BMR in afgeronde kast
Inleiding
Om defractie aan de (scherpe) randen van een luidsprekerkast of frontplaat minder hoorbaar te maken, kunnen we
de betreffende luidspreker uit het midden van het front plaatsen (Olson) en/of de randen sterk afronden. Bij de LS1
van Grimm Audio is de kast afgerond met een straal van 8 cm. Laten we dat hier ook maar eens doen. Er zijn nog
wel een paar stukken afgekeurd geëxtrudeerde aluminium zijkanten te vinden en anders kan een kartonnen koker of
plastic dakgoot dienst doen.
Sinds enige tijd ben ik BMR luidsprekers op het spoor. Dat zijn vlakke speakers die een zeer brede afstraling
hebben tot de hoogste frequenties.

Vooronderzoek: de Balanced Mode Radiator (BMR)
In het document: https://www.by-rutgers.nl/PDFiles/BMR1%20wp_ovator_bmr.pdf is uiteengezet wat BMR is en wat
het oplevert. Ik heb zo’n donkerbruin vermoeden dat dit type speaker ook in de OmniwAve-opstelling zal werken.
Daarom besteed ik daar elders (document: ‘Rondstralende luidsprekers..... ) reeds aandacht aan.
Voorbeelden van in de handel zijnde losse luidspreker-units:
https://www.by-rutgers.nl/PDFiles/BMR2%20TEL-DS-TEBM35C10-4.pdf (36 mm,
10 watt, $13,-)
Minder fraai:

https://www.by-rutgers.nl/PDFiles/BMR4%20TEL-DS-TEBM65C20F-4.pdf (68 mm,
30 watt, 14 euro)

De fraaie:

https://www.by-rutgers.nl/PDFiles/BMR5%20TEL-DS-TEBM46C20N-4B-2.pdf (50 mm,
20 watt, $18,-)

Kennelijk moet je de vlakke conus toch niet te groot kiezen!
Een hele rits van die dingen is te vinden bij Cotswold Sound Systems:
(j.visor@btinternet.com tel.: +44 (0) 7557 922871)
http://www.cotswoldsoundsystems.com/models.htm waarvan de BMR56XE N4R de mooiste is.
Hieronder nog een aantal verhelderende figuren:

Een voorbeeld van Teufel met een dome tweeter in
het midden. Of dit een echte BMR is, betwijfel ik.

Uit de Cambridge Audio hoek:

Cambridge Audio brengt fraaie boxjes: de MINX MIN 12 in de handel. Ze zijn nog geen 8 x 8 x 8 cm groot! Als je het
doekje er afhaalt, kom je een gemeen randje
tegen! Ik denk dat dat er af moet.
Ik heb er twee laten komen voor minder dan 120
euro!!
Luisterproef
Een korte luisterproef met die dingen op mijn
MFB-systeem toont een mooi ruimtelijk stereobeeld waarvan de plaatsing minder scherp is dan
met de circular arrays. Ik moet hier nog eens
goed naar luisteren.
Kennelijk koopt Cambridge Audio deze dingen in
bij Minx of is er een onderdeel van.
In een van de video’s op YouTube is de
binnenkant min of meer zichtbaar:

Wat er op het printje zit, is mij
nog niet duidelijk. Het luidsprekertje is kennelijk 4 Ω, althans
dat staat er op (4R0). Met de
ohmmeter meet ik vele megaOhm tussen de klemmen, dus
staat een van de condensatoren in serie met het geheel.
Achterop het boxje staat:
‘Impedance: 8 Ω compatible’….
Met een toongenerator en een
AC-voltmeter blijkt het ding te
resoneren op 260 Hz. Verder
naar beneden zit er een dip op 160 Hz om vervolgens op te lopen naar ‘oneindig’. De Q is behoorlijk groot: Op 260
Hz is de impedantie 50 Ω.

