UP/DOWNLINK, jaargang 2011, nummer 11
Voorwoord
11 September 2011. De wereld kijkt
terug naar het drama tien jaar geleden
in New York met de Twin Towers.
Dankzij satellieten ging het nieuws
vliegensvlug de wereld over.
Het is echter ook de dag dat het elfde
nummer van UP/DOWNLINK van 2011
uitkomt. Veel nieuws zoals over het
schotelverbod, 3D-brilvrije-tv's en 3Dbrillen, CD pakt cardshare aan, einde
Irdeto, nieuws van de IFA-Berlijn,
Lilliput-tv, aanval CD en TVV, de
nieuwe AZ Me en nog veel meer!
Gerard en Hans.

Inhoudsopgave
p 1: kanalennieuws;
p 4: schotelverbod of niet?;
p 5: lenzen plakken (Dimenco), einde 3D-bril?
(bijdrage Jeroen);
p 7: DreamUp, aanpak cardshare door Canal Digitaal;
p 10: satelliet zoek, HBO komt naar NL, HDMI-CEC;
p 12: CD stopt met Irdeto, UDH, Tooway;
p 13: IFA-Berlijn;
p 15: 3D schadelijk;
p 16: clip 3D-bril;
p 17: Lilliput;
p 18: CD ziet kansen, levenslang bij TV Vlaanderen;
p 19: OpenPLi voor VU+Solo en Uno;
p 20: schotelverwarming, Shoutcast.

Kanalennieuws
Allereerst een rectificatie op nummer 10:
• RTL8 HD zit uiteraard op 23,5 oost en niet op 19 oost (typefout);
• de zender Belsat zou geen Poolse zender maar een Wit-Russische zijn. Bij
KingOfSat staat als land 'Polen' maar het lettertype op de site van deze zender doet
meer Russisch aan.

Dan een radiozender die niet via de satelliet te ontvangen is maar toch wel bijzonder. Ook
niet via FM maar via AM en in november ook via de kortegolf (SW). Het gaat om KBC
Radio.
Op haar site kondigde KBC aan per vrijdag 19 februari via 531 Mhz op de middengolf te
gaan testen. In Duitsland (Burg) is een licentie gegeven:
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KBC heeft een adres in Ede:

Niet vreemd daar KBC is een samenwerkingsverband van 'opgerolde illegale projecten'...
Bron: Radiovisie.
Meer kanalennieuws:
• Sky UK: nieuwe frequentie voor MGM HD (15 augustus, 28 oost);
• Sky UK: nieuwe frequentie voor de muziekzenders Flava, Bliss, Scuzz, Dance
Nation, NME en The Vault. Voor filmzenders True Movies 1 en 2 en True
Entertainment. Ook voor de kinderzenders Tiny Pop (idem +1), Pop en Popgirl
(idem +1), (18 augustus, , 11307 V, 28 oost);

•

Sky Italia: test van 3D (20 augustus, Hotbird);

•

Somaliland National TV start (23 augustus, Hotbird);

•

Sky UK: nieuwe frequentie voor Sky Living en Comedy Central (27 augustus, 28
oost, eerst even op 12148 H, later op 12188 H);
het Spaanse kanaal Elette verdween (28 augustus, Astra 19 oost);
de 3D promo op 9 oost verdween (29 augustus);

•
•
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•

Sky UK: nieuwe frequentie voor The Active Channel (fta, sport, 31 augustus, 28
oost);

•

Austriasat bracht de Oostenrijkse hd-vesie van Kabeleins, ProSieben, Sat1 en
Puls4 op Astra 19 (1 september, 11671 H). Alleen Puls4 HD is (voorlopig? Nu nog
enkel test) fta;

•

ook koopkanalen gaan over naar HD. Op 1 september was het zo ver voor de
Duitse zenders HSE, QVC en Sonnenklar (Astra 19, fta);

•
•

Amerikaanse zenders van AFN en het Pentagon verlieten de Hotbird (1 september);
Digital+: het Spaanse Boomerang heet nu Cartoonito (Astra 19 oost);

•

Digital+: Spaanse variant van Baby TV gestart (1 september, Astra 19 oost);
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•

WDR test met een zender zowel sd als hd uit om het verschil te laten zien (1
september, Astra 19 oost, fta). Naam van de zender: 'WDR Test B';

•

Canal Digitaal (en TV Vlaanderen e.a.): National Geographic voor NL zendt in sd
voortaan hetzelfde programma uit als in hd;

•
•

Sky UK: nieuwe frequentie voor 'E! Entertainment' (2 september, 28 oost);
Sky UK: nieuwe frequentie voor Movies 24, 24+ en Universal Channel UK (5
september, 28 oost);
Sky UK: Cartoon Network HD is begonnen met testen (8 september, 28 oost);
Canal Digitaal bracht 9 september plots TV Oranje op Astra 23 oost (in mpeg-4).
Gedurende 24 uur te ontvangen. Op termijn wordt de uitzending op Astra 19 oost
gestopt. Liefhebbers moeten dan een 'hd-receiver' hebben voor deze sd-zender.
Nieuw in de kanalenlijst Hans: een boeket 'man/vrouw' met de belangrijkste
Nederlandse en buitenlandse speciale zenders voor mannen en vrouwen.

