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Tot niet zo lang geleden dacht ik dat 
HDTV technologie niets meer was dan een 
uitbreiding van een bestaande technologie. 
Uitzendingen in het 16:9 formaat zijn 
al geruime tijd te vinden en kunnen net 
zo eenvoudig worden bekeken met een 
standaard 4:3 formaat TV als met een 
breedbeeld TV. Met andere woorden: 16:9 
uitzendingen zijn backwards compatibel met 
4:3 uitzendingen. Ik dacht dus dat bij HDTV 
uitzendingen het beeld niet alleen breder 
worde, maar dat ook het aantal beeldlijnen 
verdubbelt.

De eerste schok kreeg ik een paar jaar 
geleden ten TELE-satelliet de eerste HDTV 
satellietontvanger introduceerde: het was 
een standaard MPEG-2 signaal hoewel 
een standaard ontvanger geen beeld kon 
leveren. Daarna gebeurde er geruime tijd 
niets. Uiteindelijk, in onze laatste uitgave, 
rapporteerde TELE-satelliet dat een nieuwe 
compressiemethode, namelijk MPEG-4 (ook 
bekend als H-264) werd geïntroduceerd, 
net als een nieuwe modulatiemethode met 
de naam DVB-S2.

  Alsof dat nog niet genoeg was, ontdekten 
we ook dat HDTV uitzendingen voor een 
deel zullen gaan werken met FEC waarden 
waarvan nooit eerder gehoord was: namelijk 
9/10 en 8/9. Van deze waarden wist ik van 
het bestaan niet af. Kijk maar eens in het 
menu van je satellietontvanger of in de 
software toepassing van j satelliet PC kaart, 
niet alleen zul je geen FEC van 9/10 vinden, 
je kunt deze ook niet handmatig instellen. 

Deze nieuwe FEC waardes kwamen voor 
ons zowel als voor SatcoDX als een totale 
verrassing – hun software herkent ze niet. 
Toen de software oorspronkelijk ontwikkeld 
werd, werd verondersteld dat altijd alleen 
de bekende FEC waarden gebruikt zouden 
worden. er zijn nooit indicaties geweest dat 
er ooit andere zouden komen. Natuurlijk 
zijn de programmeurs van SatcoDX op het 
moment druk bezig de code te herschrijven 
zodat ook deze codes getoond kunnen 
worden. Wat een puinhoop!

Het lijkt erop dat we een totaal nieuwe 
HDTV uitzendstandaard gaan krijgen voor 
iedere mogelijke parameter. Het komt 
allemaal wel tamelijk plotseling. Het lijkt me 
wel een standaard die wordt ontwikkeld door 

ingenieurs. Als de politiek erop één of andere 
manier bij betrokken was geweest, zou 
deze nieuwe HDTV standaard wel backward 
compatibel zijn. Zo ging het namelijk wel 
bij de ontwikkeling van de kleuren TV: de 
oude zwart/wit televisies konden de nieuwe 
kleurensignalen makkelijk aan. Zo ging 
het ook bij de geboorte van stereo geluid: 
mono systemen konden makkelijk stereo 
uitzendingen weergeven. Alleen met de 
verschijning van digitale technologie werkt 
backward compatibiliteit niet meer. 

En nu met HDTV hebben we opnieuw 
te maken met een nieuwe techniek die op 
geen enkele manier backward compatibel 
is. Afhankelijk van je gezichtspunt kun je 
dit goed of slecht vinden. Het is in ieder 
geval wel een goede zaak dat HDTV het 
beste uit deze nieuwe technologie haalt; er 
zijn nauwelijks compromissen. Wat er niet 
zo goed aan is, is dat de consument nu een 
totaal nieuwe uitrusting moeten aanschaffen 
– van een nieuwe HDTV televisie tot een 
nieuwe HDTV satellietontvanger. 

Nu ik erover nadenk: waar dit gegeven 
fabrikanten blij maakt, het maakt ons als 
magazine ook blij. Er ligt nu een berg werk 
in het verschiet om al deze nieuwe units te 
testen zodat U, de lezer, in staat bent om 
de juiste beslissingen te nemen over wat te 
kopen. Met dat in gedachten, lang leve deze 
splinternieuwe techniek!

Groeten,  
Alexander Wiese

P.S. Mijn favoriete radiostation van deze 
maand is “The Voice” op THOR 2,3 (359.2E), 
11.293 GHz, 24500, A-PID 654. Behalve in 
de ochtenduren, wanneer er teveel gepraat 
wordt, rockt dit station de rest van de dag 
– het houdt je beslist wakker! 
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