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Voorafje
Maart roert zijn staart. Vorst en zon, sneeuw en regen. De schotel moet er maar tegen
kunnen. In dit nummer hebben we producten beschreven op basis van Teflon en nanotechnologie die de ontvangst kunnen verbeteren. Maar zie hieronder de weer gevarieerde
inhoudsopgave. Fijne paasdagen! De redactie.
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(Kanalen)nieuws en wijzigingen vanaf 26 februari 2013
In deze rubriek altijd na algemeen nieuws een opsomming van belangrijkste gewijzigde
zenders van de satellieten Astra 19, 23 en 28 en de Hotbird.

Algemeen:







ESA heeft een belangrijke stap gezet in het Galileo-project. Met vier Galileosatellieten is een grondpositie exact bepaald. Twee werden in oktober 2011
gelanceerd, de andere twee in 2012. GPS zal dan wellicht beter verlopen dan via het
huidige Amerikaanse systeem. Op 12 maart was de eerste test vanuit ESA ESTEC in
Noordwijk. Met een precisie van 10 tot 15 meter. Er komen meer satellieten zodat de
nauwkeurigheid zal toenemen. Het systeem zal eind 2014 operationeel moeten zijn.

Zie hier voor meer info;
GoedTV zou eind maart stoppen met uitzendingen. Deze goededoelenzender was
o.a. via Caiway, UPC en Ziggo in het digitale pakket te bekijken;

De BBC stopt met BBC HD. Deze zender wordt vervangen door BBC Two HD.
Mogelijke datum: 26 maart;
6,4 miljoen digitale kijkers. Dat is de stand in het vierde kwartaal 2012. Een stijging
van ‘slechts’ 1,8% (voorspeld was 8,5%). In volgorde van grootte: Ziggo, KPN, UPC
en Canal Digitaal. Deze laatste haalde 12% van de digitale tv-markt (10% van de
totale markt inclusief analoog). Bron: Telecompaper;



De Consumentenbond heeft de verschillen tussen analoog en digitaal op een rijtje
gezet en waar je op moet letten. Zie hier op de speciale site van de bond. Met video.




Schlagerhölle RMN. Een nieuwe Duitse schlager-radiozender, fta te ontvangen;
(01/03) EBRU TV, een Duitstalige lifestyle/nieuwszender met Turks tintje, fta;

Astra 19 oost:
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(14/03) testbeeld van de (Oostenrijkse) zender Folx TV (fta). Deze zal 15 april
starten. Of dan een codering ingaat is niet bekend;



de zenders Een en Canvas zullen medio maart stoppen in mpeg-2 op 12721H. Een
looptekst verwijst naar Canal Digitaal. Op dezelfde frequentie zitten deze zenders al
in mpeg-4.

Astra 23 oost:


(09/03) Smichov en Telka zijn Tsjechische zenders, gecodeerd.

Astra 28 oost:


(23/02) een nieuwe frequentie voor kijkers naar de Indiase zenders ATN Bangla,
Channel i, PTV Prima, Samaa en OHTV.
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Hotbird 13 oost:



(05/03) Universal HD (Polen), diverse Formule-1-zenders (Sky Italia), code. Voor
zolang het duurt…;
(15/03) de Kurdische zender ASO Sat is fta te ontvangen;

Reacties van lezers
UP/DOWNLINK 2013-2 gaf ons de volgende reacties.
Peter kocht voor zijn VU+Duo ook een Sundtek DVB-C usb-tuner. Hij installeerde deze zoals
in 2013-2 beschreven. Het beeld gaf echter wat freezes. Maar er was een oplossing: reboot.
Hij schreef: “Wanneer ik de decoder een harde reset geef (uit en terug aanschakelen) werkt
het prima zonder een enkele 'freeze'. Alleen blijft het vervelend dat wanneer je schakelt
tussen DVB-C en -S en dan terug naar DVB-C je de tuner opnieuw moet activeren (via
menu). Ik heb dat commentaar op verschillende plekken terug gelezen op het web maar nog
geen concrete oplossing gezien.” Als iemand een oplossing voor Peter heeft: e-mail het.
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Reacties van lezers - 2
Ook los van de UP/DOWNLINK 2013-2 komen er reacties van lezers binnen. Zo ontvingen
we een bericht van Dolf Doddema over de app Remotestreamconvert. Zie verderop.
Ronald vroeg informatie hoe OSCam te installeren op een DM500HD met OpenPLi 1.0.
OSCam is niet als plugin te vinden en flashen naar een ander image lukt hem niet. OSCam:
daar hebben wij te weinig kennis van. We hebben hem verwezen naar de presentatie van
Ferrarisat op de open dag van De Transponder. We betwijfelen echter of OSCam met PLi
1.0 te installeren is. Eerst upgraden naar een nieuwe versie lijkt ons de eerste stap.
Jan uit Vlaanderen verblijft vaak in Cabanas (zuid Portugal, N37°0.8’37.1” W7°36’4.4”) en wil
Astra 19 en 23 oost ontvangen. Hij vraagt wat hier voor nodig is. We hebben hem een
uitvoerig antwoord gemaild. Zo is daar voor Astra 23 oost een schotel van 1,10 meter nodig.
Wij adviseerden een Triax 110 cm en Inverto Ultra Black lnb. En tevens een winkel in zijn
buurt. Met voorbeeldfoto’s en skew-instellingen wensten wij Jan succes met afregelen. Hij
zou het ons laten weten.

