
Tekniske standarder for levering af 

TV Programmer til 
 

 
 
 
Dette dokument er en guide til tekniske standarder vedtaget af DR. Dokumentet har taget 
udgangspunkt i de fælles standarder vedtaget af de engelske Digital Productions Partnere (DPP) 
BBC, BSkyB, BTSport, Channel 4, Kanal 5, ITV og S4C. Også NRK og SVT har lagt sig tæt op af 
disse standarder.  
 
Standarderne inkluderer: 
 

 Tekniske specifikationer, dvs. de tekniske produktionsmetoder, der skal bruges, og de 
parametre, som produktioner skal opfylde, for at blive accepteret af DR. 
 

 Billed og lydkvalitet. Vurdering af kvaliteten er subjektiv, og er stærkt afhængig af typen af 
program. Nogle af kvalitetskravene er udtrykt i relative tal  ( "rimelige"," Ikke overdreven " osv.) 
og det vil være nødvendigt at foretage en vurdering af, hvorvidt kvaliteten og forventninger til 
den tiltænkte målgruppe vil blive opfyldt. Andre er tekniske og skal overholdes. 
 

 Leverings krav, som specificerer form og layout af programmets materiale. Hvert program som 
afleveres til transmission, skal opfylde en Quality Control proces angivet af DR. Ethvert program 
afleveres som fil, som ikke overholder QC-processen, kan afvises og returneres til leverandøren 
til om redigering. En såkaldt ”ommer”. 
 

 Afvigelser fra nedenstående specifikationer, skal altid aftales direkte med modtageren hos DR. 
Hvis der skal afleveres en serie af programmer, foretrækker DR at modtage en test inden de 
resterende programmer afleveres. 
 
De senest opdaterede tekniske standarder vil til enhver tid kunne finde på denne url: 
http://www.dr.dk/OmDR/producent/ 
 
 
 

  

http://www.dr.dk/OmDR/producent/
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Kort version af Tekniske standarder for levering af TV Programmer til 

 

 
Dette dokument er en kort guide til tekniske standarder vedtaget af DR. Med hver leverance skal altid 
følge en digital optagerapport i elektronisk form (word/rtf/pdf). En rapport pr. video fil der afleveres.  
 
Der modtages udelukkende via fil overførsel. Memorykort/Harddisk er kun tilladt efter aftale - og kun hvis 
disken er EXFAT formateret.   
 
FTP adgang til overførsel skal bestilles af den DR medarbejder der har bestilt produktionen. 
 
HD Video 
Billedformat primært:    1080i/50 (25fps) 
Billedformater sekundære:                            1080p/25 1080p/50 
XDCAM HD 422/50i                            Primære video format  
DNxHD    Minimum 120 
ProRes 422 (HQ)   1920x1080i  
Wrapper:    MXF OP1a. Alternativt QuickTime. 
 
DR foretrækker både at modtage et færdigt program og en clean version uden grafik. Dubbed lyd er ikke 
tilladt. 

 
Ønsket programnavngivning:                           TITEL Episodenr Type (Program el. Clean). Brug kun a-z og 0-9.  
 
Audio 
Alle programmer skal mikses så de overholder EBU anbefalingen EBU R128. Programmer som er mixet til 
den gamle Nordic PPM6 standard vil kun blive accepteret efter forudgående aftale med DR. 
Stereo 2.0 - Dolby Pro Logic II skal prioriteres da det kun er Stereo Dolby Prologic II der udsendes. 
 

Programlyd 48 Khz/16 bit 

Mono Samme lyd på spor 1+2 
Stereo Spor 1 = Venstre, Spor 2=Højre 
IT-Lyd/Clean/non deeped Spor 3+4 

Flerkanals lyd Spor1 = Venstre (Stereo) 
Spor2 = Højre (Stereo) 
Spor3 = Flerkanalslyd Venstre 
Spor4 = Flerkanalslyd Højre 
Spor5 = Flerkanalslyd Center 
Spor6 = Flerkanalslyd LFE 
Spor7 = Flerkanalslyd Venstre Surround 
Spor8 = Flerkanalslyd Højre Surround 

Lyd niveau EBU Loudness R128 skal overholdes. -23 LUFS 
PPM6 Max. peak -12dbfs test til -18dbfs 

 

 

DR forestår tekstning af programmet, hvorfor undertekst ikke må være indbrændt. DR skal modtage 

udsendelsens manuskript, music cue sheet, række følge for serier, grafik, font type, og subtitles, samt 

credit liste. Alt skal i en eller flere filer, som følger udsendelsen, eller lægges på nettet via File transfer, 

Dropbox eller andet. 

Efter aftale kan grafik og eventuelle After effects projekter zippes og lægges, så de kan hentes via 

filetransfer, Dropbox eller andet.  

Afvigelser fra disse specifikationer, skal altid aftales direkte med modtageren hos DR. De til enhver tid 

gældende standarder og specifikationer kan hentes på: http://www.dr.dk/OmDR/producent/ 

http://www.dr.dk/OmDR/producent/
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Teknisk ansvar og kontaktpersoner  
 
DR Programmodtagelse modtager alle eksternt producerede produktioner.  

 

Kontakt Email Telefon nummer 
DR Programmodtagelse BF@dr.dk +45 35 20 31 25 

 
 
DR´s udsendelses forberedelse (UFO) er forpligtet til at sikre, at udsendte programmers 
tekniske kvalitet overholder en tilfredsstillende standard. 