•
•

•

Bovenstaande mutaties (en meer, behalve 9/9), zijn verwerkt in de 'Kanalenlijst Hans'.
De laatste editie is van 8 september 2011.
Deze lijst is beschikbaar op de volgende manieren:
• downloaden van de bestanden (voor Enigma-1 en Enigma-2) via de site van De
Transponder, de forums van PLi of Sat4All en dan overzetten met een edittor
(bijvoorbeeld Dreamset, hier zijn de lijsten mee gemaakt);
• Enigma-1 kan vaak ook via de software-update als je PLi gebruikt;
• Enigma-2 kan via de software-update als je OPENPLi versie V2.1 gebruikt en de
lijst al eerder er in hebt gezet (anders via Menu/Instellingen/Applicaties/Settings
downloaden). NB: wel eerst oudere/andere lijst verwijderen! NB2: check op de site
van PLi of een software-update veilig is (groen vinkje);
• Enigma-2 is ook beschikbaar bij ViX: steeds te downloaden, de nieuwe lijst komt
mee als er een software-update van het ViX-image is (niet dagelijks, onregelmatig).
Schotelverbod of niet..?
Vrijheid is een groot goed. Dus ook de vrijheid kennis te nemen van allerlei informatie. Via
internet of media. Satelliettelevisie speelt een belangrijke rol. Niet vreemd dus dat in
landen waar de vrijheid wordt onderdrukt men schotels wil weigeren. Turkmenistan is zo'n
land. Het land kent enkel staatstelevisie.
In deze ex-Sovjet-republiek stelt het staatshoofd dat schotels het uitzicht van de
gebouwen verstoren. Helemaal verbieden doet Goerbangoely Berdymoekhamedov de
schotels nog net niet... twee à drie per gebouw is het maximum.
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Bron: De Morgen.
EU-lidstaten hebben zich verbonden aan de uitvoering van het EVRM (Europees Verdrag
van de Rechten van de Mens). In artikel 10 van dat verdrag staat de vrijheid van
meningsuiting. Een aantal nationale rechters heeft artikel 10 EVRM al gebruikt om
schotelbezitters te beschermen.
In Zweden ging een inwoner na een verbod naar het EU-Hof in Straatsburg. Dit Hof heeft
nu volgen TotaalTV voor het eerst het hebben van een schotel getoetst aan artikel 10
EVRM. De uitslag: een schotelverbod mag niet! Verhuurders (o.a. woningcorporaties)
kunnen dus een net opgehangen schotel (geen gevaar voor omgeving) niet meer
weigeren.
Bron: TotaalTV. Door het bericht lijkt het een recent uitspraak. Wij hebben deze niet
gevonden. Wel een al veel eerder gedane uitspraak uit 2008. Het betrof een echtpaar uit
Irak dat in Stockholm woonde. Dit echtpaar kreeg van het Hof gelijk: schending van artikel
10 EVRM. Zaaknummer 23883/06.

Deel van de uitspraak toen:

Lenzen plakken
Dit is de titel van een interview met Maarten Tobias (32), mede-eigenaar van het bedrijf
Dimenco. Dit bedrijf maakt als het ware 3D-schermen die op 2D-schermen worden
'geplakt'. Door deze lens is een 3D-beeld dan zonder bril in een hoek van 150 graden
goed te bekijken.
Vooralsnog een prijzige techniek. Tobias verwacht dat het product binnen drie jaar voor de
consumentenmarkt klaar is.
Bron: Elsevier, 20 augustus 2011.
Einde 3D-bril?
In het artikel hiervoor over Dimenco wordt gesproken over een bril-vrije 3D-tv. Is het al
zover? Deskundige Jeroen mailde ons de volgende bijdrage. Hij stelt dat in ieder geval
Philips de lens van Dimenco gebruikt.
“Op de IFA 2011 waren er 2 grote displays te zien waarmee je 3D zonder bril kunt kijken:
bij Philips en bij Toshiba.
Van Philips is het zeker dat ze een lens van Dimenco hebben gebruikt, van Toshiba is het
niet zeker maar wel waarschijnlijk. Bij Toshiba mocht je er namelijk niet dichtbij komen, en
ook geen foto's maken.
Beide merken gebruiken een "quad full HD" scherm, d.w.z. 3840 pixels bij 2160 lijnen.
Toshiba zet daar een 3D lens voor die 9 views maakt, d.w.z. als je voor het scherm
beweegt dan zie je 9 verschillende perspectieven op de scene. Per view
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heb je dan een resolutie van 1280 pixels x 720 lijnen = HD.
Philips gebruikt een lens die (ongeveer) 5 views maakt, met per view ongeveer 1717
pixels x 966 lijnen = bijna full HD.
De lens bestaat uit allemaal (bijna) verticale strepen, het zijn dus kleine cylinder lenzen
(lenticular). Elke streep van de lens vergroot de pixels (van de display) die er onder liggen,
zodanig dat je als je vanaf een bepaalde plaats kijkt bepaalde pixels vergroot ziet, en
andere pixels niet kunt zien. De pixels die je wel ziet vormen een "view", en het is zo
ontworpen dat een view op je linker oog valt en een andere view op je rechter oog. De
pixels worden zo berekend en gehusseld dat de pixels die bij 1 view horen ook samen 1
beeld (van lagere resolutie) vormen, en dat dan 5 of 9 keer.
Waarom moeten er zoveel views zijn ? Je hebt toch maar 2 ogen, dus 2 views is toch
genoeg? Ja, maar die ogen zitten maar 6 cm uit elkaar. Dus op 6 cm afstand moet de 3D
TV een linker en een rechter view produceren. Als je dan je hoofd 6cm naar links beweegt