Terugschakel-probleem radio naar tv gefixt
Een aantal gebruikers merkten op dat het van radio naar tv schakelen (via de toetsen
daarvoor op de afstandsbediening) niet meer lukte. OpenPLi heeft dit probleem inmiddels
onderkend en gefixt.

‘Philips’ 4K-ultrahd-tv volgend jaar verwacht
Volgens Tweakers.net zal TPV in september een Philips ultra-hd-tv presenteren op de IFAbeurs in Berlijn. Naar verwacht zal dit toestel (9000-serie) dan in 2014 voor de consument op
de markt komen.
Het zal echter nog een hele klus zijn. Men experimenteert nog volop aan zowel de behuizing
en het formaat (60 inch of meer) als de software voor beeldverwerking en 4k-upscaling.
Overigens verwachten fabrikanten dit jaar 2,6 miljoen tv’s met de 4K-technologie te
verkopen. Dat is 40 keer meer dan vorig jaar. Bron: Tweakers.net.

Laser-lnb
Het goed, nee: supergoed, uitrichten van een lnb op een (mono)rail kan nog veel
signaalwinst opleveren. Op de satclubdag in Apeldoorn had een van de hobbyisten in de
huls een laserpen gemonteerd. Zo kon hij zijn mega-installatie goed afregelen.
Even later vonden we op het Fieltshopforum een hobbyist die hetzelfde gedaan had.
Hij schrijft: “Laser lnb ?? Ja hier is ie dan !!
Omdat ik mijn Triax 78 (4 lnb's 28.5/19.2/13/5E) wilde vervangen door een Funke FA99 met
lnb's voor 28.5/23.5/19.2/13 E , heb die laatste eerst in de tuin opgesteld en van een multirail
voorzien.
Omdat de gekozen multirail (ronde gebogen staaf) het toelaat dat de lnb houders naar voor
en naar achter kunnen kantelen is het lastig om de lnb houders precies op de focus lijn te
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richten. De signaalsterkte geeft hier niet direct uitsluitsel over.
De grote laser pointer die ik eerst gebruikte om het focus punt te bepalen, zou ik daarvoor
kunnen gebruiken maar dat betekent telkens klem losdraaien en lnb/laser wisselen.

Daarom heb ik als proef een oude Humax twin lnb van zijn omhulsel ontdaan en in het hart
van de golfpijp, midden door de antenne en achterdeksel een gaatje (2 mm) geboord en
achterop een kleine laser pointer gemonteerd. Uiteraard precies uitgelijnd op de markering
gemaakt op de schotel met de grote laser.

Was nog even spannend wat het satellietsignaal doet in combinatie met de laserstraal,
daarom eerst getest met een oude FTA-ontvanger.
Deze gaf gewoon beeld en vertoonde geen rare verschijnselen, laser aan of uit maakte niets
uit, dus mijn Openbox F-500 er aan en afstellen maar.
De verkregen S/N waardes van de 0.7 dB lnb zijn niet al te hoog, misschien ook door het 2
mm gaatje in de antenne strip achterin de lnb.
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Als de lnb te dicht bij de schotel staat en je kantelt hem achterover blijft de signaalsterkte
over een afstand van ± 25 cm (spot op de schotel) haast onveranderd.
Dit waarschijnlijk omdat de focus afstand langer wordt, lnb naar achter was de oplossing.
Omdat de diepte-instelling met die Humax lnb bijna niet mogelijk is ga ik die kleine
laserpointer achter een kleine platte Inverto lnb maken met een langere golfpijp.”
Het uiteindelijke resultaat:

