TV-skolan - hur fungerar TV?
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I en TV-studio spelas programmen in i mpeg4 HDTV format och sänds live eller i
efterhand. Signalen skickas med up-link till satellit eller via marknätet som
terrestrial.

SATELLIT
På satelliten som ligger över ekvatorn finns sedan programmet på respektive kanal i
respektive frekvens. Signalen skickas tillbaka ner mot jorden. Satelliten krävs för
signalen ska kunna skickas utan att krocka i berg eller andra geografiska
begränsningar.

HEADING
Tv-kanaler med innehållande program tas emot med
parabolantenner på jorden. Ju högre upp på jorden vi är desto
lodrätare vinkel måste det vara på antennen eftersom satelliten
ligger vid ekvatorn.
MOTTAGNING
Tv kanalen kodas av i mottagare och bearbetas med rätt text, ljud,
format, kodning och programguide. Kanalen paketeras ihop med
andra kanaler i olika frekvenser eller så kallade muxar. Sedan
skickas kanalen iväg till kund via fiber eller koaxialkabel.
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UTSÄNDNING
Tv kanalen transporteras med innehållande program
via fibernät eller koaxialkabelnät till kund. Bäst är
att gräva ner kabeln så den är mer skyddad mot
väder och vind.

KABELNÄT
På områden där det är svårt att gräva, t.ex. i
skärgården kan både fiber och koaxialkabel hängas i
stolpar.

FIBERNÄT
Tv signalen fördelas upp i respektive bostadsområden till mindre nät.
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FASTIGHET
Tv signalen kommer fram till respektive hus där signalen fördelas till varje hushåll.
I FASTIGHET
På bilden nedanför är ett koaxialantennuttag och ett nätverksuttag. Båda fungerar för
kabel-tv.
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TV
LCD

Liquid Crystal Display (LCD) har flytande kristaller som rör på sig för att släppa in
ljus eller stängs när delar av bilden ska vara mörka. LCD skärmen har ljusrör bakom
panelen.
LED

Light Emitting Diode (LED). En LED TV är
egentligen en sorts LCD TV. Skillnaden mellan
en LED LCD och en LCD är att en TV med LED
har lampor i ramen eller bakom panelen vilket gör
att LED har skarpare kontraster än LCD. Denna
typ av TV har en låg energiförbrukning.
QLED

Quantitum dot light-emitting och är likadant som en LED och LCD tv men har ett
lager med quantitum dot inbygt som är den stora skillnaden. Det är bara Samsung om
använder sig av QLED.
OLED

Organic Light-Emitting Diode (OLED) har paneler som avger eget ljus när
elektricitet passerar. OLED ger bättre kvalité och har lägre energiförbrukning. De
flesta TV apparater använder sig av OLED.
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TV Upplösning och Smart-TV
HDTV

High Definition Television (HDTV) har högre upplösning än äldre TV-apparater. En
HDTV har alltid 720p eller 1080p medan äldre apparater hade upp till 625p.
4K-TV

4K (även kallad Ultra HD) har en mycket större upplösning än HDTV och börjar bli
vanligare I TV skärmar. En vanlig HD skärm är minst 720p medans en ultra HD
skärm använder 4096p. Det användes först på biografer, men blev allt billigare med
tiden så TV marknaden och kunde släppa skärmar med mycket klarare bild.
SMART-TV

En smart-TV fungerar som en helt vanlig TV-apparat förutom att den använder sig
också av internet som du kan koppla till dit nätverk du tar hemma. Så medan du tittar
på dina vanliga program så kan du också titta dina mejl, surfa på nätet och lyssna på
musik, allt via din TV utan att behöva några tillbehör. Du kan även titta på populära
streaming tjänster så som Netflix, HBO Max, Disney+, Youtube, Viaplay och
mycket mer, man kan även ladda ner appar till TV:n som finns i TV:ns appbutik. Du
kan även dela din telefon eller dator skärm till TV:n om du är kopplad till samma
internet.
CHROMECAST

