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Resum 

Aquesta memòria pretén explicar tot el procés d’execució d’un projecte professional en 

l’entorn del Broadcast del nostre país.  En concret, es tracta del disseny i posta en 

marxa d’un centre de producció en Alta Definició dimensionat per a donar servei a 

nivell estatal i mundial. A nivell estatal, el centre s’encarrega de la producció d’un canal 

de televisió de cobertura nacional, “Gol Televisión”. Els continguts del canal són, cent 

per cent, esportius. Això implica una gran presència d’esdeveniments en directe i, per 

tant, una gran exigència tècnica i operativa en quan a capacitats i fiabilitat. 

 

Durant el procés d’execució del projecte descrit, s’ha dut a terme totes i cadascuna de 

les fases, d’inici a fi, fins a l’entrega d’un projecte “claus en mà”: definició d’objectius, 

disseny de la solució i generació d’un pressupost econòmic associat, gestió de les 

compres, realització de l’enginyeria i planimetria, instal·lació, posada en marxa del 

sistema, formació del personal que haurà d’operar i explotar el sistema i suport a 

l’arrencada en la primera fase de vida per garantir el correcte funcionament tant tècnic 

com operatiu del sistema i, per tant, de les necessitats de producció del client per a 

complir amb els seus objectius i compromisos. 

 

En aquest cas, en la meva qualitat de Director Tècnic del projecte, en particular, i de 

l’empresa que l’ha dut a terme, S.I. Unitecnic, S.L., en general, la meva funció m’ha fet 

estar implicat en totes i cadascuna de les àrees anteriorment anomenades i coordinar 

tot el personal implicat. No obstant, en aquesta memòria em centraré només en els 

temes tècnics i d’enginyeria associats a ells, obviant la majoria dels temes logístics. 
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Papa, la última promesa que te hice... ¡TE QUIERO! 
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1. Introducció 

Aquesta memòria pretén explicar tot el procés d’execució d’un projecte professional en 

l’entorn del Broadcast del nostre país.  En concret, es tracta del disseny i posta en 

marxa d’un centre de producció en Alta Definició dimensionat per a donar servei a 

nivell estatal i mundial. A nivell estatal, el centre s’encarrega de la producció d’un canal 

de televisió de cobertura nacional, “Gol Televisión”. Els continguts del canal són, cent 

per cent, esportius. Això implica una gran presència d’esdeveniments en directe i, per 

tant, una gran exigència tècnica i operativa en quan a capacitats i fiabilitat. A nivell 

mundial, el centre s’encarrega de la producció i distribució internacional de tots el 

partits de Primera i Segona Divisió de la “Liga Española de Fútbol”. 

 

Durant el procés d’execució del projecte descrit, s’ha dut a terme totes i cadascuna de 

les fases, d’inici a fi, fins a l’entrega d’un projecte “claus en mà”: definició d’objectius, 

disseny de la solució i generació d’un pressupost econòmic associat, gestió de les 

compres, realització de l’enginyeria i planimetria, instal·lació, posada en marxa del 

sistema, formació del personal que haurà d’operar i explotar el sistema i suport a 

l’arrencada en la primera fase de vida per garantir el correcte funcionament tant tècnic 

com operatiu del sistema i, per tant, de les necessitats de producció del client per a 

complir amb els seus objectius i compromisos. 

 

En aquest cas, en la meva qualitat de Director Tècnic del projecte, en particular, i de 

l’empresa que l’ha dut a terme, S.I. Unitecnic, S.L., en general, la meva funció m’ha fet 

estar implicat en totes i cadascuna de les àrees anteriorment anomenades i coordinar 

tot el personal implicat. No obstant, en aquesta memòria em centraré només en els 

temes tècnics i d’enginyeria associats a ells, obviant la majoria dels temes logístics. 

 

Pel que fa al desenvolupament de la memòria aquesta s’ha estructurat en tres grans 

blocs: 

 En primer lloc, un primer capítol (Capítol “2 Naixement del projecte i objectius”) 
on es pretén donar una visió dels objectius i requeriments del projecte tant pel 
que fa a nivell de producció com a nivell tècnic.  
 

En aquest sentit, a continuació podem veure una breu un introducció a la 

informació i l’enfoc que s’ha pretès donar en cadascun dels apartats que el 

composen: 

o “2.1 Definició de Requeriments”: visió global dels requeriments del 
projecte a nivell tècnic i de producció per entendre les necessitats i 
demandes del client abans d’entrar en la fase de disseny. 

o “2.2 Definició d’especificacions tècniques”: es fa un anàlisi detallat de 
les principals decisions tècniques a prendre, i les seves implicacions, en 
la fase inicial de disseny del Centre de Producció. Així doncs, podrem 
trobar diferents apartats on trobar informació sobre l’anàlisi, decisions i 
les seves implicacions en aspectes diversos: 

 “2.2.1 Producció SD/HD o HD”: es pot veure els motius pels qual 
es va optar per un flux de treball completament en HD (tot i la 
recepció de material en SD) i les implicacions d’aquesta decisió. 
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 “2.2.2 Gestió dels senyals 4:3 en origen”: es pot veure com el fet 
d’haver de tractar recepcions en SD (la majoria d’ells en 4:3) va 
fer necessari l’anàlisi de les diferents alternatives per la gestió 
de senyals amb diferents relacions d’aspecte, la seva implicació 
i la presa de decisions pel que fa a la conversió d’aquests 
senyals en el format 16:9 (intrínsec a l’Alta Definició). 

 “2.2.3 Format Alta Definició”: en aquest apartat es pretén donar 
una visió dels diferents formats/estàndards establerts per a la 
producció i emissió en Alta Definició i, finalment, la decisió del 
format escollit (1080i25). 

 “2.2.4 Format de gravació”: de la mateixa que es fa en l’apartat 
anterior pel que fa al format d’emissió en Alta Definició, en 
aquest apartat, es pretén donar una visió sobre les alternatives 
de format pel que fa al format de fitxers en Alta Definició i el 
format finalment escollit (DNxHD). 

 “2.2.5  Anàlisi i elecció de solucions i fabricants existents en el 
mercat”: finalment, per tancar el capítol de definició 
d’especificacions tècniques, en aquest aparta la idea es donar 
una visió de l’estat de la tecnologia i les soluciones existents en 
el mercat que van dur a escollir uns determinats fabricants en el 
disseny i posta en marxa del sistema (centrant-nos en els 
sistemes principals, ja que un projecte d’aquest tipus poden 
participar més de 50 fabricants diferents en sistemes més o 
menys rellevants però tots ells necessaris per a l’obtenció d’un 
sistema ben integrat i operacional).    

 Un segon bloc que podríem considerar format per dos capítols: 

o Capítol “3 Àrees operatives”: centrat en la descripció de les diferents 
àrees de treball dins el Centre i la seva descripció en quant a 
funcionalitat i operativa que s’hi realitza. 

o Capítol “4 Elements funcionals de la cadena de producció i emissió”: en 
aquest capítol es pretén donar una visió en detall de la infraestructura 
tècnica dissenyada i muntada en el Centre. Per tal de fer-ho el capítol 
s’estructura en un primer apartat, amb un diagrama de blocs general 
que aporti una visió global de la infraestructura, per posteriorment entrar 
en més detall en l’arquitectura dels sistemes involucrats en les diverses 
etapes de la cadena de producció i emissió en els següents apartats: 

 “4.1 Diagrama de blocs” 
 “4.2 Recepció de senyals, conversió de definició i norma” 
 “4.3 Ingesta, edició y playout” 
 “4.4 Postproducció vídeo i àudio” 
 “4.5 Locució i mescla d’àudio” 
 “4.6 Grafisme” 
 “4.7 Arxiu i Media Asset Management” 
 “4.8 Continuïtat” 

 Un tercer bloc, format pels Capítols 5 a 8, on es pretén donar una visió més 
general sobre l’execució a nivell professional d’un projecte d’aquestes 
característiques. El bloc s’ha estructurat com es pot veure a continuació: 

o Capítol “5 Planificació del projecte i personal implicat”: es centra en 
aspectes com la planificació i el personal necessari per a l’execució del 
projecte. 
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o Capítol “6 Reptes tecnològics, solucions i possibles millores”: es pretén 
donar una llista dels reptes o dificultats tecnològiques que s’ha hagut 
d’afrontar donada la situació de la tecnologia en el moment de 
desenvolupar el projecte (Any 2008), les solucions o mesures 
adoptades i les possibles millores que s’han dut a terme (o es podrien 
adoptar amb l’estat actual del mercat) a posteriori. 

o Capítol “7 HD en el mercat Broadcast europeu”: en aquest capítol es pot 
veure una visió global de l’estat de l’Alta Definició en l’actualitat a 
Europa, en general, i de forma més ampliada a Espanya, en particular. 

o Capítol “8 Conclusions”: en aquest capítol, l’autor del projecte pretén 
donar una petita visió de les conclusions extretes un cop executat el 
projecte i amb la visió que dona l’anàlisi posterior dels resultats 6 anys 
després durant l’elaboració d’aquest memòria.  
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2. Naixement del projecte i objectius 

El projecte comença al Maig del 2008 i parteix de la necessitat del client de disposar 

d’un nou canal de TV en Alta Definició i un centre nodal per a la producció nacional i 

internacional d’esdeveniments esportius. 

 

Per a dur a terme el projecte es disposava d’un període màxim de 3 mesos, donat que 

la instal·lació havia d’estar operativa i en emissió a final d’Agost per a la primera 

jornada de la Lliga de Futbol de la temporada 08-09.  

 

A aquest respecte, es considera fer un aclariment pel que fa les dates d’execució del 

projecte (Any 2008) i de redacció i presentació d’aquesta memòria. El projecte va ser 

completament desenvolupament l’Any 2008 i aquesta memòria, excepte pel que fa a 

informació amb referències específiques a l’actualitat (2014), està totalment centrada 

en l’explicació del projecte desenvolupat aleshores. El motiu pel que aquest document 

no s’ha presentat fins al 2014 ha estat per motius de confidencialitat i reserva 

d’informació i coneixements específics que podien afectar al negoci de l’empresa en la 

que treballa l’autor. 

 Definició de requeriments 2.1.

El primer pas, i un dels més importants i crítics per a l’èxit final d’un projecte d’aquest 

tipus, és la definició dels requeriments tècnics i, especialment, operatius que el 

sistema ha de ser capaç de  proveir. 

 

En aquest projecte en particular, donada la naturalesa dels continguts i la particularitat 

que implica pel tema de drets, no era fàcil fer una llista tancada d’objectius i 

característiques fins l’últim moment, però sí que es van establir alguns criteris bàsics a 

seguir el disseny: 

 La producció del canal havia de ser 100% en Alta Definició. 

 La producció del canal s’havia de basar en un sistema “sense cintes”. És a dir, 
un flux de treball basat en fitxers sobre disc dur.  

 Capacitat de producció en viu de fins a 15 esdeveniments simultanis. 

 Centres de producció distribuïts: el centre nodal de producció està situat a 
Barcelona, mentre que l’entorn d’emissions es troba a Esplugues de Llobregat. 
 

Alguns d’aquests criteris van ser definits directament pel client donat el producte que 

volia treure al mercat. D’altres, a proposta d’enginyeria i consensuats amb el client i, 

en tercer lloc, d’altres basats en estimacions que es van fer a nivell d’enginyeria degut 

a l’experiència acumulada en l’execució de tot tipus de projectes en els últims anys. 

 

En aquest sentit, un punt clau per a l’èxit d’un projecte d’aquestes característiques, en 

l’àmbit professional, és el dimensionament del sistema amb un cert marge de 

seguretat i flexibilitat que permetin l’adaptació durant la fase d’execució en cas que els 

requeriments puguin patir variacions. D’aquest forma, cal intentar preveure una 

possible sol·licitud, per part del client, de noves prestacions o augment de les 
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capacitats. Així el que es pretén evitar és que aquestes modificacions suposin, per una 

banda, l’aturada del projecte o el replanteig total i, per l’altra, una limitació pel client a 

l’hora de buscar i tancar nous productes o contractes que li permetin obtenir el màxim 

rendiment possible de la seva inversió. 

 

 Definició d’especificacions tècniques 2.2.

Quan es planteja el projecte, cal tenir en compte que l’any 2008 no hi ha cap centre de 

producció d’aquestes característiques a tota Europa i, en tot cas, molt pocs al món, hi 

ha una sèrie de reptes i aspectes tècnics i operatius que cal afrontar i prendre certes 

decisions estratègiques que marcaran el projecte en diversos aspectes: solució 

tecnològica, equips i fabricants, integració i flux de treball, imatge i llibre d’estil del 

Canal, etc... És important notar que aquestes decisions, claus per al desenvolupament 

i èxit final del projecte, cal prendre-les al començament donada la repercussió en tot el 

desenvolupament posterior. 

 

A continuació veurem alguns d’aquests aspectes, les diferents possibilitats i 

implicacions i, finalment, les solucions i mesures finalment adoptades en el nostre 

projecte. 

 

Cal destacar que, donat que Unitecnic és l’empresa d’enginyeria del client, Mediapro, 

del qual “Gol Televisión” és propietat, un cop definits, lògicament, uns criteris 

econòmics, s’ha tingut pràcticament una total llibertat de prescripció i decisió en tots 

els aspectes tècnics del projecte. 

2.2.1. Producció SD/HD o HD 

En el moment de posar en marxa el Canal, la situació de l’Alta Definició en el sector 

Broadcast a nivell mundial, i sobretot europeu, encara no es pot considerar ni molt 

menys una estàndard d’emissió (comença, això sí, a obrir-se pas a nivell de producció) 

que es pugui donar per majoritàriament establert. De fet, excepte a països com els 

Estats Units i Japó, encara hi ha molt camí per recórrer. 

 

En el nostre cas concret, donat que els continguts del Canal són les principals lligues 

de futbol de tot el món, es té un gran percentatge de material que arriba en Definició 

Estàndard (en endavant, SD) i no en Alta Definició (en endavant, HD). Per tenir una 

referència, es podria considerar un 80% SD (lligues sud-americanes, les lligues menys 

importants europees, lligues africanes i asiàtiques) i 20% en HD (en aquest cas, 

principalment, la meitat almenys dels partits de la Lliga Espanyola i els principals 

partits d’algunes de les lligues més importants d’Europa com Anglaterra, Alemanya, 

Holanda o Portugal). Val a dir que, a dia d’avui, l’any 2014, aquests percentatges han 

variat, en concret ha augmentat força el nombre de partits en HD, i podríem estar 

parlant d’un 60% SD i un 40% HD. No obstant, és important remarcar que aquests 

percentatges, donat el diferent estat de la producció en Alta Definició en cada país o 

lliga, varien en funció dels continguts dels que es tinguin drets i dels costos de 

recepció d’un senyal o l’altre.  
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Veient aquesta situació i els nombres que s’han comentat, una de les primeres, i més 

crítiques decisions a prendre, és si crear un flux de treball en SD i un altre flux en HD o 

treballar tot el contingut en HD, de principi a fi, i no tenir material SD en el nostre flux 

de treball. 

Evidentment, qualsevol de les dues opcions té raonaments a favor i en contra: 

Producció SD/HD: 

 Avantatges: 

o Respecte del material original. No necessitem “up-conversion” per pujar 
el material SD a HD. 

o Emmagatzemament. Tenint en compte que un fitxer HD té una ocupació 
en bytes unes 4 vegades més gran que un SD (segons el format 
i ”bitrate” aquest rati varia), el fet de pujar o no a HD tots els continguts 
que rebem en SD té una implicació molt gran a efectes de capacitat i, 
per tant, costos de l’emmagatzemament “on-line” i d’ arxiu necessaris. 
 