Naschift redactie: We hebben sterk het vermoeden dat Trust (de schrijver van het verhaal)
niet helemaal op de hoogte is. Als we de Fuba-schotel van hem bekijken ontstaat de indruk
dat hij de laserpunt in midden van zijn schotel richt. Echter het brandpunt van een offset
schotel ligt zowat op 40 % van de onderzijde van een offset schotel. Alleen bij een Primefocusschotel ligt hij in het midden. Zie ook hier met afbeelding Sprietje. Reacties welkom!
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Druppelprobleem
Inverto lnb’s zijn kwalitatief goed. De smalle (23mm) versie biedt vaak uitkomst als er
meerdere lnb’s dicht tegen elkaar staan op een rail. Een nadeel: bij regen blijven de druppels
vaak te lang op de kop te staan waardoor er signaalverlies optreedt. Ook de schotel zelf kan
een oorzaak zijn van signaalverlies. Inverto heeft nu een verbeterde versie, hier het item
verderop in dit nummer. Eerst nog de regen.
Zelf hebben we het signaalverlies bij regen met een andere cilindrische lnb (Megasat) ook
gemerkt. Na verwijderen druppels ging het signaal omhoog (BBC HD van 14,2 naar 15,4 dB
op een Wavefrontier T55). Let wel: dit is geen wetenschappelijk onderzoek maar een
simpele test geweest! Wij zijn dan ook benieuwd naar jullie ervaringen.
Een optimaal gladde droge schotel waarvan de parabool exact is zal 100% juiste reflectie
geven. Als een schotel wat aanslag krijgt en nat wordt kunnen er grote druppels op gevormd
worden. Deze grote druppels gaan als lenzen werken reflecteren alle kanten uit en niet de
juiste..!
Neem als voorbeeld een auto die goed in de was zit en super glad is; als die nat wordt
vormen zich hele kleine druppeltjes. Dat is bij de schotel ook zo naar mate hij gladder is. De
kleine druppels (lees: lenzen) zullen veel minder afbuigen dus beter signaal (lees: iets meer
regenreserve. Maar een groter effect van de gladde schotel kan er voor zorgen dat 's winters
eventuele sneeuw er makkelijker afschuift.
Wat dus signaalverbetering geeft is het glad maken van de lnb(‘s) en schotel. Bijvoorbeeld
bespuiten van de lnb met waterproofspray (wat men normaal gebruikt voor kleding). Dit
voorkomt iets druppelvorming. Geen grote sprongen.
Beter is een ‘wondermiddel’ uit de nanotechnologie, Ultra-Ever Dry… zie bijvoorbeeld hier.
Helaas niet in een doe-het-zelf-supermarkt te koop.

We raakten enthousiast en hebben daarom nog een paar alternatieven bekeken:
- Producten van Aquaplan. De firma Aquaplan gemaild, het antwoord: “Aquaplan heeft een
aantal producten om metaal waterafstotend te maken. Alleen zijn deze producten zo dik
(bitumen) dat het ontvangst van uw satelliet daardoor heel slecht wordt.”;
- Een chemicus van Nuplex Resins gaf aan wat nodig is: “2 komponenten product die
isocyanaat uitharding heeft. Autoreparatie bedrijven hebben dat soort producten van Sikkens
en Sigma.”;
- Hierop verder gezocht en gevonden: Bio Protector Kunststof (firma homepage met video).
Deze firma verkoopt haar producten via Asterics. Hier kregen we het volgende advies: een
schotel die in gebruik is dient eerst grondig te worden gereinigd met Bioclean Polish. Daarna
kan de bescherming worden aangebracht, advies: Biocoat Metaal 2 in 1. Deze is zowel voor
metaal als kunststof (schotel en lnb) geschikt. Biocoat is op basis van nanotechnologie en
vergelijkbaar met Ultra-Ever Dry (het product uit de USA). Een flesje is goed voor 25 m2,
heel wat schotels, of je poetst er meteen je auto en die van je buren mee…;
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- Lakverzegeling. Dit is een methode gebruikt door professionele autopoetsers om autolak
als het ware af te sluiten voor vuil. Vaak op basis van Teflon of nanotechnologie. Denk aan
het merk Porzalack (dat 1-3 jaar op de auto blijft; afhankelijk hoe vaak deze door de
wasstraat gaat). Een schotel gaat niet door de wasstraat dus daar zal het meer dan drie jaar
goed op blijven. Duur spul maar het kan nog duurder: PPS Lakbescherming (een PFTE
lakverzegeling, zie demovideo). Met een tube voor twee auto’s kunnen zeer veel
schotels/lnb’s behandeld worden.
Porzalack (1 à 3 jaar), PPS (zeven jaar), Waxoyl (drie jaar garantie) en soortgelijke
producten worden alleen geleverd aan autopoetsbedrijven.

