els casos en què és important aconseguir àudio de bona qualitat, el transport del senyal produït fins a l'emissora,
per a incloure'l dins del programa de ràdio general, s'ha fet tradicionalment amb enllaços de ràdio. Per això, l'equip
desplaçat disposa d'una emissora que treballa en la banda de 400 MHz o en la de 800 MHz. En altres tipus de
produccions en què no és possible aquest tipus de connexió, també s'ha utilitzat la línia telefònica (convencional o
dedicada), però els nivells de qualitat sempre han estat molt per sota de la que s'aconsegueix amb l'enllaç.

Aquesta emissora de radiofreqüència està instal·lada normalment en un vehicle preparat amb aquesta finalitat i que té
un dispositiu especial sobre bateries i un conjunt pal/antena. Per poder enviar aquest senyal de radiofreqüència a un
punt d'entrada de la xarxa de treball que utilitza l'estació, cal que l'antena situada en el vehicle tingui visió directa amb
el centre receptor. Per a això, s'opera amb el conjunt pal/antena, que facilita aquesta tasca (vegeu diagrama adjunt).

La connexió amb un senyal exterior per un enllaç

En aquests casos el senyal de retorn des de l'emissora per al seguiment general del programa s'acostuma a rebre
directament a través d'un petit receptor. També és habitual rebre senyals d'ordres per a la coordinació amb l'emissora
per mitjà de comunicació telefònica.

El desplegament de les noves línies digitals de telefonia i, més concretament, de les anomenades línies XDSI, permet
noves possibilitats per establir, amb bons nivells de qualitat, aquest tipus de connexions exteriors. En el mercat
professional han aparegut tota una família d'equips de comunicacions que permeten de transportar senyals de
qualitat, amb amplades de banda de l'ordre dels 15 KHz sobre trames de 64 Kb/s. Aquests equips també incorporen
la possibilitat d'incloure canals de retorn o ordres; en aquest cas, el nivell de qualitat per a aquests canals és més
baix, amb una banda passant de l'ordre de 3 KHz (semblant a la de la línia telefònica convencional).



Activitat

Localitzeu en la nostra ciutat el punt o els punts d'injecció en xarxa de les emissores de ràdio que hi operen.
Segurament coincideixen amb el punt on se situa l'emissora principal.

Per a la producció del programa en directe, amb convidats, les estacions
disposen d'estudis amb locutori.

Aquests estudis incorporen equips d'accés a continguts, monitors,
mescladors, etc. També permeten l'entrada de senyals exteriors i de
connexions telefòniques.

La producció en exteriors requereix un equipament mínim, amb
microfonia, mescladors, monitors, etc. També calen connexions per
obtenir un senyal de retorn i un senyal d'ordres.

El transport entre el punt on es produeix el senyal i l'estació de ràdio s'ha
fet amb enllaços per ràdio. Últimament també han aparegut al mercat
equips per transportar senyal de ràdio per línies XDSI.

L'edició de programes 

Edició d'imatge i so sobre plataforma digital 

L'aparició, l'any 1988 dels primers sistemes d'edició no lineal, va significar un avenç respecte als sistemes d'edició
exposats anteriorment. El procés de conversió analogicodigital dels senyals i el seu posterior emmagatzemament en
unitats de disc ha dinamitzat els processos de postproducció en vídeo al mateix temps que els ha apropat als
mètodes d'edició cinematogràfica.

 Edició no lineal (accés aleatori)

Mentre que en l'edició lineal el muntatge a la cinta màster s'ha d'ordenar des del principi i fins al final, l'edició no lineal
ofereix a l'usuari un esquema de treball en què no és necessari seguir una pauta concreta en l'ordenació del material.

L'edició no lineal, doncs, reuneix les condicions del muntatge en cine (accés aleatori a les imatges) i la rapidesa de
gestió de dades que proporcionen els ordinadors (vegeu editatge per mescla).

En primer lloc, i per a aconseguir les condicions d'accés aleatori a les imatges, els diferents fragments de vídeo i
àudio, i també el codi de temps, es digitalitzen i, posteriorment, són transferits com a arxius digitals a les unitats de
disc dur de l'ordinador. Quan es vulgui introduir material provinent d'un altre equip digital s'utilitzarà la connexió digital
destinada a aquesta finalitat.

Paral·lelament a l'abocament d'imatges i so (de dos a quatre canals simultanis) al disc dur de l'ordinador, el sistema
permet, mitjançant el teclat, fer un etiquetatge de cada un dels clips: cinta original, descripció de la imatge,
observacions, etc.

Des d'aquest moment, la unitat d'edició està preparada per a l'accés instantani i en qualsevol ordre a cada un dels
fragments seleccionats (clips).

Durant l'operació de visionat de qualsevol fragment, el disc dur de l'ordinador interpreta les ordres que conté l'EDL
(nom del fitxer, TC, etc.) i fa una lectura ordenada dels fitxers d'imatge i so que conté.

En la fase d'abocament del material des d'un magnetoscopi reproductor, i tenint en compte
la capacitat del disc dur del sistema no lineal, es poden triar diferents valors de resolució



de la imatge.

 

Gràcies a l'accés aleatori, aquest tipus d'edició evita els lapses de temps invertits en l'edició lineal, que necessita
desplaçar-se seqüencialment a través del material per localitzar una imatge o seqüència concreta.

Interfície del sistema. Timeline

A la pantalla del sistema hi ha tres àrees ben diferenciades; una primera finestra 3 x 4 presenta la imatge original
(clip) seleccionada (monitor de previ); a la dreta d'aquesta, en una segona finestra (monitor de programa) de les
mateixes característiques que la primera es visualitza l'edició. Una barra de desplaçament situada a la part inferior de
les finestres permet desplaçar-se en el temps al llarg del segment d'imatge seleccionat. Cada finestra té un encaix on
es representen les funcions pròpies de qualsevol magnetoscopi (reproducció o play, rebobinatge ràpid o rew,
avançament ràpid o fast forward, punt d'entrada o entry in, punt de sortida o entry out, etc.). Aquestes funcions també
es troben disponibles des del teclat de l'ordinador.

A la part inferior de la pantalla se situa la línia de temps (timeline), que és la representació gràfica de tota l'estructura
del programa màster. La línia de temps inclou informació iconogràfica i alfanumèrica sobre les propietats i atributs de
les seqüències editades que conté (descripció de la imatge, cinta original, tipus de transició, tractament de la imatge,
etc.).

Per regla general els sistemes d'edició no lineal contenen un o més timelines per representar l'esquema de muntatge
de la seqüència. Els timelines generats, el nombre dels quals augmenta, en vertical, en funció de la complexitat
requerida per l'usuari, serveixen per a representar les diferents capes de vídeo i àudio (canals) amb les respectives
transicions entre aquestes.

A elecció de l'usuari, el timeline pot incorporar un fotograma representatiu de cada un dels clips que conté i, per a dur
a terme operacions d'edició que necessitin de precisió, també es pot personalitzar augmentant la proporció horitzontal
d'una determinada seqüència i/o la proporció vertical de les diferents capes de vídeo i àudio que són utilitzades.

Operació del sistema

En l'edició no lineal els segments carregats anteriorment al disc dur poden ser copiats, esborrats, inserits, extrets i/o
moguts al llarg del timeline. En termes generals, el treball amb un editor no lineal s'assembla a procés d'edició de
textos amb un programari de tractament de textos avançat.

El teclat s'adapta a les funcions d'edició i també aprofita la disposició alfanumèrica de les tecles per a l'entrada de
dades (TC, etiquetatge de clips, tituladora, etc.).

Un quadre complet de senyal vídeo a plena resolució ocupa 1,24 MB de memòria. Un
segon d'àudio capturat a una freqüència de mostreig de 48 kHz ocupa 96.000 bytes.

 

Una vegada seleccionat un fragment (punt d'entrada – punt de sortida) del clip original, la seva incorporació al
muntatge final es redueix solament amb arrossegar-ho, amb ajuda del ratolí, fins al punt triat del timeline.(igual que
succeeix amb les marques de tabulació en un processador de textos, una marca guia situada en el timeline facilita la
col·locació del segment seleccionat).

De la mateixa manera, i per mitjà de diferents menús desplegables que inclou el sistema, es poden afegir efectes a
les imatges: fosos, keys, generació i inserció de caràcters gràfics, correccions de color, i també moviment i variació
de la imatge respecte a les proporcions de la pantalla (efectes bidimensionals).

Els sistemes no lineals també inclouen eines per a l'equalització del so i l'aplicació de determinats efectes que en
l'edició lineal quedaven relegats a la fase final, durant la postproducció d'àudio.

El sistema també conté ajustos per a equilibrar tant el senyal de vídeo com el d'àudio de qualsevol clip, operació que
s'efectua amb el teclat o el ratolí al mateix temps que es visualitzen les formes d'ona dels senyals (oscil·loscopi,
vectoscopi i vúmetre, respectivament).

Quan un sistema lineal no permet la realització d'efectes en temps real, utilitza la memòria temporal per a aplicar
l'efecte als fotogrames triats i deixar-ho llest per al seu visionat. L'ordinador haurà de fer un render (càlcul i execució
de l'efecte) i abocar el resultat al disc dur per poder reproduir l'efecte en temps real . Durant l'execució d'un render el
sistema no permet que l'usuari faci cap tipus d'operació.



Quan es decideix de fer un render, la majoria de sistemes mostren a la pantalla el temps estimat que invertiran en la
realització del càlcul; a partir d'aquest moment l'usuari té dues opcions, confirmar la realització del render o deixar-ho
per a més tard i ordenar la realització de tots els renders al final del muntatge.

Acabat l'editatge, es procedeix a l'abocament del producte acabat. Per a això el disc dur reprodueix els fitxers dictats
per l'EDL i el senyal de vídeo digital resultant es grava en suport analògic o digital segons requeriments de producció.

Finalment, la llista d'edició es pot carregar en un disquet de 3 ½ polzades per si, en el futur, es necessita rectificar el
contingut del programa màster obtingut o per si se'n necessiten més còpies.

 Edició sobre PC i sobre Macintosh

En poc temps, els sistemes d'edició no lineals, a causa de l'augment de la velocitat de processament i a l'augment de
capacitat dels discos durs, han aconseguit alts nivells de rendiment.

A continuació s'enumeren els sistemes d'edició no lineal més comunament utilitzats i que corren sobre plataforma PC
o Macintosh.

Programaris més comuns. Algunes característiques

Media Composer (Avid)

Té les característiques següents:

S'implanta sobre plataforma Power Macintosh i inclou dos monitors com a interfície de treball. Té una targeta
digitalitzadora Vista +.

Algorismes de compressió d'imatge JPEG.

Memòria d'emmagatzemament fins a set discos durs d'1,2 GB (permet d'emmagatzemar fins a trenta hores).

Inclou el programa Medialog per a fer el llistat de Time Code previ a la digitalització. El llistat es pot fer, durant
el visionat de les imatges, amb ordinador o PDA.

Té entrades de senyal per components, vídeo compost, S-vídeo i digital sèrie.

Compatibilitat amb fitxers Pict, Pic, Quick time.

Fins a vint-i-quatre capes per a la composició d'imatges.

Entre altres efectes fa transicions, keys, correcció de color, generador de caràcters, efectes en 2D, etc.

Opció multicàmera amb reproducció de quatre imatges i commutació entre aquestes en temps real.

Programari Pro Tools d'àudio amb vint-i-quatre pistes virtuals. Solament es poden llegir quatre pistes
simultànies. La visualització del mesclador mitjançant codi de colors permet construir la banda sonora
definitiva. Qualitat de so CD.

La gamma de Media Composer va des del model més bàsic (Media Composer 1000) fins al model 9000 que pot
treballar amb tres capes en temps real i posseeix el tipus d'edició denominat intra-frame, que utilitza subcapes de
vídeo, per a la realització d'animacions amb elements gràfics i màscares creats amb ajuda de programari auxiliar
tipus Photoshop.

El Media Composer 9000 NT corre sobre plataforma Windows NT i sobre Macintosh (G4).

El sistema Symphony és similar al model 9000, però corre sobre Windows NT.

Media Composer posseeix l'arquitectura oberta de manera que qualsevol sistema pot acceptar diversos connectors
per al tractament digital d'imatge i so: Transjammer, Ultimatte, Boris FX, Ice fx, etc.

Edit (Discreet Logic)

L'admet el PC, concretament Windows NT. Té les característiques següents:

Té entrades de senyal de vídeo per components, vídeo compost, S-vídeo, digital sèrie i Firewire.

És compatible amb fitxers de vídeo AVI i fitxers d'imatge TGA, TIFF, GIF, JPEG, etc.



Entre altres efectes, fa transicions, claus (keys), correcció de color, generador de caràcters, efectes en 2D, etc.

El model inferior de la gamma treballa en temps real amb dos canals de vídeo, una pista d'efectes en 2D i una
pista complementària per a la incrustació d'elements gràfics.

El model superior afegeix a l'anterior una segona pista per a elements gràfics i la possibilitat d'incorporar, en
temps real, efectes digitals a les imatges o al grafisme.

Amb llançament de renders hi ha la possibilitat de compondre fins a noranta-nou capes.

Programari Boris FX d'àudio amb quaranta-vuit pistes.

Media 100 (Media 100 Incorporated)

L'admet la plataforma Macintosh. Té les característiques següents:

Té entrades de vídeo per components, vídeo compost i S-vídeo.

És compatible amb fitxers de vídeo AVI i fitxers d'imatge TGA, TIFF, GIF, JPEG, etc.

Fa encadenaments, sobreimpressions, correcció de color, generador de caràcters, efectes en 2D, etc.

Desenvolupament en quatre pistes de vídeo: dues d'aquestes permeten la mescla en temps real mentre que
les dues restants són destinades a creació d'efectes digitals i incrustació de gràfics i títols respectivament.

Vuit pistes de mescla d'àudio.

Finalment hem d'esmentar Premiere (Adobe) i Final Cut (Apple), dos paquets de programari per a l'edició lineal que
són més econòmics que els anteriors, però l'ús dels quals també està obert al camp professional. Mentre que el
primer té versions per a ser instal·lat sobre plataforma PC o Macintosh, el segon funciona exclusivament sobre
Macintosh.

 Edició compartint continguts en xarxa

El principal inconvenient que presenten els sistemes digitals d'edició no lineal és la necessitat de grans quantitats de
memòria capaç d'emmagatzemar els arxius de vídeo i àudio.

Per a centralitzar la memòria en una xarxa d'ordinadors apareixen, al començament dels anys noranta, els servidors
de vídeo (media servers), dispositius d'emmagatzemament d'arxius multimèdia amb qualitat d'emissió. Els discos
magnètics instal·lats als servidors de vídeo permeten d'alliberar espai als discos durs dels ordinadors estacionaris
connectats en xarxa.

La principal aplicació d'aquests sistemes la trobem en la producció electrònica de notícies per al mitjà televisiu.

També hi ha la possibilitat, mitjançant mòdems de banda ampla i des de qualsevol localització, de connectar-se al
servidor de vídeo i descarregar els seus continguts per a procedir posteriorment a la seva edició multimèdia.

Producció electrònica de notícies

Per a la producció digital de notícies, les imatges i el so s'envien des del servidor de vídeo central als servidors de la
redacció. Des dels ordinadors de la redacció, els periodistes, i els altres usuaris de la xarxa, tenen accés simultani al
material que contenen els servidors. Amb l'augment dels servidors a la xarxa augmentarà la potència del sistema. El
terme anglosaxó acceptat per a denominar la xarxa de producció digital de notícies és LAN (local area network, 'xarxa
d'àrea local').

Des del seu terminal, el redactor té accés a les imatges i al so que, des del servidor,
procedeix de les agències de notícies o dels equips de l'emissora desplaçats al lloc dels

fets.