Producció de principi a fi HD: 

 Avantatges: 

o Facilitat d’operació. El fet de no tenir fluxos de treball paral·lels i 
continguts en diferents definicions facilita molt la feina de creació i 
producció de continguts. Productors i editors no han de valorar 
l’existència, o no, de material en la definició en la que pretenen produir 
el producte final ni dependre de la conversió, sota demanda, cada cop 
que s’ha de crear continguts amb materials existents en la definició 
contrària a la necessària per a la creació del nou material. 

o Qualitat del senyal. Aquest és un punt clau en l’anàlisi de les 
possibilitats. 

 

Cal recordar que en el nostre procés el senyal pot patir una doble 

conversió del senyal. Una primera conversió d’ SD a HD, prèvia a 

l’entrada en el sistema de producció si la font original és SD, i una 

conversió HD a SD al final de la cadena de producció en funció del 

destinatari final d’aquell contingut creat. A ningú s’escapa, que aquesta 

conversió implica la generació d’una informació no existent i això, 

òbviament, implica una lògica pèrdua de qualitat teòrica.  

 

No obstant,  com a resultat de les proves realitzades amb diferents 

senyals i productes del mercat, es va veure que, amb els convertidors 

d’alta gamma, el resultat final (si més no subjectiu) és, fins i tot, millor 

que el del senyal original. Això és degut a que els convertidors escollits 

implementen uns algoritmes que són capaços de crear una conversió 

transparent que no empitjora el senyal però, en canvi, gràcies a tot un 

pre-processament del senyal que apliquen produeixen una millora 

subjectiva de la qualitat d’imatge (especialment, i encara que resulta 

impactant, en senyals que arriben en una qualitat molt degradada).  

 

Un exemple d’aquest processament pot ser l’aplicació de filtres de 

reducció de soroll. A continuació, podem veure 2 imatges on podem 
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veure el funcionament d’aquest filtre reductor de soroll. Donat que veure 

la diferència en una captura de pantalla que poder adjuntar en aquesta 

memòria es fa realment difícil de veure, per tal que el lector es faci una 

idea el que es mostrarà serà, en primer lloc (Fig. 1), una captura del 

resultat de la màscara de reducció de soroll que el convertidor aplica en 

l’anàlisi d’un quadre d’imatge (àrees “rosa” principalment detectant el 

soroll en els contorns o altes freqüències de la imatge) i, posteriorment, 

el resultat en d’aquella imatge convertida a Alta Definició (Fig.2). 

 

 

Fig.1 – Imatge de la màscara aplicada pel filtre de Reducció de Soroll en la 

conversió d’una imatge en SD a HD 

 

En la Fig.2 es mostra el resultat de la imatge convertida. 

 

Un altre aspecte molt important pel que fa a la conversió de senyals és 

el que fa referència a la Conversió de Norma. Cal tenir en compte que 

al tractar-se d’un centre de producció d’esports a nivell mundial ha de 

ser capaç tant de rebre com d’enviar senyals a països on la norma és 

diferent  que la que tenim a Espanya (25 imatges per segon). Per 

exemple, els Estats Units on treballen a 30 imatges/segon. 

 

En aquest cas, especialment en continguts com els esports, la 

compensació de moviment és un funcionalitat molt important en els 

convertidors. 
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Fig.2 – Imatge convertida de SD a HD amb aplicació de filtre reductor de soroll 

 

A continuació, podem veure la diferència de qualitat en la conversió 

realitzada amb el millor convertidor del mercat (Fig.3) i un de gamma 

mitja (Fig.4). La diferència principal, radica en el fet que el primer aplica 

compensació de moviment en la conversió mentre que, el segon, es 

tracta d’una conversió lineal. (NOTA: la diferència és més notable quan 

s’observa el vídeo en un monitor de control tècnic. En aquest cas, al 

tractar-se d’una captura de pantalla extreta d’un rasteritzador en un 

monitor VGA, les diferències es minimitzen donat que la imatge ja de 

per sí està degradada. No obstant, es considera que ja dóna una certa 

idea i, per tant, les figures aporten una informació suficientment 

valuosa). 
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Fig.3 – Senyal processada amb un convertidor amb compensació de moviment 

 

 

Fig.4 – Senyal processada amb un convertidor lineal 

 

A continuació, es mostrarà dues imatges tancant el zoom sobre una de 

les àrees de les imatges anteriors per tal de poder veure una mica millor 

el detall de la conversió. En aquest cas, ens centrarem en les línies del 

frontal de l’àrea on podem veure que en el cas del convertidor amb 
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compensació de moviment (Fig.5) la línia és mes contínua i no es 

produeix un efecte “esglaó” tant pronunciat com en el cas del 

convertidor lineal (Fig.6). 

 

 

Fig.5 – Senyal processada amb un convertidor amb compensació de moviment  

(Detall) 

 

  

 
Fig.6 – Senyal processada amb un convertidor lineal (Detall) 

 

Val a dir, que el fet d’escollir un convertidor o un altre, és quelcom a 

valorar en funció dels continguts i senyal a tractar. Per exemple: la 

compensació de moviment pot ser molt necessària en continguts 

esportius mentre que en programes informatius pot no aportar cap 

avantatja i, per tant, no justificar l’increment d’inversió necessari per 

adquirir un equip amb aquesta funcionalitat. 
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o Formació. La formació del personal en l’especificitat de les eines i els 
criteris de treball en HD es fa a l’ inici i arrencada del Canal i no cal fer 
dues formacions o tornar a formar el personal a mesura que l’ HD vagi 
guanyant terreny i l’ SD vagi desapareixent. Aquesta evolució només 
implicarà la retirada de tots el convertidors de senyal sense cap 
implicació operativa més i de forma transparent als usuaris del sistema 
de producció. 

 

Un cop analitzats els aspectes a favor comentats, es va decidir posar en marxa un 

Canal amb materials única i exclusivament en HD. Qualsevol material SD que arriba al 

Canal és convertit a HD i l’original SD ni tant sols es guarda. 

 

2.2.1.1. Arxiu 

Donada la relació del 20% - 80% anteriorment citada entre material SD i material HD 

en origen, hi ha un aspecte a valorar que té un important impacte operatiu i econòmic. 

Es tracta de decidir com s’arxiva el material que arriba al canal. Hi ha dues 

alternatives: 

 Opció 1: arxivar el material SD tal com arriba i pujar-lo a HD quan sigui 
necessari. Això implica menys necessitat d’espai i, per tant, un cost 4 vegades 
menor. 
 

 Opció 2: el material que s’envia i arxiu és el material un cop pujat a HD, és a dir, 
no es guarda el material SD original. Això implica més necessitat d’espai i un 
cost 4 vegades superior però una potència operativa superior. 
 

En el nostres cas, després d’avaluar els avantatges i inconvenients de cadascuna de 
les opcions, es va optar per l’opció 2. Tot el material que hi ha a l‘arxiu és en HD. El 
motiu principal és que el fet de tractar-se d’un canal d’esports, principalment futbol, fa 
que es treballi amb materials de llarga durada (aproximadament 2 hores per partit) i no 
sigui assumible el cost operacional i temporal d’haver de pujar a HD qualsevol material 
que sigui necessari recuperar de l’arxiu per a produir. 

 

2.2.2. Gestió dels senyals 4:3 en origen 

Un cop decidit que en la cadena de producció tot el material existent serà sempre HD i, 

per tant, tot el que es rebi en SD serà pujat a HD, la següent decisió a prendre és com 

tractar el material originari en SD en diferents punts del flux de treball de producció. 

 

2.2.2.1. Relació d’aspecte 

La proliferació de formats de vídeo, mecanismes de distribució i dispositius de 

visualització que hi ha hagut en els últims anys ha creat la necessitat de dur a terme 

processos de conversió d’aspecte. 
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En el nostres cas, cal tenir en compte que quan parlem de continguts SD en la pràctica 

totalitat dels casos la producció es realitza amb una relació d’aspecte de 4:3. Això 

implica, que donat que “Gol Televisión” és un canal HD i, per tant, 16:9, s’ha de valorar 

con tractar els continguts en funció de la seva relació d’aspecte. 

 

 Mètodes de conversió de relació d’aspecte 2.2.2.1.1.

Quan parlem de conversió d’aspecte cal tenir en compte que hi ha diversos mètodes 

per fer-ho. En aquest apartat ens centrarem en el cas que ens ocupa i, per tant, es 

pretén mostrar les diverses opcions existents per passar de formats 4:3 a 16:9.  

 

Per veure el resultat dels diversos processos utilitzarem la imatge original de la Fig.7: 

  

Fig.7 – Imatge en format 4:3 

 

 Conversió anamòrfica: es tracta d’un mètode que no implica cap mena de 
processat ni pèrdua d’informació però per altra banda, com es pot observar a 
la Fig.8, produeix una deformació de la imatge. 

  

Fig.8 – Conversió anamòrfica 

 

 Cropping (si bé en l’entorn professional no es tradueix i s’usa l’anglicisme, 
podríem traduir-ho per “retallar”): consisteix en retallar els costats (o a dalt i a 
baix). Com es pot veure a la Fig.9, això implica que la porció de la imatge que 
queda manté la seva forma original, sense cap deformació, però en canvi 
implica una pèrdua d’informació que pot ser important. 

  

Fig.9 – “Cropping”  
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 Letterbox / Pillarbox (segons si anem d’ampla a estret o d’estret a ampla 
respectivament): com es pot veure a la Fig.10, es tracta d’un mètode que 
manté la integritat, tant de la forma com del contingut, redimensionant la 
imatge original al tamany de la pantalla tot afegint franges negres, o amb 
elements gràfics segons el canal, per omplir les àrees sobrants.  

  

Fig.10 – Conversió mitjançant “Pillarbox” 

 

 Solució adoptada per a la conversió de relació d’aspecte 2.2.2.1.2.

La decisió presa ha estat mantenir tot el material en el seu aspecte original. Això vol dir 

que tenim dues situacions. 

 Material 16:9. En aquest cas, evidentment, no hi ha cap problema, el material 
16:9 en origen s’emet en 16:9 

 

Fig.11 – Senyal original amb relació d’aspecte 16:9 emès en 16:9 

 

La fig.11 mostra una captura d’una imatge original 16:9 emesa en format 16:9. 

Òbviament, en aquest cas no hi ha cap distorsió de la imatge, tant si el material 

original era en SD com en HD. 

 Material 4:3. El material 4:3 es manté en 4:3 però s’emet amb franges als 
costats o “Pillarbox”.  
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Com es pot observar a les següents imatges, un senyal originari en 4:3 com el que 

veiem a la Fig.12, s’emet com podem veure a la Fig. 14 afegint uns “Pillarbox”. Com es 

pot veure comparant les dues imatges, aquesta opció de conversió de relació 

d’aspecte permet no produir cap deformació en la imatge mantenint la relació 

d’aspecte nativa pel que fa al contingut de la imatge de vídeo original. 

 

                      

                          Fig.12 – Senyal original amb relació d’aspecte 4:3 

 

 

Fig.13 – Senyal amb relació d’aspecte original 4:3 convertit a 16:9 amb “Pillarbox" 
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A més, com podem veure també a la Fig.13, en aquest cas, els “Pillarbox” s’aprofiten 

com a element gràfic, inserint l’anagrama del canal, per a la creació de l’ imatge en 

antena. Aquesta és una altra de les característiques d’aquesta opció de conversió 

d’aspecte que la fan interessant a nivell visual. 

2.2.3. Format Alta Definició 

Un cop decidit que el es treballarà totalment en HD, encara queda una decisió molt 

important i estratègica a prendre: quin format d’Alta definició escollir (720p / 1080i / 

1080p...). 

 

A continuació, a la Taula 1, es mostra un llistat de tots el formats HD definits en 

l’actualitat, en l’àmbit europeu, per l’ EBU (European Broadcasting Union) 
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S1 720p/50 1280 720 50 74.25 750 0.92 SMPTE 

296M 

System 3 

S2 1080i/25 1920 1080 25 

(freq.de 

camp 

50Hz) 

74.25 1125 1.04 SMPTE 274 

System 6 

S3 1080p/25 1920 1080 25 74.25 1125 1.04 SMPTE 274 

System 9 

S4 1080p/50 1920 1080 50 148.5 1125 1.04 SMPTE 274 

System 3 

  Taula 1 – Formats d’ Alta Definició definits per l’ EBU (EBU Tech 3299) 

 

Alhora de fer  aquesta elecció, i entendre el motiu, cal tenir en compte alguns aspectes 

importants que s’han considerat durant l’anàlisi de les diferents possibilitats i les seves 

implicacions: 

 No hi ha un únic format que es pugui considerar com un estàndard mundial o 
una definició clara de cap dels organismes o regulacions. 

 Continguts del Canal: producció pròpia i esdeveniments esportius. Altres 
mercats amb més història en la producció amb HD (com els EE.UU p.ex.) han 
vingut apostant pels formats “progressius” alhora de produir esports. 
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 Estiu de 2008:  
o En aquell moment, l’única opció tècnica real i viable de treballar en 

progressiu és el “720p”. El “1080p”, també conegut en el sector com a 
3G o 3G SDI, no és una opció real a la pràctica (tot i que se’n comença 
a parlar i força) ja que, tot i que es planteja, no existeix en el mercat 
equipament per poder construir un sistema amb flux de treball,  de 
principi a fi, en aquest format. 

o La sensació general en aquells dies i el que es pot llegir i contrastar 
amb diferents “actors” del sector (organismes, broadcasters, fabricants, 
integradors com nosaltres, etc...) és que a Europa el 1080i està en 
millor posició per convertir-se, si no en un estàndard, sí en el format 
més habitualment emprat. 

 

 Material històric. El nostre client té tot el material històric d’arxiu (produeix en 
Alta Definició des de 2005) en 1080i. 

 

Davant de tots aquests raonaments, s’opta per escollir el 1080i25 com estàndard de 

producció. Cal destacar que, pel que fa a la nomenclatura del format, si bé la definició 

de l’EBU el defineix com a 1080i25 (on 25 és la freqüència de quadre) habitualment 

també se’l coneix com 1080i50 (on 50, al tractar-se d’un format entrellaçat, és la 

freqüència de camp). 

2.2.4. Format de gravació 

Un altre aspecte clau a decidir era el format de gravació del Canal. Tenint en compte 

que es tracta d’un sistema digital, aquesta decisió té una incidència cabdal tant en 

l’aspecte tècnic i d’integració entre els sistemes i equipaments escollits com al flux de 

treball. 

 

Alhora de decidir un format de gravació cal tenir en compte les diferents àrees que 

formen el flux de producció. És molt important escollir intentant trobar un equilibri que 

permeti optimitzar al màxim les característiques tècniques i de qualitat amb les 

capacitats i viabilitats operatives. 

 

A continuació, a la Taula 2, es mostra un llistat dels formats de compressió de vídeo 

per a la producció de continguts en HDTV existents. En aquesta taula hi apareixen tant 

els formats clàssics que han estat els pilars de la producció en HD des de finals de la 

dècada dels 90 fins avui (HDCAM SR, HDCAM i XDCAM HD35 i DVCPRO HD) com 

els nous formats emergents (XDCAM HD422, AVC-I, Infinity J2K o DNxHD), la novetat 

dels quals és la capacitat de treballar en resolucions natives HD. 

 

Com es pot observar en la taula s’ha fet una classificació dels formats amb colors 

diferents. Aquests colors identifiquen el format amb el fabricant que l’ha desenvolupat. 

Així, els verds corresponen a formats de Sony, els grisos a Panasonic, el groc a Grass 

Valley i el taronja a Avid. 