Dus op naar een professioneel poetsbedrijf. Daar een oude schotel schoon gemaakt (ontvet
St Marc en daarna de officiële methode van het product) en in vijf delen verdeeld: één
onbehandeld deel (foto: middelste), een deel Speedwax (linkboven), PPS (linksonder),
Porzalack (rechtboven) en Waxoyl (rechtsonder). Daarna wachten op een regenbui. De
resultaten enkele uren na de bui: Speedwax en Waxoyl lieten nog het meest druppels zien,
PPS was beter en Porzalack de minste druppels. Hoewel… het onbehandeld deel was ook
vrij droog… Trek je eigen conclusie…
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Inverto verbetert kop ‘Dielectric Single 23mm lnb’
Nu de Inverto Multiconnect. De oude uitvoering met de ‘puntneus’ had een kuiltje precies op
de neus. Als hij nat wordt kan in dat kuiltje makkelijk een grote waterdruppel gevormd
worden. Daar komt nog bij als de LNB nat wordt op de tapse wand van de voorkant van de
LNB, dit stuk is zeker 3 cm lang, en hier moeten de signalen ook door. Bedenk nu dat de
stralen precies van voren komen dan komen ze bij nat weer heel wat hindernissen tegen:
eerst die grote druppel in het kuiltje dan een lang traject door de schuine waterfilm. Dan blijft
er niet veel meer over om tv te kijken.
De oplossing is dan een cilindrische neus, waarschijnlijk zonder kuiltje, en die heet dan
Inverto Dielectric Lnb IDLB-TWNL24-MULTI-OPP.
PS: de Megasat en andere smalle lnb 's waren al direct uitgevoerd met een cilindrische neus.
Inverto heeft deze klacht dus ter harte genomen en heeft het model van de single 23mm-lnb
aangepast. Zie de afbeelding: oude en nieuwe lnb. De spitse kop is vervangen door een
meer cilinderachtige vorm.
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Wie ervaringen heeft met het nieuwe type: mail.

Zie hier een link naar de lnb op de site van Inverto. Zie hier nog commentaar van Sprietje en
de verdere discussie.
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Inverto brengt ‘Single Straight-feed 40mm LNB with embedded DiSEqC’
Inverto blijkt nog een nieuwe lnb gemaakt te hebben: een single lnb met ingebouwde
DiSEqC-switch. Zo kan een normale lnb verbonden worden met deze lnb zonder dat een
aparte switch nodig is.

De LNB is geschikt voor schotels rond 80 cm, aldus Inverto. Wellicht is als losse single lnb
een eco-vriendelijke te prefereren? Deze zou minder energie verbruiken. Ook te verkrijgen in
andere uitvoeringen (Quad en Quattro).

Verschillende koppen
Ter aanvulling op het druppelverhaal en de nieuwe lnb’s nog even een overzicht van
verschillende lnb-koppen.
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Van links naar rechts: de Inverto Multiconnect, de Mefasat LMB met smalle kop, de Alps LNB
(heeft dus ook een gaatje) en een ‘gewone’ LNB met grote kop.
Hier een opengewerkte feedhoorn van een Alps lnb:

Deze is hetzelfde als de Megasat lnb met smalle kop.
Zie ook onze special van 22 maart 2012 over het berekenen van lnb-afstanden bij een offsetschotel. Daar valt te lezen dat de Inverto Multiconnect lnb feethoorn duidelijk nog kleiner is.
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Alternatieve zender koppelen via ‘Remotestreamconvert’
Het kan voorkomen dat een zender ‘bezet’ is omdat je een opname maakt of kijkt naar een
zender via een andere transponder. Als je dan een tweede niet-sattuner hebt (kabel of een
remote tuner = tuner andere receiver in je netwerk) dan is het fijn als de receiver toch
automatisch overschakelt naar de zender die je wilde zien.
De oplossing kan zijn de applicatie ‘remotestreamconvert’. Te vinden via Menu/Applicaties/
Extensions:

In je kanalenlijst kan een alternatieve zender onder de zender worden gezet. Dus
bijvoorbeeld: onder Nederland 1 HD zet je Nederland 1 SD of Nederland 1 HD van de
kabeltuner.
Zie de link op het openpli-forum. De stappen daar omschreven zijn:
Download op je box 1 remotestreamconvert.
Ga dan naar zenders zoeken. Staat remotestreamcovert tussen. Klik die aan.

toets ip van remote [ box 2 ] box in.

