Materiały reklamowe dostarczane do emisji w TVP Kraków muszą spełniać
następujące wymagania techniczne:
(wersja robocza 1.0)
1. Akceptowalnym nośnikiem jest kaseta DIGITAL BETACAM, płyta XDCAM
wyjątkowo po uzyskaniu zgody ze strony TVP Kraków kastety DVCAM i BETACAM
SP. Wyklucza się możliwość dostarczenia materiału na kasetach formatu: VHS, SVHS, System 8,Hi8, U-matic, C, BETACAM SX, miniDV, DVCAM, DVCPro, i innych.
2. Sygnał wizji winien być nagrany w systemie PAL SD 625 zgodnymi z zaleceniami
CCIR.
3. Zalecane jest dostarczanie materiałów w formacie 16:9 FHA (Anamorphic).
W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się dostarczanie materiałów w formacie 4:3
zostaną one odpowiednio przeformatowane na potrzeby emisji w TVP Kraków.
4. Ścieżka dźwiękowa w wersji mono musi być ta sama na obu kanałach A1 i A2 z
Modulacje A1 i A2 muszą być w odpowiedniej zgodności fazowej.
Ścieżka dźwiękowa w wersji stereo powinna być nagrana następująco:
A1 = L (lewy kanał)
A2 = R (prawy kanał)
Poziom zapisu sygnału programowego i testowego fonii dla formatu Digital
Betacam,DVcam i XDcam:
1) poziom maksymalnego sygnału programowego i sygnału testowego
(regulacyjnego) odniesiony do pełnego wysterowania kodowego 0 dB FS (zero
Full Scale ) powinien wynosić -18 dB FS3,
2) dopuszcza się również nagrania w których maksymalny poziom sygnału
programowego wynosi –9 dB FS natomiast sygnał testowy jest nagrany z
poziomem -18 dB FS. Jest to zgodne z zaleceniem R68 EBU. Tak nagrane
taśmy muszą mieć wpisany w karcie nagrania poziom testowy i maksymalny
poziom sygnału.
Poziom zapisu sygnału programowego i testowego fonii dla formatu Betacam SP:
1) zgodnie ze standardową, fabryczną regulacją magnetowidu Betacam SP,
odtwarzanie z taśmy testowej Betacam SP CR8-1BPS sygnału odniesienia
fonii o częstotliwości 1 kHz nagranego ze strumieniem zapisu 124 nWb/m (TC
00:00:00– 02:55:00) powinno odpowiadać napięciu wyjściowemu +4 dBu.
Regulatory wzmocnienia powinny być ustawione w pozycji „Preset”. Poziom
nagranego maksymalnego sygnału programowego i sygnału testowego
powinien wynosić +6 dBu (1,55 V r.m.s.),
2) dopuszcza się nagrania w których poziom sygnału testowego i maksymalny
poziom sygnału programowego jest nagrany z wysterowaniem "0dB"
mierzonym na wskaźniku VU Betacam SP. Wówczas maksymalny poziom

sygnału programowego - mierzony zgodnie z wymaganiami określonymi w ust.
6. - będzie wyższy o ok. 9 dB od poziomu sygnału testowego, nagranie
powinno być wykonywane z włączonym układem redukcji szumów (Dolby NR
–on).

5. Sygnał kodu czasowego TC musi być ciągły od początku taśmy przynajmniej do
końca nagrania. Sygnały muszą być nagrane w następujący sposób:
I. sekcja ustawienia (TC 09:59:00:00 – 09:59:30:00)
czas trwania 30 sek.
wizja - barwne pasy SMTP PAL, o sygnale chrominacji 75%
fonia - zalecany dźwięk winien odpowiadać pkt. 5
II. sekcja wprowadzająca (TC 09:59:30:00 – 10:00:00:00)
30 sek. z sygnałem czarnej sekwencji w obrazie i bez fonii (black test)
III. zapis audycji - czas sieciowy (TC 10:00:00:00 – 1x:yz:ab:cd)
początek i koniec audycji w kodzie czasowym (TC) musi być identyczny ze
wskazaniem na opisie programu. Początek materiału musi zaczynać się od TC:
10:00:00:00.
IV. sekcja zakończenia
60 sek. po zakończeniu nagrania z sygnałem czerni w obrazie i bez
fonii.
6. Opoźnienie pomiędzy wizją a fonią musi być skorygowane nie przekraczalna jest
wartość 20ms zgodnie z zaleceniami CCIR.
7. Wszystkie impulsy synchronizacyjne, zwłaszcza H i sekwencja sygnałow „burst”, i
sygnał chrominancji, muszą pozostawać niezmienne w stosunku do czasu i fazy
8. Niedopuszczalne jest nagrywanie materiałów telewizyjnych „pełnopolowo” (bez
międzyliniowości, przeplotu) chyba, że stanowi to artystyczny efekt zamierzony i
informacja o tym fakcie zawarta jest w opisie nagrania.
9. Poziom całkowitego sygnału wideo nie może w żadnym przypadku przekroczyć
poziomu 107 %
b/w, to jest 750 mV i wartości -25% b/w, to znaczy 175 mV ponad i poniżej impulsu
wygaszania.
Zakłada się, że 700 mV jest równe 100% b/w sygnału wizji.
10. Dostarczone materiały podlegają kontroli technicznej w razie stwierdzenia
nieprawidłowości kaseta nie jest dopuszczona do emisji o czym powiadomiony jest
producent, który otrzymuje opis wad nagrania.
11. Kasety, dyski i ich opakowanie muszą być oznakowane naklejkami. Naklejka
musi zawierać następujące informacje :

- firmę i siedzibę producenta audycji
- firmę i siedzibę klienta
- nazwę audycji (łącznie z numerem części i podtytułem)
- początek i koniec audycji w kodzie czasowym (TC)
- dźwięk: mono, stereo
- Nr telefoniczny/ mail do osoby (firmy) odpowiadającej za materiał
12. Kaseta z programem do emisji musi posiadać kartę nagrania zgodną z
załączonym wzorem obowiązującym w TVP Kraków do pobrania na stronie
www.tvp.pl/krakow
13. Nośniki powinny być dostarczone do TVP Kraków z odpowiednim
wyprzedzeniem co najmniej 3 dni robocze przed planowaną emisją.