 

El material d'arxiu, procedent de l'àrea de documentació de l'emissora, també es pot carregar al servidor i ser rebut a
la redacció per a la seva edició posterior en un editor no lineal de prestacions bàsiques. D'aquesta manera cada
periodista, des del seu lloc de treball, té capacitat per a redactar el text, enregistrar-ne la lectura i muntar la peça
informativa que posteriorment serà reclamada des del servidor per a la seva emissió final.



La xarxa informàtica estableix connexions entre els següents departaments vinculats a la redacció d'informatius:

Àrea d'enllaços: origen i destinació de les connexions amb l'exterior de l'emissora.

Àrea d'edició no lineal: on es fan les postproduccions més elaborades.

Àrea d'abocament: des d'on s'introdueixen en el sistema els senyals audiovisuals, analògics o digitals que
acaben d'arribar a l'emissora o que procedeixen del departament de documentació, però necessiten ser
introduïdes a la xarxa. La pràctica diària aconsella la instal·lació d'un sistema d'abocament a cada unitat de
producció (diferents seccions informatives de la redacció, àrea de documentació, etc.). Els senyals analògics,
simultàniament al seu abocament, són digitalitzades en temps real. L'abocament dels senyals digitals es fa en
una fracció de temps molt inferior al total de la seva durada real.

Àrea de disseny gràfic: la connexió instantània amb el departament de grafisme permet a la redacció
d'establir un seguiment directe durant l'elaboració de les postproduccions gràfiques i estalvia temps i
desplaçaments físics entre els dos departaments.

Documentació escrita i documentació vídeo: des dels terminals de la redacció es pot consultar tot tipus
d'informació en suport imprès. També és possible accedir a la informació prèviament escanejada i introduïda al
servidor que ha arribat a l'emissora en format digital (Internet, CD-ROM, etc.).

Control de realització: l'arquitectura de la xarxa permet el control de teleapuntadors, generadors de caràcters,
llibreries digitals d'imatges fixes i/o en moviment, i d'altres dispositius que operin amb tecnologia digital.

Finalment, i abans de l'emissió, l'equip de realització i els muntadors de vídeo assignats a les diferents sales de
muntatge no lineal, incorporen encadenaments d'imatge o efectes digitals a les imatges que els redactors han acoblat
per tall.

Un cop fetes les correccions oportunes, els fitxers generats s'integren en el guió per trobar-se immediatament
disponibles al servidor d'emissió fins a la seva emissió en directe.

Una vegada emès el programa, els fitxers corresponents a les informacions emeses es desvien cap al gestor d'arxius
per ser etiquetats i emmagatzemat en espera d'usos posteriors.

Els sistemes digitals de producció de notícies en xarxa asseguren l'execució de diferents processos d'edició i
postproducció audiovisual que anteriorment es feien en dispositius independents entre si.

En l'editatge no lineal, la tècnica d'accés aleatori als arxius d'imatge i so
permet el visionat, modificació i reordenació instantània de qualsevol
seqüència ja editada.

Per la seva ergonomia i per la interfície de treball, l'edició de vídeo i àudio
amb ordinador és comparable a l'edició avançada de textos en pantalla.

Per mitjà del timeline, que ofereix una visualització general de l'esquema
gràfic del muntatge final, es pot accedir a qualsevol punt del màster per al
seu visionat, recomposició o còpia.

L'inconvenient que presenten alguns equips d'edició no lineal són els
llargs temps d'espera acumulats durant la realització de renders.

Edició d'imatge i so sobre cinta 

Durant el procés de postproducció de qualsevol audiovisual es prenen decisions molt importants que, sens dubte, es
veuran reflectides en el producte acabat (màster). La classificació, selecció i posterior combinació seqüencial de les
imatges i el so obtinguts durant la fase de rodatge i/o la localització d'imatges d'arxiu, és un procés de treball que
requereix molta precisió en la presa de decisions a fi d'aconseguir els objectius narratius proposats.

Ja des de l'aparició del cinema, la tecnologia ha orientat la implementació de diversos sistemes d'edició d'imatge i so
partint de la utilització, en un origen, de processos mecànics i, més tard, electrònics i digitals, adaptant-los a les
necessitats narratives i expressives de cada mitjà (cinema i televisió).



Aquest mòdul, en el seu inici, estableix la necessitat d'immediatesa de la producció televisiva dels anys cinquanta,
respecte al cinema, com un factor determinant en l'evolució cap a les tècniques d'edició electrònica d'imatges i so.

L'exposició prossegueix paral·lelament a l'evolució històrica dels diferents sistemes per a l'edició de vídeo aparegudes
fins al present. Finalment, es comprova com l'aplicació de la tecnologia digital a l'edició no lineal pretén recuperar els
conceptes i pràctiques del muntatge cinematogràfic, també caracteritzat com un sistema no lineal, i ofereix més
possibilitats creatives al muntador.

 Antecedents

Després de la Segona Guerra Mundial el mercat televisiu, tant a Europa com a Amèrica del Nord, experimenta un
apogeu sense precedents. Concretament als Estats Units el parc de receptors domèstics augmenta de 30.000, l'any
1947, a 34,7 milions el 1952. Això es deu, principalment, a la connexió costa a costa inaugurada el 1952. En la
dècada dels cinquanta la informació ocuparà un lloc destacat en la programació i, en convertir-se en un instrument
que reflecteix determinades realitats socials, serà decisiva en els processos electorals.

Com la producció de notícies amb equips cinematogràfics alenteix el procés informatiu, és necessari implementar un
sistema tecnològic que respongui a la immediatesa informativa.

La solució està en l'enregistrament del senyal de vídeo en cinta magnètica, suport que des de l'any 1949 s'utilitzava
per a enregistra senyal d'àudio.

El primer sistema d'enregistrament del senyal de vídeo, comercialitzat per la firma AMPEX el 1956, utilitza una cinta
magnètica d'una amplada de dues polzades. La mateixa cinta permet l'enregistrament simultani de la imatge i del so
en pistes separades.

El primer muntatge d'imatges i so en cinta de vídeo, fet l'any 1958, consisteix a tallar la cinta i separar les seqüències
triades per ordenar-les adequadament posteriorment tornant a unir els segments seleccionats amb cinta adhesiva
especial. L'orientació magnètica que prenen una sèrie de diminutes partícules de ferro dipositades sobre la cinta
permeten al muntador de localitzar visualment cada un dels impulsos de la pista de control (control track)
corresponents als diferents camps (fotogrames) del senyal de vídeo. El tall físic de la cinta es fa entre impuls i impuls
sense afectar l'enregistrament. Més endavant, aquesta mateixa operació es farà amb una màquina de muntatge
proveïda d'un capçal magnètic, per detectar la separació entre fotogrames, i un full per efectuar el tall de la cinta.

Aquest sistema tan laboriós conviurà, fins a l'inici dels anys setanta, amb el muntatge cinematogràfic en 16 mm i 35
mm.

El creixement productiu experimentat pel mitjà televisiu durant aquesta dècada obliga a assajar dispositius electrònics
que puguin localitzar qualssevol dels fotogrames i, posteriorment, permetin visualitzar el muntatge de les imatges
sense haver de recórrer, com en el mitjà cinematogràfic, al tall físic de la cinta.

Pista de control

Qualsevol inestabilitat mecànica durant el procés de reproducció d'una cinta desestabilitza la imatge final. A la pista
de control es graven, al llarg de la cinta magnètica, els impulsos elèctrics que indiquen l'inici de cada una de les
imatges. Aquests impulsos de referència permeten, al magnetoscopi reproductor, mantenir constant la velocitat de
desplaçament físic de la cinta a través dels capçals de lectura de vídeo i, d'aquesta manera, assegurar l'estabilitat de
la imatge. Es pot, doncs, establir una analogia funcional entre els impulsos de control de la cinta de vídeo i les
perforacions del film cinematogràfic.

Codi de temps (time code)

Per a facilitar la localització de les imatges, és necessari identificar numèricament, i en ordre ascendent, cada un dels
fotogrames que conté l'enregistrament. L'any 1970 s'estandarditza el codi de temps SMPTE (Societat d'Enginyers de
Cinema i Televisió). Aquest codi de temps associa a cada fotograma un nombre de vuit dígits establert segons el
sistema del codi horari internacional de vint-i-quatre hores. Les dues últimes xifres, que corresponen a les fraccions
de segon, indiquen els fotogrames. Un segon en el sistema PAL conté 25 fotogrames. D'aquesta manera, la màxima
xifra que pot indicar el comptador situat al plafó frontal del magnetoscopi és la següent:

24 h : 59 mn : 59 s : 24 fr (frames)

L'addició d'un fotograma a aquesta xifra portarà el comptador a la posició

00 h : 00 mn : 00 s : 00 fr

El codi de temps es pot enregistrar independentment en una pista longitudinal d'àudio (LTC) o bé a la pista de vídeo
(VITC). En el primer cas, els impulsos digitals de control es converteixen en senyal d'àudio. El codi de temps d'interval
vertical (VITC), a més de permetre la visualització, juntament amb la imatge, del codi de temps (TC) a la pantalla,



també en permet la detecció quan la imatge s'atura, o bé s'accelera o alenteix. Això últim sol és possible quan el
magnetoscopi incorpora capçals de seguiment dinàmic (dinamic tracking). 

Gràcies al codi de temps cada fotograma conservarà el seu número d'ordre indefinidament. Hi ha equips de gamma
baixa que no permeten l'enregistrament del TC; en aquest cas, la detecció electrònica dels impulsos de la pista de
control permet l'avenç del comptador de cinta però els fotogrames canviaran de numeració en cas que el comptador
es posi a zero o s'extregui la cinta del magnetoscopi.

El codi de temps permetrà al muntador la recerca i localització de les imatges al llarg de la cinta i, a partir de la
selecció i memorització electrònica dels fotogrames triats per al muntatge, tindrà accés a diferents funcions d'edició
automàtica.

Corrector de base de temps (time base corrector)

Qualsevol desviació mecànica durant el desplaçament de la cinta, o en la rotació dels capçals de vídeo, pot afectar la
reproducció del senyal i, en definitiva, desestabilitzar la imatge final.

Els impulsos gravats a la cinta indiquen les condicions mecàniques (posició relativa del capçal de lectura respecte a la
cinta de vídeo) de la càmera o magnetoscopi que va efectuar l'enregistrament de les imatges.

El corrector de base de temps (TBC) és un dispositiu electrònic que, connectat a la sortida del magnetoscopi
reproductor, memoritza seqüencialment un nombre determinat de línies d'una imatge per corregir els possibles errors
de sincronisme derivats de les condicions mecàniques de lectura.

El TBC, com a processador del senyal de vídeo, pot incorporar controls per a l'ajust qualitatiu de la imatge ; entre els
quals es pot destacar l'ajust del nivell de vídeo, el de la saturació del senyal de color i el de contrast de la imatge. Per
les seves característiques, el corrector de base de temps és un element indispensable en qualsevol procés d'edició o
còpia d'imatges. El senyal resultant del TBC té qualitat de difusió (broadcast).

 Edició per tall

L'entorn bàsic d'edició en vídeo està constituït per dos magnetoscopis, un reproductor (player) i un gravador
(gravador), connectats entre si. El sistema queda completat amb la instal·lació de dos monitors de televisió
connectats, respectivament, al reproductor i al gravador.

Les imatges i el so seleccionats de la cinta original es reprodueixen en el primer dels magnetoscopis per copiar-los
ordenadament a la cinta del segon.

Pel tipus d'operació tècnica que desenvolupa, l'edició per tall també pren la denominació
cinta a cinta, traducció literal del terme anglès tape to tape.

 

Alguns sistemes inclouen una taula editora que, excepte l'ajust del senyal de vídeo i àudio, té el control remot de totes
les funcions dels dos magnetoscopis (reproducció, diferents velocitats de recerca, rebobinatge ràpid cap endavant i
cap enrere, pausa, botó d'aturada i funcions d'edició electrònica). En altres sistemes, el magnetoscopi gravador
posseeix el control de les funcions del magnetoscopi reproductor i de les diferents opcions d'edició.

L'ajust de nivells dels senyals d'àudio es pot fer mitjançant els controls inclosos en els magnetoscopis o mitjançant
una taula de mescles de so perifèrica al sistema. Per la seva banda, el senyal de vídeo es pot ajustar des del TBC
intern de cada un dels magnetoscopis o per mitjà d'unitats connectades a aquell i controlades remotament.

Per a la realització d'un editatge automàtic, primerament es memoritzen, per aquest ordre, els codis de temps
corresponents al punt d'inici d'enregistrament en el gravador i al punt d'inici de reproducció de la imatge seleccionada
en el reproductor (entry in).

En la reproducció de qualsevol cinta de vídeo es necessita un temps determinat per a, des del moment en què es
prem el botó play, aconseguir l'estabilització de la imatge. El mateix passa en el procés d'enregistrament. És per això
que una vegada accionat el botó d'editatge automàtic (auto edit), els dos magnetoscopis rebobinen fins a situar-se a
tres o cinc segons (temps de preroll) del punt d'edició per a arrencar immediatament sincrònics en mode de
reproducció i arribar, en el mateix moment, als punts memoritzats anteriorment com a punt d'entrada (entry in). Des
d'aquest moment en què s'inicia el procés d'enregistrament, la imatge ja és estable. La funció stop atura l'editatge.

Durant el preroll, i a causa de la tolerància d'error mecànic introduït pels magnetoscopis,



els punts d'editatge seleccionats amb el comptador en mode CTL poden variar, i per
aquest motiu és aconsellable utilitzar el mode TC.

 

Si la cinta de vídeo no té cap tipus de senyal enregistrat és evident que, davant la inexistència d'impulsos, el
comptador no avanci i, per tant, resulti impossible accedir a l'edició automàtica (que necessita un temps de preroll per
a fer-se efectiva). En aquest cas, com si es tractés d'un enregistrament en cinta d'àudio, s'haurà d'actuar en mode
play-rec perquè el magnetoscopi comenci a enregistrar des del mateix punt en què està enfilada la cinta respecte al
capçal d'enregistrament.

Aquest sistema d'enregistrament manual s'estableix a l'inici de la cinta d'enregistrament (màster) per enregistrar,
aproximadament, un minut de senyal d'ajust de vídeo (preferentment les barres de color del senyal de vídeo, i un to
d'una freqüència d'1 kHz de senyal d'àudio, que serviran per a l'ajust previ dels nivells òptims dels senyals en futurs
visionats de la cinta). Posteriorment, com que la cinta conté impulsos, l'editatge automàtic ja és possible.

Hi ha dos tipus d'edició electrònica:

Per unió (assemble): Grava tot el senyal de vídeo compost; és a dir, vídeo, àudio i impulsos de control (i TC).
Per accedir a l'editatge automàtic, una vegada la cinta ja conté els impulsos necessaris per efectuar el preroll,
es memoritzen els punts d'entrada (entry in) seleccionats en cada un dels magnetoscopis i es prem el botó
d'edició.

Per inserció (insert): S'utilitza per a substituir les imatges (vídeo) o el so (àudio), o els dos senyals alhora,
d'una seqüència gravada anteriorment. Aquest mode d'editatge no permet l'enregistrament d'impulsos, ja que
aprofita els impulsos gravats en una edició anterior que hagi estat feta en mode play-rec o per unió. Com que
es tracta d'inserir informació en una cinta enregistrada prèviament, en memoritzar els punts d'editatge triats
s'haurà de tenir en compte el punt de sortida d'edició (entry out) al magnetoscopi gravador; si no és així, el
sistema pot esborrar imatge o so que anteriorment s'havia donat per vàlida.

La funció TRIM (+ / −) permet l'ajust fi dels punts memoritzats com a inici i final de l'editatge.

L'editatge lineal requereix l'establiment d'un ordre molt estricte en la realització de les operacions; per a això és
aconsellable l'enregistrament d'impulsos a la cinta (enregistrament de senyal de referència mitjançant play-rec i
posteriorment unió) durant un temps superior a l'estimat per al màster. Si se segueix aquesta pauta, el muntatge
posterior de les imatges i el so es podran fer amb la tècnica d'inserció.