Selecteer de boeketten, die van box 2 naar 1 wilt halen [dit kan ook andersom, dus ik kijk op
mijn 6500 zo op de tuners [cam]van de 9000].
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klik op download...
En kijk dan eens in je boeketten op box 1...
Je krijgt dan het boeket van de tweede receiver er bij. Echter… deze kan hetzelfde heten!
Zeker als je dezelfde kanalenlijst (HenkSat of Hans, etc.) gebruikt. De boeketten
overschrijven elkaar dan. Dat kan verholpen worden door hetzij in receiver 1 of receiver 2 het
boeket iets te hernoemen.
Met een editor kun je de zenders gaan schuiven als alternatief (van boeket receiver 2 naar
boeket receiver 1). Gebruiker Dolf Doddema mailde ons dat DreamSet als editor niet
geschikt is: als men zenders binnehaalt om te bewerken en weer terugstuurt gaat het mis
met de alternatieve zenders. Hij adviseert daarom DreamBoxEdit te gebruiken. Ook gaf hij
nog de volgende tips: “Nog een opmerking over autotimer: als je werkt met alternatieven met
als laatste alternatief een remote-stream, dan kan autotimer er voor kiezen om de remotestream te gebruiken als alle andere alternatieven niet beschikbaar zijn.
Als dan de timer de opname start en de remote box is niet beschikbaar (tuner ook bezet,
uitgeschakeld, enz.), krijg je zonder waarschuwing een mislukte opname.
Als je meer dan één remote-stream ontvanger bezit, is het niet zinvol om meer dan één
remote-stream als alternatief te gebruiken. Het is namelijk niet te controleren of de remote
beschikbaar is en zal dan ook altijd gekozen worden. Daarom moet er maar één remote
alternatief zijn (en altijd de laatste zijn).”
HD-streams kunnen wel eens haperen bij een zwak netwerk. Remotestreamconvert werkt
ook met een (auto)timer. Zelfs is het mogelijk met je kaart van receiver 1 zenders op receiver
2 te decoderen. Helemaal spannend zou het worden als receiver twee bij iemand anders
staat…

DAB+ per 1 september verplicht voor commerciële radio, regionalen volgen
De Nederlandse publieke omroepen zenden al digitaal via de ether uit. Per 1 september
komen daar de landelijke commerciële omroepen bij (538, Q Music, Sky Radio, SLAM!FM,
Radio Veronica, 100% NL, BNR Nieuwsradio en Sublime FM). Zij zijn dit volgens hun
uitzendvergunning verplicht. De techniek is DAB+. Een verbeterde vorm van DAB. Op 1
september zal nog niet in heel Nederland via DAB+ worden uitgezonden: 40% dekking in
2013 en 80% in 2014 is het streven.
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Analoge etherradio blijft zeker tot 2017 in de lucht. Voor DAB+ is natuurlijk weer een aparte
ontvanger nodig.
Bron: Tweakers.net. NB: volgens Emerce zal het november worden. De site van Radio en
TV Zenders in Nederland houdt het toch op 1 september.

ROOS, de organisatie voor regionale publieke omroepen, deelde mee dat ook deze
omroepen per 1 september in DAB+ beschikbaar willen zijn. Lokale omroepen zullen echter
vooralsnog niet volgen. Bron: Radio.nl.

Uitbreiding HbbTV tegengewerkt door kabelaars
HbbTV is voor schotelkijkers beschikbaar op Nederland 1, 2 en 3. Canal Digitaal geeft deze
dienst keurig door. Andere zenders blijven achter. Waar wacht men op? Volgens
‘Digitalekabeltelevisie.nl’ wordt de uitrol tegengehouden omdat kabelproviders UPC en Ziggo
niet echt willen meewerken. Digitenne (DVB-T) en enkele kleinere kabelaars geven het
HbbTV-signaal wel door.
Bron: Digitalekabeltelevisie.nl.

VU+ Player voor iPad en iPhone gratis te downloaden
TV-kijken via iPad, iPhone en iPod Touch is mogelijk met de VU+ Player app. Zie hier voor
meer informatie. En hier over de werking.
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Op dit moment gratis in de Apple-store maar voor hoe lang is niet bekend. De VU+player is
(nagenoeg) gelijk aan LiveDreambox en die is niet gratis (€ 6,99).

Om misverstanden te voorkomen: deze VU+Player werkt op een iPhone of iPad niet alleen in
combinatie met de VU+ ontvangers maar ook op elke andere Enigma-2 satellietontvangers
zoals de Xtrend, Dreambox, AZbox(OpenRSI), Maxdigital, XP1000, enzovoort.
Als men een receiver heeft met twee tuners, aangesloten op twin-lnb, dan is het mogelijk een
tuner te gebruiken om gewoon tv te kijken en de andere aan te sturen met de VU+Player.
Onafhankelijk kijken/zappen. De volgende drie stappen moeten dan doorlopen worden:
1: open Vu+Player voor Iphone/Ipad;
2: kies rechts bovenaan het logootje met de drie schuifjes;
3: kies bij ZAP-Mode: MultieTuner.