 

Disseny d’un centre de producció de TV en Alta Definició Pàgina 25 
 

FORMAT  CARACTERÍSTIQUES  

HDCAM-SR  MPEG-4 SP, 440Mbps, 10 bits 

1080i25, 1080p25 i 720p50 

 4:2:2  

HDCAM DCT, 116Mbps, 8 bits 

1080i25, 1080p25, subm 1440 i 480 

4:2:2 

DVCPRO HD  DCT, 100Mbps, 8 bits 

1080i25, 1080p25 (subm 1440 i 720) i 720p50 (subm 960 i 480)  

4:2:2  

XDCAM HD35  MPEG-2 Long GOP, 35Mbps, 8 bits 

1080i25 i 1080p25 (subm 1440 i 720) 

4:2:0 

XDCAM HD50  MPEG-2 Long GOP, 50Mbps, 8 bits 

422P@HL, 1080i25, 1080p25  i 720p50 

4:2:2 

AVC-I 50 i 100  MPEG-4 AVC/H.264 Perfil High 10 

1080i25, 1080p25 i 720p50, 10 bits 

      54Mbps -> 4:2:0(Subm.1440-720 en 1080 i 960-480 en 720p) 

      100Mbps –> 4:2:2 sense Subm  

Infinity J2K  2D-DWT, 50, 75 i 100Mbps, 10 bits 

1080i25, 1080p25 i 720p50 sense Subm  

4:2:2 

DNxHD  SMPTE VC-3 (DCT), 120 i 185Mbps, 8 i 10 bits 

1080i25, 1080p25 i 720p50 sense Subm  

4:2:2  

Taula 2 – Formats de compressió de vídeo en Alta Definició 
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Més enllà del propi format específic, hi ha una primera classificació tècnica entre 

formats que ens poden ajudar a començar a acotar el nombre d’opcions de cara a 

prendre una decisió. 

 

 Formats en Inter-frame / Intra-frame: 

Apart de les pròpies característiques teòriques intrínseques a la definició dels propis 

formats, una sèrie de proves realitzades amb equips treballant amb els diferents 

formats ens han permès arribar a una sèrie de conclusions amb les quals prendre la 

decisió del format a escollir per a la producció en el Canal: 

o Els formats Inter-frame (amb GOP >1), permeten treballar a unes taxes 
de compressió superiors i, per tant, amb una taxa de bit menor. Això 
implica que: 

 Els fitxes ocupen un menor nombre de “bytes”; amb la implicació 
que això té en quant a capacitat d’emmagatzemament. És a dir, 
necessitem menys TB (“Terabytes”) d’emmagatzemament per a 
les mateixes hores de material disponible. 

 La producció i el moviment de material per la xarxa és menys 
exigent. La xarxa, Gigabit en el nostres cas, té menys càrrega i 
permet un major i més ràpid moviment de material entre els 
sistemes. 
 

o D’altra banda, el fet de treballar amb un GOP major que 1, implica uns 
temps de procés superiors alhora de fer edicions i consolidats pel fet 
d’haver de calcular el GOP un cop acabada l’edició. A més aquest 
procés, si es fa des d’un editor, ens inhabilita la màquina per a seguir 
fent altres tasques o obliga a posar servidors (el nombre necessari 
dependrà del nombre d’editors i la velocitat que vulguem obtenir) 
específics que s’encarreguin de processar aquests càlculs sense 
consumir recursos de les estacions d’edició ni parar el flux de treball 
dels operadors. 

 

En aquest punt, és important fer alguns aclariments sobre el cost 

operacional associat a treballar amb format en GOP: 

 En primer lloc cal explicar que, si bé per definició hi ha formats 
amb diferents perfils que ja proposen GOPs curts, a l’hora de 
posar en marxa un flux de treball real en un centre de producció 
com el que estem analitzant ens hem de centrar en els formats 
d’ús generalitzat. De fet, es va centrar l’anàlisi en els formats 
adoptats pels fabricants implicats en el projecte i, en aquest cas, 
la tecnologia estudiada es basava en un format Long GOP. 

 Avui en dia, a 2014, la tecnologia ha evolucionat i les capacitats 
de procés de les estacions d’edició ha augmentat molt 
(mantenint un mateix nivell d’inversió econòmica) i això ha fet 
que els formats Long GOP hagin ocupat una important porció de 
mercat (sobretot en entorns de notícies). 
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 Formats amb resolucions natives / submostratge: 

o En el nostre cas, es tenia clar que no es volia treballar amb formats que 
treballessin amb submostratge i, per tant, havíem de considerar només 
formats que poguessin treballar amb resolucions natives d’Alta Definició. 

 

A més de les nostres proves, també es va tenir en compte la recomanació que va fer la 

EBU (EBU-R124) a on mostra les conclusions d’una sèrie de mesures que va realitzar 

amb l’objectiu d’avaluar la qualitat dels formats emergents de compressió de vídeo per 

a entorns de producció en HD. Algunes dels punts d’aquesta recomanació són que: 

 Per adquisició: 

o El format d’adquisició hauria d’utilitzar mostreig 4:2:2. 

o No s’hauria d’aplicar cap submostratge horitzontal ni vertical. 

o Una profunditat de bit de 8 bits és suficient pel senyal de programa 
principal (10 bits seria  el millor per adquisicions d’alt nivell). 

 Per producció/arxiu: 

o  Per tal de mantenir l’objectiu de garantir una qualitat “quasi transparent” 
després de, com a mínim, 4-5 generacions: 

 Si es treballa amb formats basats sols en I-frame, la taxa de bit 
mínima hauria de ser 100Mbps. 

 Si es treballa amb formats basats en Long-GOP MPEG-2, la 
taxa de bit mínima hauria de ser 50Mbps. 

o Proves de visionat realitzades per experts mostren que: 

 Una profunditat de bit de 10 bits només és significativa per 
postproducció amb gràfics, i després de la codificació i 
descodificació de transmissió a l’usuari final en funció del 
contingut. 

 Per imatges normals en moviment, una profunditat de bit de 8 
bits no degradarà de forma significativa la qualitat de la imatge 
HD a l’usuari final.  

 

També cal destacar que, un dels motius principal per a l’elecció del format ha de ser la 

capacitat d’integració entre les solucions estudiades. Això ens ha de permetre crear un 

flux de treball integrat d’inici a fi. En el nostres cas, a més, aquesta integració havia de 

ser possible des d’ el primer dia de producció del canal, sense necessitat de realitzar 

transcodificacions per poder moure materials entre sistemes. Aquest criteri és bàsic en 

entorns de producció d’esports i notícies ja que és inviable penalitzar el temps de 

producció amb transcodificacions que, en la majoria dels casos (això depèn del format 

d’origen i de destí), es produeixen en temps real. És a dir, transcodificar 1 minut de 

vídeo triga 1 minut.  

 

En aquest punt es considera important fer una puntualització al respecte de l’elecció 

del format. Si bé és cert que la relació entre el format de producció i el format de 

compressió final emprat per a l’emissió pot tenir implicació en quant a temps 
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operacional i/o possibles pèrdues de qualitat en la transcodificació, en la realització 

d’aquest  projecte no es va tenir en consideració aquesta variable per diversos motius: 

 En l’etapa final d’emissió, quan el senyal de programa surt de la continuïtat,  
s’ataca als codificadors de transmissió per SDI. Per tant, no es duu a terme cap 
transcodificació si no que es produeix una descodificació del senyal i una 
posterior codificació per a la seva transmissió. 

 En el moment de la realització del projecte, encara no estava definit com es 
duria a terme l’explotació comercial del Canal: SD/HD/”simulcast” (és a dir, SD i 
HD alhora), quina plataforma (TDT, satèl·lit, cable...), etc... 
 

Després d’analitzar tots aquests criteris i tenir en compte, de forma molt especial, la 

capacitat de treballar de forma integrada amb cadascun dels formats dels sistemes i 

fabricants que es plantejaven, es va optar pel format DNxHD d’Avid. 

 

2.2.4.1. Característiques del format DNxHD 

El format DNxHD (“Digital Nonlinear Extensible High Definition”) és un format creat per 

Avid i que compleix amb l’estàndard SMPTE VC-3. Es tracta d’un format de 

compressió “intra-frame” que pot treballar amb taxes de bits que van des de 36Mbps 

fins a 220Mbps. Pel que fa a Avid, cal explicar, que es tracta d’un fabricant de 

reconegut prestigi mundial en el món de l’edició i postproducció amb eines capaces de 

crear tot un flux de producció de principi a fi en entorns de treball compartit i 

col·laboratiu. 

 

L’objectiu del naixement del format és proveir una solució que permeti assolir un bon 

compromís eficiència/qualitat entre els formats de compressió de les càmeres HD i  

l’HD sense compressió. 

 

Cal tenir en compte que, per una banda, els formats de compressió submostrejats de 

les càmeres d’Alta Definició són molt eficients, ja que permeten treballar amb taxes de 

compressió molt grans i, per tant, taxes de bit molt baixes (com hem pogut veure a la 

Taula 2), però en canvi tenen limitacions alhora  de mantenir la qualitat durant el 

processat d’efectes de postproducció complexes. 

 

D’altra banda, treballar en HD sense comprimir, ens aporta una qualitat d’imatge 

superior però requereix taxes de dades i volums de fitxers molt grans. Això implica 

grans volums d’emmagatzemament i molts exigència en quant a amples de banda. Per 

aquest motiu es fa inviable poder crear un flux de treball en entorns col·laboratius i 

amb necessitat de treball en temps real o, si més no, el més proper al temps real com 

és el nostre cas. 

 

Així doncs, com a principals beneficis del format podríem considerar: 

 Qualitat d’imatge per a masterització 
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 Degradació mínima a través de múltiples generacions 

 Necessitat de capacitat d’emmagatzemament reduïda 

 Capacitat de treball de forma compartida i col·laborativa en temps real 

 

El format Avid DNxHD ofereix la possibilitat de treballar amb mostratges de 8 o 10 bits 

i quatre taxes de compressió a seleccionar per l’usuari.   

 

El format DNxHD té algunes característiques força importants: 

 La codificació manté la resolució completa del vídeo actiu. És a dir, a diferència 
d’altres formats de compressió no produeix cap submostratge horitzontal de la 
imatge original (1920x1080) 

 Es tracta d’un format obert. De fet, el material DNxHD es guarda de forma 
nativa dins de fitxers MXF (“Material eXchange Format”), els quals s’expliquen 
en el següent apartat, estàndards en la indústria. Això assegura la possibilitat 
d’accés a qualsevol aplicació o sistema que pugui treballar amb fitxers MXF. A 
més, el codi font de l’Avid DNxHD és pot obtenir i llicenciar sense cost. 

 

Val a dir que el format DNxHD permet treballar amb múltiples resolucions, taxes de 

bits, etc. En la taula següent (Taula 3) podem veure, a mode d’exemple, les diferents 

possibilitats que ofereix per treballar en format 1080i50 i les seves característiques 

principals. En verd, es ressalta el format emprat en el nostre cas. 

 

Format Resolució Mida de quadre Bits FPS Bits/seg Min/GB 

1080i25 DNxHD 185x 1920x1080 10 25 184 0.780 

1080i25 DNxHD 185 1920x1080 8 25 184 0.780 

1080i25 DNxHD 120 1920x1080 8 25 121 1.181 

Taula 3 – Resolucions de masterització de la família DNxHD 

 

2.2.4.2. Format MXF 

Un punt important en un flux de treball basat en fitxers, és el format emprat i la seva 

interoperabilitat entre sistemes. 

 

Com s’ha vist en el punt anterior, en el nostre cas, els fitxers treballen amb l’estàndard 

MXF (“Material eXchange Format”). Es tracta d’un format de fitxer, obert i  independent 

del format de compressió o essència (material de vídeo i àudio), desenvolupat per a 

permetre el transport tant del material audiovisual com de la seva informació associada 

o metadada. En aquesta metadada es troba informació diversa i cabdal per al flux de 

treball com: codi de temps, estructura d’arxius, notes d’edició, data de captura del 

material, format, etc... Així doncs, cal entendre l’ MXF com un encapsulat per a 

material audiovisual. 
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El motiu de l’elecció d’aquest format és que, de fet, tot i que hi ha d’altres, és 

l’estàndard més estès entre els fabricants i que permet garantir una millor 

interoperabilitat entre sistemes. 

 

Cal dir que dins l’estàndard podem trobar diferents patrons, com es pot comprovar en  

l’explicació del flux entre fitxers de la SAN i els sistemes d’edició no-lineal avançada 

(apartat 4.4). Entre ells, els més emprats avui en dia i que tenen afectació en la nostra 

cadena de producció són: 

 MXF Op-1A (“Operational Pattern 1A”): el contingut pot estar format per  
múltiples pistes entrellaçades de vídeo i àudio en un únic fitxer.  

 MXF Op-Atom (“Operational Pattern Atom”): treballa amb un fitxer separat per 
a cada pista de vídeo i àudio.  

 

Cal especificar que en el nostre cas, excepte els sistemes no-lineals de postproducció, 

tota la resta de sistemes treballen en MXF Op-1A. 

 

2.2.5. Anàlisi i elecció de solucions i fabricants existents en el mercat 

Un cop definides les característiques, tècniques i operatives, del Canal per a poder 

donar resposta a les exigents necessitats de producció d’un centre de producció 

d’aquest nivell i exigència, la feina es centra en l’anàlisi de les diferents solucions que 

es poden trobar en el mercat, i la integració entre elles, ja que és molt difícil, en un 

entorn tant ampli i complex, trobar una solució i/o fabricant que tingui la millor proposta 

de principi a fi en cadascuna de les diferents àrees i etapes de la cadena de producció. 

 

En el cas del projecte que ens ocupa, l’àrea més exigent i, per tant, bàsica en el 

disseny de la solució global és la producció de directes i programes. Cal recordar 

alguns dels trets característics del centre de producció: 

 Producció internacional d’esdeveniments esportius en viu 

 Gran volum d’esdeveniments simultanis 

 Producció d’informatius i programes enllaunats (“highlights”, paquets de resum 
per a la resta de canals de televisió, etc...) durant el directe o molt a prop del 
directe 

 Necessitat d’una eina de gran potència en quant a Base de Dades, indexat i 
catalogació, etc. que permetin tenir en tot moment la enorme quantitat 
d’informació que es genera perfectament catalogada i disponible pel seu ús 
per part de periodistes , editors,  productors, etc... 

 

Amb totes aquestes característiques i moltes d’altres, es va optar per la solució d’ EVS. 

Un fabricant de reconegut prestigi internacional en aplicacions de producció d’esports i 

tota una referència en esdeveniments esportius d’abast mundial: JJOO, Mundials, etc. 
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En el nostres cas, no sols ens proveïa la potència de les seves eines de producció i 

anàlisi d’esports (p.ex.: remot per a les repeticions, capacitat de càmera lenta i súper 

lenta, anàlisi tècnica com el fora de joc, jugades polèmiques, etc...) si no un potent 

entorn de gestió de continguts amb eines de ingesta, minutat, edició, recerca i 

“playout”. 

 

Pel que fa a l’entorn de postproducció o edició avançada, el canal necessitava de les 

eines més potents. En aquest cas, es va considerar que les eines d’edició d’EVS eren 

adequades per edició senzilla de peces de notícies però no per a edició d’alt nivell. Així 

doncs, calia buscar uns equips que fossin molt potents en quant a capacitat d’edició 

però també, igual o més important, que tinguessin una integració amb els sistemes 

escollits que permetessin un flux de treball totalment integrat i que aquest traspàs 

d’informació entre els dos entorns es pogués realitzar de forma el més transparent 

possible de cara als operadors, sense que penalitzés en cap moment els temps de 

producció o les capacitats de producció. Per això es va optar per editors Avid. 

 

Cal destacar, que tant EVS com, lògicament com a creador del format, Avid poden 

treballar de forma nativa en el format DNxHD escollit. Això fa que les dues solucions 

s’integrin de forma transparent i sense necessitat de transcodificacions intermèdies. 