Per a evitar esborraments accidentals, la funció previsionat (preview) fa les mateixes funcions que l'editatge automàtic
(auto edit) però sense 'enregistrament; és a dir, permet el visionat de l'entroncament sense afectar el contingut de la
cinta màster. La precisió a la lectura del codi de temps assegura la repetició del preview i la realització de l'editatge
automàtic sense provocar variacions en els punts de muntatge seleccionats.

L'edició en vídeo cinta a cinta, que es caracteritza per ser un procés d'edició lineal, no
permet reordenar o afegir noves imatges amb una durada superior a les anteriors llevat

que es repeteixi el muntatge a partir del punt triat per al canvi.

 

 Editatge automàtic per mescla (A/B roll)

L'esquema bàsic del sistema per mescla està constituït per dos magnetoscopis reproductors i un magnetoscopi
gravador. Alguns sistemes ofereixen la possibilitat de connexió de diversos magnetoscopis gravadors alhora.

La presència de dues fonts de reproducció permet la realització de transicions de vídeo i/o àudio entre si, factor que
implica l'ús d'un mesclador de vídeo i un altre d'àudio perifèrics al sistema.

Un ordinador central, que inclou un teclat i un monitor per a la visualització de dades i funcions d'edició, utilitza la
lectura i posterior memorització dels codis de temps per a controlar i coordinar totes les màquines entre si. Mentre
que alguns models utilitzen un teclat del tipus qwert, els controladors d'edició més avançats tenen una disposició
ergonòmica de les tecles (codi de colors i mida) adaptada a les funcions d'edició. Les funcions més comunes dels
sistemes d'editatge per mescla són les següents:

Totes les funcions dels magnetoscopis incloent acceleració i alentiment d'imatge.

Memorització del punt de sincronia dels magnetoscopis.



Edició per tall des de qualsevol dels magnetoscopis reproductors.

Transició d'una font de reproducció a una altra a través de fosa, cortineta, clau de luminància o clau de
crominància.

Control de generadors d'efectes digitals externs o altres dispositius que no posseeixin lectura de codi de
temps. El mòdul de disparament denominat interfície de caràcter general (GPI) permet la posada en marxa
d'un efecte digital en el moment predeterminat de la seqüència d'editatge.

Utilització de les tecles selectores dels magnetoscopis com a tecles de mescla, permetent la realització en
directe en mode múltiple (la reproducció en sincronia de diverses cintes enregistrades prèviament amb
diverses càmeres dóna accés a la realització multicàmera de concerts, sèries dramàtiques, debats, etc.).

Possibilitat de memoritzar, segons una seqüència macro, una sèrie d'operacions consecutives que tendeixin a
repetir-se durant el procés d'editatge.

L'estabilitat del senyal de vídeo final en l'editatge per mescla s'aconsegueix gràcies al rellotge intern instal·lat a
l'ordinador que, en fase amb un senyal extern de referència de vídeo, envia impulsos de control als dispositius
perifèrics associats: magnetoscopis, mesclador de vídeo, generador d'efectes digitals, etc.

Llista d'editatge (edit decision list)

En el sistema d'editatge per mescla la unitat central (la CPU) de l'ordinador memoritza en una llista totes les ordres
establertes durant el procés d'editatge. La memorització d'aquesta llista d'editatge permet a l'usuari de canviar, a
posteriori, qualsevol dels paràmetres fixats anteriorment per modificar, si és necessari, el muntatge final.

L'EDL és una llista de reproducció i tan sols enregistra dades alfanumèriques, no imatges.

 

L'edició de l'EDL és comparable a l'edició informatitzada de textos, és a dir, l'usuari té accés a funcions de còpia,
enganxada i tall aplicables a qualsevol variable de l'editatge de manera individual o bé a tota una seqüència concreta.

A continuació s'enumeren les variables més comunes de configuració de l'EDL:

Número d'editatge 
Gravador / Reproductor 1 / Reproductor 2... 
Número de bobina (cinta original) 
Codi de temps d'entrada (àudio / vídeo) 
Codi de temps de sortida (àudio / vídeo) 
Tipus de transició (tall / transició / clau cromàtica o chroma key) 
Número d'efecte (número associat, per mitjà d'interfície, amb la taula de mescles de vídeo) 
Durada de la transició 
Entrada d'audio (audio in) / Entrada de vídeo (video in) (opció de decalatge entre àudio i vídeo) 
Observacions

L'emmagatzemament de l'EDL en disquet permet la seva transferència entre els diferents sistemes existents.

Anteriorment a l'existència de la llista d'editatge, la realització de còpies de la cinta màster obtinguda comportava una
pèrdua de generació en la qualitat de senyals de vídeo/àudio. L'aplicació de l'EDL permet que es facin diferents
còpies a partir de les cintes originals mantenint constant la qualitat final de les imatges i el so (les còpies de l'original
són còpies de primera generació).



En l'edició de vídeo per tall (lineal) la lectura de la pista de control
assegura la correcta sincronització entre els capçals dels magnetoscopis.

Mentre que el TBC inclou controls per a l'ajust de la qualitat del senyal de
vídeo, el senyal d'àudio es pot controlar des de cada un dels
magnetoscopis o des d'una taula de mescles auxiliar.

Durant el preroll, que en l'editatge automàtic té lloc abans de
l'enregistrament, el reproductor i el gravador sincronitzen els seus capçals
de lectura. En el fotograma assenyalat com a punt d'entrada (entry in), el
capçal de lectura del gravador commuta la funció de rec.

En la tècnica d'editatge per mescla la utilització del codi de temps i el
tractament informàtic de les dades donen lloc a l'EDL.

CD i DVD 

Introducció al CD 

En la dècada dels setanta ja hi havia la necessitat de crear un format d'àudio d'alta qualitat que pogués substituir el
disc de vinil. Amb la tecnologia analògica disponible en aquells moments era impossible aconseguir aquest objectiu.
Amb l'arribada de la tecnologia digital i els avenços en la tecnologia per a làsers va sorgir el disc compacte
(denominat popularment CD), que continua essent un format completament vigent avui en dia

La necessitat d'un format d'àudio d'alta qualitat ja es donava en la dècada dels setanta.

 

 Funcionament

Els discos compactes es basen en la tecnologia làser per llegir les dades dels discos. Els làsers generen llum
coherent que permet d'enfocar un feix de llum en un punt d'una mida molt petita.

En els CD la informació està continguda en uns clots molt petits impressionats en el substrat plàstic del disc. Aquesta
superfície plàstica es metal·litza perquè el feix de llum del làser es reflecteixi i es puguin llegir les dades del disc. El
clot té una amplada d'unes cinc micres i un disc conté uns dos bilions de clots.

Els clots se situen en una pista en espiral, similar al solc en espiral dels discos de vinil, encara que el sentit de l'espiral
és a la inversa: en el CD va des de l'interior cap a l'exterior. Si aquesta pista en espiral l'estenguéssim en línia recta,
tindria una longitud d'uns cinc quilòmetres.

En el CD la informació s'enregistra digitalment. Les dades es llegeixen en el disc com canvis d'intensitat en la llum
làser reflectida: cada transició cap a un clot representa un u en sistema binari. Les àrees planes entre els clots es
descodifiquen com zero binaris.

Un captador òptic reemplaça l'agulla mecànica dels discos de vinil. S'emet un feix de llum làser i és guiada per
òptiques fins a la superfície del disc. La llum reflectida és detectada pel captador amb diverses intensitats, segons si
ha incidit en un clot o no. Les dades transportades per aquest feix lluminós es converteixen en un senyal digital
elèctric. D'aquesta manera es poden llegir les dades sense tocar el disc físicament.



Un disc compacte conté dos bilions de clots.

 

L'arribada dels díodes, làser de baix preu, ha permès que la tecnologia del CD es generalitzés i arribés a ser una de
les de més èxit dins de l'electrònica de consum de tots els temps.

 D'on sorgeix

La història del CD és llarga, ja que comença el 1974 i dura gairebé deu anys. Els grans protagonistes d'aquesta
història són les empreses Philips i Sony. De fet, la fusió de la tecnologia òptica basada en làsers, desenvolupada per
Philips, juntament amb la tecnologia de correcció d'errades desenvolupada per Sony, dóna lloc al seu naixement el
1982.

 Tipus

Dins de la família CD, el primer a aparèixer va ser el CD-Audio, el 1982. Aquest format, tal com el nom indica, és
exclusivament per a aplicacions d'àudio.

Posteriorment va sorgir un altre format dins de la família CD, anomenat CD-ROM. La funció primària d'aquest format
va ser emmagatzemar dades informàtiques. Encara que els paràmetres físics del CD-ROM són idèntics als del
CD-Audio, el CD-ROM es diferencia del CD-Audio en dos aspectes:

Les dades en un disc CD-ROM estan dividides en sectors que contenen les dades de l'usuari juntament amb
codis de correcció d'errades.

Les dades estan contingudes en fitxers, per la qual cosa necessitem un sistema de gestió de fitxers per poder
accedir-hi fàcilment i ràpidament.

Hi ha diversos formats basats en l'especificació del CD-ROM:

CD-ROM Mode 1. És l'estàndard per a dades informàtiques.

CD-ROM XA (eXTENDED ARCHITECTURE). És una modificació de l'estàndard que utilitza sectors Mode 2.
Aquests sectors van ser dissenyats per permetre que es poguessin intercalar dins d'un fitxer dades d'àudio,
vídeo i gràfics per poder llegir-los simultàniament. No ha triomfat per si mateix, però s'hi basen tres formats
importants: Photo-CD, Video-CD i CD-Extra

– Els discos Photo CD contenen imatges fotogràfiques i accepten un gran marge de resolucions per
adaptar-se a una àmplia varietat d'aplicacions, tant domèstiques com professionals. El format va ser llançat
per Kodak l'any 1992.

– Els discos Video CD contenen àudio i vídeo comprimit en MPEG1, i es fan servir en aplicacions de vídeo
lineal. Aquest format ha caigut en desús des de l'aparició del DVD-Video.

– El CD Extra, també anomenat CD Expandit (enhanced), és un tipus de CD mixt que conté dues sessions: la
primera pot tenir fins a noranta-vuit pistes d'àudio i la segona conté una pista de dades seguint el format
CD-ROM XA.

Quan introduïm un CD Extra en un reproductor de CD-Audio, tan sols veu la primera sessió i no intenta de
reproduir la pista de dades. Per tant, s'està comportant com un CD-Audio convencional. Si, al contrari, llegim el
disc en un ordinador, podrem accedir a la segona sessió.

El CD Extra va ser desenvolupat per Philips i Sony amb altres companyies d'informàtica, com Microsoft i Apple.

Avui en dia hi ha una gran proporció de CD que, de fet, són discos CD Extra i, generalment, contenen vídeos
Quicktime, i texts i informacions gràfiques relacionades amb la música que inclou el disc.

En l'àmbit històric, també s'ha de considerar el disc compacte interactiu (CD-i), format desenvolupat per Philips i Sony
al final de la dècada dels vuitanta, com un sistema multimèdia per a usos domèstics, educatius i de formació. Els
lectors van aparèixer cap al 1990, però el format va tenir una vida comercial molt curta, ja que Philips es va retirar del
mercat domèstic al cap de pocs anys. El format es va continuar utilitzant en aplicacions de formació per a empreses,
però, avui en dia pràcticament ha desaparegut, ja que el DVD-Video ofereix una millor alternativa per a aquestes
aplicacions.



Els formats enregistrables un a un, CD-R i CD-RW, mereixen un esment a part.

Les sigles CD-R volen dir CD recordable (enregistrable). Aquests discos pertanyen a la categoria WORM (write one
read multiple, escriu una vegada i llegeix múltiples vegades). És a dir, el contingut enregistrat no es pot esborrar i
tornar a enregistrar. L'avantatge del CD-R sobre altres formats òptics enregistrables és que els CD-R es poden llegir
en reproductors estàndard. El desavantatge és que no es pot reutilitzar.

Les sigles CD-RW volen dir CD rewritable (reenregistrable). Aquesta tecnologia permet de reescriure els discos, però
no es poden llegir en tots els reproductors.

El CD-R i el CD-RW han convertit el CD en un suport que serveix per a l'intercanvi d'informació, no solament com a
format de consum, sinó també com a medi d'intercanvi professional. De totes maneres, la seva introducció al mercat
no ha estat ben acollida per les companyies discogràfiques, ja que afavoreix la pirateria.

 Perspectives d'evolució

Des de l'aparició del DVD han aparegut nous formats per a l'enregistrament d'àudio. De totes maneres, el CD-Audio
continuarà essent el format dominant en el camp de la música durant un temps que estimem llarg.

Els formats de la família DVD, Super Audio CD (SACD) i DVD-Audio aniran ocupant lentament un espai en el
panorama musical, no només perquè solament la qualitat de l'àudio en estèreo, sinó també perquè tenen la
possibilitat de treballar amb àudio multicanal.

El Super Audio CD, format desenvolupat per Philips i Sony com a substitut a mig o llarg termini del disc compacte,
introdueix el concepte de discos híbrids, discos que tenen dues capes. La més externa allotja el format CD-Audio
convencional, mentre que la interna és la corresponent al SACD. D'aquesta manera, els discos poden ser llegits per
qualsevol reproductor de CD convencional. La problemàtica és que el cost de fabricació dels discos és, ara com ara,
força elevat.

Amb l'aparició del Super Audio CD i el DVD-Audio, tornen a sorgir els fantasmes de les incompatibilitats: tots dos
formats ofereixen prestacions molt semblants, però no són compatibles entre si. En aquest moment, és difícil predir
què passarà en el futur amb aquests dos sistemes. Pot ser que coexisteixin i que obliguin els fabricants de
reproductors a oferir màquines que llegeixin els dos tipus de discos, però també es podria donar el cas que un
desbanqui l'altre, com ja va ocórrer en el camp del vídeo domèstic amb el VHS i el Betamax.

De tota manera, els reproductors de SACD, DVD-Audio i DVD-Video són capaços de llegir discos CD-Audio
convencionals, cosa que pot propiciar que, fins i tot en un futur llunyà, es continuïn fabricant CD convencionals.

Activitat

Agafeu dos CD: un en què tingueu enregistrats uns quaranta minuts i un altre amb uns setanta minuts.
Comproveu els temps totals en el vostre reproductor. Traieu-los del reproductor i observeu la cara enregistrada
(l'oposada a l'etiqueta) amb una incidència de llum lateral. Comproveu que el que té menys temps gravat, té
menys àrea impressionada.

La idea del CD-Audio ja sorgeix els anys setanta com a projecte per a
millorar la qualitat dels discos de vinil.

El CD sorgeix a partir d'aplicacions de la tecnologia digital i de la
tecnologia del làser.

En els CD, la informació està continguda en uns clots molt petits
impressionats en el substrat plàstic del disc.

Els làsers generen llum coherent que permet d'enfocar un feix de llum en
aquests clots, que són d'una mida molt petita, de cinc micres.

Característiques tècniques 



Quan es va pensar en el CD, es va voler aconseguir un format que pogués emmagatzemar una gran quantitat
d'informació en l'espai més reduït possible.

El substrat físic que utilitza el CD és un disc de plàstic metal·litzat que té un diàmetre de 120 mm. Realment, en una
mida molt reduïda es pot emmagatzemar una gran quantitat d'informació, per la qual cosa, com a sistema
d'emmagatzematge, pot ser considerat com un sistema altament eficient.

 Capacitat

El temps màxim de reproducció d'un CD es va establir en setanta-quatre minuts i trenta-tres segons. Sembla que
aquest temps va ser determinat després d'una consulta que Philips va fer al gran director Herbert von Karajan, el qual
els va comentar que seria convenient que el nou format pogués allotjar la novena simfonia de Beethoven sense
interrupció.