dan ziet je rechter oog een linker view, en vice versa. Door het maken van meer views, die
ook iets dichter bij elkaar staan dan 6 cm, bereik je dat je je hoofd niet meer zo extreem
stil hoeft te houden. Een bijkomstig voordeel is dat er "motion parallax" ontstaat: door je
hoofd te bewegen kun je achter een voorwerp langs kijken. Bij gewone 3D bestaat dat
niet. In principe zou je op elk moment maar 2 views voor 2 ogen nodig hebben. De rest is
verspild, maar het gaat wel ten koste van de resolutie.
Die views repeteren (in "cones"), d.w.z. als je een flinke stap naar links of naar rechts doet
dan zie je weer dezelfde perspectieven. Op die manier kunnen meerdere mensen tegelijk
in 3D zien. Bij Toshiba waren er zo 5 plaatsen waar je een goed beeld had, bij Philips
waren dat er veel meer. Toshiba had 3 stoelen geplaatst waar je op moest gaan zitten voor
een goed beeld. Philips had een indicator onder in beeld gemaakt, als je daar 1 lijn (niet 2)
zag, dan stond je op een van de vele goede plaatsen. Mensen die ze beide gezien hebben
vinden dat het beeld van Philips beter was, en ook veel beter dan de versie van Philips op
de IFA van 2010 (hetzelfde quad full HD scherm, maar met 15 views, dus maar ca.
990 pixels x 557 lijnen resolutie).
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Toshiba belooft dat ze de lens uitschakelbaar gaan maken, zodat je in 2D mode een quad
full HD display hebt, maar ze hebben dat niet laten zien.
Philips heeft op de IFA gedemonstreerd dat hun 2D beeld zonder dat ook al goed genoeg
is. Toshiba belooft ook in december 2011 al met deze display op de markt te komen, met
een verwachte prijs van € 7.999,-. Dat lijkt duur, maar bedenk wel dat er nog helemaal
geen quad full HD TV's te koop zijn. Philips heeft nog steeds geen product aangekondigd.
Is dit het nou, het einde van de 3D bril ? Toshiba denkt van wel, ze hebben er zelfs een
"gooi je 3D bril weg" logo voor bedacht. Maar zo simpel is het niet. Ten eerste, het is veel
duurder. Ten tweede, de resolutie is in het algemeen iets of veel lager dan full HD. Voor
objecten die ver voor of achter het scherm liggen is de scherpte zelfs nog een stuk lager.
Ten derde, er worden maar 2 views uitgezonden, wat er meer nodig is moet worden
bijgemaakt. Dat kost veel rekenkracht en het is niet perfect. Ten vierde, je moet redelijk stil
zitten. Als je met 1 oog over de grens van een viewing cone beweegt dan worden links en
rechts verwisseld en zie je pseudo stereo (de diepte is achterstevoren). Je moet dus een
goede zitplaats reserveren.
Met een 3D bril heb je een heleboel van die problemen niet. En je kunt die 3D TV nu
kopen.”
Tot zover de bijdrage van Jeroen. Reacties via specials@detransponder.nl
DreamUp
Een bekend programma om te flashen is DreamUp. Je kunt je receiver via het interne inetwerk verbinden maar ook met behulp van de aloude RS232-kabel. Over deze laatste
optie gaat dit item.
DreamUp is gratis te downloaden via de site van DreamMultiMedia. Daar staat:

Voor alle type receivers. Op zich klopt dat wel maar... deze versie (1.3.3.7) kan helaas niet
goed overweg als de receiver via de compoort (rs232-poort) verbonden is. Als je dus een
pc (desktop) hebt met een compoort gebruik dan een oudere versie (1.3.3 of nog oudere):

Modernere pc's en laptops hebben geen compoort/RS232-poort meer. Zij gebruiken via
een usb-poort een usb/rs232-converter. Voor dit type is versie 1.3.3.7 wel geschikt.
CD gaat cardshare aanpakken
Op vrijdag 19 augustus verscheen op de site van Tweakers.net het bericht dat Canal
Digitaal cardsharing aan het aanpakken is. Er zouden al zo'n vijftig kaarten zijn
uitgeschakeld.
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CD zou een bedrijf hebben ingeschakeld om aanbieders van cardsharing op te sporen. De
methode is niet helemaal duidelijk. De redactie van Tweakers.net werd meegedeeld dat
het zou gaan om “de backdoor in het cc-camsysteem.”
Gebruikers van uitgevallen kaarten gaan dan bellen naar CD en krijgen als antwoord dat
hun kaart is uitgeschakeld wegens gebruik in strijd met de regels (delen met derden is
verboden). De beller wordt dan gevraagd alsnog een legaal abonnement te nemen.
Ook gebruikers van kaarten waar enkel de publieke zenders op te ontvangen zijn worden
uitgeschakeld. Doel is te kijken welke kaarten nog in gebruik zijn en... de bellers te
overtuigen een groter abonnement te nemen. Canal Digitaal Webcare gaf op internet de
volgende reden: “Het gaat om kaarten waarvan we inderdaad niet kunnen achterhalen of
deze kaarten wel degelijk in gebruik zijn omdat de eigenaren niet bereikbaar zijn op de bij
ons bekende adressen en waarvan we geen contacthistorie zien over de afgelopen jaren.
Het uitschakelen van deze kaarten is de laatste stap van vele bij het achterhalen of deze
kaarten in gebruik zijn.”
Volg de discussie onder andere via Sat4All of onder het Tweakers.net-bericht en lees de
discussie. De backdoor van cc-cam zou volgens enkele lezers dan gescand moeten
worden op een server maar scannen van iemand ip-adres is een verboden handeling
(hacken). De meeste reacties keuren de methode van CD af.
De actie van CD werd tegenover de redactie van TotaalTV bevestigd. Inclusief het op
zwart zetten van de STB NL-kaarten.
De Piratenpartij heeft aangifte gedaan tegen (de handelwijze van) Canal Digitaal. De partij
ziet de handelwijze van CD als computervredebreuk en wil dat de politie hier tegen
optreedt.
Samir Allioui, partijleider (zie foto), vindt het tot slot ook geen goede zaak dat kijkers naar
cardsharing worden gedreven omdat abonnementen alleen te koop zijn in het land waar
men woont. Hij stelt: “De virtuele grenzen binnen Europa, maar ook binnen Nederland,
moeten als een Berlijnse muur kapotgeslagen worden.”
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Volgens Michel (moderator Sat4All) is het artikel op Tweakers.net gebaseerd op een intern
memo van Canal Digitaal. Op 29 augustus schreef Michel:
“Canaldigitaal zou dus volgens eigen zeggen daadwerkelijk een bedrijf opdracht hebben
gegeven om gebruik te maken van een backdoor in CCcam, om zo kaartnummers en
daarmee privégegevens van de kaarteigenaren te achterhalen.
Daarmee maakt Canaldigitaal zich als opdrachtgever strafbaar (WVS art. 138ab lid 1) en
schuldig aan computervredebreuk.
Zouden leden waarvan de kaart daadwerkelijk is uitgeschakeld 'vanwege een schending
van de algemene voorwaarden' zich a.u.b. per ommegaand bij mij willen melden?
Wij hebben overigens Canaldigitaal wederom om een reactie gevraagd, maar weer blijft
het vooralsnog heel erg stil aan de overkant. ”
Het interne CD-memo staat ook op het Sat4All-forum afgedrukt (29 augustus, middag).
Iets eerder gaf Michel zijn mening over cardsharing en over de actie van Canal Digitaal:
“Ik denk dat iedereen het er wel over eens is dat CanalDigitaal mensen die cardsharing
aanbieden keihard, binnen het bij wet toelaatbare, aan mag pakken.
Als ze echter zelf een misdrijf plegen door in te (laten) breken op gesloten
computernetwerken, vervalt dat recht per direct.”
Op 30 augustus heeft Michel een gesprek gehad met René Tensen van Canal Digitaal. Hij
doet verslag op Sat4All. Kort samengevat: CD zoekt de commerciële aanbieders van
cardsharing, niet de 'huis-tuin-keuken-gebruikers'. Er worden geen poorten gescand maar
men biedt zich als klant aan. Er zijn geen woningen binnen bezocht.
Reactie Michel: als dit laatste niet het geval is, hoe komt men dan aan de nummers van de
kaart? Hij ziet twee opties, citaat:
“1. Door fysiek in een huis of pand binnen te treden en de kaart fysiek ter hand te nemen
en het nummer op te schrijven.
2. Door in te breken op een gesloten computersysteem. Of men dat nu zelf doet, of een
derde partij dat doet, doet niet ter zake. Het 'bewijs' is dan wederrechtelijk verkregen en
houdt voor een Nederlandse rechtbank nooit stand. Daar zal men namelijk wel precies uit
moeten leggen hoe men het bewijs exact heeft vergaard en dan wordt het gegarandeerd
ongeldig verklaard.”
De heer Tensen wilde hier niet op reageren.
Hoe CD de opsporing dus ter hand neemt (of heeft genomen) is niet helder. Michel geeft
op het Sat4All-forum wel 'handige tips' hoe een actie van CD niet zal slagen... allemaal
hypothetisch natuurlijk (30 augustus, avond).
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Gezocht: satelliet
Rusland is contact met de Express-AM4-satelliet kwijt. Dit meldde De Volkskrant 18
augustus.
De satelliet werd die dag vanaf de basis Baikonoer door de Russische Federale
Ruimtevaartorganisatie gelanceerd met een Protom-M-raket. Kort na de lancering ging er
iets fout in de hoogste trap van de raket.
De Express-AM4 is gebouwd als een krachtige communicatiesatelliet.