 

Pel que fa a necessitats de producció, en el Centre es fa la producció del grafisme de 

directe dels partits. En aquest cas fa falta una eina molt potent, amb una gran capacitat 

gràfica que doni al centre de producció una gran riquesa en pantalla i que, alhora, 

tingui una bona integració en els sistemes no-lineals per tal de maximitzar l’eficiència i 

el rendiment de la feina de creació de la imatge gràfica del Canal produïda pel 

departament d’imatge i grafisme. En aquest sentit, es va optar per una solució mixta: la 

plataforma “hardware”, proveïda per VizRT, un fabricant de reconegut prestigi 

internacional amb potents eines gràfiques que permeten des de inserció de gràfics en 

viu fins a sistemes de realitat virtual o sistemes de “tracking” esportiu, però controlat 

per un “software” de control de WTVision, una empresa de desenvolupaments de 

solucions i prestació de serveis de grafisme sobre plataformes “hardware” estàndards 

del mercat. El principal objectiu d’aquesta solució mixta és, d’una banda, disposar de 

les avantatges d’usar la plataforma d’un fabricant que està en continu 

desenvolupament i contacte amb els canals de televisió més potents i capdavanters 

del món i, d’altra banda, poder comptar amb desenvolupaments gràfics i de control 

personalitzats degut a la menor mida i major proximitat d’una empresa dedicada 

exclusivament a desenvolupaments i serveis de grafisme en determinats 

esdeveniments i competicions a nivell mundial.  

 

Un altra de les àrees molt importants en el projecte és l’arxiu. Cal tenir en compte que 

en el centre, degut al gran nombre de partits que es produeixen i a la durada d’aquests, 

la quantitat de material ingestat anual està entorn a les 6000 hores. Si tenim en 

compte que tenim 6000 hores de material ingestat a 100/120 Mbps, amb pics de treball 

amb molts accessos simultanis (producció d’informatius, programes especials, etc.), és 
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bastant obvi que necessitem una eina molt robusta i d’alta disponibilitat, amb una 

potent gestió de base de dades i amb ampla de banda suficient per a ser capaç de 

moure enormes volums d’informació en molt poc temps. En aquest cas la solució 

escollida és d’un fabricant espanyol, Tedial. El motiu és que l’experiència acumulada 

des de 2006 en projectes d’arxiu a nivell internacional ens ha ensenyat que, en 

sistemes d’arxiu, on cada client té un criteri editorial i a nivell d’arxiu (què guardar, com 

fer-ho, model de dades, etc...) diferent, encara que no imprescindible, si és molt 

important per facilitar l’èxit del projecte una bona  entesa client-fabricant-integrador, 

tant a nivell cultural com lingüístic. Això es deu, donant per fet la qualitat tècnica i 

operativa del producte en primer lloc, a que la definició d’aquest tipus de sistemes 

requereix una molt bona comunicació i comprensió de les necessitats del client final i 

les capacitats potencials del sistema i, això, molts cops depèn d’un nivell de matís que 

diferències culturals i idiomàtiques poden dificultar. 

 

Pel que fa a l’àudio es tracta d’un entorn extremadament exigent. L’especificitat del 

centre nodal fa que moltes de les solucions estàndards del mercat en quant a 

mescladors de so no fossin adequats en els nostre cas. Cal tenir en compte que, a 

diferència de la producció habitual (concerts, programes de televisió, sèries, pel·lícules, 

ràdio, etc...), tal com es va dissenyar l’operació, en la taula de mescles no es pretén 

crear un programa d’àudio molt ric i amb gran capacitat d’efectes, si no que un sol 

mesclador/operador ha de ser capaç de mesclar les senyals provinents dels estadis 

(àudio ambient internacional) amb les diferents locucions de cada partit (multi llengua) i, 

a més, de produir més d’un partit de forma simultània. Per tots aquests requisits es va 

buscar un producte que permetés treballar amb l’àudio embegut, amb molta flexibilitat 

en l’assignació de canals i busos, una superfície de control amb suficients “faders” i 

senzillesa d’operació per poder realitzar la mescla senzilla d’uns 5 partits de forma 

simultània i amb capacitat de procés de senyals mono, estèreo i multicanal. El sistema 

escollit és de la marca Lawo. 

 

Pel que fa a l’emissió a continuïtat es va optar per estandarditzar al màxim les 

solucions escollides en producció per tal d’evitar al màxim problemes d’integració, 

transcodificacions o re-encapsulats de fitxers, dobles tasques o validacions, etc...per 

això, es va optar per emprar els mateixos servidors EVS que en l’entorn de producció 

(si bé no són considerats un estàndard per a entorns d’emissió) i el mateix sistema de 

grafisme, VizRT, juntament amb els inseridors de logos/mescladors d’emissió de 

Miranda, per al “branding” del Canal. Pel que fa a l’automatització la solució emprada 

és una solució d’un fabricant català, es tracta de la solució Multicom de VSN. En 

aquest cas, de la mateixa manera que en l’arxiu, els criteris principal, apart dels tècnics 

com és lògic, han estat la flexibilitat i capacitat d’adaptació i suport que ofereix tractar-

se d’un fabricant tant proper. 

 

En els següents capítols podrem veure més en detall cadascuna d’aquestes grans 

àrees de producció tant a nivell tècnic com operatiu. 
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3. Àrees operatives  

En aquest capítol es veuran les diferents àrees operatives que formen part de la 

cadena de producció i de l’entorn d’emissió de “Gol Televisión”.  

 

En primer lloc, cal dir que el Canal disposa d’una localització distribuïda. Les diferents 

àrees estan localitzades en 2 edificis diferents, separats entre ells aproximadament 

uns 15 km. En concret, per tal de fer més fàcil la separació i comprensió del espais, 

direm que, tenim un primer edifici, el centre de producció, que es troba al districte del 

22@ de Barcelona i un segon edifici, en el qual es troba l’entorn d’emissions, situat a 

Esplugues de Llobregat. 

 

És important destacar que, com es pot veure a les Fig.14 i Fig.15, els dos centres es 

troben connectats per fibra. Es tracta d’una estructura redundada, amb dos anells, d’un 

Gigabit/segon d’ample de banda. 

 

Pel que fa a l’entorn de producció (Districte 22@ - Barcelona), les àrees que s’hi 

troben són: 

 Sala de racks: es tracta del node tècnic central. En ella s’hi troben tots els racks 
amb l’equipament instal·lat. 

 Tràfic/MCR: sala d’operacions on es produeixen totes les tasques de 
monitoratge i control.  
 

Pel que fa a la zona de Tràfic, és l’espai on els operadors monitoritzen, 

controlen i gestionen tota la xarxa de fibres. Cal destacar, que el centre disposa 

d’una xarxa de fibres que l’uneixen amb tots i cadascun dels estadis de Primera 

i Segona divisió de la Lliga Espanyola i amb d’altres centres de producció de 

Mediapro repartits per tot el món. 

 

Pel que fa a MCR, és l’espai on els operadors s’encarreguen de diferents 

funcions de control tècnic, enrutament, etc... Com a funcions principals, es 

poden destacar el control i coordinació de tots els esdeveniment en viu que s’hi 

produeixen (p.ex.: ajustos tècnics i coordinació amb les unitats mòbils que 

produeixen el senyal dels partits que es reben), l’enrutament dels senyals als 

sistemes corresponents per a la producció dels esdeveniments programats en 

cada moment, etc... 

 

En aquesta sala, també es produeix el procés i control, per part de tècnics 

altament especialitzats i específicament formats, de tots els processos de 

conversió (“up” i “down-conversion”) per tal d’obtenir la màxima qualitat. 

 

 Sala de “Logging” (indexat o, com es coneix en l’entorn professional, minutat). 
En aquesta sala, equipada per a treballar fins a set operadors simultanis, es 
produeix l’ indexat de tots els esdeveniments que arriben al centre. En concret, 
els operadors veuen en directe els partits i, per mitjà d’una eina d’indexació 
d’EVS, s’encarreguen d’anar inserint tota una sèrie de paraules claus en funció 
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del que va succeint en cada moment. Totes aquestes paraules claus, 
prèviament creades en un diccionari comú i únic per evitar errors humans o 
diferents criteris d’indexació, es guarden en un fitxer XML que es vincula amb 
el fitxer de vídeo generat. 
 

D’aquesta forma, s’aconsegueix que en qualsevol moment, qualsevol productor 

o editor pugui fer cerques i obtenir imatges de qualsevol material que es trobi 

en el sistema en funció dels criteris que estigui buscant sense haver de visionar 

tots els partits per trobar el que està buscant. 

 

 Sala de “Replays” i Control de Transmissions. En aquesta sala es produeixen, 
principalment, dues tasques. 
 

En primer lloc, és la sala on es creen programes com els paquets de “highlights” 

o millors moments que s’entreguen als clients pocs minuts després de la 

finalització de cada partit.  

 

En segon lloc, donada la gran quantitat de recepcions i enviaments que es 

produeixen durant, per exemple, els caps de setmana, és molt important tenir 

un control i coordinació molt elevats de que tots els partits que s’han rebut i 

enviat de forma correcta i, si no és així, coordinar que es facin els reenviaments 

o “re-feed” oportuns. 

 25 cabines de locució. En cadascuna de les cabines es produeix la locució dels 
diferents partits en els idiomes oportuns. Cal tenir en compte que, cadascun 
dels partits de la Lliga Espanyola, es produeix sempre, com a mínim, en 
castellà i anglès i, en funció, dels equips que s’enfronten en la seva llengua (és 
a dir, català, basc o gallec). 

 2 controls de so. Aquests dos controls són les sales en les que es produeixen 
les mescles entre l’àudio internacional (àudio ambient) que arriba dels estadis i 
les locucions produïdes en les cabines. En un mateix control es produeixen 
diversos partits de forma simultània, fins a 5 en funció de les necessitats de 
producció. La producció es produeix en estèreo i, en funció del partit, també en 
àudio multicanal 5.1. 

 Redacció. És l’àrea en las que treballen els periodistes/redactors i productors i 
en la que disposen de les estacions d’edició sobre les quals es creen les peces 
de notícies amb tots els seus components: edició de vídeo, àudio, locució i 
grafisme. 

 3 sales de postproducció. Són les sales d’edició avançada. En aquestes sales 
es creen els continguts que requereixen d’un nivell de producció, a nivell 
d’acabats i efecte, més avançada, tant a nivell de vídeo com d’àudio. 

 2 sales de validació i control de qualitat. Per entendre la funció d’aquestes 
sales cal que ens avancem una mica a l’explicació d’algunes funcions que es 
fan en l’entorn d’emissions. A “Gol Televisión” tots els continguts que s’emeten 
passen, prèviament, per un procés de visionat, control de qualitat i validació. 
 

En aquest cas, el fet que els dos edificis estiguin en localitzacions separades, 

units per fibra, implica lògicament la necessitat d’una transferència de 

continguts amb el temps que això implica. Per tant, tenint en compte que de 

forma majoritària parlem de programes d’unes 2 hores de duració (per tant, un 
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mínim de 2 hores de visionat previ a la validació per emissió) i, si afegim, el 

temps de transferència entre centres, calia disposar d’una alternativa per 

aquells esdeveniments produïts al centre de producció que, per proximitat de 

l’hora d’emissió, no poguessin passar per tot aquest procés a temps. Per això, 

es van dissenyar aquestes dues sales remotes, però vinculades a 

l’automatització del sistema d’emissió, que permeten validar els continguts 

prèviament i iniciar l’emissió des d’ el propi centre de producció o un cop s’hagi 

començat la transferència sense necessitat de fer la validació posterior.  

 15 posicions de grafisme en viu. Els partits arriben des d’ els estadis sense 
gràfics, es rep el que s’anomena “Clean feed” o senyal net. En el centre es 
produeix l’ inserció del grafisme en viu. En aquest cas, cada posició consta de 
dues posicions: en una es produeix tot el control de les estadístiques i en l’altra 
es porta el control i inserció de tots els gràfics en viu, en comunicació amb el 
Director que es troba en la Unitat Mòbil. 

 1 estudi de 170 m2 amb un control d’estudi i 2 controls d’àudio i cabines 
dedicats. En aquest control es produeixen tots els programes de producció 
pròpia del canal: informatius, programes, prèvies i post partits, etc... El fet de 
disposar de controls 2 controls d’àudio és perquè alguns dels programes que 
es produeixen es comercialitzen a nivell internacional i, per tant, es produeixen 
simultàniament en castellà i en anglès.   
 

Pel que fa a l’entorn d’emissions (Esplugues de Llobregat), les àrees que s’hi troben 

són: 

 Sala de racks: es tracta del node tècnic central. En ella s’hi troben tots els racks 
amb l’equipament instal·lat. 

 Emissions: és la sala en la que es controla tota l’emissió de “Gol Televisión”. Es 
tracta d’una sala amb operació 24x7, en la que es gestiona i controla l’escaleta 
d’emissió del canal i es monitoritza de forma contínua l’emissió per actuar en 
cas que es produeix qualsevol problema.  

 MCR (“Master Control Room”): en aquesta sala, amb operació 24x7, es 
produeix tota la gestió i control tècnic dels senyals que arriben i surten del 
centre. D’aquesta forma, amb aquesta separació de tasques, es permet 
alliberar als operadors d’emissió d’aquestes tasques més tècniques i està 
pendents de forma exclusiva de l’escaleta i la intervenció de forma immediata 
per a la resolució de possibles problemes en antena. 

 2 sales d’autopromocions: són dues sales d’edició i postproducció avançades 
dedicades, de forma exclusiva, a la creació de peces promocionals pròpies del 
Canal. 

 1 sala de validació i control de qualitat: com ja s’ha comentat anteriorment, a 
“Gol Televisión” tots els continguts que s’emeten passen, prèviament, per un 
procés de visionat, control de qualitat i validació. En aquesta sala, dotada amb 
equipament de control tècnic i una aplicació client de l’automatització, es 
visionen tots els continguts previs a la seva emissió i es validen en cas que 
estiguin correctes. Un cop validats, aquests continguts ja estan disponibles a la 
base de dades de l’automatització per a la seva càrrega en l’escaleta d’emissió 
i, per tant, per a la seva emissió. 
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A continuació, a la Fig.14, un cop vistes les diverses àrees operatives implicades en el 

centre de producció, podem veure un esquema gràfic amb imatges de les diferents 

àrees que ens pot donar una idea més visual, a mode de resum, de cadascuna d’elles. 

De la mateixa manera, podem veure a la Fig.15 les àrees operatives existents en el 

centre d’emissions. 

 

   Fig.14 – Àrees operatives dels centre de Producció de “Gol Televisión” 

  

   Fig.15 – Àrees operatives del centre d’emissions de “Gol Televisión”  
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4. Elements funcionals de la cadena de producció i emissió 

En aquest capítol es pretén donar una visió més detallada de cadascun dels sistemes 

que formen part de la cadena de producció i emissió del centre.  

 

En primer lloc, es veurà un esquema, en forma de diagrama de blocs que composen el 

sistema global i, a continuació, s’entrarà en més detall en la composició i les 

funcionalitats de cadascun dels sistemes. 

 

 Diagrama de blocs 4.1.

A continuació, en la Fig.16, es mostra un diagrama de blocs del sistema de producció i 

emissió de “Gol Televisión”. 

 

 

 Fig.16 – Diagrama de blocs del sistema de producció i emissió 

 

En l’esquema de la Fig.16, l’objectiu és mostrar de forma esquematitzada la 

composició dels sistemes principals que afecten directament al flux de treball, tant a la 

cadena de producció com a la cadena d’emissió, en cadascuna de les principals àrees 

funcionals del canal.  