W związku z systematycznym wprowadzaniem systemu plikowego dopuszcza się
dostarczanie materiałów reklamowych oraz innych przeznaczonych do emisji
materiałów w postaci plików. Każdorazowo możliwość takiego sposobu
dostarczania materiału należy uzgodnić z odpowiednim działem TVP Kraków. Należy
także wcześniej ustalić koszty dostosowania materiału do potrzeb emisyjnych w TVP
Kraków
Plik powinien spełniać następujące warunki
1. Nośnikiem pliku jest płyta DVD, Blu- ray lub ustalony serwer FTP.
2. Jedynym akceptowanym formatem jest plik wg. poniższej specyfikacji w formacie
16:9 FHA. Możliwym odstępstwem od tego jest format obrazu 4:3, w takiej jednak
sytuacji należy zaakceptować niezbędne na potrzeby emisji przeformatowanie
obrazu.
- Quicktime, Microsoft AVI z rozszerzeniem „.mov” i „avi” z audio
- Kodek: DV25 4:2:0 (PAL 601). Sugerowany aspekt ratio: 16:9 FHA (Full-Height
Anamorphic)
- 25 klatek/s (fps),
- rozdzielczość obrazu: 720(H) na 576(V) pixeli – interlace.
- audio zapisane w dwóch pierwszych kanałach dźwiękowych (stereo)
- częstotliwość próbkowania audio: 48 kHz,
- rozdzielczość próbkowania audio: 16 bitow
3. Sygnał wizji po odtworzeniu pliku i konwersji do postaci sygnału użytecznego na
potrzeby TVP powinien być w systemie PAL i musi być zgodny z międzynarodowymi
zaleceniami CCIR.
4. Ścieżka dźwiękowa w wersji mono musi być ta sama na obu kanałach A1 i A2 z
Modulacje A1 i A2 muszą być w odpowiedniej zgodności fazowej.
Ścieżka dźwiękowa w wersji stereo powinna być nagrana następująco:

A1 = L (lewy kanał)
A2 = R (prawy kanał)
5. Materiały zawierające zarówno muzykę jak i mowę muszą uwzględniać
zrównoważony, fizjologiczny odbiór dźwięku, tzn.: subiektywne odczucie słuchacza
przy odsłuchiwaniu materiału powinno być zrównoważone (poziom głośności na
zbliżonym poziomie).
6. W związku z powyższym TVP S.A. zastrzega sobie prawo do emisji materiału z
poziomem fonii odpowiadającym poziomowi programowemu innych materiałów
emisyjnych (poprzedzających i następujących bezpośrednio po reklamie)
7. Opóźnienie pomiędzy wizją a fonią musi być skorygowane nie przekraczalna jest
wartość 20ms zgodnie z zaleceniami CCIR.
8. Wszystkie impulsy synchronizacyjne, zwłaszcza H i sekwencja sygnałów „burst”, i
sygnał chrominancji, muszą pozostawać niezmienne w stosunku do czasu i fazy
9. Niedopuszczalne jest nagrywanie materiałów telewizyjnych „pełnopolowo”
(międzyliniowości, przeplotu) chyba, że stanowi to artystyczny efekt zamierzony i
informacja o tym fakcie zawarta jest w opisie nagrania.
10. Poziom całkowitego sygnału wideo nie może w żadnym przypadku przekroczyć
poziomu 107 %
b/w, to jest 750 mV i wartości -25% b/w, to znaczy 175 mV ponad i poniżej impulsu
wygaszania.
Zakłada się, że 700 mV jest równe 100% b/w sygnału wizji.
11. Płyta i jej opakowanie muszą być oznakowane naklejkami. Minimum z
następującymi informacjami:
- firmę i siedzibę producenta audycji
- firmę i siedzibę agenci reklamowej/ klienta
- nazwę audycji (łącznie z numerem części i podtytułem)
- początek i koniec audycji w kodzie czasowym (TC)
- dźwięk: mono, stereo, dolby
- nr telefonu i adres mailowy do osoby odpowiadającej za materiał
Płyta musi być opakowana w sposób uniemożliwiające jej uszkodzenia, TVP nie
ponosi odpowiedzialności za zniszczenie nośnika.
12. Do pliku standardowo należy dołączyć plik *.txt z opisem materiału;
- rodzaj pliku
- źródło pochodzenia materiału (np. Avid, FC, AP )
- dodatkowo opis jak w pkt. 15.
13. pliki powinny mieć nazwę wg schematu nazwa_długość_format.avi (np.
zwiastun_kronika _1min_169.avi)

14. Płyta z programem do emisji musi posiadać kartę nagrania zgodną z załączonym
wzorem obowiązującym w TVP Kraków dostępnym na www.tvp.pl/krakow
15. Dostarczone materiały podlegają kontroli technicznej w razie stwierdzenia
nieprawidłowości kaseta nie jest dopuszczona do emisji o czym powiadomiony jest
producent, który otrzymuje opis wad nagrania.
16. Nośniki powinny być dostarczone do TVP Kraków z odpowiednim
wyprzedzeniem co najmniej 4 dni robocze przed planowaną emisją.