HBO komt naar NL
De Amerikaanse kwaliteitsprovider HBO gaat zich waarschijnlijk ook specifiek op
Nederland richten. Dit meldt De Volkskrant. Of Canal Digitaal de HBO-zenders gaat
brengen is nog niet bekend.

HDMI-CEC voor Linux-receivers
Waar staat HDMI CEC voor? HDMI is de bekende kabel en CEC staat voor Consumer
Electronics Control.
Kort samengevat komt het er op neer dat pin 13 in de modernere hdmi-kabels wordt
gebruikt om te communiceren tussen aangesloten apparaten. Deze moeten daar wel voor
geschikt zijn en te programmeren zijn.
Voorbeeld: de dvd-speler geeft via de hdmi-kabel aan de tv het commando van standby af
te gaan en de hdmi-ingang te openen om een dvd af te spelen.
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Diverse merken hebben hdmi-cec al omarmd, zoals Samsung, Sharp, Sony, Toshiba,
Onkyo, LG, Panasonic, JVC, Philips en Mitsubishi. Maar zoals gebruikelijk voeren ze weer
niet allemaal dezelfde taal... De hdmi-organisatie tracht wel uniformiteit in te voeren, onder
andere door het hanteren van een nieuw logo.

Ook sommige linux-receivers kunnen met het juiste image overweg met hdmi-cec. Zo ook
de combinatie VU+DUO en ET's (ETxxxx) met OPENPLi... maar nog geen Dreambox. Op
een vraag op het DMM-forum geeft een werknemer/ontwikkelaar aan dat het op de 'todolijst' staat.

13 Augustus en later zal deze nog verder worden gefine-tuned. Zie de forums voor de
laatste ontwikkelingen, het gaat snel!
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Bronnen o.a.: Avblog, HDMI-organisatie, Pli-forum (NL) of Pli-forum (Engels, resultaten).
CD stopt met Irdeto
Volgens TotaalTV zal Canal Digitaal binnenkort stoppen met de Irdeto-codering. CD wil al
een tijd van het gehackte Irdeto af. Daarom werden nieuwe zenders al niet meer voorzien
van deze codering. Klanten werden zo gepusht naar Mediaguard-3.
Gevolg is dat oude satellietontvangers met een interne Irdeto-cam voor het zenderpakket
van CD onbruikbaar zijn. CD wil deze gebruikers terwille zijn met omruil naar een nieuwe
hd-ontvanger en nieuw abonnement.

Na HD... UHD!
Ultra High Definition, ook wel Super Hi-Vision, 7680 bij 4320 pixels. Zestien keer beter dan
hd. Combineer dat met een 22.2 geluidsspoor en bent er 'echt bij'...
Sharp en NHK (Japan) zijn er mee bezig en verwachten de eerste live-uitzending in 2020.
Maar de BBC kan daar niet op wachten: volgend jaar zijn de Olympische Spelen in
Londen. Uitzenden zal men in sd, hd en 3D. De openingsceremonie en het sprintnummer
willen de Britten in ieder geval opnemen in UHD.
Dit jaar oefende de BBC al met 3D tijdens Wimbledon (uitgezonden via BBC HD). Met
UHD is ook al getest. De beelden van de OS zullen op drie grote beeldschermen aan het
publiek vertoond worden (Bradford, Glasgow en Londen). Daar lijkt het dan alsof je in het
sportstadion zit.
Bron: Tweakers.net en The Guardian.