 

Cal destacar, per tant, que la composició del sistema global és molt més complexa 

però, en aquesta representació, s’ha obviat tot l’equipament necessari per a la 

integració dels diferents sistemes (p.ex.: matrius, generació de sincronismes i rellotge, 

targeteria auxiliar de vídeo i àudio, equipament de xarxa i comunicacions, etc...). El 

motiu principal és que aquest equipament, imprescindible en qualsevol instal·lació, no 
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aporta cap informació afegida rellevant que ajudi a entendre el flux de treball  d’ el 

sistema. 

 

A grans trets, com es pot veure en el diagrama anterior (Fig.16), el sistema es basa en 

un gran emmagatzemament central o SAN (“Storage Area Network”) en el que es 

guarden tots els continguts ingestats, mitjançant uns servidors de vídeo, i sobre el que 

hi poden treballar de forma simultània tota una sèrie de clients i aplicacions de control 

d’ingesta, indexat, edició i reproducció. Cal explicar que una SAN és una xarxa 

d’emmagatzemament dedicada a la que s’accedeix a través d’una sèrie de servidors, 

ja que no es troba accessible a través de la xarxa normal, i que fa que els dispositius 

d’emmagatzemament que la comprenen apareguin com a dispositius locals pels clients 

que hi accedeixen. Generalment estan basades en arquitectures  Fiber Channel, 

especialment dissenyades per a suportar comunicacions d’emmagatzemament. Cal 

destacar que les estructures SAN són molt importants en les aplicacions de vídeo, i en 

especial en les aplicacions d’edició de vídeo en grup, les qual requereixen un gran 

volum de transferència dades, per la capacitat que tenen de controlar l’ús d’ample de 

banda per cada client (Qualitat de Servei) i, així, assegurar un ús clar i prioritzat de 

l’ample de banda disponible en la xarxa.      

 

A continuació, ens els següents apartats, es farà una explicació més detallada de les 

diferents etapes i processos que experimenta un senyal des de la seva arribada al 

sistema fins a la seva emissió. 

 

No obstant, cal destacar que aquestes etapes varien en funció de la naturalesa del 

producte final. Així, cal diferencia entre dos gran grups de continguts o producció 

d’esdeveniments:  

 Esdeveniments en viu 

En aquest cas el senyal ha de passar per diferents etapes específiques en la 

cadena de producció: minutat o “logging”, locució multi llengua, inserció de 

grafisme, gravació en la SAN de producció per al seu enviament a arxiu històric 

i ús com a material de producció/emissió en cas necessari, conversió 

simultània a SD del senyal HD creat i, finalment, enviament a la continuïtat per 

a l’emissió pel propi Canal i/o distribució “simulcast” (HD i SD) internacional 

quan correspongui.  

 Esdeveniments gravats 

En aquests casos el senyal segueix el següent procediment específic: indexat o 

“logging” i gravació en la SAN de producció per al seu enviament a arxiu 

històric i ús com a material de producció/emissió en cas necessari. 

 

 Recepció de senyals. Conversió de definició i norma 4.2.

En aquest apartat es veurà quins el flux de recepció de senyals i el seu tractament en 

funció de les característiques del senyal entrant. 
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Com s’ha pogut veure en l’apartat 2.2.1, la recepció de senyals i el seu tractament en 

funció del tipus de senyal entrant, és una de les etapes de la cadena de producció més 

importants en el nostre cas, donat el requeriment de produir tots els continguts en HD 

tant si ho són originàriament com si el material rebut és SD en origen.  

 

 

Fig.17 – Flux de recepció i conversió de senyals 

 

Com es pot veure a la Fig.17, el primer pas en la nostra cadena de producció és la 

recepció dels senyals que hem de produir o emetre. 

 

Tots els senyals que arriben, la majoria d’ells per fibra,  en menor percentatge per 

satèl·lit, són encaminats a través d’una matriu ASI de 64x64 amb capacitat de 

creixement fins a 128x128. Una matriu és un equip d’interconnexió entre sistemes. Es 

tracta d’un sistema amb entrades i sortides que permet encaminats tot tipus de senyals 

d’entrada (vídeo, àudio, codi de temps, dades, etc...) cap una o vàries sortides o 

equips de destí. 

 

El personal de MCR (“Master Control Room”) és l’encarregat de crear la ruta de 

producció que ha de seguir cada senyal en funció de les necessitats de producció 

d’aquell senyal, ja sigui la producció de l’esdeveniment en viu, la seva gravació per a 

una futura producció o com a material de producció o a arxivar, la seva validació per a 

una emissió posterior, etc... 

 

En primer lloc, si es tracta d’un material SD s’envia als convertidors de SD a HD amb 

els qual es converteix el senyal de PAL (625/50) o NTSC (575/60) a HD en el format 

escollit (1080/50i) i d’aquí a la matriu de producció HD (matriu 512x512). Si el material 

ja arriba en HD s’envia directament a la matriu de producció.  

 

Cal destacar que, en el cas dels senyals que arriben en SD, el senyal no només és 

convertit si no que també és degudament validat a nivell de tècnic. Aquest procés, tant 

important per a garantir la millor qualitat del senyal final, es duu a terme per personal 

altament especialitzat i entrenat per a la realització d’aquesta conversió de la millor 

forma possible. Per això cal tenir en compte els tipus de contingut i les seves 

implicacions i dificultats per l’algoritme de conversió emprat en els convertidors 
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escollits. Quan ens referim a “amenaces”, es fa referència a aquells aspectes d’una 

imatge que, per les seves característiques, són més conflictives per a l’algoritme de 

conversió i, per tant, poden presentar una degradació de la qualitat. Per exemple, en el 

cas del futbol: moviment ràpid, panoràmiques ràpides de càmera, canvis de llum o 

punts brillant en l’escena, etc. i els seus efectes en la conversió sobre les línies del 

camp, el públic, la pilota, etc. 

 

 Ingesta, edició i “playout” 4.3.

En primer lloc, cal destacar que per “ingesta”, una paraula molt emprada en l’entorn 

audiovisual, entenem el procés d’ingesta d’un senyal de vídeo i/o àudio a través d’un 

dispositiu de captura (en el nostre cas, servidors de vídeo). El resultat final d’aquest 

procés d’ingesta és la conversió del senyal en banda base en un fitxer.  

 

Alhora d’explicar el procés d’ingesta, com podem veure a la Fig.18, cal diferenciar 

entre les recepcions de partits i/o programes per fibra, o satèl·lit, i el material propi 

captat pels periodistes amb les càmeres ENG. 

 

 

Fig. 18 – Flux d’ingesta, edició i reproducció 

 

 Ingesta de recepcions: 

Els partits s’ingesten a través dels nou servidors de 6 canals a la SAN de 

producció, la capacitat de la qual és d’unes 500 hores en format 

DNxHD®@100Mbps. Aquesta transferència a la SAN pot produir-se de dues 

formes, mitjançant “streaming” en temps real en el moment en que el servidors 

comencen a gravar el senyal (la capacitat del sistema permet realitzar fins a 12 

“streams” simultanis) o mitjançant la gravació primer en l’emmagatzemament 

local dels servidors, amb capacitat fins a 24 hores@100Mbps, i el seu posterior 

enviament a la SAN, que és l’encarregada de generar un fitxer amb els 

continguts rebuts, ja que el servidor internament treballa amb blocs de vídeo i 
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no amb fitxers. Per aquest enviament, l’operador pot enviar clip a clip o 

mitjançant la creació de “playlist” amb els diferents clips. En aquest cas, la SAN 

crearà un únic fitxer amb el contingut de tots els clip que la composen. 

 

Una part imprescindible en el flux de treball és l’ indexat o “logging” de tots els 

continguts que es digitalitzen al sistema. Mitjançant les eines que la plataforma 

“IP Director”, d’EVS, proveeix, tots i cadascun dels continguts que es 

digitalitzen són indexats, ja sigui en viu o a posteriori si la capacitat dels 

sistema es troba al màxim d’ocupació. 

 

Aquesta eina té com una de les principals característiques la possibilitat de 

creació d’un diccionari i una sèrie de paraules clau que faciliten la tasca dels 

“logger’s” i garanteix la coherència i uniformitat de la metadada creada. 

 

Totes les paraules claus que s’associen a un contingut van vinculades 

directament al codi de temps del clip i es recullen en un fitxer .xml que queda 

automàticament associat al clip de vídeo corresponent. Aquesta metadada 

associada està disponible immediatament des de qualsevol punt d’edició del 

sistema de producció des de l’ “on-line” fins a l’arxiu històric. D’aquesta forma, 

en qualsevol moment, un productor o editor pot fer una recerca del material que 

necessita utilitzant aquesta metadada i les paraules claus associades per a 

veure quants i quins continguts existents contenen allò que està cercant. P.ex.: 

“gol+barça+messi” generaria un llistat de tots els clips en els que podem trobar 

un gol de Messi jugant amb el barça i el codi de temps concret perquè puguem 

anar directament a aquell punt del partit i fer una edició en el cas que estigui en 

la SAN de producció o una visualització en baixa resolució i recuperació parcial, 

mitjançant un EDL (“Edit Decision List”), en el cas que es trobi en l’arxiu, de 

diferents clips que continguin material que s’ajusti a la nostra recerca. 

 

 Ingesta ENG: 

El Canal disposa d’una dotació de 6 càmeres ENG (“Electronic News 
Gathering”) per a la cobertura de notícies que duen a terme els periodistes i 
que formen el gruix del material emprat per a la realització de programes 
informatius diaris. Es tracta de càmeres basades en la tecnologia P2 de 
Panasonic. P2 (P2 és la nomenclatura abreviada per "Professional Plug-In") és 
un mitjà d’emmagatzemament de vídeo digital professional introduït per 
Panasonic l’any 2004, i especialment dissenyat per aplicacions ENG. Té la 
capacitat de gravació en targes d’estat sòlid en formats DVCPRO, DVCPRO50, 
DVCPRO-HD, or AVC-Intra en una tarja de memòria flash d’estat sòlid. La tarja 
P2 és bàsicament un RAID de targes de memòria SD amb un controlador LSI 
empaquetat en el xassís d’una tarja PCMCIA, d’aquest forma la velocitat de 
transferència de dades augmenta així com la capacitat de memòria. 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Panasonic
http://en.wikipedia.org/wiki/2004
http://en.wikipedia.org/wiki/DV#DVCPRO
http://en.wikipedia.org/wiki/Redundant_array_of_independent_disks
http://en.wikipedia.org/wiki/Secure_Digital_Card
http://en.wikipedia.org/wiki/LSI_Corporation


 

Disseny d’un centre de producció de TV en Alta Definició Pàgina 42 
 

Així doncs, un cop capturades les imatges amb les càmeres i enregistrades en 

les targes P2, la transferència d’aquestes al nostre entorn de producció es pot 

realitzar de diverses maneres:  

o per USB, connectant directament la càmera a l’estació de treball 

o inserint la tarja P2 a la ranura PCMCIA de l’estació de treball si en té 

o inserint les targes P2 en uns dispositius de lectura específics de 
Panasonic 

o reproduint un flux de vídeo SDI des de la càmera i gravant-lo amb un 
servidor de vídeo 

 

També cal destacar que en el cas de “Gol Televisión”, degut a les 

característiques tècniques dels equips, el material s’enregistra en format 

DVCPRO HD i quan s’ ingesta  en el sistema es duu a terme un procés de 

transcodificació del material DVCPRO HD a DNxHD per a fer possible l’edició 

conjunta amb material ja ingestat a la SAN o provinent d’arxiu. 

 

Un cop el material és ingestat en el sistema i està disponible en la SAN de 

producció aquest ja està llest per la seva edició. Cal dir que a la SAN el que 

tenim és una fitxer “.mxf” amb una essència DNxHD@120Mbps.  

 

Per a l’edició, com ja hem comentat en apartats anteriors, l’editor o periodista, 

apart de la pròpia eina d’edició, disposa d’una eina de recerca inserida en el 

propi programa d’edició mitjançant un “plug-in” que li permet cercar i visualitzar 

tot el material existent tant a la SAN de producció com a l’arxiu, fer una tria del 

material que li interessa, fer una recuperació parcial, en cas que ho necessiti, i 

carregar tot aquest material en la seva línia d’edició o “timeline”. 

 

És important destacar que en aquesta fase de l’edició, en cap moment s’està 

duplicant material. L’edició que es fa genera una EDL, un fitxer amb una sèrie 

de punters que apunten a material original, els efecte aplicats a l’edició, etc... 

Només en el moment en que conformem l’edició es generarà un nou fitxer .mxf, 

resultat de l’edició feta, i en aquest cas si estarem duplicant aquell material 

emprat i, per tant, ocupant espai en l’emmagatzemament. 

 Postproducció de vídeo i àudio 4.4.

En funció del producte final que es necessita crear, es fa necessari un procés de 

postproducció del material.  

 

Les eines emprades per a l’edició de notícies, molt més senzilla en quant a capes, 

efectes aplicats en vídeo, àudio, etc... poden quedar una mica limitades quan parlem 

d’edició avançada. És en aquest cas quan s’utilitzen eines més avançades, tant  a 

nivell d’aplicació (capacitat de treball amb moltes més capes, major nombre i més 
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avançats efectes de vídeo i àudio, etc...) com de màquina (major capacitat de procés, 

capacitat de treball en temps real amb un nombre molt elevat de pistes i efectes, etc...).    

 

En concret, la postproducció de vídeo i àudio es realitza en tres sales equipades amb: 

 Estació d’edició avançada composta per: estació de treball HP d’altes 
prestacions i programari d’edició avançada MediaComposer Nitris DX d’Avid. 
En aquest estació hi ha instal·lat una sèrie de “plug-in”  per a la integració entre 
la SAN de producció d’EVS i l’editor d’Avid. 

 Monitor de vídeo d’Alta Definició. 

 Parella d’altaveus per al monitoratge de l’àudio 

 

 

Fig. 19 – Flux postproducció vídeo i àudio 

En aquest cas,  com es pot veure a la Fig.19, cal fer una exportació del material 

existent a la SAN. Donat a que els dos sistemes són capaços de treballar amb el 

mateix format, en el nostre cas aquest procés només requereix un re-encapsulament 

ja que treballen en format MXF diferents. Mentre que el sistema de producció té un 

format MXF propi de tipus Op-1A, els sistemes de postproducció treballen amb MXF 

Op-Atom. Un cop importat el material i editat, aquest pot ser de nou renderitzat i enviat 

cap a la SAN.  

     

 Locució i mescla d’àudio 4.5.

Un altre dels processos que es produeix en la cadena de producció en el centre nodal 

és la locució dels partits i el processat i mescla final de l’àudio de programa. 

 

Cal destacar que a “Gol Televisión” quasi tota la distribució i processat de l’àudio es fa 

amb àudio embegut, és a dir, amb l’àudio que es transporta embegut en el senyal HD-

SDI. En el nostre cas, es treballa amb els dos primers grups, és a dir 16 àudios.  

Aquesta forma de treballar, cada cop més estandarditzada simplifica d’una banda la 

instal·lació, degut a que minimitza molt la quantitat de cablejat i distribució, i a més 

evita els problemes de diferències de retards entre el vídeo i l’àudio que es poden 

generar quan aquestes senyals van per camins diferents. Per contra, obliga a pensar 

molt bé les diferents necessitats que poden haver en cadascuna de les etapes i àrees 

de producció i posar l’equipament, bàsicament multiplexors/de-multiplexors que 

permetin tractar senyals d’entrada o sortida discretes, ja sigui analògiques o digitals, 

 
ESTACIONS 

POSTPRODUCCIO 
EMMAGATZEMAMENT 

CENTRAL / SAN 

Fitxer (Xarxa Gigabit) 
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quan sigui necessari (p.ex.: recepció de senyals de micròfon, enviament a altaveus, 

codificadors/descodificadors Dolby que acostumen a treballar amb entrades d’àudio 

analògiques o digitals AES/EBU, etc.).  