 

Kontakt Email Telefon nummer 
QC - Quality control  
UFO – Udsendelses forberedelsen 

UFO@dr.dk +45 35 20 85 85 

 
Fil navngivning 

 

Ønsket program fil navngivning Eksempel på fil navn Noter 
TITEL Episodenr Type (Program el. 
Clean).  

Landet rundt 610 PGM Brug kun a-z og 0-9. Pgm 6 af 10 

 

  

mailto:BF@dr.dk
mailto:UFO@dr.dk


6 
 

Generelle kvalitets krav 

 
For alle video formater gælder at video og lyd signaler skal opfylde de tekniske specifikationer og 
normer, der er gældende for EBU (European Broadcasting Union). Hos EBU kan du finde en række 
Technical Publications. 

 
Billed kvalitet 
 

 Billedet skal være velbelyst, og rimeligt skarpt - ikke kunstigt skarpt. 

 Billedet skal være fri for overdreven støj, korn og digital kompression/artifacts. 

 Billedet skal være fri for overdreven flare , refleksioner, linse snavs , markeringer og 

forhindringer (fx Objektivhætten ) og objektiv aberration. 

 Bevægelse skal fremstå rimeligt glat og kontinuerligt, og må ikke give anledning til 

forvridninger eller break up for bevægelige objekter eller forårsage store ændringer i 

opløsningen. 

 Billedet skal være fri for overdrevet tryk i sort niveau, og kompression i høj lyset. Hård 

klipning af højlys (fx ved legaliser) må ikke medføre synlige artifacts på skærmen. 

 Der må ikke være nogen mærkbare horisontal eller vertikal aliasing, dvs. takkede linjer, 

eller hak i de fine detaljer. 

 Farve gengivelse, især hudfarver, skal være konsekvente i hele programmet, og en 

realistisk gengivelse af den enkelte location, medmindre det er ændret som en væsentlig 

visuel effekt. 

 Billedet skal være stabilt og kontinuerligt – dvs. ingen spring, bevægelser, forskydninger i 

niveau eller stilling. 

 Der må ikke være synlige artifacts forårsaget af digital behandling. Der må ikke være 

tydelig støj.  

 Der må ikke være tydelige falske signaler eller artifacts fx striber, ekko, moiré , hum, 

cross-talk osv. 

 Bemærk : EBU R118 bruges til at vurdere egnetheden af kameraer til HD brug. I tilfælde af 

tvivl kontakt DR. 

  

https://tech.ebu.ch/publications
https://tech.ebu.ch/docs/r/r118.pdf
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Lyd kvalitet 
 

 Lyd skal optages med passende placerede mikrofoner, der giver minimum baggrundsstøj 

og uden forvrængning eller overstyring.  

 Lyden skal være fri for støjende signaler såsom klik, støj, brum og enhver analog 

forvrængning.  

 Lyden skal være rimeligt konstant og jævnt mikset.  

 Lydniveauer skal være passende til den enkelte scene og dynamikområdet må ikke være 

overdrevent stort. Dynamikområdet skal egne sig til alle lytte situationer. Særligt hensyn 

skal tages til fladskærme og online som største parten af DR´s seere kigger og lytter  

med på. 

 Stereo lyd skal have en passende balance og være fri for fase forskydning, som udfaser 

et monosignal.  

 Lyden må ikke vise dynamiske og / eller frekvens artifacts som følge af støj nedsættelse 

eller bit reduktion. 

 Lyden bør være stum i 1. og sidste billede. Vi klipper fra det ene program til det næste i 

Continuity. Vi anbefaler at lyd start og slut er stumt i 1. og sidste billede.    

 Der skal lægges særligt væk på tale forståelighed. 
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Tekniske krav 
 

High Definition 
 Al materiale til udsendelse i HD skal være: 1080i/50, 1920x1080 pixels.  

 25 frames pr. sekund (50 fields) interlaced  

 Aspect ratio 16:9. 

 4:2:2  

Materiale i 14:9 og 4:3 letterbox accepteres ikke.  Arkiv materiale i 4:3 må ikke strækkes. 

HD formatet er fuldt specificeret i ITU-R BT.709-5.  

 

 Bevægelig grafik og effekter (roll, crawl, Digitale video effekter, osv.) skal genereres og 

tilføjes som interlaced for at forhindre uacceptable rystelser. 

Video levels  
 75% colour bar/farvebjælker 

 16:9 format 

 SMPTE bars accepteres ikke 

 Video niveauer skal overholde anbefalingerne i ITU-R BT709-5 Part 2.  

 

Video niveauet skal modtages indenfor anbefalingerne. Ethvert signal udenfor 

anbefalingerne betegnes som en range/gamut fejl. 

 

  

http://www.itu.int/rec/R-REC-BT.709/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-BT.709/en
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Måling af signal niveau 
 

Digitale video niveauer måles normalt med en waveform monitor. Måles i mV som emulerer det 

analoge signal, eller i procent af det tilladte signal. 

 

Grænserne for signal niveauet er defineret med reference til nominel sort og nominel hvid 

niveauet. Sort niveauet komprimerer R, G og B ved 0% (0mV), og hvid niveauet ved alle tre 

komponenter er 100% eller 700 mV. 

 

I et billede er hver komponent tilladt en grænse mellem 0 og 100% (0mV og 700 mV). Dette svarer 

til digitale sample niveauer mellem 16 og 235 i et 8 bit system, eller mellem 64 og 940 på et 10 bit 

system. 