Tooway, internet via de satelliet
Regelmatig schrijft Sat4All-moderator een review over een nieuw product. Eind augustus
ging zijn review over internet via de satelliet via Tooway.
Lees de bijzonder mooit gemaakte review en bekijk de demofilm via deze link.
Kort samengevat: internet met een vrij normale (stevige) schotel maar wel speciale lnb
(Buc genaamd): voor tweeweg- verkeer zit er behalve een ontvangsteenheid ook een
zender in. Gericht op 9 oost en gebruik makend van de Ka-band. Niet geschikt voor
normale (rtv) satellietontvangst.
De downloadsnelheid kan tot 10 Mbps gaan en de upload tot 4. Snel maar toch wat trager
dan verwacht want het moet immers de afstand aarde/satelliet twee keer afleggen..!
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IFA Berlijn
De Internationale Funkausstellung (IFA) vond van 2 tot 7 september in Berlijn plaats.

Vele fabrikanten toonden nieuwe modellen. Teveel op hier op te noemen en daarom
beperken we ons tot enkele bijzonderheden.
Philips toonde de nieuwe reeks 21:9-3d-tv's en de in het vorige nummer al aangekondigde
16:9 3D-tv's. Beide toestellen zijn er in een actieve (3D Max-technologie) en passieve
variant (Easy 3D genoemd).
Bij de cinema-21:9 gaat het om een 58 inch 'platinum' actief en 50 inch 'gold' passief
toestel. Het actieve platinumtoestel heeft een resolutie van 2560 x 1080 pixels. De
snelheid kan oplopen tot 1200 Hz. De uitvoering is met Ambilight Spectra 3. De passieve
gold-variant heeft Ambilight Spectra 2.
Bron: Tweakers.net. En 3DTVMagazine.
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De Max- en Easy-technologie is ook beschikbaar in de 16:9-variant (9000 serie).
De volgende foto van de Philips-stand kregen we van Jeroen (dank):

De vraag is niet of maar wie het eerste komt met een 3D-brilvrije-tv. Volgens Tweakers.net
zou dat Toshiba wel eens kunnen zijn. 3DTVMagazine stelt: december 2011.
Op de IFA presenteerde dit merk een type genaamd Regza ZL2. Het beeldscherm heeft
3840 x 2160 pixels. Zie het Tweakers-testfilmpje. Volgens de verslaggever zijn er nog wat
'haken en ogen' aan de techniek. Deze zal dus nog wat verbeterd moten worden. De prijs
is nog aan de hoge kant: 8.000 euro... Maar zoals het er naar uit ziet is Toshiba de heren
van Dimenco voor (zie eerder in dit nummer en in nummer 10).

Volgens Sharp is er behoefte aan nog groter. Daarom brengt deze fabrikant dit jaar een 60
inch en zelfs een 80 inch tv uit. Volgens Tweakers.net zal de prijs van de 60 inch onder de
1.700 euro blijven.
Maar Sharp houdt ook van klein. Een 20 inch draagbare full-hd tv. Deze wordt gevoed
door een accu die twee uur mee gaat. De stream wordt door wireless hdmi gestuurd.
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Ook was er nieuws van LG op de IFA. Deze fabrikant toonde een passieve 3D-tv met full
led backlight in de nanotechnologie. De tv kan daardoor superdun worden gemaakt.
Tweakers.net kon de LW980s testen.

LG liet ook een supergrote 72 inch tv zien, de LZ9900.
3DTVMagazine bracht een samenvatting van het belangrijkste IFA-Berlijn-nieuws.
Nog een tip: type op Google de volgende trefwoorden in: 'philips ifa 2011 highlights
youtube'. Philips heeft aardige promofilmpjes gemaakt.

3D kan schadelijk zijn
Zaterdag 3 september was een van de items in het VARA-programma 'Kassa!' het kijken
naar 3D en de effecten daarvan. Op de site van 'Kassa!' werd het programma zo
aangekondigd:

De uitzending ging inderdaad in op het verstoren van het evenwichtsorgaan in de
hersenen met als gevolg hoofdpijn, duizeligheid en misselijk worden. Er was een test
gedaan in de Cinemec-bioscoop te Ede. Wetenschappelijke analyse door VU-hoogleraar
Jelte Bos.
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Na het zien van een film liet hij de kijkers over een blalkje lopen. Maar liefst 3/4 bleek
stabieler te zijn. Bos adviseert mensen die na het kijken van een 3D-film last hebben van
instabiliteit dan ook even niet auto te rijden.

