
 
 
Aanwezig: Hans, Philippe, Benny, Joseph, Geert, Michiel, Hubert & Jo 

Philippe zal zijn presentaties zoals gewoonlijk op de PCX portal zetten: www.petss.be/pcx 

De PCX website moeten we trouwens snel onder handen moeten nemen … ik denk dat we nergens nog een ouder 
ogende site kunnen vinden of dat we op zijn minst hard zullen moeten zoeken. Met wat jonge ideeën en een likje verf 
kunnen we er een leuke en informatieve site van maken. Alle ideeën en voorbeelden zijn welkom. 
 
Positie van de zon iedere middag om 12 uur – vraag van Hubert 

 https://www.youtube.com/watch?v=82p-DYgGFjI 
 http://scienceblogs.com/startswithabang/2009/08/26/why-our-analemma-looks-like-a/ 

 Leuke simulator: http://astro.unl.edu/naap/motion3/animations/sunmotions.html 
 
Dynamic mathematics for learning and teaching - https://www.geogebra.org/ - gebracht door Michiel. 

 Leuke driedimensionale:  http://mathworld.wolfram.com/AlgebraicSurface.html 

 http://www.wolframalpha.com/ 

 http://www.sympy.org/nl/ 

 http://vsauce.com/#/ 
 
Joseph gaf een overzicht van de presentaties die we van hem in de komende PCX info’s mogen verwachten. Het worden 
alvast nog leuke informatieve presentaties die tot heel wat diepgaande discussies zullen leiden. 

1. Our mathematical universe by Mag Tegmar, een rijke materie. 
2. Fysische en wiskundige constanten, gedeeltelijk een verlengstuk van onderwerp 1.  
3. Over infinity van  Brian Clegg - https://en.wikipedia.org/wiki/Brian_Clegg 
4. Werk Sachs over muziek - "Musicofilia: verhalen over muziek" 
5. Arduino, Rasberry pi en "design news". 
6. Python taal en de veelvuldige toepassingen. 

 
Volgende PCX info op 5 december in Wezembeek-Oppem. 

 Zaal reserveren  

 Walter verwittigen 
 
ToDo 

 Excel boek voor Hubert 
 
De Philips presentatie is confidentieel en wordt dus niet gedeeld.  
Hierbij wel een aantal zaken die ik vandaag vertelde: 

 AmbiLux in de nieuwste Philips sensatie.  Gewoon als zoekstring in YouTube intikken en je kunt verschillende 
filmpjes van het nieuwe paradepaartje bekijken. 

 HDR (High Dynamic Range) is na UHD (Ultra HD, 4K, 3840x2160) het nieuwe feature in beeldkwaliteit die door 
bijna alle merken ondersteund word.  Daarnaast speelt WCG (Wide Color Gamut) meer keuren dus 
(voornamelijk fluo kleuren) een bijna even grote rol. High end TV gaan de komende jaren dus met UHD sets die 
HDR en WCG ondersteunen. 

 Wat HDR is wordt in mensentaal uitgelegd op de site van Dolby Vision: 
http://www.dolby.com/us/en/technologies/dolby-vision.html 
En andere wat meer technische uitleg vindt u via volgende link: 
http://www.cnet.com/news/high-dynamic-range-dolby-vision-x-tended-dynamic-range-pro-and-beyond/ 

 Veel merken misbruiken de termen HDR Compatible, HDR support of HDR Ready om de klant de indruk te geven 
dat ze HDR kunnen weergeven.  Niets is echter minder waar, ze kunnen alleen HDR signalen aan de ingang 
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verwerken omdat de HDMI 2.0a standaard ondersteunen ze kunnen het echter, jammerlijk genoeg, niet 
weergeven.  
Hier een korte uitleg over HDMI 2.1a: http://www.cnet.com/news/what-is-hdmi-2-0a/ 

 Ook de term “Local Dimming” wordt veel misbruikt door er superlatieven aan toe te voegen zoals “Local 
Dimming Pro” of “Local Dimming Ultra”.  Deze laatste termen staan meestal voor de echte local dimming 
technologie waarbij de “Local Dimming” een straatversie van het feature wordt die alleen maar iets lijkt maar 
verder niets is.  Een display met echte local dimming maakt gebruik van een full array LED backlicht waarbij je de 
lichtsterkte van de verschillende LED zones (er kunnen meerdere LED’s in een zone zitten) kunt dimmen or 
versterken kunnen worden. Het dimmen heb je nodig om dieper zwart te maken en het versterken heb je nodig 
om lokaal 1000nit door het LCD glas te persen. Op deze site vind je een uitleg met wat plaatjes: 
http://www.avsforum.com/forum/166-lcd-flat-panel-displays/1665714-full-array-local-dimming-s-all-about-
zones.html 

 Verder hebben alleen Philips en Sony Android sets op de Europese markt, Sharp zou er eentje in de US hebben 
maar die heb ik nog nergens kunnen kopen. In 2016 komen er meer. 

 
Zaken aansturen met de Raspery Pi 

 Hierbij alvast een mooi artikel betreffende doe het zelf domotica 
http://tweakers.net/reviews/3911/doe-het-zelf-domotica-het-nieuwe-tweaken.html 

 De oplossing die het bovenstaande artikel speciaal onze aandacht trok was de combi van de Raspberry Pi en de 
UniPi uitbreidingskaart.  Meer info vindt u op http://unipi.technology/ 

 Naast de basis UniPi kun je nog 8 extra uitbreidingsborden toevoegen met extra relais of extra analoge IO 
poorten.  Meer info op http://unipi.technology/product-category/extension-modules/ 
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Om af te sluiten nog de foto’s van de dag met dank aan Geert & Hans … wie goed zoekt kan Hans vinden  
 

 
 

 



 
 

 
 

Nota: Opmerkingen, correcties of vragen mag je sturen naar jo.vandale@gmail.com 