Sky UK gelooft in 3D
In een interview met Techradar heeft het hoofd van Sky UK 3D, John Cassy, vertrouwen in
de toekomst van deze zender en 3D uitgesproken. Geen angst voor 4K, het kan zelfs 3D
versterken.
In oktober 2010 begon Sky UK met 3D. Naar schatting kijken nu zo’n 400.000 huishoudens
naar deze zender. Een verdere groei naar 500.000 ligt in de verwachting.

Vooral als er grote evenementen of sportwedstrijden in 3D worden uitgezonden. Recent nog
de Formule 1. Ook natuurseries doen het goed. Zoals die met David Attenborough.
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Bril-vrije-3Dtv is geen kwestie van of maar van wanneer het gaat gebeuren stelt Cassy. Sky
UK wil altijd innovatief bezig zijn, ook op het gebied van 3D en 4K.

4K-testuitzending op Hispasat
Op de Hispasat (30 west) is sinds kort een testuitzending in 4K. Frequentie: 10810 H,
S2/8PSK, 29990 (of 30000) en ¾. Bij ons wel geluid maar geen beeld. Een huidige
ontvanger zal de uitzending kennelijk niet aan kunnen. Wel beeld? Meld het ons.

Volgens een bericht op een satforum zou het om één beeld gaan van 3840 x 2160 pixels.
Dus niet zoals op Eutelsat 16 oost om vier verschillende beelden die samen het 4K-beeld
vormen.

Russische satelliet geraakt door Chinees afval
Op 22 januari is een Russische onderzoekssatelliet geraakt door resten afkomstig van een
voormalige Chinese weersatelliet. Deze weersatelliet werd in 2007 door een raket vernietigd
maar restdelen zweefden nog in het ‘low earth orbit’ waar de Rus zich bevond. Deze is nu
niet meer bruikbaar.
Ruimteafval vormt een steeds groter probleem, onder andere voor het ISS.
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Bron: Tweakers.net (met animatievideo).

Zonnestoring
Nog een probleem in de ruimte: de zon. Deze kan storing geven als de satelliet waar onze
schotel naar ‘kijkt’ precies in een lijn staat met de zon. Dus: als de zon exact achter de
Clarckebelt staat. Dan staat deze gericht op de schotel. Door de reflectie naar de lnb kan
deze zelfs defect raken. We hebben op de satellietclub wel eens een verbrand exemplaar
gezien.
De zon staat twee keer per jaar voor ons gevaarlijk: februari/maart en september/oktober (in
een 20-dagen periode). De tijd van storing varieert van drie tot 22 minuten per dag.
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Op een site van SES kan een berekening worden gemaakt van een voorspelling waarbij men
de datums en tijden te zien krijgt. Let op bij invullen: een 80 cm schotel = 0 punt 8 (0.8 en
dus niet 0,8 of 80).
Hoe kleiner de schotel hoe meer kritische dagen. Dus 0.6 geeft meer dan 1.20 meter. Dit
heeft uiteraard te maken met de openingshoek van een schotel. Hoe kleiner de schotel hoe
groter de openingshoek, dus hoe langer de zon in kan stralen op de LNB. Hoe groter de
schotel hoe nadeliger het effect. Zelfs de kleur van de schotel kan van invloed zijn op de
reflectie.

Nederland 1 wordt NPO 1
De Nederlandse Publieke Omroep wil voor al haar media één logo hanteren: dat van NPO.
Daarom zullen de tv-zenders Nederland 1, 2 en 3 in de toekomst NPO 1, 2 en 3 gaan heten.
De radiozenders worden NPO Radio 1, enzovoort.
Er is kritiek op deze ‘ombouw’: in deze tijd van bezuinigen vinden vele het niet gepast om
hier veel geld aan uit te geven (de operatie kost ruim 1,5 ton). Toch zijn er ook geluiden van
begrip. De letters NPO zijn dan overal herkenbaar, bijvoorbeeld als app.

September 2013 is te vroeg maar een echte datum kan nog niet gegeven worden.
Bron: De Volkskrant, de NPO, NOS e.a. media. Achtergrond hier.

Reactie van de VPRO: in de gids blijven we Nederland 1, 2 en 3 hanteren.