I praksis er det svært at undgå signaler udenfor det tilladte, derfor tillades en lille tolerance, som 

er defineret i EBU Rec103. 

 

Blanking 

HD signaler skal fylde det aktive billede område (1920 x 1080 pixels). Ingen blanking fejl er tilladt 

på nyt-, op konverteret - eller arkiv materiale. Dog accepteres en 2 pixel tolerance når karakter 

generatorer, grafik eller chroma key ikke fuldt dækker baggrunds billedet. Det kan vise sig ved 

bevægeligt lys ved kanterne. Her er det en fordel at blanke disse pixels. Når disse fejl viser sig, 

skal programmet vedlægges en note omkring den specifikke tidskode. 

  

https://tech.ebu.ch/docs/r/r103.pdf
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Aspect Ratio 
 
DR prioriterer at sende materiale i sit oprindelige format, uden beskæring. 4:3 letterboks 

accepteres ikke for spillefilm.  

Spillefilm må leveres med en aktiv billede i biograf forhold på 2.35:1 (21:09) eller 1.85:1, centreret 

lodret mellem sorte bjælker i et 16:9 ramme, fylde hele billedets bredde, og være uden geometrisk 

forvrængning. DR ønsker at sende materiale i sit originale format uden beskæring. I prioriteret 

rækkefølge: 

DR Prioritet Billed format 
- Aspect 

Accepteret IKKE Accepteret 

1 2,35:1 16:9 Letterbox Anamorphic Pan Scan & Full Screen  

2 1,85:1 16:9 FHA (Full Height 
Anamorphic) 

Pan Scan 

3 1,66:1 16:9 FHA (Full Height 
Anamorphic) 

Pan Scan 

4 1,33:1 4:3 / HD Pillarbox  

 

Sekvenser med ind brændte tekster accepteres ikke. Hvis disse findes i materialet skal der 

leveres supplerende materiale uden prægede tekster. 

Arkiv materiale 
 
Arkiv materiale skal overholde alle krav i dette dokument, også dem for op- og nedkonvertering. 

Arkiv materiale skal tages fra den bedst tilgængelige kilde.  

Brug af ikke HD materiale 
 
Nogle high definition programmer vil indeholde materiale som er standard definition, dette 

materiale anses ikke at opfylde HD broadcast standarderne. For at opretholde en høj standard, 

skal  mængden af ikke-HD materiale begrænses til 25% af programmets samlede varighed. Non-

HD materiale må ikke bruges til store uafbrudte dele af programmet, medmindre andet er aftalt 

med DR. Dette indbefatter arkivmateriale. 

Ikke HD materiale 

 
Materiale som er optaget ved brug af følgende metode eller format betragtes som værende 
under High Definition standard og ses derfor som ikke HD: 
 

 HDV  

 Frame baserede (intra-frame) optagelser under 100Mb/s 

 Inter-Frame baserede optage formater under 50Mb/s 

 Materiale lavet på 720 linjers udstyr 
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Opkonverteret SD video materiale 
 
Der skal udvises særlig omhu, for at levere den bedst mulige kvalitet i op-konverteret materiale. 

Standard definition billeder bør ikke se værre ud, end det oprindelige efter at være op-

konverteret, redigeret eller nedkonverteret. Kun høj kvalitets op/down konvertere vil opnå dette. 

Standard definition video indeholder en halv-linie ved top og bund. Denne skal være fjernet på 

opkonvertering til HD, ellers vil der være synlig flimren i top og bund af HD billedet. Enhver VITC 

eller andet snavs i toppen af SD materiale skal fjernes. Enhver linje blanking fra SD-signaler må 

ikke vises i HD-konvertering.  
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Safe area for grafik  
 
Grafik og kredit tekster skal være klare og læselige, og skal være inden for det angivne Safe Area 

område. Alle skriftstørrelser skal være læselige ved HD og efter nedkonvertering til SD.  

 

Grafik Safe area Defineret i % HD Pixels incl. Pixel 1 TV linie numre 
(Rec709) 

16:9 80% af den aktive 
bredde 

90% af den aktive højde 

191 - 1726 
55 - 1026 

48 til 532 (F1) og 611 
til 1095 (F2) 

    
 

DR kan for visse programmer som fx spille film, give dispensation fra disse krav. 

 

DR standard for 16:9 følger EBU R95-2008. 

  

https://tech.ebu.ch/publications/r095
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16:9 Safe Area for grafik 

 

 

4:3 Safe Area for grafik 
 
Er ofte brugt i USA men bruges generelt ikke i DR programmer. 

Konvertering mellem frame rates 
 
Når materiale som er konverteret indgår i et program, er det en nødvendighed at lave Motion 

Compensation (kendt som Motion Predictive eller Motion Vector). Der ændres bla. hastighed 

mellem 24fps (herunder 23.976fps) og 25fps. Der skal lægges særligt vægt på at lyden fortsat er 

i sync.  

Software-standard konverteringer skal også bruge Motion Compensation. Det er ikke tilladt at 

bruge enkle "tidslinje" konverteringer eller lineær konvertering. 
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Single sensor HD kameraer (incl. DSLR) 
 
Den mindste sensor opløsning (pixel) for single sensor kameraer er 2880 x 1620 (Bayer). EBU R118 

indeholder oplysninger om minimumskravene til enkelt sensor kameraer. DSLR-kameraer er 

acceptable til tidsforskudte sekvenser og stop-motion animation, men er i øjeblikket ikke egnet 

til anvendelse som videokameraer. Undtagelser kan laves i særlige tilfælde. DR skal godkende 

brugen af DSLR-kameraer forud for enhver optagelse. 