Tenint en compte que estem gravant un senyal estèreo de 16 bits en una freqüència de mostreig de 44,1 KHz,
necessitarem obtenir del lector làser 1,41 milions de bits per segon (16 bits × 44.100 Hz × 2 canals = 1.411.200 bits).
Després de setanta-quatre minuts de reproducció, ha reproduït 1,41 × 74 × 60 = 6.260 milions de bits, que equivalen
a 782 Mb d'informació. Variant lleugerament els estàndards del CD, podem obtenir un temps de reproducció d'uns
vuitanta-dos minuts, que equivalen a uns 850 Mb.

En el CD podem emmagatzemar fins a vuitanta-dos minuts d'àudio i 700 Mb de dades.

 

Pel que fa al CD-ROM, té una capacitat màxima de 700 Mb. Aquesta capacitat equival a uns 550 floppy discs,
275.000 pàgines alfanumèriques, etc.

En l'àmbit de l'emmagatzematge de dades per a informàtica, el CD-ROM ha representat una revolució per poder
distribuir gran quantitat d'informació en poc espai i amb costos baixos.

 Característiques de l'enregistrament

Durant anys, la distribució de la música enregistrada es va fer amb el disc de vinil i l'audiocasset. En aquests suports,
la informació estava enregistrada mitjançant tecnologia analògica. Aquesta tecnologia té un soroll de fons important i
altres defectes de deteriorament notable amb l'ús.

Per reduir els defectes dels sistemes, el CD-Audio utilitza codificació digital PCM.

La tecnologia digital es basa en mostres del senyal d'àudio o vídeo, que en origen és analògic, en determinats
instants de temps. Aquestes mostres s'emmagatzemen com a nombres.

La figura anterior mostra la conversió d'una forma d'ona analògica en un senyal digital, i es representa cada mostra
com un nombre (de zero a cent, en aquest exemple simple).

En la pràctica, el rang de valors i la velocitat de mostreig (freqüència de mostreig) han de ser prou altes per assegurar
una reproducció precisa de l'ona analògica original.

El rang superior de l'orella humana és de vint mil cicles. Per tant, l'àudio s'ha de mostrejar un mínim de quaranta mil
vegades per segon (atès que necessitarem com a mínim dues mostres en la freqüència de vint mil cicles: un per a
cada hemicicle de l'ona sinusoïdal).

Per reduir distorsió i soroll, hem de representar cada mostra, com a mínim, amb números binaris de setze bits, que



poden donar seixanta-cinc mil cinc-cents trenta-sis valors o nivells per cada mostra.

Ara veurem quins són els paràmetres d'enregistrament que s'utilitzen en un CD-Audio:

Freqüència de mostreig 44.100 cicles (44,1 KHz)
Nre. de canals: 2 (estèreo)
Nivells per mostra 65.536 (16 bits)
Velocitat de transferència de dades 1,4112 (Mb/s)

La codificació digital produeix senyals lliures de soroll, però es necessita un sistema de correcció d'errors per protegir
les dades contra danys menors en el suport físic. Si no disposéssim de sistemes de correcció d'errors i el disc tingués
brutícia o petites ratlladures, podríem obtenir dades incorrectes i, per tant, una mala reproducció.

El CD-Audio utilitza codificació PCM a 44,1 KHz i 16 bits de resolució.

 

Tot i que amb l'enregistrament en un CD-Audio s'obté una qualitat molt alta, hi ha formats que ofereixen més qualitat
utilitzant freqüències de mostreig més elevades, més nombre de bits per mostra i capacitat d'àudio multicanal. Com a
exemple d'aquests formats esmentarem el Super Audio CD i el DVD-Audio.

 Característiques de la reproducció

La qualitat de reproducció d'un CD-Audio depèn del grau de precisió del convertidor digital analògic que tingui el
reproductor.

Tot i que amb qualsevol aparell podem obtenir una reproducció correcta, si som grans melòmans potser buscarem el
millor reproductor que ens puguem permetre.

Podem trobar reproductors que, a més de tenir les sortides convencionals analògiques, ens ofereixin sortides digitals
per poder connectar directament el reproductor amb amplificadors que acceptin senyals digitals. En aquest cas, tota
la responsabilitat pel que fa a la qualitat de so recau sobre l'amplificador, perquè el convertidor digital analògic hi és
present.

En l'àmbit domèstic, els reproductors de gamma alta ens poden proporcionar sortides digitals amb una interfície
anomenada SPDIF (Sony Philips Digital Interface). Aquest senyal el podem obtenir en banda base sense modular a
través d'un connector RCA, o modulat òpticament amb un connector apropiat per connectar fibra òptica.

 Qualitat comparada amb altres mitjans

El CD-Audio ofereix més qualitat que el disc de vinil i l'audiocasset. En primer lloc, és capaç d'enregistrar
perfectament tot l'espectre d'àudio des de 20 Hz fins a 20.000 Hz. En canvi, en el disc de vinil queda reduït a uns
15.000 Hz i en el casset, a 12.000 Hz.

La relació senyal-soroll, relació entre el senyal màxim que es pot enregistrar i el soroll residual del sistema, és d'uns
96 dB en el CD-Audio, mentre que en el disc de vinil no arriba a 70 dB i en el casset es queda en uns 60 dB com a
màxim.

Pel que fa a la distorsió, en el CD és pràcticament immesurable i en els altres sistemes pot arribar fins a l'1%.

Pel que fa al Super Audio CD i el DVD-Audio, el CD-Audio queda una mica enrere, ja que en aquests sistemes la
relació senyal-soroll pot arribar a uns 120 dB i, a més, suporten so multicanal.



Activitat

Compareu la qualitat d'un enregistrament CD-Audio respecte del mateix enregistrament sobre casset.
Verifiqueu, en el cas del CD:

– Que els aguts són més rics.
– Que hi ha menys soroll de fons.
– Que no es perceben fluctuacions en la velocitat de reproducció.

La necessitat d'un format d'àudio de qualitat ja es donava en la dècada
dels setanta.

El temps màxim de reproducció d'un CD es va planificar en setanta- quatre
minuts i trenta-tres segons. Es va basar en la idea d'allotjar la novena
simfonia de Beethoven sense interrupció. Equival a set-cents vuitanta-dos
megabytes d'informació.

El CD-Audio utilitza enregistrament digital PCM a 44,1 KHz i 16 bits.

En el CD podem emmagatzemar fins a vuitanta- dos minuts d'àudio.

Producció d'un CD-Audio 

En el procés de producció d'un CD-Audio hi intervenen diversos paràmetres, tant en l'enregistrament com en el
procés industrial de fabricació.

 Aspectes que cal tenir en compte a l'hora d'enregistrar el so

Evidentment, la qualitat de reproducció d'un CD no pot millorar la qualitat obtinguda en les sessions d'enregistrament.
Si la font per obtenir un CD és un màster analògic antic, lògicament no en podem esperar tota la qualitat de
reproducció que permet el mitjà, perquè el so reproduït estarà afectat per la qualitat del màster en si mateix.

Tenint en compte que el CD-Audio ofereix una qualitat de so elevada, en l'enregistrament hauríem de fer servir
mitjans que tinguessin una qualitat tècnica superior a la que ofereix el suport. Per aquesta raó, la majoria de les
produccions que es fan avui en dia parteixen d'enregistraments que s'han dut a terme completament en el domini
digital.

En alguns CD podem veure impreses tres lletres que indiquen com es va dur a terme l'enregistrament, la mescla i el
format final del producte. La lletra A indica un pas analògic, i la D un pas digital. Per exemple, si en un CD veiem el
codi ADD vol dir que l'enregistrament s'ha fet sobre un magnetòfon analògic, la mescla s'ha dut a terme sobre un
sistema digital i s'ha masteritzat per a CD. En canvi, un disc amb el codi DDD vol dir que s'ha fet tot en el domini
digital.

 Aspectes a tenir en compte a l'hora de postproduir el so

Com a tema previ a aquest apartat, convindria comentar quina és l'estructura del CD pel que fa a la disposició de
l'àudio.

En un CD-Audio, el so està dividit en un màxim de noranta-nou pistes. Cada pista ha de tenir una durada mínima de
quatre segons.

Normalment, cada tema musical equival a una pista dins del CD, però també hi ha la possibilitat que un tema llarg,
tipus simfonia clàssica o òpera, utilitzi diverses pistes successives. En aquest cas obtindríem un àudio seguit que
continuaria entre diverses pistes, però tindríem la possibilitat de desplaçar-nos, per exemple, a l'ària final de l'òpera
accedint a l'última pista del CD.

Les pistes individuals es poden subdividir en índexs. Normalment una pista conté dos índexs: el zero i l'u. L'índex
zero, que és invisible per a l'usuari, marca la pausa (dos segons) de començament de la pista. L'índex u és el que



marca la longitud de la pista. Es poden fer servir noranta-nou valors d'índex addicionals, quan noranta-nou pistes són
inadequades per a una aplicació determinada com, per exemple, els CD que contenen fragments d'àudio curts, com
és el cas dels discos d'efectes especials. És a dir, la capacitat de divisió d'un CD-Audio està limitada a noranta-nou
pistes i, dins de cada pista, podem disposar de noranta-nou índexs útils.

De tota manera, els reproductors de CD domèstics de gamma mitjana no poden accedir directament als diversos
índexs dins d'una pista. Això fa que l'ús d'índexs estigui limitat gairebé exclusivament a CD d'ús professional.

El procés de postproducció per obtenir un CD s'anomena premasterització (premastering). Aquest procés inclou
diversos passos:

En primer lloc, si la freqüència de mostreig de l'àudio a replicar no és de 44,1 KHz, s'ha de convertir a aquesta
freqüència.

S'ha de crear un màster editat segons l'ordre que vol el productor.

A continuació s'han d'incloure en aquest màster els codis anomenats P i Q, que indiquen les pistes, els índexs i els
temps parcials i totals. Aquestes dades creen finalment la taula de continguts (TOC), que és la primera informació que
llegeix el reproductor de CD en introduir-hi un disc.

En un CD-Audio podem tenir fins a noranta-nou pistes i en cada pista noranta-nou índexs.

 

El pas final a la premasterització és l'abocament del màster editat, amb els codis P i Q, en un suport que pugui fer
servir l'empresa de replicació. Els suports comunament acceptats són la cinta U-MATIC seguint el format Sony
1610/1630 (és el suport més antic), la cinta Exabyte seguint el format ANSI o bé un CD-R.

 Procés de producció d'un CD-Audio

En l'empresa de replicació es crea, en primer lloc, l'anomenat Glass Master, a partir del suport de premasterització
que hem esmentat en l'apartat anterior. Aquest procés s'ha de fer en dependències completament descontaminades
de pols, ja que altrament es podrien incorporar defectes a aquests màsters.

A partir del Glass Master es creen els estampadors per poder produir, a partir d'un procés industrial d'injecció de
plàstic, els CD de consum.

Una vegada estampat el CD, s'imprimeix l'etiqueta en la cara oposada d'on s'han enregistrat les dades d'àudio.

Dins de la cadena de fabricació, cada cert nombre de CD produïts, s'extreu una mostra per fer comprovacions de la
qualitat de la producció.

Finalment, es procedeix al procés d'empaquetament.

El procés que s'ha descrit fins ara és el de fabricació industrial per a produccions a gran escala. Amb el naixement del
CD-R, format que permet d'enregistrar CD-Audio d'un en un, les empreses de fabricació de CD també ofereixen la
possibilitat de duplicar CD-R per a tirades curtes i imprimeixen etiquetes en els CD amb certes limitacions.

Activitat

Adreceu-vos a una botiga d'alta fidelitat i pregunteu per diversos models de reproductors de CD de diferents
gammes. Observeu i anoteu quins tenen sortides digitals i quins no. Mireu també quin tipus de connectors fan
servir.



En un CD-Audio, el so està dividit en un màxim de noranta-nou pistes.
Cada pista ha de tenir una durada mínima de quatre segons.

El procés de postproducció per obtenir un CD s'anomena premasterització
(premastering).

A partir de l'edició de les músiques i de la creació i inclusió de la taula de
continguts (TOC) es crea, en primer lloc, l'anomenat Glass Master.

A partir del Glass Master es creen els estampadors per a poder produir,
amb un procés industrial d'injecció de plàstic, els CD de consum.

Introducció al DVD 

El 1994 la indústria del vídeo domèstic va començar a tenir competència a certs països. La televisió per cable, per
satèl·lit i el vídeo en demanda van començar a competir d’una manera notable amb aquesta indústria. Per aquesta
raó, es va començar a reconèixer la necessitat d’un nou format com a suport d’imatge i so amb alta qualitat. Un
format de consum basat en el disc compacte (compact disc) podria ser la solució que la indústria cinematogràfica
estava buscant.

Les sigles DVD volen dir ‘disc versàtil digital’ i engloben una sèrie de formats de vídeo,
àudio i dades que han revolucionat la indústria audiovisual.

 

 Funcionament

El funcionament del DVD es basa, com ara el CD, en la tecnologia làser, però fa servir làsers amb longituds d’ona
inferiors al CD (635 nm en comptes dels 780 nm del CD). Aquest fet possibilita que els clots enregistrats siguin molt
més petits que al CD, tot augmentant la densitat de clots a la superfície del disc. D’aquesta manera, la capacitat
d’emmagatzematge en una sola cara augmenta fins a 4,7 GB davant dels 700 MB del CD. 

Diferència entre la
mida dels clots
entre un DVD i un
CD. 

 D’on sorgeix

Des de l’aparició del format CD, tant els fabricants d’electrònica de consum com els fabricants de CD han estat
investigant noves tecnologies per augmentar la densitat de l’estàndard d’enregistrament en aquest suport: 82
minuts/700 megabytes. El 1993, una empresa va anunciar un format sobre un CD de doble densitat que permetia la
reproducció de dues hores de vídeo comprimides en MPEG-1. Aquesta va ser la primera demostració que la
tecnologia CD podia transportar a més d’àudio, vídeo de qualitat. En aquesta època s’intuïa que un nou format
planejava a l’horitzó.



El 1994 es va formar un comitè assessor per crear una sèrie de requeriments per a aquest format. Les seves
recomanacions incloïen els punts següents:

Vídeo d’alta qualitat (tot seguint l’estàndard de difusió –broadcast– CCIR-601), superior al disc làser. 
Capacitat de cent trenta-cinc minuts per cara. 
Àudio d’alta qualitat: estèreo i amb sis o més canals de so envoltant (surround). 
Possibilitat de tenir de tres a cinc idiomes en el mateix suport. 
Possibilitat d’emmagatzemar trenta-dos idiomes diferents subtitulats. 
Protecció anticòpia. 
Possibilitat de censurar, en títols per a adults, certes seqüències per als nens. 
Relacions d’aspecte múltiples: 16:9, 4:3 amb pan-scan i format bústia (letterbox). 
Compatibilitat amb els CD àudio estàndard. 
Divisió de la imatge en capítols (com el videodisc).

El gener del 1995 ja s’havien presentat dos formats: el format de super densitat (SD) proposat per Toshiba i un
consorci de socis, i el disc compacte multimèdia (MMCD) proposat per Philips i Sony. El record de la guerra en el
camp del vídeo domèstic entre els sistemes betamax i VHS apareixia a l’horitzó, i sota la pressió dels estudis de
cinema i de la indústria informàtica, els fabricants d’electrònica de consum van arribar a un principi d’acord el
desembre del 1995. Van formar el Consorci DVD per consensuar una especificació unificada per a aquesta nova
generació de discos compactes que feien de suport vídeo. El Consorci DVD va formar un nombre de comitès o grups
de treball, cadascun dels quals es va responsabilitzar d’algun aspecte del nou format (format físic, format lògic, etc.).

La versió 1.0 de les especificacions físiques, lògiques i de vídeo, es van publicar el setembre del 1996, per al format
DVD-vídeo. Després d’acabar la part de protecció contra la còpia, el DVD-vídeo es va introduir en el mercat japonès
al final del 1996, en el nord-americà el 1997 i en l’europeu al començament del 1998. L’any 1997 el Consorci DVD
esdevé el Fòrum DVD.