 

Pel que fa a la producció, cal dir que hi ha dos tipus de produccions de partits. Hi ha 

partits que es produeixen només en àudio estèreo i partits que es produeixen en àudio 

multicanal 5.1. Si bé no hi ha una norma exacta i depèn molt dels partits de cada 

setmana, del repartiment de les diferents Unitats Mòbils en cada jornada i les 

capacitats d’aquestes, etc... si que es podria establir que, en general, aquells partits 

que en origen es produeixen en SD només es produeixen en estèreo, mentre que dels 

partits que es produeixen en HD d’origen alguns es produeixen en estèreo només i 

d’altres en estèreo i 5.1 simultàniament. 

A continuació s’explicarà el flux de producció en el cas de la producció estèreo i de la 

producció multicanal. 

 

4.5.1. Àudio estèreo 

Com es pot veure a la Fig. 20, l’àudio que arriba dels estadis sempre és el que 

s’anomena “àudio internacional”, és a dir, àudio ambient sense comentaristes. En 

aquest cas, per les fibres que enllacen el centre nodal amb els estadis es reben, 

embeguts en els dos primers canals del senyal HD-SDI, els dos canals de l’àudio 

internacional que es produeix a la Unitat Mòbil. Aquest senyal HD-SDI s’envia a la 

matriu de processat de les taules de mescles. L’equip instal·lat a “Gol Television” té la 

capacitat de treballar amb l’àudio embegut, el que fa es de-multiplexar internament els 

àudios del senyal de vídeo. Un cop rebut el senyal, s’enruta els àudios corresponents 

cap a la taula de mescles que correspongui, via protocol MADI. 

 

MADI (“Multichannel Audio Digital Interface”), és un protocol de transmissió de dades 

estàndard que permet transportar fins a 64 canals d’àudio digital per un sol cable 

coaxial o fibra a distàncies fins a uns 100 metres en el cas del coaxial i 2 quilòmetres 

en el cas de la fibra. 

 

Un cop enrutades les senyals provinents dels estadis, en els controls de producció 

d’àudio es mesclen amb l’àudio, en aquest cas un senyal analògic mono, que arriba de 

cadascuna de les cabines de comentarista. Cal dir, que per a cada partit, és produeix 

una locució multi llengua. Com a mínim, cada partit es produeix en Espanyol i Anglès. 

A més, els partits en els que participen equips amb llengua pròpia també es 

produeixen en aquesta, és a dir: català, basc i gallec. 

 

Un cop feta la mescla, el propi sistema embeu els senyals de programa en el senyal 

HD-SDI de sortida. 
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4.5.2. Àudio Multicanal 

Com es pot veure en la Fig. 21, en el cas de l’àudio multicanal, 5.1, si bé la base del 

procés de producció és el mateix: recepció de l’àudio internacional des dels estadis per 

la fibra, encaminament cap als mescladors d’àudio i realització de les mescles finals 

amb el senyal provinents de les cabines de comentaristes; el procés i transport dels 

senyals d’àudio difereix una mica. 

 

 

Fig. 20 – Flux de producció de programa d’àudio estèreo 

 

 

Fig. 21 – Flux de producció de programa d’àudio multicanal 
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Una pràctica habitual, per a la distribució de l’àudio multicanal és la codificació del 

senyal en Dolby E (explicat en detall a continuació, en l’apartat 4.5.2.1).  

 

En el cas de “Gol Televisión”, degut a algunes característiques específiques del centre 

es va optar en utilitzar la codificació Dolby E per l’enviament dels partits ja produïts cap 

als clients a nivell mundial però no per a la recepció dels partits des de les Unitats 

Mòbils dels estadis. Aquesta decisió es basa, principalment, en el fet que el canal 

disposa de la seva pròpia xarxa de fibres des dels estadis fins al nodal i, per tant, al 

disposar de l’amplada de banda i capacitat de gestió de les fibres li permet enviar els 

àudios del senyal multicanal de forma discreta. Aquesta decisió té un parell 

d’avantatges molt importants: un important estalvi econòmic en quan a equips 

descodificadors Dolby E a la recepció per a la seva producció i, com a segon 

avantatge, una major facilitat d’operació i procés dels senyals ja que quan es treballa 

amb Dolby E cal anar amb molta cura amb els retards i desincronitzacions vídeo/àudio 

i la metadada. 

 

Com es pot veure, des dels estadis es rep un senyal internacional 5.0 compost pels  

canals L (“Left”), R (“Right”), C (“Center”), Ls (“Left Surround”) i Rs (“Right Surround”). 

En aquest cas, en la mescla de producció amb els comentaristes es produeix el senyal 

final 5.1 final, amb la creació del canal LFE (“Low-Frequency Effects”).       

 

També cal destacar que, seguint els estàndards internacionals de distribució de 

senyals, en els enviaments de partits en 5.1 també s’envien, dins dels vuit canals que 

conté el senyal Dolby E, els dos canals de la mescla estèreo. Però, a més a més, en el 

primer parell del senyal embegut s’envien els dos canals del programa estèreo. Això 

es fa per garantir la integritat d’aquell enviament amb qualsevol client i que, en cas que 

un client no tingui capacitat de descodificar senyals Dolby E, pugui treballar de forma 

normal amb el senyal estèreo. 

4.5.3. Dolby E i Dolby Digital 

Dolby E és un sistema de codificació d’àudio digital, especialment pensat per al 

transport i distribució, que neix per facilitar la producció d’àudio multicanal en entorns 

dissenyats pel transport de 2 canals d’àudio mitjançant l’estàndard d’àudio digital AES-

EBU.  

 

D’aquesta forma, el Dolby E ens permet encabir fins a 8 canals d’àudio, més metadata 

Dolby Digital,  en un sol parell AES-EBU. Aquests 8 canals, més metadada, estan 

codificats amb una taxa de dades de 1.92 Mbits/segon (àudio de 20 bits a 48 kHz de 

freqüència de mostratge). 

 

Quan es treballa amb  programes multicanal, una configuració utilitzada de forma 

estàndard (com ja s’ha comentat abans, és la configuració que es segueix al centre 

nodal de “Gol Televisión”) és la de “5.1+2”, en la que sis dels vuit canals porten els 

canals 5.1 (L, R, C, Ls, Rs i LFE) i els altres dos Lt/Rt (mescla i codificació en dos 
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canals, “Left Total” i “Right Total” del so provinent de tots els canals en un senyal 

estèreo) o una mescla de dos canals estèreo. No obstant, el sistema també pot 

suportar altres configuracions de canals com: 5.1 + 3 pistes mono (per exemple, 

podrien ser en el nostres cas locucions en tres llegües diferents), 3 mescles estèreo 

(per exemple, àudio internacional, mescla estèreo en català i mescla estèreo en 

anglès), etc... 

 

Cal fer notar que, mentre Dolby E, és un sistema professional de distribució per ús en 

televisions i centres de postproducció, el Dolby Digital és un sistema de codificació 

d’emissió. Així doncs, l’àudio que arriba al consumidor final mai ho fa en format Dolby 

E si no codificat en Dolby Digital. 

 

El motiu de l’existència d’aquest dos sistemes de codificació en cadascuna de les 

etapes de la cadena de producció i emissió es basa en les característiques de cada un 

d’ells. El Dolby Digital està pensat per a transmetre àudio multicanal a molt alta qualitat 

en el menor ample de banda possible. El fet que estigui optimitzat per a màxima 

qualitat a taxes de bit baixes fa que estigui limitat a un sol cicle de codificació 

(transmissió) i descodificació (recepció).  A més, degut a que els quadres d’àudio no 

estan sincronitzats amb els de vídeo tampoc el fan adequat per a sistemes d’edició. 

 

Per això, el Dolby E ha estat dissenyat com a sistema de producció i distribució. En 

aquest sentit, gràcies a un algoritme molt potent i el treball amb grans taxes de bits, es 

garanteix que pot acceptar més de deu cicles de codificació/descodificació sense 

degradació audible. A més, els quadres d’àudio estan sincronitzats amb els de vídeo, 

el que permet edicions àudio-segueix-vídeo (“audio-follow-video”) sense sorolls o 

artefactes. També permet ser commutat o enrutat directament sobre el flux Dolby E 

sense haver de descodificar i tornar a codificar. Alhora de fer l’enginyeria, cal tenir en 

compte que els processos de codificació i descodificació de la trama Dolby E 

afegeixen un quadre de retard i per tant, cal compensar-los adequadament per 

mantenir la sincronització àudio/vídeo. 

 Grafisme 4.6.

El grafisme és una de les etapes específiques i molt importants de la cadena de 

producció. En aquest cas cal tenir en compte que estem parlant del grafisme en viu 

que es produeix en el centre nodal de producció dels partits de la Lliga i, no s’ha de 

confondre amb el “branding” o grafisme d’emissió i imatge del canal (tot i que, com 

s’ha pogut veure en l’apartat 2.2.5, es tracta del mateix sistema).  

 

El sistema es composa de: 

 15 estacions client d’inserció de gràfics 

 15 estacions d’inserció d’estadístiques 

 15 motors de renderitzat de gràfics o “engines”: són els equips encarregats de 
la generació del gràfic a inserir en el senyal de vídeo. En aquest cas, generen 
els senyal HD-SDI de “Fill” i “Key” 
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 15 inseridors de “Key”: són les targetes encarregades de la inserció del gràfics 
en el senyal de vídeo. Es tracta d’una targeta amb 3 entrades HD-SDI: entrada 
de vídeo amb el senyal del programa, entrada de “Fill” i entrada de “Key” i 
generen un senyal de sortida HD-SDI de programa amb el senyal dels partit 
amb  grafisme. 

 2 servidor de base de dades de grafisme (es tracta d’un servidor redundat: 
principal i reserva)  

 2 servidor de fitxers i projectes (es tracta d’un servidor redundat: principal i 
reserva): és el servidor que emmagatzema totes les plantilles de grafisme 
creades i duu a terme la comunicació entre tots els equips que composen el 
sistema 

 

A continuació, a la Fig. 22, podem veure el flux de producció de gràfics: 

 

 

Fig.22 – Flux d’inserció de gràfics en viu 

 

Com es pot veure, el senyal del partit que es rep dels estadis és el senyal net o, com 

es coneix en l’entorn professional, senyal “clean feed”. És a dir, senyal sense cap tipus 

de grafisme.  

 

Aquest grafisme es produeix en el centre en un àrea composta per 15 posicions de 

treball, cadascuna amb 2 operadors. Un d’ells, en contacte permanent amb el 

realitzador del partit que es troba a la Unitat Mòbil a l’estadi, és l’encarregat de la 

inserció dels gràfics en la senyal del partit. L’altre operador és l’encarregat de 

l’actualització de tot tipus d’estadístiques que alimenten la Base de Dades que serveix, 

tant per tenir un històric de tots els anys de lliga (equips, jugadors, partits, gols, etc.) i 

per alimentar de forma automàtica la informació dels gràfics quan sigui necessari. 
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Així doncs, l’operador de gràfics a través del programa client, escull la plantilla del 

gràfic a inserir, omple els camps de forma manual o a través d’ informació provinent de 

la base de dades i, via xarxa, dona l’ordre al motor de gràfics de generar el senyal amb 

el gràfic final, en concret els senyal de “Fill” i “Key”. En aquest moment, és l’ inseridor 

de “key” o “DSK” extern el que s’encarrega d’inserir el gràfic en el senyal del partit. Val 

a dir, que aquest procés es podria fer directament en l’equip de generació del gràfic ja 

que disposa d’entrada de vídeo i té la capacitat de fer ell mateix el “DSK” sobre el 

senyal entrant, en el nostre cas el senyal del partit. No obstant, la decisió de posar un 

equip extern es deu a motius de seguretat, aquest equip té una funció 

d’activació/desactivació via GPI i, a més, té una funció de “bypass” que ens assegura 

que en cas de fallida seguim tenint, com a mínim el senyal del partit i no tenim cap tall 

en el senyal. 

 

També val a dir, que el sistema té la capacitat de generar gràfics amb efectes d’àudio. 

En el nostre cas, aquest àudio va embegut en el senyal de vídeo. 

 

 Arxiu i “Media Asset Management” 4.7.

Amb el pas dels entorns tradicionals, de treball en cinta de vídeo, als sistemes sense 

cintes (“tapeless”) actuals la gestió de l’arxiu de tot el material propietat dels canals de 

televisió, productores, etc... passa a ser un element d’una importància cabdal. 

 

El disseny del sistema d’arxiu i gestió de continguts (“Media Asset Management” o 

MAM) té moltes variables i totes elles tenen un impacte molt important en aspectes 

tant diversos com: operativitat, flux de treball, seguretat, fiabilitat i disponibilitat o, fins i 

tot, magnitud de la inversió econòmica inicial i anual... 

 

Així doncs, per analitzar les necessitats i característiques que l’arxiu ha de complir en 

un entorn de producció com el que ens ocupa, cal tenir en compte algunes de les 

característiques específiques, ja comentades en apartats anteriors, de la producció a 

realitzar: 

 Producció diversa i basada en un flux sense cintes d’ esdeveniments esportius 
en directe, informatius, programes de producció pròpia, etc.. 

 Continguts basats en esdeveniments esportius (futbol) i, per tant, en 
esdeveniments de llarga durada o, el que és equivalent, en fitxers de llarga 
durada i ocupació d’emmagatzemament. 

 Producció d’esdeveniments tant a nivell nacional com internacional. Per tant, 
amb una gran importància de la gestió d’àudios i les diferents llengües. 

 Gestió de continguts sobre els que es tenen els drets i, per tant, es serveixen a 
clients per tot el món en el present i en el futur. 

 Gran quantitat de llocs de treball operant de forma simultània: editors, 
periodistes, productors, documentalistes, etc. 
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De l’anàlisi d’aquestes especificitats s’ha arribat a la conclusió que el sistema 

dissenyat ha de complir amb algunes premisses bàsiques: 

 Alta disponibilitat: el sistema ha de ser prou robust per garantir que no hi ha 
punts de fallida única que puguin fer-lo caure totalment i, per tant, aturar la 
capacitat de producció del Canal. 

 Capacitat de gestionar i emmagatzemar un volum molt gran d’hores de material 
o, el que és el mateix però passat a fitxers, de “Terabytes”. 

 Ample de banda del sistema suficientment gran per poder donar servei a un 
gran volum d’usuaris i operacions de forma simultània. 

 Redundància, seguretat i pla de recuperació de desastres (“disaster recovery”).  

 Aplicacions d’usuari molt intuïtives i amigables, especialment dissenyades per 
a personal no tècnic però amb una gran capacitat operativa que permeti cobrir 
totes les necessitats d’un sistema de producció basat en fitxers: catalogació, 
recerca, visualització, recuperació parcial o total de continguts, creació de 
regles i polítiques de gestió de continguts, etc. 

 Possibilitat de personalització de la interfície d’usuari i de paràmetres com el 
model de dades, integració amb sistemes de producció, tràfic i continuïtat, etc... 

 Aplicacions d’administració que permetin un continu i extensiu control de l’estat 
de salut del sistema i la seva gestió.  

 

En el nostre cas, es va optar per un sistema que, al nostre entendre i en gran mesura 

degut a l’alt coneixement sobre el sistema adquirit en projectes similar anteriors 

realitzats, compleix en gran mesura totes i cadascunes d’aquestes necessitats. 

 

En concret, com es pot veure en la fig.23 el sistema consta de la següents 

arquitectura: 

 Fins a 50 clients de consulta. 4 d’ells de catalogació amb una interfície més 
elaborada i capacitat específiques d’inserció de metadades. 