UHD (4K) kameraer 

Brug af UHD kamera skal checkes med DR inden optagelse. EBU anbefalingen R118 har detaljer 

om UHD kameraer og acceptable sensor opløsninger.  

Som generel retningslinje skal UHD kameraer bruge hele sensoren (ikke bare en del af sensoren) 

til at producere HD. Hvis kameraet kun bruger en del af sensoren skal det mindst være 2880 x 

1620 når der bruges Bayer filter.  

 

HD skal nedkonverteres fra det fulde UHD billede eller resizes, så kun en del af UHD billedet bliver 

brugt i HD. Billeder fra UHD kameraer med 4k (4096 x 2160) sensorer skal beskæres til 3840 x 

2160 (16:9) før ned konvertering til HD.  

EBU opdeler UHD kameraer i to Tiers 

 UHD-1 Tier 1 - Har en sensor som kan gengive den fulde UHD opløsning 3840 x 2160 i hver 

af de tre RGB farver, og minimum 5760 x 3240 opløsning når der benyttes Bayer filter. 

 UHD-1 Tier 2 – Har en sensor opløsning som er under fuld UHD opløsning, men større end 

HD, og har en minimum sensor størrelse på 3840 x 2160 når der benyttes Bayer filter. 

Begge Tiers er accepterede til HD produktion, men UHD-1 Tier 2 kameraer skal checkes hvis der 

samarbejdes med co-producenter som bruger en højere opløsning. 

  

https://tech.ebu.ch/docs/r/r118.pdf
https://tech.ebu.ch/docs/r/r118.pdf
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Audio tekniske krav 
 
Denne sektion af dette dokument giver vejledning i miksning og overholdelse af EBU anbefalingen 

Loudness EBU R128.  

Alle programmer skal mixes så de overholder EBU anbefalingen EBU R128. Programmer som er 

mixet til den gamle PPM6 standard vil kun blive accepteret efter forudgående aftale med DR.  

 

For at undgå tvivl under det tekniske gennemsyn bør fil metadata eller den medfølgende note om 

programmet, specificere om programmet er mikset til EBU R128 eller PPM6. 

 

 

 

Normer, krav og guidelines 

 

R128 introducerer nye krav for måling af lyd. Alle programmer skal være i overensstemmelse med 

Program Loudness og Max true peak. Andre parametre er kun vejledende. 

 
 
 

  

https://tech.ebu.ch/docs/r/r128.pdf
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R128 Loudness – DR Norm 
 

DR´S R128 loudness norm 
Betegnelse Beskrivelse Måling Referance 
LU Loudness enhed 1LU = 1dB ændring i 

loudness 
EBU Tech 3343 

LUFS Loudness enhed i forhold 
til fuld skale. 

LUFS EBU Tech 3343 

LRA Loudness Range måler 
variationen af loudness på 
en makroskopisk tidsskala 

LU EBU Tech 3342 

Leverings anbefalinger 
Betegnelse Beskrivelse Måling Anbefalinger 
Program Level Gennemsnits værdi målt 

over hele programmet / 
Indslaget / Traileren. 

LUFS -23 LUFS +/- 0,5 LU (ikke Live 
produktioner) 
-23 LUFS +/- 1 LU (Live produktioner) 

True Peak Det højst tilladte niveau dBTP Anbefalet Max -3dB FS ( Full Scale ) 
Kasseres ved overstigelse af  -1dBFS 

Momentary level Gennemsnitlig måling 
værdi målt over 0,4 sek. 
Beregnet til korte effekter 

LUFS -15 LU ( Målt over 0,4 sek.) 

Short term 
loudness level 

Gennemsnitlig måling 
værdi målt over 3 sek. 

LUFS Max -20 LU ( Målt over 3 sek.) 

Loudness Range Beskriver dynamik 
området. Måles over hele 
programmet. 
(De 10% laveste og 5 % 
højeste værdier ikke 
medregnes i beregningen.) 

LRA Max 18 LU ( Målt over 30 sek. ) 
Det skal tilstræbes at holde sig 
mellem, 8 LU ( Dialog, Nyheder) og  
15 LU (Drama) 

Loudness Range 
of Dialogue 

Variation i og hvor dialogen 
ligger i forhold til resten af 
programmet. 

LU Dialogen må ikke være maskeret af lyd, 
så taleforståeligheden forsvinder  
Anbefalet ikke at overstige 6 LU 
Minimum separation af 4LU mellem 
dialog og baggrund anbefales. 

 
True Peak retningslinjer 
 

Anbefalet 
max peak 

Ukomprimeret musik -3 dBTP 
Komprimeret musik -10 dBTP 
Effekter (Pistol skud, flyver, høj trafik) -3 dBTP 
Baggrunds Musik og Effekter (Kontor / gade lyd ,  
let musik ) 

-18 dBTP 

Lytte retningslinjer: Der skal kontrol lyttes i et rum med lige frekvens gang. Tale forståelsen skal 
kontrol lyttes i stereo, det vil sige downmixet multi kanals mix. Kontrollen skal udføres af en der 
ikke tidligere har hørt udsendelsen. 
 
Kontrol Lytte 
niveau 

Gennemlytning af det 
færdige mix  

Krav 57dBA-SPL, per kanal, lyttet på typisk 
konsumudstyr.  