Des de la seva introducció, l’augment dels reproductors de DVD-vídeo ha estat espectacular. Sense tenir en compte
els DVD-ROM inclosos en molts ordinadors personals, el primer any les vendes van superar en gran mesura les de
tots els altres formats apareguts fins ara. 

Les vendes dels reproductors de DVD-vídeo han tingut una progressió desconeguda en
tota la història de l’electrònica de consum.

 

 Tipus

El primer format definit pel Fòrum DVD va ser el DVD-vídeo. Com el seu nom indica, aquest format es fa servir per a
aplicacions de vídeo.

Gairebé alhora es va definir el DVD-ROM com un format per a emmagatzematge de dades informàtiques i videojocs.

Dins de la família DVD també hi ha els formats enregistrables DVD-R, DVD-RAM. DVD-RW i DVD+RW, tots aquests
amb una capacitat de 4,7 GB.

Els discos DVD-R fan servir una tecnologia semblant a la dels CD-R però amb diferent suport, i mides de pista i clots
més petits. Hi ha dues versions amb diferent capacitat d’emmagatzematge. Aquests discos són enregistrables només
una vegada, i és impossible tornar-los a enregistrar.

El DVD-R és totalment compatible amb el DVD-ROM, DVD-vídeo i DVD-àudio, per la qual cosa els discos enregistrats
en format DVD-R poden ser llegits en qualsevol d’aquests formats.

Els discos DVD-RAM fan servir enregistrament per canvi de fase. En aquest tipus d’enregistrament hi ha una capa
activa en el disc, que és construïda de manera que canviï entre l’estat amorf o cristal·lí mitjançant la utilització d’un
làser que treballa a diverses potències. Els discos DVD-RAM, a diferència dels DVD-R, es poden enregistrar de nou.

També s’han desenvolupat formats reenregistrables alternatius com ara el DVD+RW i DVD-RW.

El format DVD+RW ha estat proposat per Hewlett-Packard, Philips i Sony, amb el suport de Verbatim, Ricoh i
Yamaha. Philips i Sony, tot i que són membres del Fòrum DVD, consideren que el DVD+RW ofereix més
compatibilitat que el DVD-RAM amb els dispositius que hi ha de DVD-ROM. Els dispositius DVD+RW no necessiten
estar allotjats dins un cartutx.

El DVD-RW és un format de Pioneer amb un desenvolupament evolutiu basat en la tecnologia ja existent del CD-RW.



La seva tecnologia de canvi de fase aconsegueix que els discos tinguin una reflectivitat més gran que els suports
DVD-RAM i DVD+RW, i es poden llegir en els dispositius DVD-ROM que hi ha. Aquest format ha estat acceptat pel
Fòrum DVD i ha entrat com a membre de la família DVD. 

El DVD-àudio és el darrer membre de la família DVD en formats preenregistrats, dissenyat per proporcionar una
qualitat de so molt superior als CD actuals. L’abril del 1999 va sortir una especificació completa (1.0) i els discos i
lectors ja són al mercat.

El DVD-àudio ofereix respecte al CD una gamma de millores, com ara so envoltant d’alta qualitat, més temps de
reproducció i altres possibilitats. El DVD-àudio és també capaç d’emmagatzemar vídeo, com ara els títols de
DVD-vídeo, i també fitxers de so d’alta resolució, i posseeix una certa interactivitat.

El súper àudio CD (SACD) és un format amb prestacions semblants al DVD-àudio, però no és un format acceptat pel
Fòrum DVD.

 Perspectives d’evolució

L’evolució natural del DVD-vídeo és esdevenir un format per a usos d’enregistrament domèstics. Però cap dels
formats esmentats fins ara té la capacitat de reemplaçar el magnetoscopi VHS. Els enregistradors de DVD-vídeo per
a aquesta funció necessitaran codificadors MPEG-2 de baix cost i un disc de treball reenregistrable, capaç
d’emmagatzemar, si més no, 10 GB.

No obstant això, Philips i altres fabricants han anunciat el llançament d’enregistradors de vídeo basats en els formats
reenregistrables DVD-RAM i DVD+RW. Els codificadors MPEG-2 de baix cost ja estan disponibles, però creiem que
encara passarà un temps fins que els enregistradors de vídeo basats en DVD desbanquin completament els
magnetoscopis VHS, tant pel que fa al temps d’enregistrament com pel que fa al cost.

El format MMVF (multimedia video file) de NEC ofereix una capacitat de 5,2 GB en una cara, i és més apropiat que
els altres formats per a l’enregistrament de vídeo.

Molts fabricants estan investigant en noves tecnologies, com la del làser blau SHG (generació del segon harmònic),
que pot assolir capacitats de 15 GB o fins i tot més. De fet, són capacitats com aquesta les que calen per a obtenir la
qualitat i el temps de reproducció requerits.

Un punt molt important que cal tenir en compte amb l’enregistrament digital del vídeo en DVD és que serà possible
crear una còpia perfecta o gairebé perfecta de l’original. Per aquesta raó, la qüestió de la protecció del copyright
adquireix una importància fonamental, i caldrà desenvolupar-la en paral·lel amb l’evolució d’aquesta tecnologia.

Activitat

Recopileu informació sobre reproductors DVD-vídeo domèstics: prestacions, qualitat, etc. 

Informeu-vos de les necessitats d’instal·lació d’àudio per a una explotació completa de continguts amb màxima
qualitat.

Recopileu informació sobre el conjunt de continguts presents en DVD-vídeo: possibilitat de diversos idiomes,
capacitat de navegació, continguts addicionals d’imatge, tipus d’àudio enregistrat (dolby, etc.).



Les sigles DVD engloben una sèrie de formats de vídeo, àudio i dades que
han revolucionat el panorama audiovisual.

El DVD fa servir tecnologia làser amb longituds d’ona inferiors al CD, la
qual cosa permet més densitat d’enregistrament i, per tant, més dades en
el mateix espai físic.

A més del DVD-vídeo, també disposem de formats DVD-ROM per a dades.

Dins de la família DVD també hi ha els formats enregistrables DVD-R,
DVD-RAM, DVD-RW i DVD+RW, tots amb una capacitat de 4,7 GB.

El DVD-àudio és el darrer membre de la família DVD en formats
preenregistrats, dissenyat per proporcionar una qualitat de so molt
superior als CD actuals.

Característiques tècniques del DVD 

El DVD s’ha fet realitat pels avenços tècnics, tant en la capacitat d’emmagatzematge dels mitjans òptics com pels
algorismes de processament digital. El DVD assoleix una capacitat d’emmagatzematge molt superior al CD en
incrementar la densitat dels clots en la superfície del disc, i utilitzar algorismes de correcció d’errades més eficients. 

 Capacitat

Tenint en compte que en una cara d’un DVD només hi caben 4,7 GB d’informació, el Fòrum DVD ha definit des del
començament diversos tipus de DVD, tot depenent de la capacitat necessària.

Els rangs de capacitat del DVD van dels 4,7 gigabytes als 17 gigabytes. Un DVD es pot fabricar de quatre maneres:
una cara, dues cares, una cara amb dues capes i dues cares amb dues capes. 

Diferents estructures en els discos DVD 

L’anomenat DVD-5 té només una capa enregistrada en una cara i una capacitat de 4,7 GB. El DVD-9 té dues capes
enregistrades a la mateixa cara i una capacitat de 8,54 GB. El DVD-10 té una capa enregistrada a cadascuna de les
cares i una capacitat doble que el DVD-5, és a dir, 9,40 GB. Finalment, el DVD-18 té dues capes enregistrades en
cadascuna de les cares i una capacitat doble que el DVD-9, és a dir 17,08 GB. Alguns autors anomenen aquest últim
tipus de DVD com a DVD-17. Cal comentar que el DVD-18 encara no es fabrica industrialment.

Tots els lectors de DVD-vídeo haurien de ser capaços de llegir tots els tipus de DVD, des del DVD-5 fins al DVD-18.
Una única imatge de disc no s’hauria d’estendre sobre les dues cares del mateix disc, però sí que es pot estendre
sobre les dues capes d’una cara.



En el DVD podem tenir des de 4,7 GB d’informació en un DVD-5 fins a 17 GB en un DVD-18.

 

Tot i que avui en dia molts dels DVD manufacturats són DVD-5 (una capa, una cara), tots els discos DVD,
independentment de la capacitat, es fabriquen amb dues superfícies circulars enganxades l’una amb l’altra. Aquesta
tècnica de fabricació augmenta la rigidesa del mitjà i en minimitza el bombament.

Les dues capes del DVD amb la superfície d’enganxada entre totes dues. 

 Característiques de l’enregistrament

El DVD empra el format de fitxers OSTA Universal Disc Format (UDF). L’UDF va ser dissenyat específicament per al
mitjà òptic i és una evolució del format ISO-9660. També s’ha fet servir en aplicacions per a CD-ROM.

L’UDF per a usos en DVD-vídeo i DVD-àudio s’ha limitat en alguns aspectes, per a així facilitar l’ús d’aquests fitxers
en dispositius de reproducció senzills com ara lectors estacionaris domèstics. No obstant això, la capacitat per a
incloure-hi fitxers addicionals que es poden llegir en un ordinador està prevista en els formats DVD. Aquests seran
invisibles per als lectors de DVD-vídeo i DVD-àudio.

El bit rate màxim que pot subministrar el DVD-vídeo està limitat a 10 megabits per segon (mbps). Per poder allotjar la
gran quantitat d’informació necessària, tant el vídeo com l’àudio hauran d’utilitzar compressió de dades. 

El DVD-vídeo fa servir l’MPEG-2 com a sistema de compressió de vídeo. El sistema MPEG-2 pot comprimir senyals
de vídeo amb relacions de compressió que oscil·len entre 20:1 i 80:1, emmagatzemar-les dins d’un DVD-vídeo i
encara mantenir una bona qualitat d’imatge. Si utilitzem aquest sistema en una capa d’un DVD-vídeo, podem tenir
una pel·lícula de 135 minuts.

El vídeo codificat mitjançant MPEG-2 es pot codificar fent servir bit rate constant o variable.

La codificació amb bit rate constant (CBR) determina una velocitat de transferència constant per a la informació de
vídeo. Tot i que la qualitat obtinguda és l’òptima, aquest tipus de codificació no utilitza eficientment l’espai en el
DVD-vídeo. En escenes en què hi ha molt poc moviment o cap, la compressió amb bit rate constant és
antieconòmica, ja que codifica el senyal amb molts més bits que els que calen.

La codificació amb bit rate variable (VBR) altera dinàmicament la velocitat de transferència, depenent de la
complexitat de la imatge que es codificarà. Per a escenes simples amb poc detall i moviment, la velocitat de
transferència baixa significativament. Aquest fet fa que estalviem espai en el disc, però mantinguem la qualitat de la
imatge. A més, tindrem més espai en el dispositiu d’emmagatzematge per a acomodar els alts bit rates que
necessitarem a les escenes amb gran detall i moviment. El nivell màxim en el VBR és la velocitat de transferència
màxima que pugui proporcionar el DVD (descomptant el bit rate necessari per a àudio, subtítols i menús).

Per a la compressió de vídeo, el DVD empra el sistema MPEG-2 sia amb bit rate constant o
variable.

 

Els tres formats d’àudio principals en el DVD són l’àudio digital PCM, el Dolby Digital (AC3) i l’MPEG. Cada track de
vídeo ha de tenir, si més no, un canal d’àudio estèreo, que en els països NTSC pot ser PCM o Dolby Digital amb
l’MPEG com a opció i en els països PAL PCM o MPEG, amb el Dolby Digital com a opció. També es poden introduir



canals de so multicanal (opció cada vegada més estesa), que poden ser Dolby Digital 5.1, MPEG-2, PCM lineal
multicanal, DTS (Digital Theater Systems) o SDDS (Sony Dynamic Digital Sound). 

Tots els formats d’àudio esmentats, tret del PCM, són formats que empren compressió de dades. El bit rate màxim
per a l’àudio està limitat a 6,144 mbps.

 Característiques de la reproducció

El reproductor de DVD-vídeo obtindrà a la sortida un senyal PAL/SECAM, NTSC o vídeo per components, depenent
del tipus de reproductor disponible.

Els descodificadors MPEG-2 també poden descodificar material de vídeo codificat en MPEG-1. Per aquesta raó, tant
els reproductors de DVD-vídeo com els ordinadors equipats amb maquinari i programari per poder llegir DVD-vídeo,
poden reproduir videodisc i altres discos CD o DVD, que continguin material codificat en MPEG-1.

Per mantenir la major qualitat d’imatge en la reproducció, el senyal de vídeo procedent del reproductor s’hauria de
connectar al receptor de televisió per mitjà de les entrades RGB o per components, sia la SCART o la de S-vídeo. No
obstant això, cal constatar que la sortida per RGB o components no és obligatòria per als reproductors de DVD-vídeo,
per la qual cosa si volem obtenir la màxima qualitat possible en la reproducció de la imatge, haurem de comprar un
dispositiu que tingui aquestes prestacions.

 Qualitat comparada amb altres mitjans

Respecte al vídeo domèstic, el DVD-vídeo ofereix molta més qualitat d’imatge. De les dues-centes seixanta línies de
resolució que ofereix el VHS i les 480-500 del laserdisc passem a les 480-500 del DVD.

Pel que fa a l’àudio, la banda passant augmenta dels 15 khz dels sistemes de vídeo domèstic HI-FI als 20 khz del
DVD. La relació senyal-soroll millora en uns 15-20 dB i, a més, el DVD té la possibilitat d’allotjar àudio multicanal 5.1.

Activitat

Aneu a una botiga d’electrodomèstics on tinguin reproductors de DVD i observeu les diferències de qualitat en
reproduir el senyal de vídeo des de la sortida RGB, components o vídeo compost.

En el DVD podem tenir des de 4,7 GB d’informació en un DVD-5 fins a 17
GB en un DVD-18.

El DVD utilitza per a la compressió de vídeo el sistema MPEG-2, sia amb
bit rate constant o variable.

En una capa d’un DVD-vídeo podem tenir una pel·lícula de 135 minuts.

Els tres formats d’àudio principals en el DVD són l’àudio digital PCM, el
Dolby Digital (AC3) i l’MPEG.

Producció d'un DVD-vídeo 

En el procés de producció d’un DVD-vídeo entren diversos paràmetres tant en el procés d’enregistrament
(compressió) de la imatge i el so, com en el procés industrial de fabricació.

 Aspectes que cal tenir en compte a l’hora d’enregistrar la imatge i el so

En un esforç per donar suport als formats de pantalla ampla del cinema, el DVD accepta el format amb una relació
d’aspecte 16:9 (1,78:1). Aquesta relació d’aspecte no s’empra actualment en el cinema, però s’aproxima força als
seus formats i és el mateix que emprarà la televisió d’alta definició. Sempre que sigui possible, el premasteritzador de
DVD codificarà una font de vídeo anamòrfica (expandida verticalment per adaptar una relació d’aspecte de 16:9 en
una de 4:3). Aquest senyal codificat anamòrficament podrà ser reproduït, per mitjà dels modes de selecció del
reproductor, com una imatge a pantalla completa en un televisor panoràmic 16:9. Si el mateix contingut es vol
reproduir en un televisor estàndard 4:3, l’usuari pot seleccionar entre la manera expandida verticalment (tots els



objectes i persones es veuen alts i estrets), el format bústia (franges negres a dalt i a baix) o el pan-scan en el qual la
imatge és de pantalla completa, però els costats estan tallats i l’àrea de visió es va bellugant (pan and scan) a través
de la imatge. Perquè en el mode pan-scan el reproductor segueixi la imatge anamòrfica d’una manera correcta, en el
tren de dades s’han de codificar els vectors de pan-scan.

La qualitat de reproducció del DVD-vídeo és alta, però, evidentment, no millora la qualitat de la font d’imatge. Per
aquesta raó, és recomanable partir d’imatges restaurades si es tracta de materials antics.

El millor format d’imatge per a lliurar a una unitat de producció de DVD-vídeo és el Betacam Digital.