Pseudo-Holographic display technologie
Het European Patent Office (EPO) heeft deze week het patent voor de Pseudo-Holographic
display technologie goedgekeurd. Het patent was aangevraagd door het Duitse bedrijf Sterrix
Technologies.
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Het patent beheerst een methode om 3D materiaal zichtbaar te maken zonder 3D-bril. De
technologie kan ook in LCD en OLED gebruikt worden.
Bron: 3DTV Magazine. En 3D-Display-info.

Bedraad en draadloos internet naar de tv: vele opties!
Veel moderne tv’s beschikken over SMART-tv of HbbTV. Een aansluiting op internet is dan
nodig. Ook blu-rayspelers en gamecomputers maken steeds vaker gebruik van internet.
Dus… moet er een verbinding tussen het internetmodem/router en deze apparatuur gelegd
worden. Dit kan zowel bedraad als draadloos. Over dit laatste heeft Transponderlid Rob een
leuke bijdrage geschreven.
Bedraad zijn er drie opties: een lange utp-kabel, een HomePlugsysteem of een korte utpkabel waarbij men het modem (+ router) verplaatst naar de tv. Dit laatste is mogelijk als de
provider via de kabel niet alleen DVB-C maar ook internet levert.
Onbedraad: wifi-sticks, WLAN-ontvangers (Wireless LAN) en de Wifi-bridge. Zie de bijdrage
hierna.

Hoe kan ik mijn satellietontvanger(draadloos) van Wifi voorzien
Met dit schrijven probeer ik enig zicht te geven voor hen die nog niet goed op de hoogte zijn
hoe een satellietontvanger draadloos met wifi om kan gaan.
Je kunt op verschillende manieren je satellietontvanger, maar ook andere apparaten zoals
TV, Blu-rayspeler etcetera draadloos met wifi laten werken.
Daarvoor kan gebruik gemaakt worden van een wifi-stick die je in een van de USB-poorten
plaatst. Ook kan het signaal verkregen worden door een draadloze WLAN-ontvanger die van
het wifi-signaal weer een bedraad signaal maakt. Van de draadloze WLAN-ontvanger, ook
Client of Bridge genoemd, worden in dit schrijven twee verschillende typen weergegeven en
van elk type wordt een korte omschrijving gegeven. Zo zijn er apparaten die als accessoire
uit de computerwereld komen. Dit zijn de Acces Points die ook als WLAN-ontvanger gebruikt
kunnen worden. Deze werken met een snellere data overdracht als de meeste eerder
genoemde wifi-sticks.
Daarnaast bestaan er ook WLAN-ontvangers die op zich zelf staan en speciaal ontwikkeld
zijn voor elektronische apparaten die van internet gebruik maken.
Allereerst de wifi-sticks. Dit kunnen sticks zijn die toestel gebonden zijn. Dit heeft te maken
dat in de betreffende satellietontvanger de juiste driver geïnstalleerd moet zijn om de stick te
laten werken. Ook zijn er sticks die kunnen werken als je de juiste driver alsnog installeert
op de satellietontvanger.
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Wil je gebruik maken van een wifi-stick dan is het altijd zaak om je vooraf goed op de hoogte
te stellen welke stick in aanmerking komt voor je satelliet ontvanger.
De stick wordt gebruiksklaar gemaakt door in het menu van de satellietontvanger de
gebruikersnaam en wachtwoord in te voeren. Een andere mogelijkheid is met de
meegeleverde cd via je pc het installatiewerk te doen.
Twee: een WLAN-ontvanger voortkomend als computeraccessoire. Hier wordt als
voorbeeld beschreven een Edimax 7428nS die sneller kan werken als de meeste wifisticks. De Edimax 7428nS kan max. tot 300 Mbps gaan en heeft vijf poorten. Dus naast je
satellietontvanger kan de tv en Blu-rayspeler etc. nog aangekoppeld worden. Zoals boven
beschreven maken deze apparaten van een Wifi-signaal weer een bedraad signaal. Om de
WLAN-ontvanger (client) met de router te laten communiceren moet deze vooraf ingesteld
worden. De client moet dus voorzien worden van de gebruikersnaam en type beveiliging
(wpa of wpa2) van de router waar hij later mee moet communiceren. Eveneens moet in de
client het wachtwoord worden ingevoerd anders zal de router de client nooit toelaten. Om dit
te realiseren wordt de client middels een UTP-kabel aan de pc gekoppeld. Door het invoeren
van een IP-adres en invullen van een gebruikersnaam en wachtwoord van de client wordt
toegang verkregen voor het invoeren van de gegevens. Hoe dit precies moet staat in de
handleiding van de client.