 

Intro/Outro skal måles selvstændigt i R128, og have samme niveau som resten af programmet 

nemlig -23 LUFS. Dette for at der ikke forekommer spring i lyd niveau, fra programmet før eller 

efter.  
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Krav til audio metre 
 
Audio måle instrumenter skal overholde specifikationer i EBU Tech 3341. Programmer skal være 

målt ved EBU integrated (I tilstand) og målingen skal være over hele programmets længde (EBU 

Tech 3342 afsnit 5). LFE kanalen (bassen) skal udelukkes i alle målinger. 

Stereo lyd krav 
 
Stereo lyd skal have lyd i A/B kanaler dvs. Left/Right 

Hvis der benyttes lyd som oprindeligt er mono optaget, skal den registreres som dual mono, så 

den behandles nøjagtigt ligesom stereo. Lyden skal opfylde alle standarder for niveau, balance og 

fase. 

Stereo test tone 
 
Hver stereo spor skal have enten en EBU stereo eller GLITS tone, ikke en blanding af begge. 

Denne tone skal være 1kHz, sinusformet, fri for forvrængning, med korrekt fase mellem 

kanalerne.  Det digitale reference niveau er defineret ved -18dBFS. 

Stereo – skal være monokompatibelt 

 

Se beskrivelser sidst i dette dokument. 
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Krav til Surround Sound 
 
Surround sound programmer udsendes udelukkende som matriceret 2.0 Stereo Dolby Pro Logic 

II, og skal derfor kontrol lyttes som dette. 5.1 udsendes pt. ikke, men kan komme til det i 

fremtiden. Derfor skal der leveres både diskret 5.1 & 2.0, men Dolby Pro Logic II skal prioriteres. 

Surround lyd udsendes i DR som Stereo 2.0 Dolby Pro Logic II, og bør desuden leveres som 

diskrete spor. Undtagelser kan forekomme efter særlig aftale med DR. Dolby E kan benyttes, hvis 

aftalt med DR. 

Programmer som leverer surround sound skal være kontrollyttet som stereo. Stereo mikset bør 

ikke være et automatiseret down mix af surround kanalerne. DR understøtter ikkemetadata 

workflow.  

For at både surround mixet og stereo downmixet skal overholde EBU R128 skal det normaliseres 

inden layback.  

Husk at LFE kanalen skal udelukkes i downmix og R128 måling. Anbefalingen generelt til et TV mix 

Downmix er at der ingen information er i LFE.  

AES Sample timing 

 

Dette afsnit har med krav til embeddet audio i HD SDI signaler. Meget små forskelle i timingen 

mellem audio spor i surround programmer vil ikke kunne høres, med mindre at stereo down mixet 

aflyttes akustisk. En fejl så lille som 1 eller 2 samples forskel mellem Left, Right og center 

kanalerne, kan forårsage udfasning og kam filtrering for dem som lytter i stereo. 

Timing forskelle mellem audio spor i hver AES par i en SDI gruppe, og mellem hver gruppe som 

indeholder et enkelt spor, må ikke være mere end 0,2 samples (dvs. timingen mellem hvert spor i 

de 6 audio spor i et surround signal). 
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Dolby Metadata settings 
 
Dolby metadata benyttes ikke i DR.  
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Dolby E position i SDI ved kontribution  
 
Når der er behov for Dolby E fx når der mangler båndbredde på fiber, skal metadata følge Dolby E 

strømmen. 

Dolby E reference positionen skal ideelt være line 21. Reference line positionen skal ikke være før 

line 19 og ikke efter line 23. SDI signalet må ikke have SMPTE ST2020 metadata når der er Dolby 

E. 

 
 
Krav til Surround Sound mix 

 

Dialog i et surround mix 
 
Mode 1 

Al dialog skal være tilstede i hver af de 3 front kanaler – ikke nødvendigvis betydende at der skal 

være samme niveau i hver af de 3 kanaler. Mode 1 er generelt bedst egnet til lytning derhjemme. 

Mode 2 

Dialog som ses i billedet, over de 3 front kanaler og dialog i center kanalen alene. 

Mode 3 

Al dialog i center kanalen alene. Mode 3 svarer til biograf mix og er som sådan, det mindst egnede 

til lytning derhjemme. 
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Generelle krav til mix 
 
Kun stereo 2.0 mix, transmitteres på DR. 

 Op mixet materiale skal også kunne downmixes til stereo og mono uden hørbar forskel. 

 Når op mix ikke er muligt, skal stereo og områder som indeholder tale, spredes mellem 

Left, Right og Center.  De forreste L/R kanaler bør generelt være 6 dB lavere end Center 

kanal niveauet.  

 Tale forståeligheden skal være vigtigst. 

 Bag højttalere må ikke være mikset hverken i ren fase eller ren modfase ( 0° eller 180°). 

Dette for at undgå at surround lyd fra bag højttalerne blandes med phantom center – 

altså dialogen i midten. 
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Stereo  og center kanals monitering 
 
Det downmixede 2.0 mix er det der skal kontrollyttes på. Det er vigtigt at mono og stereo 

downmix af et Surround program moniteres under samme forhold som surround mixet. Et stort 

antal Seere lytter stadig til stereo i lang tid endnu.  

Direkte Kommentator 
 
Ved sportstransmissioner og andre programmer som har høj baggrunds lyd, er det vigtigt at 

sikre sig lidt cleansound i center, når mikrofonen er slået fra. 