El DVD accepta senyals amb relació d’aspecte 16/9.

 

El format DVD admet fins a vuit trens de dades d’àudio independents en un disc. Qualsevol tren de dades es pot
emmagatzemar en qualsevol dels formats d’àudio possibles en el DVD (amb les limitacions comentades anteriorment
pel que fa als requeriments regionals de les zones PAL/NTSC).

L’usuari pot fer servir el comandament a distància del DVD per a canviar entre les diverses versions d’àudio, que
poden contenir diferents versions pel que fa a l’idioma, diverses barreges o diferents formats d’àudio. L’ús més
freqüent d’aquestes prestacions és fer de suport versions en diverses llengües.

El format emprat per a lliurar l’àudio multicanal a les unitats de producció de DVD-vídeo és el DTRS, cinta digital que
pot contenir fins a vuit canals d’àudio. 

Encara que el DVD-vídeo admet, com hem vist, àudio multicanal, molts reproductors de DVD-vídeo en el mercat tan
sols subministren senyal d’àudio en estèreo, tot efectuant el reproductor una barreja del senyal multicanal de sis
canals en dos (down mix).

Per a proporcionar imatges fixes d’alta qualitat, i també per permetre que certs menús puguin navegar mitjançant
elements interactius, l’especificació del DVD-vídeo permet de codificar fotogrames de vídeo amb resolució completa.
Aquestes imatges s’empren principalment com a fons per als menús, tot i que també es poden usar en programes per
fotogrames fixos o en programes de diapositives. Un programa per fotogrames fixos és una seqüència d’imatges de
vídeo fixes, que l’usuari avança manualment. En un programa de diapositives, els canvis estan automatitzats. En tots
dos casos, les imatges fixes poden tenir associat qualsevol dels formats d’àudio disponibles.

Per a permetre les capacitats de subtitulació en diverses llengües, com requereix la indústria cinematogràfica,
l’especificació del DVD-vídeo inclou capes de subimatges (overlays), imatges que són generades en el procés de
reproducció i que es poden "tancar" sobre imatges de vídeo en moviment o vídeo fix. Per a augmentar la flexibilitat,
aquestes subimatges no estan limitades a informació de text, sinó que poden ser qualsevol tipus gràfic bitmap amb
una resolució de fins a 720 × 480 (NTSC) o 720 x 576 (PAL). Els usos de les subimatges inclouen subtítols, lletres de
karaoke, botons, animacions, instruccions, etc.

Les capes de subimatges es poden canviar a cada fotograma, poden entrar i sortir en fos i desplaçar-se cap a dalt o
cap a baix de la pantalla. Hi ha una limitació pel que fa al nombre de colors que pot fer servir.

 Aspectes que cal tenir en compte a l’hora de crear (postproduir) un DVD-vídeo

Les dades en els títols de vídeo estan formades per conjunts d’objectes de vídeo (video object sets, VOBS),
cadascun d’aquests compost per un o diversos objectes de vídeo (video objects, VOB). Un objecte de vídeo està
format per dades de vídeo, àudio, subimatges i dades de navegació per a un programa. El VOB és l’element
fonamental en el disc DVD. Totes les informacions hi són multiplexades.

La interfície d’usuari d’un lector DVD és un control remot o comandament a distància. A tots els fabricants de DVD
se’ls exigeix de construir els seus remots amb funcionalitats semblants a les seves tecles: play, stop, pausa,
programa següent, programa anterior, menú de títols, menú arrel, botons que indiquen amunt, avall, a l’esquerra, a la
dreta i retorn. Addicionalment, alguns controls remots inclouen tecles numèriques per a entrar-hi números
directament.

Com s’evidencia per les estructures de dades descrites anteriorment, el DVD pot ser un format altament interactiu.
L’usuari té gran varietat de controls per a seleccionar les dades presentades. El format ha estat estructurat per
permetre múltiples línies d’històries, jocs interactius i una gran varietat de respostes complexes per a la interacció de
l’usuari. Com un descendent del videodisc, el DVD ha heretat molt de l’estil de menú per jerarquies de branques, i
permet a l’usuari de navegar a través del disc saltant de menú a menú o de vídeo a vídeo. La major part de les
pel·lícules en DVD-vídeo admeten aquest nivell bàsic d’interactivitat i permeten a l’usuari l’accés a menús per triar
seleccions de la pista de so, les pistes de subtítols o ramificar-se entre els diversos capítols de la pel·lícula o en la



informació relacionada amb aquesta, com ara la informació sobre el càsting, els premis rebuts, el seu making-off, etc.

Tots els títols de DVD-vídeo empren els menús com una via perquè els usuaris interactuïn amb el programa i hi
indiquin seleccions. Els menús es componen d’una imatge de fons (sia vídeo o imatge estàtica), capes de
subimatges, àrea per a ressaltar botons i, de vegades, fins i tot àudio.

Als DVD-vídeo hi ha un codi de zona que impossibilita reproduir DVD fabricats per a una zona en reproductors que no
estiguin preparats per a aquesta zona. D’aquesta manera, una companyia pot explotar un títol en una part del món
abans de l’explotació en un altre lloc.

 Procés de producció d’un DVD-vídeo

El procés de capturar els elements de vídeo i àudio i convertir-los en la imatge de disc final en un DVD s’anomena
premasterització (premastering). 

El procés de premasterització es pot dividir en diversos passos: 

Planificació del projecte. 
Càlcul de l’espai necessari en bits (bit budgeting) per als diversos elements que componen el DVD: vídeo,
àudio, subtítols, menús, etc. 
Captura dels elements d’àudio i vídeo. 
Autoria per a crear les interaccions entre els diversos elements del DVD. 
Comprovació final del funcionament de tots els menús i funcions del DVD. 
Creació de la imatge de disc i bolcatge sobre la cinta DLT per a la fabricació del DVD.

En la producció d’un títol, cadascun d’aquests passos depèn dels altres. Tot i que no cal que tots els passos
s’executin en la mateixa localització física, cal integrar-los estrictament perquè la producció dels títols s’efectuï de la
millor manera possible.

De fet, aquest procés és un procediment iteratiu força complex en el qual els elements d’àudio i vídeo es capturen,
s’acoblen per mitjà de l’autoria, es proven i, basant-se en una revisió creativa i tècnica, es dóna el projecte per acabat,
o es corregeix qualsevol punt que hagi fallat. Una vegada s’ha donat el procés per correcte, es repeteix el test final
per comprovar que tot funciona perfectament i es crea la imatge de disc. Finalment, aquesta es transfereix a la cinta
DLT. 

Una vegada obtinguda la cinta DLT, s’envia a una planta de replicació on es crearà el glass master. El procés de
fabricació a partir d’aquí és anàleg a l’emprat en la producció de discos compactes. L’única diferència amb el CD rau
en el fet que una vegada replicades les dues capes del DVD, cal enganxar-les, i aquest procés implica una certa
dificultat tècnica.

Activitat

Comproveu el funcionament del comandament a distància i apreneu a interactuar-hi. Canvieu d’idioma i
subtítols mentre s’està reproduint la pel·lícula sense necessitat d’acudir al menú principal. Exploreu els
diversos modes de presentació de la imatge: 16/9, 4/3, etc.

El DVD accepta senyals amb relació d’aspecte 16/9.

El format DVD admet fins a vuit trens de dades d’àudio independents en un
disc.

Molts reproductors de DVD-vídeo al mercat tan sols subministren senyal
d’àudio en estèreo, i el reproductor efectua una barreja del senyal
multicanal de sis canals en dos (down mix).

Per a permetre les capacitats de subtitulació en diverses llengües, com
requereix la indústria cinematogràfica, l’especificació del DVD-vídeo inclou
capes de subimatges (overlays).

Elements de visualització i escolta de programes 



Elements de visualització de programes 

Tradicionalment, la visualització de les imatges i els sons s'ha dut a terme mitjançant els televisors i monitors. El
funcionament d'aquests aparells es basa en l'existència d'uns tubs d'imatge anomenats tubs de raigs catòdics o TRC,
la tecnologia dels quals data dels primers anys de la televisió en blanc i negre. Efectivament, els TRC, primer
monocroms i actualment en color, han anat evolucionant fins a obtenir una qualitat acceptable per a en el camp
professional. Tanmateix, en l'actualitat s'estan imposant amb força les pantalles planes, que milloren la qualitat
d'imatge i solucionen la major part d'inconvenients de la tecnologia dels tubs tradicionals.

D'entrada les pantalles planes de vidre líquid van ser dissenyades per utilitzar-les en empreses (oficines, entitats
financeres, agències de viatge, centres mèdics, etc.), perquè el seu ús resultava ideal per la limitació d'espai
disponible o bé perquè les interferències elèctriques generades pels monitors de tubs, situats molt a prop els uns dels
altres, podien interferir en l'estabilitat de la visualització.

En l'origen de la seva comercialització, les pantalles planes presentaven bastants inconvenients respecte de la
tecnologia tradicional. Al començament, la baixa resolució, l'escàs nombre de colors, el petit angle de visió i, sobretot,
el preu desorbitat, les van relegar durant anys al mercat de gran escala. Actualment aquestes circumstàncies han
canviat i la majoria dels problemes s'han superat satisfactòriament. També el cost econòmic, que mantenia aquesta
tecnologia allunyada dels canals de distribució, ha anat caient lentament fins a fer-se pràcticament assequible, però
encara no a per usuaris particulars, sinó principalment per a entorns empresarials.

En els apartats següents es fa un repàs de la tecnologia dels tubs de raigs catòdics, i es diferencia entre la utilització
d'un televisor domèstic i un monitor de vídeo, a més de presentar els diversos tipus de pantalles planes que trobem
en l'actualitat, entre les quals les de vidre líquid, TFT, electroluminescents i de gas plasma. Finalment, s'explica la
videoprojecció, entesa també com a sistema de visualització d'imatges.

 Televisor i monitor de vídeo

El televisor i el monitor de vídeo presenten la mateixa funció. Tots dos aparells estan preparats per rebre, detectar i
transformar en imatges i sons els senyals copsats per la càmera de televisió i el micròfon. Tanmateix, el televisor
s'aplica a usos domèstics i rep el senyal procedent de l'antena, mentre que el monitor s'utilitza professionalment en la
visualització d'imatges durant la producció i postproducció de programes. El monitor és com un televisor d'alta qualitat
que està preparat per rebre el senyal directe de vídeo i àudio del magnetoscopi o de l'ordinador. La seva finalitat
consisteix a mostrar els errors per poder corregir-los immediatament, i per això la seva electrònica ha d'estar prou
afinada per reproduir el senyal amb la màxima fidelitat possible. És a dir, el monitor ha de ser "transparent". Alguns
dels errors que es perceben nítidament en un monitor professional, passarien desapercebuts en un televisor
domèstic, ja que aquest últim està dissenyat per fer una certa correcció de les imperfeccions del senyal.

La màxima qualitat de reproducció del monitor s'aconsegueix, en gran mesura, en evitar la modulació al
magnetoscopi i la desmodulació posterior al receptor. La supressió d'aquest tractament electrònic intermedi
disminueix el nivell de soroll i afavoreix la visualització d'imatges d'alta qualitat.

De tota manera, molts dels televisors actuals admeten, a més del senyal d'antena convencional, la connexió per
euroconnector o altres tipus de connectors que proporcionen per separat el senyal de vídeo i d'àudio. Altres
incorporen l'entrada S, que admet el senyal que lliura un magnetoscopi amb sistema d'enregistrament per vídeo
separat (Y/C).

Televisor i monitor tenen la mateixa funció, encara que el monitor s'utilitza
professionalment. La seva finalitat consisteix a mostrar els errors per corregir-los

immediatament, i per això la seva electrònica ha d'estar afinada per reproduir el senyal
amb la màxima fidelitat possible.

 

Funcionament del TRC

El tub d'imatge d'un televisor o un monitor, també anomenat tub de raigs catòdics (TRC), és una ampolla de vidre al
buit. La part frontal interna del tub està recoberta d'una substància fosforescent que produeix brillantor quan hi incideix
un feix d'electrons. Aquesta brillantor és proporcional a la potència del feix electrònic incident. En la part posterior del
TRC hi ha el canó d'electrons que produeix el feix i que està constituït per un càtode que genera electrons de manera
tèrmica i que depèn del senyal de vídeo aplicat, de manera que com més gran sigui el senyal de vídeo, més gran és
el feix electrònic i més, també, la brillantor. La direcció del feix està controlada pel jou de deflexió, que consisteix en
una sèrie de bobines electromagnètiques que envolten el coll del tub. El feix d'electrons del tub fa un recorregut de



dalt cap a baix i d'esquerra a dreta, i d'aquesta manera contraresta la inversió que fan els tubs de càmera i mostra en
pantalla una reproducció de la imatge correcta.

Els sistemes de televisió van ser desenvolupats fa més de quaranta anys, amb les limitacions tecnològiques pròpies
del seu temps. Una d'aquestes limitacions va ser el revestiment de fòsfor dels tubs d'imatge. Quan el feix d'electrons
incideix sobre el fòsfor, produeix una brillantor que es comença a debilitar tan aviat com el feix passa a excitar el punt
següent. Si el tub d'imatge fos escombrat des de la línia 1 fins a la 625 (525 en NTSC) successivament, quan el feix
electrònic estigués escombrant les últimes línies, la part superior de la imatge tindria la brillantor totalment debilitada.
Per solucionar aquest problema el feix d'electrons explora un camp de 312,5 línies (262,5 en NTSC) i torna a la part
superior de la imatge en el moment en què les línies superiors comencen a perdre la brillantor. El resultat d'aquesta
operació són imatges amb les brillantors equilibrades.

Els sistemes de televisió en color es basen en aquest mateix esquema de funcionament, però amb un grau de
complexitat més elevat. El tub d'imatge en color disposa de tres conjunts de fòsfors impresos en la cara interior
frontal, col·locats segons un patró específic. Aquests patrons poden diferir segons la tecnologia que es fa servir. El
model de tríades, per exemple, està constituït per un punt de fòsfor vermell, un altre de verd i un altre de blau
col·locats de manera triangular.

Mostra d'un tall transversal d'un monitor amb TRC

En el jou del tub d'imatge ens trobem tres canons electrònics, un per a cada informació d'un color primari. A prop de
la part frontal del tub hi ha una màscara de metall. Aquesta màscara disposa de petits forats disposats de tal manera
que cada feix electrònic només pot incidir sobre el punt del fòsfor corresponent al seu color. Els punts del fòsfor són
tan petits i estan tan junts que no es poden veure separats ni diferents, tret que es mirin amb augment. D'aquesta
manera, quan els feixos electrònics incideixen sobre els fòsfors, els colors es combinen per produir el mateix color
que la càmera va fraccionar prèviament. Les zones vermelles d'una imatge provoquen que només brillin els fòsfors
vermells, mentre que les blanques combinen els tres feixos i fan que brillin els tres punts. A més, la capa fosforescent
de la cara interna de la pantalla també s'ha de cobrir amb tres capes diferents de substàncies fosforescents.

En els tubs d'imatge podem observar tres imatges de diferent color desplaçades les unes respecte de les altres.
Aquest problema es coneix amb el nom d'error de convergència. En els receptors de televisió domèstics, normalment
la convergència dels feixos no és un problema greu, però sí que ho és en unitats de projecció sobre pantalla gegant i
es requereix fer una sèrie d'ajustaments per minimitzar aquests inconvenients.

Un altre dels principals problemes de la tecnologia del TRC és l'enfocament. Per raons òbvies, no hi ha la mateixa
distància entre el canó d'electrons i el centre de la pantalla, que entre aquest canó i les cantonades, de tal manera
que es va perdent nitidesa a mesura que ens allunyem del centre de la pantalla. Tanmateix, i encara que els avenços
han pogut solucionar en més o menys mesura aquestes limitacions, hi ha altres inconvenients aliens a la qualitat
d'imatge, com per exemple l'alt consum energètic. Tant les plaques catòdiques com les bobines que guien el feix
d'electrons requereixen, per funcionar, la utilització de corrents elèctrics de voltatge molt alt.

