
BAKGRUNNSOPPLYSNINGER
DVB-T FOR MOBIL TV

HVA ER DVB? OG HVA ER DVB-T?
DVB-teknologi (digital videokringkasting) er et sentralt 
element i global kringkasting. Teknologien representerer 
et sett med internasjonalt godkjente standarder for digital TV. 
Høykvalitetsstandarder for digitale tjenester og datatjenester 
forvaltes av DVB Project, en sammenslutning bestående av 
mer enn 270 medlemmer, blant annet programvareutviklere 
og kringkastere, i over 35 land.

Disse standardene støtter ulike bruksområder 
for DVB-teknologi, blant annet følgende:

• Satellitt: DVB-S eller DVB-S2

• Landbasert: DVB-T 

• Kabel: DVB-C

• Håndholdt: DVB-H.

DVB-T er en spesielt viktig standard, siden den muliggjør 
mobil TV-titting over nær sagt hele verden. DVB-T (Digital 
Video Broadcasting – Terrestrial) er et populært alternativ 
til kabel- eller satellitt-TV. Dette svært fleksible, landbaserte 
systemet støtter ulike kringkastingsmiljøer: fra faste antenner 
på taket til bærbare tjenester og mobilt mottak.
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DE SISTE NYVINNINGENE INNEN DIGITAL TV HAR PÅVIRKET 
MÅTEN VI FÅR TILGANG TIL OG SER TV-SENDINGER PÅ. 
I DENNE ARTIKKELEN TAR VI FOR OSS FUNKSJONENE I OG 
FORDELENE VED DIGITAL VIDEOKRINGKASTING VED HJELP 
AV LANDBASERT TEKNOLOGI FOR MOBIL TV.

VI FORKLARER HVORDAN DENNE TEKNOLOGIEN I KOMBINASJON 
MED TOSHIBA QOSMIO G20-SERIEN KAN GI UAVBRUTT TV-MOTTAK 
I HJEMMET DITT, PÅ FERIE ELLER HVOR SOM HELST ELLERS DU 
TAR MED DEG DENNE BÆRBARE AV-PCEN.

DVB-T FOR MOBIL TV



FUNKSJONER FORDELER

Åpen, internasjonalt 
godkjent DVB-standard

Kan fritt tilpasses og brukes 
hvor som helst i verden.

Et fleksibelt, landbasert 
system

Støtte for ulike miljøer: 
takantenne, bærbare 
og mobile tjenester. Kan 
brukes med standard 
analog TV og antenne.

COFDM-modulasjon Enestående mottak 
og flere kanaler.

Den mest utbredte 
standarden for landbasert, 
digital TV på verdensbasis

Best tilgjengelighet.

Qosmio G20 TV-kanalvelger DVB-T med "alltid på"-
funksjonalitet for mobil TV

Når signalet støter på en hindring, spres signalet på to 
eller flere baner, noe som kan føre til forsinket mottak av 
det spredte signalet. Den potensielle ulempen er at vi får 
dobbeltbilde på TV-skjermen.

COFDM takler hindringer ved å bruke flere (tusen eller mer) 
bærebølger i stedet for én for å overføre samme informasjon. 
Når signalet støter på en hindring, spres det ikke, men 
flytter seg rundt hindringen, slik at bildet på TV-skjermen 
ikke påvirkes. I likhet med digital TV unngår DVB-T effekten 
som oppstår ved bruk av flere baner, slik at seerne opplever 
utmerket bildekvalitet.

BRUKE DVB-T OG QOSMIO TV-KANALVELGEREN 
Toshiba Qosmio-serien kombinerer TV-, lyd-, DVD- og 
PC-teknologi i én maskin, og resultatet er en uovertruffen 
opplevelse av hjemmeunderholdning. Ved hjelp av DVB-
T-teknologi kan du nå få tilgang til både analog og digital 
TV-kringkasting på Qosmio G20. Ved hjelp av den integrerte 
digitale kanalvelgeren kan du aktivere DVB-T-støtte der 
tjenesten er tilgjengelig, ved å klikke på "alltid på"-knappen.

Hva betyr dette? Du kan bruke den bærbare PCen til å 
se på en rekke forskjellige TV-kanaler. Du kan se på TV hvor 
som helst hjemme eller når du er på farten. Qosmio er perfekt 
å ta med seg på ferie – med mobil TV kan du hygge deg 
med hjemmeunderholdning selv om du ikke er hjemme. 
Campingvogn- og båteiere setter ekstra stor pris 
på mobiliteten Qosmio tilbyr, når de er på tur.

DVBT-T kombinerer fordelene ved digital teknologi med 
en standard TV-antenne og gir bedre mottak, kvalitetslyd og 
flere kanaler å velge mellom. DVB-T er allerede i drift i Europa, 
Singapore og Australia, og det foregår testing i Asia og Sør 
Afrika. Dette gjør DVB-T til den mest utbredte standarden 
for landbasert, digital TV på verdensbasis.

DVB-T UNNGÅR EFFEKTEN SOM OPPSTÅR VED BRUK 
AV FLERE BANER, OG GIR BEDRE BILDEKVALITET
DVB-T er basert på standard radiofrekvenser, men bruker 
en spesiell modulasjonsmetode som heter COFDM (Coded 
Orthogonal Frequency Divisional Multiplexing). Resultatet 
er støtte for flere kanaler og utmerket signalmottak. COFDM-
modulasjon er viktig, fordi metoden er utviklet for å unngå 
effekten som oppstår ved bruk av flere baner, noe vi ofte 
forbinder med analog TV.

Hva går denne effekten ut på? Effekten oppstår når et overført 
signal støter på hindringer på vei til TVen, for eksempel 
bygninger, fjell, daler eller til og med mennesker. 
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