 2 servidors de Bases de Dades redundant i configurats en Alta Disponibilitat 
(redundància en calent o “failover”) 

 2 servidors de virtualització: són els servidors sobre els qual corre el programari 
de virtualització de l’emmagatzemament que fan que, a tots els efectes, les 
diferents cabines de discos que composen la SAN es vegin com un únic 
emmagatzemament 

 5 servidors AST: són els servidors que duen a terme la funció d’HSM 
(“Hierarchical Storage Management”). Es tracta d’una tècnica 
d’emmagatzemament que s’encarrega de la transferència i gestió de continguts 
entre diferents tipus d’emmagatzemament. En el nostre cas, entre els sistemes 
d’emmagatzemament en disc i la llibreria de cintes LTO.  

 5 servidors de transcodificació: són els servidors que s’encarreguen de la 
generació de fitxer en baixa resolució.  

 1 llibreria de cintes LTO-4 amb 8 braços i 4 mòduls per un total de 1500 cintes. 
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 1 SAN formada per 4 cabines d’emmagatzemament de 24 discos d’1TB, que 
entre redundància i RAID ens donen un total d’uns 20TB útils cadascuna. Així 
doncs, la SAN en total ens dona uns 80TB útils, o el que és, en el nostres cas, 
equivalent a unes 1700 hores. Aquesta SAN treballa com una caché intermèdia 
entre la SAN de producció i la llibreria de cintes. En ella es poden trobar 2 
volums: la caché d’alta, amb  una capacitat de 60TB útils, i la caché de baixa 
resolució, amb una capacitat de 20TB útils. 

 

Aquest sistema és l’encarregat de gestionar tot el material que es decideix arxivar. Un 

cop el documentalista decideix enviar un material a arxiu, el sistema s’encarrega 

d’agafar aquell fitxer i fer una sèrie de processos com: control de qualitat i consistència 

de dades, pre-anàlisi de la capçalera MXF i les metadades associades, generació 

d’una còpia en baixa resolució del fitxer i, finalment, escriptura de les dades en les 

cintes LTO. 

 

 

Fig.23 – Diagrama de blocs del sistema d’arxiu / MAM 

 

El fitxer en baixa, en el nostre cas en format Windows Media a 659kbps, és el que 

s’utilitza en l’eina de visualització. L’usuari a través d’una sèrie de camps de recerca 

pot veure tots els continguts emmagatzemats i veure en baixa resolució aquell vídeo. 

Un cop escollits els fragments del vídeo, o sencer, que vol recuperar fa una petició al 

sistema i aquest s’encarrega de la descàrrega del material cap al destí que se li 

especifiqui: emmagatzemament on-line, estacions de postproducció, etc.. i, per tant, el 

posa a disposició del personal de producció. 

 



 

Disseny d’un centre de producció de TV en Alta Definició Pàgina 52 
 

A més d’aquesta operació manual, el sistema mitjançant una integració amb 

l’automatització de la continuïtat s’encarrega de la descàrrega dels continguts 

d’emissió en cas de ser necessari. En aquest cas, el funcionament consisteix en que el 

sistema rep un fitxer “.xml” amb peticions de descàrrega de materials que estan en 

l’arxiu i han de ser transferits als servidors de continuïtat per a la seva emissió. 

 

 Continuïtat 4.8.

L’àrea de continuïtat és la zona on es produeixen les emissions Es tracta d’una àrea 

de màxima importància, on l’operativitat i fiabilitat del sistema és bàsica. A més, cal 

tenir en compte que, tractant-se d’un canal d’emissió 24x7, és molt important fer un 

disseny d’enginyeria que permeti tant solucionar incidències com realitzar tasques de 

manteniment sense haver de parar en cap moment l’emissió i, per tant, afectar 

l’emissió del senyal. 

 

Per aquest motiu, com es pot veure en el següent diagrama de blocs (Fig. 24) de la 

cadena d’emissió, s’ha dissenyat una arquitectura amb redundància 1+1. 

 

Fig.24 – Diagrama de blocs de la cadena d’emissió 

 

Com es pot veure, “Gol Televisión” és un canal que s’emet simultàniament en SD i HD 

i, pel que fa a àudio, en estèreo i Dolby Digital. (NOTA: respecte a l’emissió simultània 

en SD i HD val a dir que ens referim a la producció i entrega del senyal en els dos 

formats a la sortida d’emissió. Un cop aquí, el fet que es distribueixi en SD o HD a 

l’usuari final ja depèn d’altres aspectes com p.ex. l’operador que 

distribueix/comercialitza el Canal o  sobre quin mitjà de distribució opera (TDT, satèl·lit, 

IPTV...)). 
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La cadena d’emissió està formada pels següents sistemes: 

 Automatització: es tracta de l’aplicació encarregada del control de tots els 
sistemes implicats en l’emissió. El funcionament es basa en el control d’una 
llista d’emissió, anomenada “graella”. La graella d’emissió és el llistat del 
contingut que ha de sortir en emissió en cada moment. 

 

Un cop carregada la graella, l’automatització s’encarrega del control, mitjançant 

el protocol de comunicació pertinent (normalment via RS-422 o, cada cop més, 

via comunicació IP), dels diferents dispositius que intervenen en la cadena 

d’emissió: matriu, generadors de logos i “branding”, servidors de vídeo, etc. 

 

L’ automatització es basa en una arquitectura client-servidor i està formada per: 

o Servidor de Base de Dades. Com el seu nom indica, en aquest servidor 
es troba la base de dades on es donen d’alta i gestionen tots els 
continguts. 

o Servidor de gestió de transferències. És el servidor encarregat del 
moviment del material. 

o 2 Servidors de control de dispositius (Configuració redundant 1+1). 
Aquest servidors són els encarregats del control de dispositius 
necessaris en les tasques d’ingesta i reproducció.  

o Aplicació client d’ingesta. És l’aplicació en la que es produeixen les 
ingestes de material en el sistema. Des d’aquesta aplicació es controlen 
els canals d’ingesta dels servidors d’emissió per a la ingesta dels 
continguts necessaris. Un cop ingestat i validat el material, l’operador 
marca els codi de temps d’inici i final del material a emetre per eliminar 
les parts que sobren (aquest procés es coneix en l’entorn professional 
com a “trimat”) i li assigna un identificador únic (“Video ID”) i el dona 
d’alta a la Base de Dades. 

 

Aquest “Video ID” és un concepte molt important en un sistema sense 

cintes. Donat que tot el material s’ingesta i, per tant, només es treballa 

amb fitxers que van d’uns sistemes a altres i han de ser reconeguts i 

gestionats per diverses Bases de Dades, és imprescindible que el 

material tingui un codi que l’identifiqui de forma unívoca en tota la 

cadena de producció i per tot el seu període de vida. Aquest paràmetre 

és el “Vídeo ID”. 

o Aplicació client d’emissió i generació de graella. En aquesta aplicació 
l’operador crea la graella d’emissió del canal per les 24 hores: 
programes, talls de publicitat, autopromocions del canal, etc. Un cop 
tenim creada la graella, per cadascun dels esdeveniments o línies 
inserides es defineix tota la informació necessària per al control dels 
sistemes que intervenen en l’emissió i han de ser controlats pel servidor 
de dispositius. Aquesta informació conté dades com: 

 Hora 
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 Nom de clip 

 Font de vídeo 

 Logo 

 Inserció de rètols, crawl’s, etc... 
 

 Servidors d’emissió: són els servidors encarregats de la ingesta i emissió de 
continguts.  
 

En el nostres cas, es tracta de 2 servidors (configuració redundat 1+1) de 4 

canals bidireccionals (és a dir, poden ser configurats per ingesta o reproducció) 

de la mateixa marca i model que en l’entorn de producció. La configuració de 

canals realitzada és d’ 1 canal d’ingesta i 3 de reproducció. 

 

Aquest servidors disposen d’un emmagatzemament d’ 4,5TB (aprox. 70h 

@100Mbps/8 àudios d’espai útil) format per 15 discos interns de 300GB.  

 

El control d’aquests servidors es duu a terme per l’automatització mitjançant el 

protocol VDCP (“Video Disk Control Protocol”). Es tracta d’un control de 

comunicació sèrie basat en RS-442 desenvolupat per Louth Automation i que 

s’ha convertit en un estàndard de-facto. 

 

A més, aquests servidors comparteixen una NAS d’emmagatzemament de    24 

TB que actua com a emmagatzemament central d’emissió. És a dir, 

l’automatització s’encarrega del moviment de material necessari des d’aquesta 

NAS cap a cadascun dels dos servidors d’emissió per redundància. 

 Sistema de “branding”: en l’entorn Broadcast podríem considerar com a 
sistema de “branding” tot aquell equipament la funció del qual incideix de forma 
directa en la creació de marca o imatge del canal. És a dir, aquells elements 
que tenen una implicació directa en la imatge del canal i que, d’alguna forma, 
l’identifiquen i diferencien de la resta de cara a l’usuari final, Això és : logos, 
rètols, avisos de programació (com per exemple: “nextcoming’s”, és a dir, 
aquells avisos que ens apareixen en pantalla durant l’emissió d’un programa 
per informar-nos de l’hora i nom del programa que s’emetrà a continuació...). 
 

En el nostre cas, aquest sistema està format per: 

o Mesclador de continuïtat multicanal: es tracta de l’equip que, a través de 
les ordres que rep de l’automatització o del seu propi panell de control 
en operació manual, controla els equips per l’emissió. 

o 2 inseridors de logos i gràfics: aquests equips són els encarregats de la 
incrustació del “branding” del canal en el senyal HD-SDI de programa. 
Poden incrustar tant gràfics que tenen internament en bancs de 
memòria com incrustar gràfics externs provinents d’altres equips 
(senyals de “Fill” i “Key”) a través dels 2 “DSK” externs que tenen. 

o 2 motors de renderitzat de gràfics o “engines”: són els equips 
encarregats de la generació del gràfic a inserir en el senyal de vídeo. En 
aquest cas, generen els senyal HD-SDI de “Fill” i “Key”. 
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En el nostre cas en particular, cal destacar una característica molt important per la 

seva incidència en la seva operació i flux de treball i poc habitual en el nostre país, la 

continuïtat es troba situada en un edifici separat del de producció per uns 15km. Si bé 

no forma part d’aquest projecte el disseny ni posada en marxa de l’estructura de fibres 

de comunicacions i vídeo, és important ressenyar que aquesta arquitectura distribuïda 

fa que la interconnexió entre les seus sigui extremadament important i els ajustos a 

nivell de xarxa siguin extremadament crítics deguts a la pròpia naturalesa del senyal 

de vídeo i la seva exigència pel que fa a baixes latències i pèrdues de paquets. 
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5. Planificació del projecte i personal implicat 

El projecte de “Gol Televisión” no va ser només un repte a nivell tecnològic, com s’ha 

tractar d’explicar durant el desenvolupament d’aquest document, si no també un repte 

en quant al temps d’execució. Des de la primera reunió de treball, a nivell tècnic, en la 

que es va produir la sol·licitud de portar a terme el projecte fins a la seva posada en 

marxa i disponibilitat per emissió (29 d’Agost de 2008) es va disposar d’uns 3 mesos. 

 

La magnitud del projecte van fer que la planificació i gestió de recursos humans i 

logístics fos clau per a l’èxit final del desenllaç del projecte. Així doncs, si bé, com ja 

s’ha dit a l’ inici d’aquest document, no és l’objecte principal d’aquest entrar en detall 

en temes logístics si que es considera oportú fer una breu incursió, donada la 

importància i dificultat afegides que suposa, en l’equip de treball i la seva organització. 

 

A continuació, a la Fig. 25, podem veure l’organigrama del projecte i el nombre de gent 

implicada: 

 

Fig. 25 – Organigrama organització del projecte 

 

Com es pot observar, per a l’execució del projecte es va muntar un equip de treball 

format per un gran número de professionals amb perfils diversos, tots ells sota de la 

supervisió i gestió de la Direcció de Projecte encarregada de l’elaboració i presentació 

d’aquest document. Entre ells, enginyers de vídeo i àudio, enginyers de xarxes i 

sistemes, tècnics instal·ladors, personal de gestió de compres i logística. 
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6. Problemes, solucions i possibles millores 

En aquest capítol es pretén fer un llistat del principals problemes o dificultats tècniques 

que es van trobar durant l’execució del projecte, les solucions i decisions preses i, per 

últim un cert anàlisi de les millores que es podrien dur a terme o, a dia d’avui, la 

tecnologia i els fabricants ja han resolt i podem trobar en el mercat. 

 Integració entre sistemes i automatització de flux: la creació d’un flux 
automatitzat de principi a fi, minimitzant i quasi eliminant processos manuals, 
en un projecte d’aquestes característiques  requereix d’exhaustius anàlisi de 
flux i formes de treball i la posterior implicació i tasca de desenvolupament i 
tests entre els diferents fabricants.  
 

Com ja s’ha comentat, la principal dificultat que implicava a aquest projecte és 

que, en l’any 2008 no hi havia cap altre centre d’aquestes característiques ni a 

Espanya ni a Europa (i, en tot cas, un o dos a tot el món), tant pel que fa a 

dimensió com a exigència en termes de producció completament en Alta 

Definició. Evidentment, centres de producció i canals en Alta Definició existien 

(sobretot als Estats Units) però, principalment, eren flux de treball encara 

basats en cinta o, com a mínim, no completament basats en disc dur i amb flux 

integrats com el que hem vist en el cas de “Gol Televisión”. 

 

Aquesta situació del mercat i la tecnologia van fer necessari afrontar la presa 

de decisions clau pel que feia a sistemes, fabricants i integració entre ells ja 

que la necessitat de començar les emissions en un curt període de temps 

limitaven la possibilitat de disposar de llargs proves i desenvolupaments 

(excepte per millores del sistema però que no impossibilitessin la producció). 

 

En aquest sentit, un exemple d’aquestes decisions clau que es va prendre va 

ser la d’optar, en la mesura del possible, per un únic sistema/fabricant pel que 

fa al sistema de producció principal que minimitzés el problemes d’integració 

entre sistemes a nivell de format, flux de dades, formació dels usuaris tant a 

nivell tècnic com de producció, etc... Així doncs, com ja s’ha vist en l’apartat 

2.2.5 i en el capítol 4, es va escollir un sistema EVS per la majoria dels blocs de 

producció del sistema: ingesta, emmagatzemament, minutat, edició i emissió. 

Pel que fa a la resta d’àrees on aquest fabricant no té solucions també es va 

seguir, d’alguna manera, optant per aquells fabricants que ja disposaven, o es 

va trobar raonablement senzill de fer, d’una bona integració amb el sistema 

principal. És el cas de fabricants com Avid per a la post-producció, Tedial en 

l’arxiu o VizRT en el grafisme. Tots ells amb compatibilitat en quant a formats 

de fitxer i metadades. 

 

Un cop explicada la situació i la presa de decisions al respecte, val a dir que un 

dels punts que no es va poder portar fins a l’extrem és l’automatització de 

processos i integració total entre sistemes. Un exemple que ens permeti 

visualitzar a que ens referim amb una possible millora de l’ integració és la 

generació i gestió de l’imprescindible identificador únic o “Unique ID” dels 
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fitxers. En  aquets cas, la generació d’aquest ID, es realitza en el sistema de 

Tràfic però no es transmet al sistema d’ingesta de forma automàtica si no 

manual. És a dir, l’operador d’ingesta rep aquest ID per correu electrònic i l’ha 

d’inserir a mà a l’hora de fer la ingesta/validació del fitxer amb la conseqüent 

possibilitat d’error humà en la inserció de les dades (errors al teclejar l’ID, 

duplicació en dos fitxers, etc...). 