Lyd til billede synkronisering 
 
Den relative timing af billede til lyd bør ikke vise mærkbare fejl. Lyden må ikke komme mere end 

+/- 5 ms før/efter billedet.  

 

Metadata 

DR understøtter pt. ikke metadata workflow, hvilket er årsagen til at der skal leveres et færdigt 

2.0 stereo mix Dolby Pro Logic II. 
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Tekniske krav for levering af program som fil 
  
Der modtages udelukkende via fil overførsel. Memorykort/Harddisk er kun tilladt efter aftale - og 

kun hvis disken er EXFAT formateret.   

 

FTP adgang til overførsel skal bestilles af den DR medarbejder der har bestilt produktionen. 

 

Medie: Exfat, Windows eller MAC formateret. 
  
 

HD 

Billedformat primært:    1080i/501 2 

Billedformater sekundære:  1080p/25 1080p/50 

XDCAM HD 422/50i                       DRs primære lagrings format  

DNxHD    Minimum 120 

ProRes 422 (HQ)   1920x1080i  

Wrapper:    MXF OP1a. Alternativt QuickTime. 

Såfremt en leverandør ønsker at afvige fra ovenstående specifikationer, skal det aftales separat 

med modtageren hos DR.  

Skal leverandøren aflevere en serie af programmer, foretrækker DR at modtage en test inden de 

resterende programmer afleveres. 

 

SD – accepteres kun for ældre ikke nyproducerede programmer. 

 Billedformat:   720x576i25 16:9.   

4:3 materiale accepteres. Letterbox format accepteres ikke.  

 

 DVCpro 50 (foretrukket format)   

Alternative formater, efter nærmere aftale: IMX 30, ProRes 422 HQ 

 

 Wrapper:  MXF OP1a. Alternativt QuickTime. 

 

  

                                                           
1 Notation for 1080i/25 er i USA 1080i/50 hvor 50 står for Fields/sec. 
2 Frame- og Field-rates på 23.98, 29.97 og 59.94 kan accepteres for materiale fra USA. 
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Audio spor fordeling DR Standard 
 
Programlyd  
Mono Samme lyd på spor 1+2 
Stereo Spor 1 = Venstre, Spor 2=Højre 
IT-Lyd/Clean/non deeped Spor 3+4 
Flerkanals lyd Spor1 = Venstre (Stereo) 

Spor2 = Højre (Stereo) 
Spor3 = Flerkanalslyd Venstre 
Spor4 = Flerkanalslyd Højre 
Spor5 = Flerkanalslyd Center 
Spor6 = Flerkanalslyd LFE 
Spor7 = Flerkanalslyd Venstre Surround 
Spor8 = Flerkanalslyd Højre Surround 

Lyd niveau EBU Recommendations Loudness R128 skal 
overholdes. -23 LUFS 

 PPM6 – Test til -18 dbfs max peak -12 dbfs 
 

  



25 
 

Krav til fil levering 
 
Video filen være af præcis samme varighed som programmet. Der må ikke være colourbar og 

tone i starten af filen. Der skal IKKE være top and tail. 

Den nederste 1/3 af billedet skal bruges til danske undertekster (subtitles) hvorfor denne skal 

friholdes for andre grafiske elementer. 

DR foretrækker at der leveres 2 versioner. En IT master uden skilte og grafik. Og en master med 

skilte og grafik. 

Audio: 

Spor 1+2 Stereo original final mix.  

 

DR accepterer ikke fremmedsprog oversat til et andet fremmedsprog. F.eks. japansk oversat til 

engelsk. I disse tilfælde foretrækkes det at oversætte originalsproget direkte i de danske 

subtitles.  

Spor 3+4 Stereo final mix uden “speaker/fortæller”. (IT udgaven). 

På dokumentar programmer som pålægges dansk speak under afvikling, lyd behandler DR selv. 

Programmer må ikke leveres med ”dykkede” (deeped) sektioner til speak.  

 

Serier: 
 HD materiale accepteres. 

 16:9 FHA (Full Height Anamorphic) 

 4:3 producerede programmer accepteres. 

 14:9 letterbox accepteres ikke. 

 Reklameblokke i programmer accepteres, hvis de er lette at redigere ud. 

 Sekvenser med under tekster accepteres ikke. Formålet er selvfølgelig at under tekster 

på to forskellige sprog oven i hinanden, ikke er acceptabelt. 

 Der skal leveres textless elements til programmet 

 Original mono accepteres. (Spor 1+2 dual mono). 

 

 

 

  



26 
 

Børneprogrammer 
 

 HD materiale accepteres. 

 16:9 FHA (Full Height Anamorphic) 

 4:3 producerede programmer accepteres. 

 14:9 letterbox accepteres ikke. 

 Elementer uden tekster er nødvendige, så afsnit, titel og kredit kan oversættes til dansk. 

Programmer med dansk dub, skal leveres med dansk kreditering af stemmerne. 

 5.1 + Lt Rt surround sound eller Stereo. 

 Spor 1+2  Final mix 

 Spor 3+4  Musik og effekter (Cleansound uden speak) 

 Musik og effekt spor, må ikke leveres med “dykkede” (deeped) sektioner til speak.  

 Titelsang og andet leveres uden vokal på musik og effekt sporet. 

 

Trailers & spots 
 

 HD materiale accepteres. 