La tecnologia dels tubs de raigs catòdics presenta alguns inconvenients, com l'error de
convergència i l'enfocament, que afecten la qualitat de la imatge resultant.

 

Tipus de tubs



Hi ha diversos tipus de tecnologia en la fabricació de tubs, cada un amb els seus defensors i detractors. En els anys
seixanta Sony va desenvolupar, amb el seu tub Triniton, una tecnologia que posteriorment va ser adaptada per altres
firmes comercials, com Mitsubishi i el seu tub DiamondTron.

El funcionament del tradicional TRC s'ha millorat en els darrers anys. Actualment trobem en el mercat l'FD Trinitron,
amb una pantalla plana que redueix al mínim la reflexió dels llums i proporciona un contrast excel·lent. Això s'ha
aconseguit gràcies a la incorporació d'un canó d'electrons millorat i d'un jou de desviació de precisió.

D'altra banda hi ha la tecnologia del ThinCRT, que treballa sota els mateixos principis que els tubs estàndard, però
substitueix els canons d'electrons, el jou de desviació i la màscara d'ombra del TRC convencional per una fulla
perforada conductora, per la qual els emissors del càtode emeten un corrent d'electrons que fa brillar el fòsfor, de la
mateixa manera que un tub tradicional.

El ThinTRC, com el seu nom indica, utilitza un tub pla d'escassament 3,5 mil·límetres d'espessor, consistent en dues
làmines fines de vidre separades per un buit d'un mil·límetre. En lloc del càtode gran del TRC, disposa de milions
d'emissors microscòpics d'electrons que consumeixen molta menys energia que el sistema convencional.

Funcionament del ThinCRT

En principi, la major part de monitors incorporen el tub de tipus màscara d'ombra Invar. Aquest model de TRC fa
servir una làmina prima de metall perforada per crear els punts de fòsfor que componen la imatge a la pantalla. La
màscara està dissenyada perquè cada raig d'electrons es dirigeixi només cap a la capa fosforescent d'un determinat
color. Aquesta tecnologia ofereix contorns nets i diagonals ben definits.

Posteriorment, va aparèixer el tub reixeta d'obertura. Creat conjuntament per Mitsubishi (DiamondTron) i Sony
(Trinitron), fa servir una sèrie de reixetes col·locades en sentit vertical que estan subjectes per dos fils situats
horitzontalment que es troben imantats per atraure la màxima quantitat d'electrons que impactin sobre la superfície de
fòsfor. Presenten més brillantor i contrast que els anteriors.

Un altre tipus de tecnologia és el model de tub de màscara de ranures, que va ser un intent de reunir les millors
qualitats dels dos tipus de tubs anteriors. En lloc de fer servir punts o fils per formar la màscara, utilitza un sistema
que genera una mena d'el·lipses de fòsfor, amb la qual cosa es millora la brillantor i el contrast dels tubs del tipus de
màscara d'ombra, però no assoleixen la qualitat dels de reixeta d'obertura.

 Videoprojectors

Els videoprojectors es fan servir per projectar imatges sobre pantalles de grans dimensions. Els sistemes de
videoprojecció tradicionals han estat els d'acoblament òptic o reflexius, el sistema reactiu i el sistema d'òptica de
Schmidt.

En el sistema reflexiu, s'acobla una lent o objectiu a la pantalla d'un televisor convencional. Aquest objectiu projecta la
imatge sobre una pantalla col·locada a certa distància. Com a avantatge, ofereix un cost reduït, però la qualitat del
sistema és baixa i proporciona una lluminositat molt reduïda que s'ha de compensar accionant el comandament de la
brillantor del televisor, cosa que envelleix el tub prematurament.

En els sistemes reactius es fa ús de tres tubs de raigs catòdics, cadascun dels quals es correspon amb els tres colors
primaris: vermell, verd i blau. Cada tub projecta la seva imatge acolorida sobre un mirall que reflecteix la imatge en
una pantalla còncava i reflexiva, d'alumini d'alta lluminositat. Uns objectius de gran lluminositat recullen la imatge de
cada tub i la projecten sobre el mirall. El sistema necessita refrigeració en cada un dels tubs per eliminar la calor
sobre la pantalla.

El sistema d'òptica de Schmidt proporciona la màxima qualitat en la projecció d'imatges sobre pantalles de grans
dimensions. Està format per un tub de raigs catòdics situat en el focus d'un mirall esfèric que augmenta la mida de la
imatge, al mateix temps que la deforma geomètricament. Per compensar aquesta deformació, els raigs paral·lels que
provenen del mirall esfèric es fan passar per una lent correctora (coneguda com a sistema Schmidt). Finalment, les



imatges incideixen sobre la pantalla.

 Pantalles planes

Els tradicionals monitors TRC, malgrat l'alt grau de desenvolupament assolit durant la seva llarga existència i
implantació massiva, presenten una sèrie d'inconvenients intrínsecs a la tecnologia que fan servir. Aquestes
limitacions han plantejat la necessitat de buscar altres solucions alternatives que redueixin al mínim els inconvenients
i permetin de visualitzar convenientment les imatges que procedeixen de fonts tant analògiques com digitals. Les
diverses tipologies de pantalles planes no comparteixen la majoria dels desavantatges de la tecnologia dels tubs i
estan en la línia de la tendència tecnològica actual de fabricar components electrònics cada vegada més compactes.

Un gran avantatge de les pantalles planes és que generen poca calor. Aquesta característica permet de prescindir
dels ventiladors, una de les principals causes d'error dels tubs de raigs catòdics. Els gabinets segellats de les
pantalles planes estan tancats hermèticament a la circulació d'aire i resisteixen, per tant, l'entrada de pols, fums,
líquids i altres substàncies que en poden danyar el funcionament.

Hi ha cinc tipus principals de pantalles planes:

Pantalla de vidre líquid monocromàtica (LCD). 
Pantalles electroluminescents (EL). 
Pantalles de gas plasma. 
LCD de color de matriu passiva. 
LCD de color de matriu activa o transistor de capa prima (TFT).

La taula següent il·lustra comparativament les característiques dels TRC davant les diverses tecnologies de pantalles
planes.

Tipus TRC LCD
Monocroma

EL Gas plasma LCD Color TFT

Mida de la pantalla 20" 10,4 " 10,4" 9 " 10,4 " 13,8"
Resolució 1.280 × 1.040 640 × 480 640 × 480 640 × 480 640 × 480 1.280 ×

1.040
Angle de visió 140º 70º 140º 140º 70º 100º
Cost Sota El més baix de

tots
Moderat Moderat El més baix

en color
El més car

Profunditat 17-18" De 3 a 4" De 3 a 4" De 3 a 4" De 3 a 4" De 3 a 4"
Pes El més pesant El més lleuger Lleuger Moderat Lleuger Lleuger
Generació de calor El més alt El més baix Moderat Moderat Baix Baix
Consum d'energia El més alt El més baix Moderat Moderat Baix Baix
Brillantor 150 nits 120 nits 32

foot-lamberts
N/A 300 nits 300 nits

Comparativa de presentacions entre TRC i pantalles planes

Les pantalles de vidre líquid (liquid crystal display, LCD) es fonamenten en les propietats físiques i de reflexió de la
llum a través d'un conjunt de substàncies de material líquid. Bàsicament, les partícules de vidre líquid posades en
contacte amb una superfície, en què s'han fet una sèrie de solcs longitudinals en la mateixa direcció, tendeixen a
ordenar-se paral·lelament i de manera allargada, coincidint amb el sentit de les línies de la superfície. A continuació
es col·loca a sobre d'una altra superfície com si fos un sandvitx, però amb una alineació perpendicular a la inferior, de
manera que a l'interior es pot apreciar que les partícules de vidre líquid presenten una reordenació per capes. A
aquestes superfícies se'ls afegeixen uns filtres polaritzats, amb la qual cosa s'aconsegueix que, segons el tipus de
polarització aplicada, es permeti o no el pas de la llum per aquests filtres. Independentment d'aquesta propietat, les
partícules de vidre líquid presenten una altra qualitat important que intervé decisivament en el procés de visualització
de les imatges. Aquesta segona propietat consisteix en el fet que, si apliquem un voltatge determinat entre les
superfícies que sustenten el vidre líquid, les molècules es reorienten i se situen perpendicularment a les dues
superfícies, amb la qual cosa permeten que la llum passi a través d'elles sense reorientar el feix.

La combinació de totes dues propietats, amb la utilització de les dues superfícies amb solcs lineals i els filtres
polaritzats, dóna com a resultat les LCD.

A més, per poder formar qualsevol tipus d'imatge, s'ha de disposar d'una font de llum que nodreixi de raigs una de les
cares de la pantalla perquè en el costat oposat es pugui formar una imatge. Aquest subministrament de llum es pot
fer de diverses maneres, que defineixen tres tipus clarament diferenciats: transmissiva, que es fa servir en els
televisors LCD; reflexiva, utilitzada en les calculadores i rellotges; projectada, generada pels projectors LCD.



Estructura interna i funcionament d'una pantalla de vidre líquid

Per aconseguir l'efecte del color, només cal col·locar filtres del color adequat sobre cada una de les minúscules
cèl·lules gràfiques. En un sistema de reixeta clàssic basat en els tres colors bàsics, els filtres es fixen sobre cada un
dels punts per obtenir línies horitzontals. Segons el color a generar, s'aplica un determinat voltatge a cada un dels tres
punts que conjuntament formen un píxel de pantalla. És a dir, el punt que s'observa realment està format per tres
nivells de transparència de les cèl·lules de vidre líquid que, en passar pels filtres corresponents, i en estar tan
summament juntes, enganyen el nostre ull, que només percep un punt amb la tonalitat de color apropiada.

A fi de controlar cada una d'aquestes cèl·lules, els sistemes primigenis, coneguts com a sistemes de matriu passiva,
s'han anat substituint per altres de tipus dinàmic, o de matriu activa, que utilitzen un nombre d'elements de control
més petit i proporcionen una resposta més ràpida, i també més qualitat. La diferència principal és que, mentre que en
els sistemes passius els elèctrodes es disposen en forma de reixeta, en els actius s'utilitza una matriu de transistors
fotoemissors que generen llum quan reben corrent elèctric, amb la qual cosa es pot controlar independentment l'estat
de cada un.

Estructura d'una pantalla LCD de color i de matriu passiva

Una altra de les diferències fonamentals respecte de la tecnologia TRC és el caràcter analògic o digital. En un monitor
TRC, el feix d'electrons escombra la pantalla de manera contínua (analògica), i representa nivells de brillantor també
continus. Al contrari, les pantalles LCD basen el seu funcionament en senyals digitals, ja que només poden
representar un nombre fix de files i columnes, depenent del nombre de transistors que formin la pantalla. De tota
manera, durant els últims anys ja s'ha experimentat amb monitors TRC amb tecnologia digital i s'han comercialitzat.

Les pantalles electroluminescents van ser l'avenç que va seguir a les pantalles LCD monocromàtiques. Les matrius
actives i passives actuen d'una manera semblant en els esquemes aplicats a les pantalles de vidre líquid, però en
aquest cas les electroluminescents generen la seva pròpia llum gràcies a la col·locació d'un fòsfor entre els
elèctrodes. Són d'alta emissió i no requereixen llum de suport. Ofereixen una imatge amb bona nitidesa, un angle de
visió excel·lent i una velocitat excepcional, amb un reduït consum energètic. Tanmateix, tenen un rang de color limitat.

Les de gas plasma es basen en l'emissió de llum pel pas d'un alt voltatge per un gas de baixa pressió. Essencialment,
una pantalla de plasma és com una matriu de tubs fluorescents diminuts controlats de manera sofisticada. Utilitzen
fòsfor, com els monitors TRC, però són emissives, com les LCD i, davant aquestes últimes, aconsegueixen una gran
millora de color i un angle de visió excel·lent.

Cada píxel funciona com una petita bombeta de color. Un gas, com el xenó, emmagatzemat en cel·les, es converteix
en plasma per l'acció d'un corrent elèctric i produeix llum ultraviolada, que incideix sobre el fòsfor vermell, verd i blau



que, en tornar a l'estat original, emet llum. Els monitors de plasma són plans com els LCD, però el seu funcionament
s'assembla més al dels tubs. La part interior de la pantalla està recoberta de fòsfors que són excitats per feixos
d'electrons, però no es produeixen tres feixos que escombren tota la pantalla, sinó un per a cada punt, la qual cosa
elimina els problemes d'enfocament i convergència. Els electrons van cap al fòsfor de la pantalla, però abans passen
per una reixeta de control que en regula la quantitat i permet d'obtenir les diverses intensitats de cada color.

El problema d'aquesta tecnologia és la durada i la mida dels píxels, per la qual cosa la seva implantació més comuna
és en grans pantalles de TV de fins a 70''. El principal avantatge és el baix cost de fabricació, semblant al dels
monitors TRC.

Funcionament intern d'una pantalla de gas plasma

En una pantalla TFT (thin film transistor), o transistor de pel·lícula fina, una matriu activa de transistors fotoemissors
es connecten al plafó LCD. Aquests transistors són uns petits components semiconductors que emeten llum quan hi
passa un corrent, amb la qual cosa es controla de manera independent l'estat de cada un. Sobre els transistors se
situa el vidre líquid, que modula cada un dels punts i permet el pas de la llum en major o menor mesura.

El color de la llum està determinat per les característiques constructives del transistor, per la qual cosa s'han de situar
tres transistors, un per cada color bàsic, en direcció horitzontal per cada punt actiu. Amb aquest sistema
s'aconsegueix no solament reduir els temps d'accés a cada cèl·lula, sinó que també es millora la qualitat del contrast,
un dels principals defectes de les primeres pantalles basades en LCD, i s'elimina l'efecte del parpelleig.

La tecnologia de les pantalles planes presenta tota una sèrie d'avantatges respecte de la
tecnologia dels tubs de raigs catòdics, com el baix consum energètic i més qualitat

d'imatge.

 

La tecnologia tradicional dels tubs d'imatge de televisió, coneguts també
com tubs de raigs catòdics, està essent àmpliament millorada per la
tecnologia de les pantalles planes, que aconsegueixen imatges de més
qualitat amb un consum energètic més baix.

Els videoprojectors es fan servir per projectar imatges sobre pantalles de
grans dimensions. Els sistemes de videoprojecció tradicionals han estat
els d'acoblament òptic o reflexius, el sistema reactiu i el sistema d'òptica
de Schmidt.

Elements d'escolta de programes 

En tota cadena de so, el punt més crític i que en defineix la qualitat global és l'element que en permet l'escolta. Aquest
element és la pantalla acústica, també anomenada baffle, constituïda pels altaveus. No és exagerat afirmar que, en la



configuració d'un sistema de so, és imprescindible dedicar la major part del pressupost disponible als elements de
sortida. Serveix ben poc tenir un magnífic i sofisticat sistema si decidim connectar-lo a uns altaveus de poca qualitat i
alta distorsió.

En els apartats següents es presenta una enumeració dels diversos elements d'escolta de programes, com són els
altaveus, els auriculars i les pantalles acústiques. També se'n detalla una classificació tenint en compte,
principalment, la tecnologia i el funcionament.

 L'altaveu

Respecte de les diverses categories, i de manera general, s'estableix una distinció entre les pantalles acústiques
pensades i dissenyades per escoltar so en alta fidelitat o per monitoritzar enregistraments de so en estudi, i les altres
dissenyades per a sistemes de PA (public address) i sonorització professional o industrial. En aquest segon cas, no
busquem la màxima qualitat, sinó que és prioritari aconseguir la màxima potència acústica amb la mínima despesa de
potència elèctrica.

L'altaveu és un transductor concebut per transformar el senyal elèctric, provinent de l'amplificador, en energia
acústica. Aquesta transformació es duu a terme en tres etapes ben diferenciades.