Gepensioneerd Officier van Justitie Koos Spee vertelde in de uitzending dat het verboden
is te rijden onder invloed van een stof. Kijken naar 3D valt niet onder een stof.
Vervolgens liet men de ontwikkeling zien in spelletjes en werd verteld dat de eerste brilvrije
3D-tv al op de markt was.
Onderzoeker/neurowetenschapper Hans van der Steen vertelde over het gevaar van
kijken door kinderen. Tot 6 à 7 jaar leren de hersenen nog het beeld van het linker en
rechter oog samen te voegen. Kijken naar 3D verstoort dit proces.

En zoals gebruikelijk laat de VARA altijd een Tweede Kamerlid aanschuiven. Deze keer
Linda Voortman van GroenLinks. Zij begon te stellen nog nooit van het probleem voor de
uitzending gehoord te hebben (...) en pleitte voor een sticker op de verpakking (...) en zou
minister Schippers van Volksgezondheid vragen gaan stellen. Waarvan akte.

De hele uitzending is te zien bij UitzendingGemist, bijvoorbeeld via deze link.
Clip 3D-bril
Passieve 3D brillen zijn lichter dan de actieve en dus comfortabeler. Als je een bril draagt
voor veraf zet je de grotere 3D-bril over je eigen. Maar heb je een passieve LG 3D-tv dan
is er een simpelere oplossing: een 3D-clip-on-bril.
Bijkomend voordeeltje: ook te gebruiken als zonnebril. Duur zijn ze niet; voor een tientje al
bij Bol te koop.
Bron: 3DTVMagazine.
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Universele 3D-bril: Full HD 3D Glasses Initiative
Heeft de actieve bril nog wel toekomst naast de ontwikkeling van bril-vrije tv's en
goedkope passieve brillen? Een aantal fabrikanten denkt van wel maar ziet ook in dat
samenwerking sterker maakt. Eerder vormden Samsung, Sony en Panasonic al een
alliantie. Recent hebben Philips, Sharp en Toshiba bekend gemaakt zich daar bij aan te
sluiten.
Bron: 3DTVMagazine.

Lilliput
Schermen van 37, 42, 47 inch leken eens groot maar de fabrikanten maken steeds
grotere. Toch zijn er consumenten die juist een kleiner scherm zoeken. Voor in de camping
of om iets af te regelen in een werkplaats. Hoe kleiner... hoe duurder blijkt.
Een van de leden van De Transponder is op jacht gegaan naar een klein 10-inch scherm
met een goede prijs/kwaliteit-verhouding. Hij kwam uit op de 'Lilliput'. Een 10” toestel dat
werkt op 12V (adapter 220/230). Weliswaar net geen full hd (1024 x 600) maar strak
plaatje (een pixelgrootte van 0,2 mm geeft op 10 inch een geweldig resultaat). De Lilliput is
voorzien van hdmi, vdi, vga, composiet en audio-ingangen met de daarbij behorende
kabels.

Wil je dit toestel aanschaffen lees dan de volgende tip van Rob. Het is raadzaam even te
zoeken naar een goedkope aanbieder. Rob vond er een in Nederland. Inclusief
verzendkosten was deze Lilliput daar € 256,- (€ 249,- + € 7,- verzendkosten). Via een
Amerikaanse site vond hij hetzelfde toestel voor $ 189,90 (ongeveer* € 130,-). Inclusief
verzendkosten zo'n 244 dollar (€ 160,-*). Aan de Nederlandse Douane moet nog btw
(belasting) betaald worden. Samen maakt dit dan ongeveer* € 190,- (of minder bij lagere
douanewaarde). Een verschil met NL van ongeveer € 66,-!
*USA-prijs afhankelijk van de wisselkoers dollar.
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CD ziet kansen...
Het instorten van de zendmast in Hoogersmilde (o.a. gebruikt voor Digitenne), het
verminderen van analoge tv-zenders door Ziggo, enzovoort. Canal Digitaal ziet hier zelf
kansen in en gaat gericht adverteren. Tot eind november zal er een promo met Kees Prins
in de hoofdrol te zien zijn. René Tensen (directeur bij CD) verklaart aan TotaalTV dat de
actie aanslaat. Het 'alles-in-1'-pakket met tv, internet en bellen al helemaal.
Klanten van Digitenne krijgen tot half oktober zelfs een overstapkorting van 150 euro. De
klantenoorlog is begonnen..!

Canal Digitaal is op haar site ook begonnen met een 'slimme quiz'. Bezoekers moeten
antwoord geven op interessante en moeilijke vragen. Iedere dag zijn er prijzen te winnen
van klein (gadgets) tot groot (3D-tv).