 16:9 FHA (Full Height Anamorphic) 

 4:3 producerede programmer accepteres. 

 14:9 letterbox accepteres ikke. 

 DR foretrækker tale på spor 1+2 (stereo) og musik/effekter på spor 3+4.  

 Ellers blot stereo final mix på spor 1+2. 

 DR speaker selv alle trailere/spots.  

 DR accepterer ikke materiale med speak eller materiale med ”dykkede” (deeped) huller til 

speak. 
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Dokumenter 
 
DR afdelinger skal aflevere via Savedialog til Mediearkivet, og indtaste relevante metadata. 

Optagerapport fra eksterne leverandører 
 
Med hver leverance skal altid følge en digital optagerapport (tekstfil el. lign).  

Den skal minimum indeholde følgende oplysninger: 

 

 Titel:   Programmets titel (evt. arbejdstitel/episode nr., osv.)  

 Filnavn.  En identifikation af filen. 

 Optaget af:  Firmanavn/tekniker/dato/telf. nr. på en ansvarlig for 

   programmet 

 Billedformat:  16:9 format, HD eller SD eventuelt med bemærkninger 

   om 4:3 indhold 

 Filformat:  Oplysning om Codec, frame rate og opløsning.  

 Lyd:   Oplysninger om lyd på alle spor,   

   mono/stereo/flerkanalslyd osv. 

 Varighed:  Programmets varighed i timer, minutter, sekunder og 

   frames 

 Lyd spors allokering 

 Teknikers kommentarer 
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Danske undertekster (tekstning/subtitles) 

DR forestår tekstning af programmet, såfremt der ikke er aftalt andet med 

producenten/leverandøren. 

Tekster indbrændt i videosignalet accepteres ikke, da DVB-T standarden skal overholdes. 

Såfremt det er aftalt at producenten skal levere tekster, skal disse foreligge enten i Screen PU 

PAC-format eller, EBU STL-format. Tekstfiler sendes til DR på e-mail til: DRtekst@dr.dk 

Med mindre andet er aftalt i kontrakten, skal materiale leveres 14 arbejdsdage inden udsendelse. 

  

  

mailto:DRtekst@dr.dk
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Digital optagerapport 
Med hver leverance skal altid følge en digital optagerapport (papir, tekstfil el. lign). Den skal minimum 
indeholde følgende oplysninger: 

Titel: 
Programmets titel  
(evt. arbejdstitel/episode nr., osv.) 

 

Filnavn: 
En identifikation af filen 

 

Optaget af:  
Firmanavn/tekniker/dato/tlf. nr. på en ansvarlig 
for programmet 

 

  

Billedformat:   (X) 

 (eventuelt med bemærkninger om 4:3 indhold) 16:9 format  

HD  

SD  

Bemærk: 
 
- 
 

  

Filformat:  Codec:  

Framerate:  

Opløsning:  

   

Lyd:  Marker de anvendte spor (X) 

Oplysninger om lyd på alle spor Spor 1 = Venstre (stereo)  

Lydtype: (X) Spor 2 = Højre (stereo)  

Mono: (samme lyd på spor 1 + 2)  Spor 3 = Flerkanalsyd venstre  

Stereo: (spor 1 = Venstre, Spor 2 = 
Højre) 

 Spor 4 = Flerkanalslyd højre  

IT‐lyd/non‐deeped: (spor 3 + 4)  Spor 5 = Flerkanalslyd center  

Flerkanalslyd:  Spor 6 = Flerkanalslyd LFE  

  Spor 7 = Flerkanalslyd venstre surround  

(OBS: DR accepterer ikke Dolby E i videofiler.) Spor 8 = Flerkanalslyd højre surround  

    

Varighed: Timer Minutter Sekunder Frames 

    

     

Filstørrelse: TB GB MB KB 
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Direkte transmission 
 

Produktionens ansvar 
 

For at kunne besvare eventuelle tekniske forespørgsler skal produktionen have en teknisk 

kontaktperson, en Teknisk koordinator (teko) tilknyttet. Dette gælder både i forløbet op til 

udsendelse, og under selve afviklingen. Tekoen er ansvarlig for at sikre at: 

 Informere DR MCR om signal vejen, minimum en uge før transmissionen. 

 Programmet opfylder de tekniske standarder skitseret i dette dokument. 

 At intercom er testet og fuldt funktionsdygtigt 

 At video og lyd signaler opfylder de tekniske krav i hele udsendelsens forløb 

 At alle niveauer overholdes og at der er sync mellem billede og lyd 

 At signalet som afleveres ikke har behov for yderligere teknisk ændring inden udsendelse 

 At der foregår teknisk kontrol inden aflevering af signalet inden det sendes til udsendelse. 

 At indspillede indslag til det samlede program har samme aspect ratio og format som den 

samlede udsendelse. 

 At der laves teknisk line up minimum 30 minutter før program start, selvom det anbefales 

at lave dette dagen forinden så alle linjer kan teknisk afprøves.  

 Linje check med Continuity skal udføres 15 minutter før udsendelse  
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Booking af linjer 
 
Medmindre andet er aftalt, er leveringsadressen MCR, DR Byen, Emil Holms kanal 20, 0999 
København C.  
 
Produktionen er ansvarlig for omkostningerne ved al kommunikation og for at sikre, at alle 
kredsløb er booket fra location til DR Byen. Med mindre andet er aftalt med MCR. 
 
Alle bookinger skal foretages via MCR mindst en uge inden programmets produktions dato.  
 