Een snellere installatie is mogelijk als de router ook over een WDS-functie beschikt. Zo ja
dan kun je van beide apparaten de WDS-knop twee seconden indrukken en de installatie is
gereed. Als hij eenmaal geïnstalleerd en aangesloten is werkt het automatisch (indien nodig).
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Dit geldt overigens voor alle drie de uitvoeringen. De prijsstelling van deze Edimax ligt tussen
de € 30,- en € 40,- (in huis, afhankelijk waar je bestelt).
Als laatste de Vonets voluit de Vonets Wifi Bridge Vap 11G. Deze WLAN-ontvanger is
speciaal ontwikkeld voor de satellietontvanger, spelcomputer, VoIP-telefoons etc. Deze is
wat compacter als de eerder genoemde Edimax 7428nS werkt met dezelfde maximale
snelheid als de meeste wifi-sticks (tot een max. van 150 Mbps) maar heeft maar één poort.
Dus elk apparaat wat voorzien moet worden van Wifi moet gebruikmaken van een
afzonderlijke Vonets WLAN-ontvanger. Doordat deze Vonets zo compact is wordt voor de
voeding gebruik gemaakt van een USB-stekker die in de satellietontvanger wordt gestoken
en daar zijn voeding van betrekt. Ook is het mogelijk om de Vonets te voeden met een
separate voeding tussen de 5 en 15 volt DC.

Voor het programmeren van de Vonets wordt gebruik gemaakt van een meegeleverde cd
waar een programmatje op staat wat je op je pc installeert. Het programma start je en dan
kan je op je scherm de gebruikersnaam en het wachtwoord van de router alsmede het type
van beveiliging invoeren.
De prijsstelling ligt ook tussen de € 30,- en € 40,- afhankelijk waar je bestelt.
Mogelijk dat u nu met bovenstaand schrijven een juiste keuze kan maken en dat het naar
behoren gaat werken. Succes!
Rob.

SES neemt Ka-band op 19 oost in gebruik
Het Luxemburgse SES heeft op Astra 19 oost de Ka-band ook voor tv- en radiozenders in
gebruik genomen. Helaas niet voor gewone consumenten te ontvangen: er is een speciale,
en dus weer dure, lnb voor nodig. Bron: TotaalTV.
De Ka-band wordt voornamelijk gebruikt voor data/internet-verkeer. Zo maakte SES bekend
dat een downloadsnelheid van 20 Mb/s mogelijk is. Ook voor feeds worden de frequenties in
de Ka-band veel gebruikt. Zo belasten ze de volle Ku-band niet.
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Philips (TPV) maakt ‘glazen tv’
Een uniek ontwerp: tv achter een vierkante glasplaat. De glasplaat is in feite het tv-meubel.
Philips (beter: TPV) brengt een 46- en 55-inch versie op de markt. Als de tv uit staat is de
glasplaat zwart. Onderdeel van de 2013 DesignLine.

Men kan de glasplaat aan de muur hangen of er schuin tegenaan zetten. Het toestel is
voorzien van Ambilight. Technisch: 1920 x 1080 pixels, 1400 Hz, actieve 3D. De 46 inch gaat
zo’n 2200 euro kosten. Het tv-scherm wordt met zeer sterke tape op de glasplaat geplakt.

Bron: Tweakers.net (met video, ook via YouTube). En TPVision.
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SPECIAL: URL-streams achterhalen en plaatsen in een kanalenlijst
Vaak besluiten we de UP/DOWNLINK met een (mini)special. Deze keer wijzen we er echter
alleen op. De special van Gerard telt immers ruim 30 pagina’s, teveel om hierna te plakken.
Maanden is er gewerkt aan het zoeken naar een goede methode om streams van radio- en
tv-zenders en webcams op een goede manier van een website te halen teneinde deze in een
kanalenlijst te zetten. In de Kanalenlijst Hans van 22 januari 2013 is voor het eerst een flink
aantal boeketten toegevoegd aan de rtv-boeketten. Binnenkort volgt nog een uitbreiding. In
eerste instantie door Gerard maar later als het goed is door jullie! Maak er je hobby van een
stream van internet te halen, te testen en deze ons te mailen. Hoe dit moet staat beschreven
in de special. Vele wegen leiden naar Rome… vele programma’s maken het destilleren van
een stream soms mogelijk. Soms… het blijkt engelengeduld.
Derhalve: warm aanbevolen de special ‘URL-streams achterhalen en plaatsen in een
kanalenlijst’, gelijktijdig met dit nummer en voor eeuwig op de site van De Transponder. Zo
kunnen we deze ook makkelijker actueel houden. Lees eens, wij zijn zeer benieuwd naar je
reactie!

Tot zover UP/DOWNLINK nummer 3 van dit jaar. Fijne paasdagen!
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