Levenslang (korting) met TVV
Ook TV Vlaanderen is met een grote actie begonnen. Indien men nu een abonnement
neemt op het Basic of Basic+ pakket dan krijgt men levenslang een korting van 50%. Niet
op deze abonnementen maar op de maandhuur van de set voor hdtv met recorder
(inclusief smardcard). Op deze levenslange korting nog een cashback van € 50,-.
De sethuur is dan geen € 7,95 maar € 3,95 per maand. Basic kost dan € 18,85 en Basic+
gaat € 23,85 kosten (exclusief prijsstijging op het abonnement).
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OPENPLi nu ook voor VU+ Solo en Uno
Mei 2010 bracht VU+ de Solo uit (prijs: rond € 230,-). Een jaar later de Uno (rond € 299,-).
Beide receivers worden sinds september ook door OPENPLi ondersteund met een image.

Wil je wat ervaringen lezen, kijk dan onder andere via deze link bij Sat4All.
AZ Me
Een andere goede en goedkope receiver zou wel eens de AZ Me kunnen zijn. Op de
clubdag van De Transponder (27 augustus) werd deze met trots gepresenteerd door
Ronnie. Ook op Sat4All prijst hij deze receiver aan en kunnen vragen gesteld worden. Een
folder is daar ook te downloaden (met een afbeelding van de receiver en technische
informatie).

Op de foto rechts zie je aan de linkerzijde de AZ Me met daarop de afstandsbediening en
daar achter de losse voeding. Aan de rechterzijde de AZBox met haar afstandsbediening.
Het verschil in grootte van zowel de receiver als de ab is goed te zien.
Voor de liefhebbers hier de binnenkant:

Opmerkelijk is dat de kaartlezer niet aan de voor- of achterkant maar aan de zijkant zit:

Dan onze bevindingen. Het was ons duidelijk dat de software nog niet helemaal af was.
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De AZ Me is dan ook nog niet te koop maar binnenkort wel (oktober?).
Geschatte prijs: € 250,-.
Dat de software nog niet uitontwikkeld was bleek onder meer uit de functietoetsen op de
afstandsbediening; deze bleken soms 'voor iets anders' te staan.
De layout van de Me op tv is even wennen maar is goed. Dat wennen komt onder andere
omdat wij (testers) werken met PLi en de Me draait op Neutrino (HD). Later ook op
Android.
De Me heeft een sterke processor en (flash)geheugen en werkt daardoor snel. Praktisch
alle video- en audio-codes kan deze receiver aan. Zie de folder.
Wat ook wennen is: de afstandsbediening. Deze is niet alleen kleiner dan die van de
AZBox maar de toetsen liggen ook dicht bij elkaar. Ook een 'dubbele ring' werkt niet
makkelijk, maar dat kan wennen. Als je echter geen kleine vingers hebt is de kans groot
dat je de verkeerde toets aanraakt (vooral in de dubbele ring). Overigens werkt de ab van
de AZBox ook op de Me is ons verteld.
Geen directe andere downloads maar via een omweg. Zo kan CCcam niet via het menu
gedownload worden maar moet op een andere manier geïnstalleerd worden. Deze
softcam werkt dan dus wel. De andere manier kan zijn via usb of door het handmatig
invoeren van een ip-download-adres. Voor een hobbyist te doen maar voor een gewone
consument zal dit lastig zijn.
Het valt niet te verwachten dat PLi deze receiver binnenkort zal ondersteunen.
Samengevat: een ontvanger met veel potentie tegen een schappelijke prijs. Als de
software uitontwikkeld is: de moeite waard.
Schotelverwarming
Na een natte zomer en slecht begin van de herfst straks een strenge winter? Met ijs- en
sneeuwafzetting op de schotel? Mogelijk is het verwarmen van je schotel dan iets. Als je
geld teveel hebt... Zie deze site waar dishheaters verkocht worden.
Er zijn sets voor elleptische- en offset-schotels. En voor wie de schotel alleen niet
voldoende vindt: ook lnb's met ingebouwde verwarming zijn te koop.

Er zijn sets voor schotels tot 3,8 meter (Alaska..?). Bescherming tot -25 C bewezen.
Shoutcast gefixt
In een ver verleden hebben we al eens geschreven over Shoutcast. Een te downloaden
applicatie om live diverse radiostreams van internet via je receiver te beluisteren.
Onlangs is er een en ander in de broncode verandert. Het team van OPENPLi heeft dit
recent (9/9) weer gefixt. Volgens beheerder Milo werkt Shoutcast nu ook beter. Hij schrijft
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op het PLi-forum: “Shoutcast heeft er ook voor gezorgd dat de "picload" in enigma2 nu een
beetje acceptabele code begint te worden. Hij decodeert nu weer ruim 30% sneller (ofwel,
is in 2/3 van de tijd klaar), gebruikt de helft minder RAM, en hangt zich niet meer op als
een plaatje niet gedecodeerd kan worden.”
Een eerste test gedaan bevestigt de werking.
Slotwoord
Nummer 11 is volbracht... op naar nummer 12! Mail je bijdrage of reacties gerust. Indien
bruikbaar doen we er zeker iets mee.
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