Udenfor normal arbejdstid kontakt MCR direkte. Åbningstid 24/7. 

 
 

Booking office Email Telefon nummer 
Gert Boffy Lillelund gbl@dr.dk +45 3520 6215    

 
 

MCR Email Telefon nummer 
Coordination mcr@dr.dk +45 3520 6200    

 

Omstilling til konference, TV SNG 
og link 

Email Telefon nummer 

MCR mcr@dr.dk +45 3520 6220 

 

Booking af linjer og studier Email Telefon nummer 
MCR mcr@dr.dk +45 3520 6215 
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Hvis du har behov for playout fra Danmark kan dette arrangeres via MCR. DR har følgende 
formater til playout: Betacam (SP, Digital, SX, IMX) og DVCPRO I både NTSC og PAL. Herudover 
DVcam, DV og P2. MCR har en live Stand up position via et ministudie med MCR som baggrund. 
Intercom IFB via ISDN og analog telefon linje. Booking af faciliteter prissættes i 
overensstemmelse med CIRAP. 

Teknisk konference 
 
Et dedikeret teknisk telefon nummer skal specificeres i god tid inden udsendelse. Helst en fast 

landlinje hvor det er muligt. Ringes normalt ind på +45 35 20 62 20. 

Backup plan 

For hver enkelt live program skal der være udarbejdet en backup plan for levering af signalet. 
Programmets ansvarlige skal have overvejet hvad der skal ske ved fx strøm nedbrud eller andet. 
Der skal have været overvejelser om reserve link eller SNG.   

Der skal være lavet backup aftale med Continuity om evt. alternativt program. 
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Surround Sound 
 
Der skal kontrollyttes på et nedmixet 2.0 Stereo Dolby Prologic II mix. Det er hvad DR udsender. 

Surround skal leveres som diskrete/separate spor, med mindre noget andet er særligt aftalt 

med DR. 

 

Dialog, voice over, solist sangere osv, skal placeres i center kanalen, så også seere med nedsat 

hørelse, får den bedste dialog forståelse.  

 

Det lyd kontrolrum der benyttes skal overholde alle krav i ITU-R BS.775 og Dolby Laboratories 5.1 

Channel Music Production Guidelines.  

 

Der skal være særligt fokus, på ikke at have lave frekvenser i mixet til LFE. LFE kanalen er ikke en 

del af downmixet til stereo/mono. 

Programlyd  

Mono Samme lyd på spor 1+2 
Stereo Spor 1 = Venstre, Spor 2=Højre 
IT-Lyd/Clean/non deeped Spor 3+4 
Flerkanals lyd Spor1 = Venstre (Stereo) 

Spor2 = Højre (Stereo) 
Spor3 = Flerkanalslyd Venstre 
Spor4 = Flerkanalslyd Højre 
Spor5 = Flerkanalslyd Center 
Spor6 = Flerkanalslyd LFE 
Spor7 = Flerkanalslyd Venstre Surround 
Spor8 = Flerkanalslyd Højre Surround 

Lyd niveau EBU Recommendations Loudness R128 skal 
overholdes. -23 LUFS 

Anbefaling  

DR har haft god erfaring med at mixe en smule dialog i Lf og Rf for at forbedre taleforståelsen i 
et downmix.   

 

 

 

  

http://www.itu.int/rec/R-REC-BS.775-3-201208-I/en
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Tone line up 
 
Blits – Surround Line-up 
Blits tonen er defineret i EBU Tech 3304 (http://tech.ebu.ch/docs/tech/tech3304.pdf) 

 

 

Blits tone sekvensen har 3 sektioner: 

Den første består af korte toner ved -18 dBFS, for hver især at kunne definere det enkelte spor. 

 L/R Front Left og Front Right – 880 Hz 

 C Center – 1320 Hz 

 LFE (Low frequency effects) – 82,5 Hz 

 Ls/Rs Surround Left og Surround right – 660 Hz 

Den anden sektion identificerer kun front Left og Front right(L/R). 1kHz tone ved -18dBFS som 

afbrydes 4 gange på venstre kanal og konstant I den højre. 

Den sidste sektion indeholder en 2 kHz tone ved -24dBFS på alle 6 kanaler. Denne kan bruges for 

at checke fase vending mellem alle spor i 5.1. Når denne tone summes til stereo ved at benytte 

default downmix værdier, skal der genereres toner som cirka rammer -18dBFS i højre og venstre 

kanal. 

Sekvensen varer ca. 14 sek. 

  

http://tech.ebu.ch/docs/tech/tech3304.pdf
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EBU Stereo Line up 
 

 

EBU stereo tone sekvensen er  1 kHz tone ved -18dBFS i højre og venstre kanal. Venstre kanal 

afbrydes i 250 ms hvert 3 sekund. 

Det accepteres at bruge 440Hz Ebu tone til at identificere I-Lyd i multi spors udsendelser. 

 

 

 
Glits – Stereo Line up 
Glits stereo tone sekvensen er en 1 KHz tone ved – 18 dBFS i venstre og højre kanal. Den venstre 

kanal afbrydes i 250 ms hvert 4 sekund, og højre kanal afbrydes 2 gange 250 ms efter den 

venstre kanal. Hver højre kanal afbrydelse varer 250 ms. Separationen er også 250 ms. 

Tonerne kan downloades på DR.dk. http://www.dr.dk/OmDR/producent/ 

  

http://www.dr.dk/OmDR/producent/
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