 

A dia d’avui, aquets procés, ja som capaços d’automatitzar-lo i és el propi  

sistema de Tràfic qui, a través d’un fitxer “.xml” o de l’API (“Application 

Programming Interface”), publica en el sistema de producció i ingesta aquest ID 

i, per tant, l’operador d’ingesta només ha d’obrir un accés a la Base de Dades, 

veure els IDs disponibles i triar el que correspon al contingut que està validant. 

 

No obstant, també cal dir que si bé es un dels punts amb un cert recorregut de 

millora (de fet, així s’ha anat fent progressivament durant els darrers anys)  

“Gol Televisión” és un Canal amb un flux de treball amb una gran integració i 

automatització entre sistemes ja que en la majoria de processos de compartició 

de fitxers i metadades del sistema no es requereix d’intervenció manual dels 

usuaris. Alguns exemples són: assignació de fitxers minutat als fitxers de vídeo; 

actualització en la Base de Dades de l’estat dels fitxers (validats per emissió, 

arxivats, etc...); transferència des de la SAN central o l’arxiu dels continguts 

programats cap als servidors d’emissió; etc... 

 Noves plataformes / “New media”: un altres dels element a analitzar és el de la 
creació de continguts per a les noves plataformes de distribució de continguts. 
En el moment d’execució i arrancada del projecte, principalment degut al 
desconeixement de la resposta per part dels usuaris als productes de 
pagament per Internet o altres plataformes, va ser un aspecte que es va 
treballar molt per sobre i sense gaire definició del que serien els requeriments 
de producció.  
 

En aquest sentit, a dia d’avui, la necessitat de crear continguts per aquestes 

plataformes  ens ha dut a dotar el canal d’una plataforma de codificació de 

continguts per a diferents formats i plataformes. Així doncs, el Canal, a dia 

d’avui ja té la infraestructura necessària per a proveir serveis tant variats com: 

“streaming” dels partits per als serveis OTT (“Over The Top”), codificació per a 

distribució de continguts per a les operadores de telefonia mòbil, VOD (“Video 

on Demand”, etc.).  

 

En aquest sentit, avui en dia, l’any 2014, qualsevol projecte d’aquestes 

característiques ja compta d’inici amb la necessitat de comptar amb una 

important plataforma de codificació / transcodificació i distribució / recepció de 

continguts en diferents formats. 

 3Gbps/1080p: cablejat en fibra òptica per a llargues distàncies. En el moment 
d’execució del projecte es va optar, com ja s’ha comentat en l’apartat “2.2.3”, 
per un format d’Alta Definició a 1,5Gbps. De totes formes, amb vistes a una 
possible evolució del 3G en el futur, es va dissenyar la instal·lació a nivell de 
cablejat de forma que pogués ser compatible amb 3G. Cal dir però que, donat 
que no era un requisit, no es van seguir totalment totes les recomanacions que 
a dia d’avui es consideren alhora de realitzar una instal·lació 3G (p.ex.: no 
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utilitzar o minimitzar al màxim els panells de connexions, utilitzar brides de 
velcro i distanciar-les de forma asimètrica al fer els feixos de cable, etc.)  
 

El paràmetre que si es va considerar va ser el del nivell de senyal. Aquesta 

característica ve donada per la relació entre les pèrdues del cable i la distància 

a la que arriba aquest cablejat. En aquell moment, després de fer un estudi de 

màximes distàncies per mantenir el senyal dins els nivells que marca 

l’estàndard, es va optar per emprar cablejat de coure de diferents grossors i 

especificacions tècniques en funció de la distància. 

 

Avui en dia, amb l’evolució de la fibra òptica i els productes de conversió O/E i 

E/O, la realització d’una instal·lació d’aquest tipus ens portaria a la realització 

d’un cablejat mixt de coure (coaxial i triaxial) i de fibra per a les distàncies més 

llargues (en general, especialment per al cablejat dels estudis). 

 

És important destacar però que, a dia d’avui, l’any 2014, la realitat del mercat i 

de la difusió de l’Alta Definició a Espanya i a Europa, reafirma la decisió presa. 

La producció i emissió en el format 1080p50 no s’ha estandarditzat ni molt 

menys (principalment per les implicacions en quant a l’ample de banda de 

transmissió necessari).  

 

No obstant, val a dir també a títol informatiu que, a diferència de l’any 2008 

quant l’increment d’inversió entre dissenyar un sistema preparat per a treballar 

en 3G HD era d’entre un 30% i un 50%, actualment la majoria d’equipaments 

principals (matrius, mescladors, etc.) ja són 3G de sèrie al mateix preu o fàcils 

d’actualitzar a nivell de llicència a posteriori en cas de necessitat.  

 

Com a conclusió final, a mode de resum, diríem que el disseny i les decisions preses 

durant l’execució, amb el temps, s’han demostrat plenament encertades i podem 

afirmar sense cap dubte que el sistema dissenyat ha donat plena cobertura a les 

necessitats del Centre i s’ha demostrat prou avançat i flexible per ser, encara avui, un 

centre de referència i en línia amb l’avantguarda de la producció i tecnologia existents 

a nivell mundial. 
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7. HD en el mercat broadcast europeu 

A l’hora d’analitzar la situació de l’Alta Definició en el sector del Broadcast europeu cal 

tenir en compte que la situació actual en el moment de la redacció d’aquest document, 

any 2014, ha canviat molt respecte a l’any 2008 en el qual es va dur a terme el 

projecte que cobreix. 

 

Començarem doncs, fent una explicació de la situació que ens trobàvem l’any 2008, 

per la seva lògica implicació sobre el desenvolupament del projecte, i algunes de les 

decisions claus que es van prendre i que s’han anat veient al llarg del document, 

especialment en el capítol 2. 

 

En aquell moment la situació de l’Alta Definició a Europa i, molt especialment a 

Espanya, era de força indefinició i poca estandardització de formats, sobretot, de 

format d’emissió. 

 

Pel que fa a la producció, és cert que ja es començava a estendre la producció de 

continguts en HD, especialment aquells que a nivell comercial podien tenir més sortida 

i possibilitat d’explotació present tant a Europa com als Estats Units i Japó (esports, 

pel·lícules, sèries, grans esdeveniments, etc.) però pel que fa a la situació de la difusió 

la situació no era tant òptima. En aquell moment a Europa ja hi havia una sèrie de 

canals emetent en Alta Definició però a Espanya no era així i, de fet, no havia cap 

canal emetent en HD per diferents motius: 

 La demanda social de continguts en HD, tot i que la venta de TV panoràmiques 
(HD Ready o Full HD) va començar a créixer de forma molt important, encara 
no era una realitat, mentre que els costos de producció i emissió en HD són 
molt elevats. 

 Tot i el desenvolupament de la TDT, el gran nombre de canals de televisió 
existents implica una gran compressió de l’espectre i fa que, el poc ample 
disponible per a cada canal, pràcticament faci impossible l’emissió de 
continguts en Alta Definició. Aquest fet provoca que, en aquells moments, 
l’única plataforma prou estesa entre els consumidors i amb capacitat per 
difondre Alta Definició fos el satèl·lit. 

 

En l’actualitat, sis anys després, aquesta realitat ha variat força i, si bé encara no 

podem dir que l’Alta Definició estigui totalment implantada i sigui el format de difusió i 

consum majoritari per part dels espectadors, sí que és cert que han aparegut un major 

nombre de canals, tant en obert com de pagament, en Alta Definició. De fet, la majoria 

dels canals públics (estatals i autonòmics) i privats més grans existents emeten 

simultàniament els seus canals en Definició Estàndard i en Alta Definició. En el 

moment d’escriure aquest projecte, podem dir que a Espanya emeten en HD fins a 69 

canals (entre la TDT i les diferents plataformes de pagament).  
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Entre la llista de canals existents a Espanya podem destacar, entre d’altres: 

 Emissió en TDT: 

o Antena 3 HD 

o Aragón 2HD 

o Canal Sur HD 

o Cuatro HD 

o IB3 HD 

o La Sexta HD 

o Telecinco HD 

o Teledeporte HD 

o Telemadrid HD 

o TV3 HD 

o TVE HD 

 Emissió en plataformes de pagament: 

o AXN HD 

o Disney Channel HD 

o Fox HD 

o Fins a 18 canals a Canal+ com: 

 Canal+ Liga HD 

 Canal+ Liga de Campeones HD 

 Canal+1 HD 

 Canal+2 HD 

 Canal+ Deportes HD 

 Canal+ Acción HD 

o National Geographic HD 

o MTV Live HD 
 

Val a dir també que no tots ells treballen igual. En alguns casos, si bé el canal és emès 

en Alta Definició, no tots els continguts són realment produïts en Alta Definició d’origen 

si no que són “up-convertits”. En aquests casos, el que es fa es tenir una logotip o 

identificador de canal diferent en el cas de continguts originaris en Alta Definició o 

continguts convertits. 

 

Pel que fa a Europa, l’evolució de l’HD i la proliferació de canals ha estat i és molt 

superior a Espanya. Els factors són principalment culturals. A Europa la televisió de 

pagament està molt més estesa que a Espanya, a on la TDT gratuïta és el mitjà de 

seguiment de TV més estès. Com a referència, informes realitzats l’any 2013 
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demostraven que mentre a Europa les plataformes de pagament i les emissions 

gratuïtes en obert conviuen al 50%, a Espanya només el 23% de les llars té algun tipus 

de subscripció a televisió de pagament. 

 

Aquesta diferència cultural en el consum de televisió té les seves implicacions 

tecnològiques. Així, mentre que a la resta d’Europa la televisió té una gran arribada a 

les llars per mitjà del satèl·lit, el cable i Internet (totes elles amb una gran disponibilitat 

d’ample de banda i, per tant, capacitat per a emetre molts canals en HD de gran 

qualitat), a Espanya la TV arriba principalment per TDT amb les conseqüents 

restriccions pel que fa a l’ample de banda dels múltiplex i, per tant, la restricció pel que 

fa a les possibilitats de difusió de canals en HD tant en nombre com en qualitat.  

 

Tot i el que hem vist en aquest apartat al respecte de l’HD, si bé la seva evolució ha 

estat important però encara no definitiva, el sector del Broadcast i els fabricants 

d’aparells de consum ja estan anant  més enllà. Després d’haver vist, en els 2 últims 

anys, un intent fallit per llançar i consolidar de la televisió en 3D, des de 2013 (i de 

manera especialment intensa aquest any 2014) ja es parla, sobretot en l’entorn 

professional, de la producció en 4K o, per ser més precisos, hauríem de dir “Ultra High 

Definition (UHD)” (si bé, aquest terme, engloba el 4K amb una resolució 4 vegades 

superior a l’HD, 3840x2160 i l’incipient 8K, 7680x4320) perquè, en realitat, 4K 

correspondria al format de cinema (4096x2160). De fet, aquest any ja s’han realitzat 

transmissions de grans esdeveniments esportius (tennis, futbol, etc.). Per exemple, 

alguns esdeveniments ja produïts en UHD són, entre d’altres: 

 FC Barcelona – Real Madrid (“El Clásico en 4k”): el 23 de Març de 2014, 
Mediapro va emetre per primera vegada continguts captats amb 2 càmeres 4K 
durant un partit de Futbol de la Lliga Espanyola. També es van produir resums 
en 4K que va distribuir entre els seus clients i va pujar al canal “La Liga” de 
YouTube.  

 FC Bayern Munich vs SV Werder Bremen (Bundesliga): el 26 d’Abril de 2014, 
el broadcaster alemany Sky Deutschland, va ser el primer a nivell mundial en 
produir de forma íntegra i distribuir per satèl·lit un partit de futbol en 4K.  

 Roland Garros 2014: France Télévisions ha realitzats emissions del torneig de 
tennis d’aquest en UHD (amb distribució per TDT, satèl·lit i Internet) 

 Mundial de Futbol de Brasil 2014: la FIFA, junt amb Sony com a soci 
col·laborador, han anunciat la realització de la pel·lícula del Mundial en 4K 
(“Official 4K Film”) amb un recull d’alguns partits del campionat, inclosa la Final. 
En principi, la distribució de la pel·lícula està prevista que sigui per Internet.  

 

Si bé és difícil preveure el futur pel que fa a l’èxit de determinades tecnologies i la seva 

aplicació en l’àmbit professional i de consum, en la meva opinió el 4K ha vingut per 

quedar-se i sembla realment una tecnologia que pot trobar el seu espai en el mercat 

de la televisió. De fet, a dia d’avui ja hi ha grans plataformes de distribució de 

continguts que estan fent arribar continguts en 4K a les cases dels seus usuaris i els 

grans fabricants de TV estan apostant fort per treure productes competitius al mercat.  
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De fet, l’èxit al final dependrà de la capacitat dels diversos actors: productors, 

distribuïdors de continguts, fabricants de trobar un encaix als seus interessos i crear 

una necessitat/demanda en l’usuari final que justifiqui la inversió necessària per a 

l’adopció de forma regular d’aquesta tecnologia. 
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8. Conclusions 

La realització d’aquest projecte ha estat un gran repte tècnic i professional, 

especialment pel que fa a la complexitat tècnica i la situació de la tecnologia i l’ Alta 

Definició en el moment de la seva execució. 

 

Aquest és precisament un dels reptes de l’enginyeria i, en concret, de la integració de 

sistemes: donar resposta a unes necessitats concretes, amb l’equipament i tecnologies 

existents en el moment concret però sense oblidar que estem parlant d’inversions molt 

altes amb períodes d’amortització i cicles de vida d’equipament de força anys i, per 

tant, s’ha de dissenyar un sistema amb una gran escalabilitat i capacitat de creixement 

que permetin al sistema créixer i adaptar-se a les noves tecnologies o necessitats 

tècniques que puguin anar apareixent. 

 

A dia d’avui, al 2014, es pot assegurar que aquest objectiu es va complir ja que “Gol 

Televisión” segueix sent un model de referència en noves instal·lacions que s’estan 

realitzant i un dels canals tecnològicament més avançats i amb un flux de treball més 

integrat i automatitzat arreu del món.  

 

Per a qualsevol enginyer que treballi en el sector del Broadcast, poder participar en un 

projecte que implica el treball amb la punta de llança de la tecnologia i que sigui en 

una empresa de casa nostra és un plaer i un honor. 
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Glossari 

 AES: Audio Engineering Society 

 API: Application Programming Interface 

 ASI: Asynchronous Serial Interface 

 C: Center 

 DNxHD: Digital Nonlinear eXtensible High Definition 

 DSK: Down Stream Keyer 

 DV: Digital Video 

 EBU: European Broadcasting Union 

 EDL: Edit Decision List 

 ENG: Electronic News Gathering 

 GB: Gigabyte 

 GOP: Group Of Pixels 

 GPI: General Purpose Interface 

 HD: High Definition 

 HD-SDI: High Definition Serial Digital Interface 

 HDTV: High Definition Television 

 HSM: Hierarchical Storage Management  

 IP: Internet Protocol 

 L: Left 

 LFE: Low-Frequency Effects 

 Ls: Left surround 

 Lt: Left total 

 LTO: Linear Tape-Open 

 MADI: Multichannel Audio Digital Interface 

 MAM: Media Asset Management 

 MCR: Master Control Room 

 MXF: Material eXchange Format 

 NTSC: National Television System Committee 

 OTT: Over-The-Top 

 PAL: Phase Alternating Line 

 PCMCIA: Personal Computer Memory Card International Association 

 RAID: Redundant Array of Independent Disks 

 R: Right 

 Rs: Right Surround 

 Rt: Right total 

 SAN: Storage Area Network 

 SD: Standard Definition 

 SD-SDI: Standard Definition Serial Digital Interface 

 SDI: Serial Digital Interface 

 SMPTE: Society of Motion Picture and Television Engineers 

 TB: Terabytes 

 UHD: Ultra High Definition 

 VDCP: Video Disk Control Protocol 

 VOD: Video On Demand 

 XML: Extensible Markup Language 

 


