
Mesa de mezclas
É o cerebro da nosa radio. A zona de control. O ideal é
que teña alomenos 6 canais de entrada e varias saídas.

- Entradas ou inputs: micros, cd ou mp3. 
- Saídas ou outputs: saída ao ordenador (USB ou

RCA), auriculares e altofalantes.

Programa de gravación
Se non o temos xa no noso ordenador necesitaremos

instalar un programa que nos permita gravar. Por sorte,
hai distintos programas gratuítos como o Audacity.

Ordenador
Calquer ordenador con Linux, Windows ou iOS

servirá. É preferible un ordenador de escritorio ou
sobremesa xa que a tarxeta de son que leva ten

máis posibilidades que a dun portátil.
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Para a radio
empréganse micros
de tipo dinámico.

Ter 5 micros é ideal.

Hai que escoitar ben e
protexer os oídos. Os
auriculares ideais son

os de tipo pechado.

Un por micro, 
sendo mellor un

de pértiga ou
"broadcasting"
para o control.

Coñecidos como
"alcachofas". Evitan os
golpes de aire da voz.

Non todos os
micros as traen.

Existen de
distintos calibres
segundo o micro.

Cable XLR ou canon: son os cables dos micros,
necesitarás un por cada micro que teñas.
Cable jack-jack estéreo: para conectar a saída de
auriculares da mesa ao distribuidor de auriculares. 
Cable RCA-minijack: para conectar un reproductor
de música, cd, mp3, móbil... á mesa de mezclas. 

* Se a vosa mesa non é USB teredes que mercar outro
cable RCA-minijack para conectala á ordenador.

Mínimo 3 

Para poñer os
micros e o .

Para o control:
ordenador e

mesa de
mezclas.

Permite ter varios auriculares á
vez, e ademais controlar o

volumen de cada un.

Ilumínase mentres se
grava. Pódese facer caseira.

É un cubiño
que se pon no

micro co nome
da radio. Faise

caseiro.

Streaming Podcast
Existen páxinas

gratuítas en Internet que
permiten emitir en

directo os teus
programas chegando a

todo o mundo. Por
exemplo mixlr.com

Os teus programas
gravados pódelos colgar
en plataformas gratuítas

como ivoox.com ou
soundcloud.com e

despois colgalos no teu
blog ou web.