Genom att koppla en Chromecast till trådlöst hemnätverk och till TV:n genom en
HDMI (som kommer med Chromecasten) kan du spela upp ljud och bild från en
telefon eller en dator. Du kan även dela din telefon eller dator skärm via en
Chromecast till din TV.
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FJÄRRKONTROLLEN
 Plus och minus-knapparna; Höja och sänka volymen och
bläddra kanaler på den andra.
 AUDIO; Ändrar språket på programmet du ser på (om det
finns möjlighet till det)
 Bild på en ruta med prickar i; Ändrar språket på textningen av
programmet.
 RETURN; Återvänder tillbaka till föregående inställningar
eller kanaler man sett på tidigare.
 GUIDE ELLER EPG; Visar programlista där man ser vilka
program kommer på vilken kanal och när.
 DIGITAL/ANALOG; Byter mellan analoga och digitala kanaler.
 SOURCE; Högst upp till vänster, där kan man byta källa från TV till t.ex. HDMI
där man kan koppla en box eller Chromecast.
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INSTÄLLNINGAR
Första gången man startar upp den nya TV:n kommer det upp grundinställningar som
man måste göra före man kan börja se på TV. Instruktioner för hur man gör står på
skärmen så det är bara att följa dem. Fler inställningar kan göras efteråt, då går man
till menyn för inställningar och justerar de inställningarna man vill. Exempel på
inställningar man kan ändra på är språk, bildläge och nätverksinställningar.
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KANALSÖKNING
Olika TV apparater fungerar på olika sätt. Kanalsökning är en av de första sakerna
man gör när man sätter igång sin nya TV, och man får ofta instruktioner på skärmen
om hur man ska göra. Men om man ska göra en kanalsökning vid ett senare tillfälle
så måste man först gå till inställningarna för sin TV. Efter det är det olika för olika
apparater. Ibland kan det vara så lätt att det finns något som heter kanalsökning som
man ska välja. Det kan också vara så att det inte heter kanalsökning, det finns ofta en
beskrivning på vad inställningarna gör så då får man leta sig fram tills man hittar en
inställning som gör det man vill. På bilden ovanför finns kanalsökningen under
automatinställningar.
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KANALSORTERING
På de flesta TV apparaterna kan man sortera sina favoritkanaler och lägga dem i
valfri ordning eller i en skild kanallista. Detta gör man under digitala inställningar.
En nackdel med att göra en egen kanalsortering så kan det hända att kanaler inte
kommer fram i din egen kanallista om vi från MCA sätter in en ny kanal i utbudet.
Det kan också hända att någon annan kanal kanske slutar fungera på grund av det, då
måste man göra en kanalsökning för att lösa det.
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CA MODUL OCH DIGITALKORT
Man kan hyra ett programkort med grundutbudet och så kan man prenumerera på
olika kanalpaket. Denna lägger man in på baksidan av sin TV, men kortet går även
att läggas direkt in i en del boxar.
Att lägga in kortet i TV:n har många fördelar:
 Bara en fjärrkontroll
 Behövs ingen digitalbox
 Enkel att använda

INSPELNING
På de flesta moderna TV-apparaterna kan man spela in
program som sparas på ett USB.
För att det ska funka måste du aktivera ditt USB/extern
hårddisk första gången du använder det, och det måste ha
minst 32 GB minne. Det går även bra med en extern
hårddisk för att få en större kapacitet/minne.
För att spela in ett program går du till programguiden på
din TV och väljer programmet du vill spela in.
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KANALUTBUD
När man först skaffar en TV så har man oftast ett grundutbud med några kanaler,
men om du vill ha fler kanaler så kan man skaffa programkort från MCA. Då kan
man välja mellan olika kanalpaket, t.ex. om man vill ha fler film- eller sportkanaler. I
vissa kanalpaket på programkortet ingår även möjlighet till play tjänsterna online.

MCA:s nät
Om du är ansluten till MCA får du tillräckligt med bredband för HDTV. Du kan ha
flera TV-apparater med samma grundutbud i samma hushåll för endast en kostnad.
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