La primera és la conversió de l'energia elèctrica en energia mecànica, i es fa amb un element de l'altaveu
anomenat motor. Segons com sigui aquest element, tindrem diversos tipus d'altaveus, com ara electrodinàmic,
electroestàtic, electromagnètic i piezoelèctric.

En la segona etapa té lloc la conversió de l'energia mecànica en energia acústica. D'això se n'encarrega un
element de l'altaveu anomenat membrana, con o diafragma. Segons la forma i la combinació de les
membranes, trobem diversos tipus d'altaveus, com ara l'altaveu de radiació directa, l'altaveu coaxial, l'altaveu
d'unitat coplanar i l'altaveu de tres vies o triaxial.

La tercera i última etapa és la d'acoblament de l'energia acústica amb el medi exterior. En aquesta fase
s'intenta d'aconseguir el màxim rendiment de l'altaveu mitjançant l'acoblament de la membrana amb l'aire que
l'envolta. Aquest acoblament pot ser directe (altaveu de radiació directa) o per una trompeta (altaveu de tipus
projector), que amplifica i radia a l'exterior l'energia sonora produïda per la membrana de l'altaveu.

Els altaveus es poden classificar segons el motor, la forma i la combinació de les membranes o els diafragmes, i
tenint en compte l'acoblament amb el medi exterior.

Els altaveus tradueixen el senyal elèctric en energia acústica i són els elements que
determinen la qualitat global d'escolta de la cadena de so.

 

Classificació dels altaveus segons el motor

Com ja s'ha apuntat anteriorment, la conversió de l'energia elèctrica en energia mecànica es duu a terme mitjançant
el motor. Segons les característiques d'aquest element, trobem altaveus de tipus electrodinàmic, electroestàtic,
electromagnètic i piezoelèctric.

L'altaveu electrodinàmic, també conegut com de bobina mòbil, és el tipus d'altaveu que es fa servir més, i també el
més antic pel que fa al disseny. El seu principi de funcionament es basa en la inducció electromagnètica.



Altaveu electrodinàmic o de bobina mòbil

El seu funcionament Estimado señor o señora: basa en la traducció del senyal elèctric a senyal acústic a través de la
bobina mòbil. El senyal, provinent de l'amplificador, arriba a la bobina i dóna lloc a una inducció magnètica variable
que s'oposa a la inducció constant de l'imant de l'altaveu. Aquest efecte es tradueix en unes forces que desplacen la
bobina en una direcció o una altra. L'amplitud i la freqüència d'aquests desplaçaments estan directament relacionats o
lligats amb les característiques del corrent excitador, és a dir, de l'energia elèctrica inicial.

Aquests desplaçaments es transmeten a la membrana de l'altaveu i, al seu torn, la membrana transmet la vibració a
les partícules d'aire que l'envolten. El que realment escoltem són els sons resultants d'aquestes vibracions.

L'altaveu electroestàtic consisteix en dues plaques metàl·liques rígides, acústicament transparents, en el centre de les
quals se situa el diafragma de l'altaveu. És un altaveu que presenta una gran semblança de funcionament amb el
micròfon de condensador. A aquestes plaques se'ls aplica una tensió de polarització perquè mantinguin una certa
força d'atracció. El senyal provinent de l'amplificador se superposa al senyal de polarització i, llavors, el diafragma es
mou segons les variacions del senyal d'audiofreqüència.

Altaveu electroestàtic

El funcionament de l'altaveu electromagnètic o magnètic pla és el mateix que el de bobina mòbil o electrodinàmic,
però la seva construcció és completament diferent. Bàsicament consisteix en un diafragma pla sobre el qual es "pinta"
o s'"adhereix" una bobina mòbil (és alguna cosa semblant a la lluneta tèrmica del vidre posterior dels automòbils).



Altaveu electromagnètic o magnètic pla

Aquest diafragma se situa dins d'un camp magnètic constant, acústicament transparent. Per la bobina es fa circular el
corrent de l'amplificador i al seu voltant s'indueix un camp magnètic variable. La interacció dels dos camps magnètics
fa moure el diafragma segons el senyal d'àudio.

Finalment, trobem els altaveus que basen el funcionament en el fenomen piezoelèctric, propi de determinats vidres
(com en la sal de Rochelle, el quars o productes ceràmics) que generen entre les superfícies una tensió elèctrica
quan hi incideix certa pressió. Si el senyal elèctric és d'audiofreqüència, la deformació del material adquireix caràcter
de vibració. Aquesta vibració es transmet a un diafragma que genera l'energia acústica corresponent.

Altaveu piezoelèctric

Classificació dels altaveus segons la forma i combinació de les seves membranes o diafragmes

Segons la forma i la combinació de les membranes o diafragmes, es distingeixen els altaveus de radiació directa,
coaxials, d'unitat coplanar i de tres vies o coaxials.

El tipus de radiació directa està format per un altaveu amb un sol diafragma, encarregat de convertir l'energia elèctrica
en energia acústica. Es dissenyen altaveus de diverses mides i característiques per reproduir les diferents bandes de
freqüències de l'espectre sonor. Es poden trobar altaveus de greus (woofer), de mitjos (mid frequency) i d'aguts
(tweeter).

L'altaveu coaxial consta d'un diafragma per als greus/mitjos i d'un altre per als mitjos/aguts. Aquests diafragmes són
concèntrics i comparteixen la bobina mòbil.

Els altaveus d'unitat coplanar incorporen dues unitats d'alta freqüència en la part central i frontal i disposen d'un filtre
que divideix i delimita la banda de freqüències que s'ha de reproduir en cada una.

Finalment, els de tres vies o triaxials són tres altaveus que funcionen de manera independent, però que estan
mecànicament combinats en una unitat de mida més gran. Disposen d'un filtre divisor de tres vies.

Classificació dels altaveus segons l'acoblament de l'energia acústica al medi exterior

L'acoblament acústic té com a finalitat augmentar el rendiment de l'altaveu. Segons aquesta característica, distingim
els altaveus d'acoblament directe i els projectors.

L'acoblament directe és el sistema més simple i consisteix en el contacte entre el diafragma i l'aire que l'envolta.
Aquest sistema dóna nom als altaveus de radiació directa. És el sistema més utilitzat en pantalles d'alta fidelitat, tant



d'ús domèstic com professional i de monitorat.

Els altaveus projectors són aquells en què l'acoblament té lloc amb una botzina o trompeta. Les botzines o trompetes
fan augmentar el rendiment de l'altaveu al qual van incorporades i presenten una distorsió molt reduïda. Les més
utilitzades són les anomenades trompetes exponencials, que proporcionen més qualitat i rendiment, tot i que també
en trobem d'altres tipus, com la trompeta replegada o la multicel·lular.

Amb les trompetes es millora la directivitat i la intensitat del so, tot i que empitjora la qualitat de reproducció. En
sistemes de so de qualitat, el seu ús es limita a la reproducció de les freqüències altes. En sistemes de public address
o en sonorització espectacular, el seu ús està estès a tota la gamma de freqüències.

Trompetes

Característiques tècniques dels altaveus

Els altaveus es caracteritzen tècnicament per la resposta en freqüència, el rendiment i la directivitat.

La resposta en freqüència ens indica el comportament de l'altaveu per a cada freqüència. Es representa
mitjançant la corba de resposta obtinguda en cambra anecoica amb l'altaveu alimentat amb una potència d'1
W, a 1 m de distància entre el micròfon i l'altaveu.

El rendiment d'un altaveu es defineix com la relació entre la potència acústica radiada a una determinada
freqüència i la potència màxima disponible que pot subministrar l'amplificador. Aquesta potència és la que lliura
quan la resistència de sortida de l'amplificador és igual a la que presenta l'altaveu. Es pot millorar el rendiment
augmentant la resistència de radiació mitjançant la utilització de pantalles acústiques, trompetes, caixes
ressonants, etc.

La directivitat ens indica com l'altaveu reparteix l'energia acústica al seu entorn. Per conèixer la directivitat de
l'altaveu es recorre a unes corbes anomenades diagrames polars de directivitat. És una característica que no
és indicativa de la qualitat de l'altaveu, sinó que simplement informa de l'actuació en el seu entorn.

Els altaveus es caracteritzen tècnicament per la resposta en freqüència, el rendiment i la
directivitat.

 

 Els auriculars

Els auriculars compleixen la mateixa funció de sortida que els altaveus, però amb nivells de potència molt més
inferiors, que obliguen a dissenyar-los per estar en contacte directe amb el pavelló auditiu.

Els auriculars es poden classificar segons el funcionament (dinàmics, piezoelèctrics i electroestàtics) o l'acoblament al
pavelló auditiu (oberts, tancats i semioberts).

L'auricular dinàmic funciona de manera molt similar a l'altaveu del mateix nom. En rebre un senyal, la bobina crea un
camp que atreu la membrana amb més o menys força.

L'auricular piezoelèctric també té el mateix funcionament que els altaveus del mateix nom. El seu ús se centra en la
pròtesi per a sords i en radiorecepció de baixa qualitat.

Finalment, l'altaveu electroestàtic està format per una placa fixa i una de mòbil i es basa en l'atracció i la repulsió de
les càrregues elèctriques concentrades en les plaques. Quan s'aplica una tensió variable, la placa mòbil és atreta o
repel·lida respecte del camp elèctric de la placa fixa. És el millor de tots pel que fa a la qualitat de reproducció, tot i
que resulta força car.

Si tenim en compte l'acoblament al pavelló auditiu, ens trobem amb els auriculars oberts, que tenen un coixí



acústicament transparent. L'usuari no queda completament aïllat de l'exterior, i això evita la sensació de mareig o
pèrdua d'equilibri que es produeix en situacions d'aïllament acústic, atès que manquen reflexions de referència
posicional.

Els auriculars tancats tenen un coixí farcit de líquid que fa que l'ajustament al pavelló auditiu sigui perfecte.
Proporcionen un aïllament de l'exterior entorn dels 40 dB. Es caracteritzen per reproduir amb una qualitat excel·lent
les freqüències baixes. Resulten una mica incòmodes, ja que exerceixen una pressió considerable sobre l'oïda i,
d'altra banda, si no ajusten perfectament, deixen de reproduir bé els greus.

Finalment, els auriculars semioberts tenen un coixí impermeable a les ones sonores, però estan oberts pel costat del
transductor.

Els auriculars es poden classificar segons el funcionament (dinàmics, piezoelèctrics i
electroestàtics) o l'acoblament al pavelló auditiu (oberts, tancats i semioberts).

 

 Pantalles acústiques. La radiació de l'energia

Imaginem un altaveu en què fem radiar l'energia a l'aire lliure, és a dir, sense cap tipus de caixa. En aquest cas, el
con mou l'aire de tal manera que produeix ones sonores. No solament mou l'aire que té davant seu, sinó que també
mou el que es troba al darrere. Com a conseqüència, es produeixen dues ones sonores: una frontal i una altra de
posterior. Totes dues són idèntiques en amplitud, en haver estat produïdes pel mateix moviment del con, però
oposades en fase, atès que quan l'ona frontal comprimeix l'aire situat davant de l'altaveu, l'ona posterior el
deprimeix.

Ona frontal i posterior d'un altaveu

Si l'altaveu està muntat en un suport, l'aire comprimit del voltant del suport accedeix a la zona de depressió i dificulta
el recorregut del con. Aquest fenomen d'interacció entre l'ona anterior i posterior es coneix amb el nom de curt circuit
acústic i s'acusa amb els sons greus. Mentre que les ones sonores de freqüències mitjanes, i sobretot altes, resulten
ser molt direccionals (el seu camí de propagació s'assembla a una recta), les de freqüències baixes presenten una
gran dispersió.

Els fabricants d'altaveus van trobar una solució assequible al curt circuit acústic per a qualsevol usuari amb un
habitacle estàndard. Aquesta solució consisteix a instal·lar l'altaveu en un plafó de dimensions adequades i després
doblar-lo sobre si mateix. Com més gran sigui el plafó, millor és la resposta en greus. Aquest tipus de recintes,
completament tancats i de grans dimensions, rep el nom de recinte tancat o baffle infinit.

En les caixes tancades o baffle infinit, l'aire que queda tancat dins del recinte està sotmès a variacions de pressió i
actua com si fos un moll enganxat al con de l'altaveu, en fa variar la rigidesa i la freqüència de ressonància. Per
esmorteir la radiació posterior, s'omple la caixa amb material absorbent.

Les caixes reflex per a greus consisteixen en una caixa tancada a la qual s'afegeix una obertura anomenada en
ocasions fuita de greus, per la qual sortirà l'ona posterior. Hi ha diverses variacions. La més senzilla consisteix en una
caixa amb dues obertures, una per a l'altaveu i l'altra per a la fuita de greus.

Els recintes per a aplicacions professionals han de tenir un disseny racional i la seva construcció ha de ser de tipus
modular apilable per facilitar-ne la manipulació en les tasques de muntatge, desmuntatge i transport. Acostumen a
estar construïts amb fustes resistents, compactes i alhora lleugeres. Cada vegada està més estès l'ús de fibra de
vidre en la seva construcció, amb uns acabats que proporcionen protecció contra cops i tractes poc delicats.
Incorporen cantoneres metàl·liques i nanses per a un maneig i transport més senzill i còmode.



Baffle o caixa infinita

La combinació de recintes per a greus, juntament amb altres recintes per a mitjos-greus, amb l'addició de botzines i
lent per a mitjos i aguts, es coneix amb el nom de torres sonores, que s'utilitzen principalment en concerts de rock i
festivals de música.

Torre sonora

En tota cadena de so, els elements de sortida, com ara els altaveus i els
auriculars, condicionen la qualitat global d'escolta. Serveix de ben poc
tenir un magnífic i sofisticat sistema de so si decidim connectar-lo a uns
altaveus de poca qualitat i alta distorsió.

Els elements d'escolta de programes són principalment els altaveus i els
auriculars. Els altaveus es caracteritzen tècnicament per la resposta en
freqüència, el rendiment i la directivitat.

Qüestionari 1 

Després d'una lectura atenta del tema, feu una recerca per Internet, o per distribuïdors especialitzats, sobre els
elements de visualització exposats. Després d'observar models, preus i característiques tècniques precises,
respongueu aquestes qüestions:

1. Per a quines aplicacions es recomanen els monitors TRC? I els diversos models de pantalles planes?

2. Quins paràmetres tècnics de qualitat diferencien principalment els tipus de pantalles planes exposats?



3. Malgrat la seva tecnologia superada, en quins aspectes o usos destaca el monitor de TRC? Justifiqueu la
vostra resposta.

4. Quins tipus de videoprojectors es troben en el mercat? Esmenteu alguns models, amb les seves
característiques tècniques principals corresponents.

5. De cara a fer una presentació/exhibició pública, en quins casos faríeu servir la videoprojecció i en quins un
monitor de pantalla plana? Per què?

6. Com ha evolucionat la tecnologia de les pantalles planes?

Qüestionari 2 

Després d'una lectura atenta del tema, continueu la recerca d'informació en distribuïdors especialitzats de so, o bé per
Internet, sobre els elements de visualització exposats. Després de veure models, preus, característiques tècniques
precises, i contrastar la informació amb l'exposició anterior, respongueu les qüestions següents:

1. Quins altaveus ofereixen més qualitat? En quin aspecte tècnic es fonamenta principalment aquesta millor
escolta del so?

2. Quins paràmetres tècnics de qualitat diferencien els tipus d'altaveus exposats? Feu una taula comparativa dels
models, segons la classificació anterior, comparant-ne les principals característiques pel que fa a rendiment,
directivitat i resposta en freqüència.

3. Quins usos donaríeu a cada un dels altaveus exposats? Justifiqueu la vostra resposta.

4. En què es diferencia una pantalla acústica d'un altaveu?

5. Quins tipus d'auriculars coneixeu? Feu una comparació dels diversos tipus i mostreu-ne els principals
paràmetres de qualitat.

6. En què consisteix una torre sonora? Per a quines aplicacions es fa servir, principalment?