Op Youtube heb je altijd idioten die de boel kapot stoken. Het geeft ons de mogelijkheid om bevestigd te zien dat de
conusconstructie overeenkomt met het plaatje op de vorige pagina.
Open maken dan maar. Dat is met
de twee boven getoonde foto’s
niet zo moeilijk meer.
Op het speakertje staat: ‘Part
number:

‘TSCB-46-4R0’.
Op de zijkant van de magneet zit
een stikker met: TC27FNPH4-A02
SN:TC27 1607102.
De resonantie los in de hand komt
op 200 Hz bij 37 Ω. De impedantie
bij 16 kHz is ~8 Ω, dus de spreekspoel-zelf-inductie zal zo’n 40 µH
zijn. Het hele uiterlijk lijkt verdacht
veel op de TEBM46C20N-4B (50
mm) van Tectonic Elements ltd
(zie eerder) van nog geen $20.

Verder onderzoek
In een veel later stadium (bij het ombouwen naar een jampotje) bleek er ijzervijlsel in de luchtspleet van de magneet
gekomen te zijn. Deze speakers zijn niet vuil-dicht zoals de Philips luidsprekers. Dat verlangt dus zorgvuldig werken
als er staal verspaand wordt! Er zat maar een ding op: het juk openknippen om het ijzervijlsel te verwijderen. Dat gaf
de mogelijkheid van het maken van foto’s:

De min 12 was geprepareerd om op een 330 ml jampot
te monteren. Toen bleek dat er ijzervijlsel in de luchtspleet zat, is de magneet gescheiden van de motor door domweg de 10 steunen van het plastic juk door te knippen met een fijn kniptangetje.
Rechtsboven hebben we zicht op het ‘contragewichtje’ (zacht rubber) in het midden van de conus om het bending
wave mechanisme te bewerkstelligen. Linksonder is te zien dat ereen koperen kortsluitring is gemonteerd. De plaat
daarop (met een kleinere diameter) is waarschijnlijk voor een meer homogeen veld. De uitslag van de kleine conus
is groot! Rechtsonder is het gewraakte ijzervijlsel te zien.
Na het verwijderen daarvan is het juk domweg gelijmd met 3-S-lijm en montagekit.

Meten aan de minx min12
Eerst werd gevoeld en geluisterd of er geen resonanties optreden. De achterkant vertoont uitslag tussen 300 Hz en

1 kHz. Het hele kastje trilt wel wat, maar er zitten geen pieken in. Vervolgens is met roze ruis gekeken hoe het met
de frequentiekarakteristiek staat onder twee omstandigheden: met de achterkant staande op de vloer (linksboven))
zoals door Cambridge in een applicatie (tegen de muur) wordt voorgesteld en ‘los in de hand’ (rechtsboven).
Tegen-de-wand is dus niet zo fraai als los-in-de-hand. Dat komt goed uit voor het gebruik als OmniwAve speaker (ik
kom daar uitgebreid op terug). Dit is toch erg mooi!
Het correctiefilter in de MINX MIN 12 is als volgt:
De zelfinductie is ‘een bosje draad’ op een stukje trafoblik met
krimpkous er omheen. De resonantie komt op ~4 kHz met de
3,8 µF er overheen, zodat de zelfinductie 0,5 mH zal zijn.
De 150 µF zorgt dan voor een high pass op 132 Hz tov 8 Ω.
Om misverstanden te voorkomen: het kastje is niet van
aluminium dat strak gelakt is, zoals op YouTube verteld wordt,
maar van plastic (ABS?). Prima.

Links een simulatie van het correctiefilter.
De MIX MIN 12 fungeert aardig als bolstraler. Het
kastje is kubus-vormig (8 x 8 x 8 cm) dus is dat
niet zo vreemd. Dat versterkt bij mij het vermoeden dat hij goed in een OmniwAve opstelling zou
passen. Derhalve heb ik ze, met de conus naar
beneden, een meter boven mijn huidige luidsprekers (circulaire array) gehangen om te zien of het
er op ging lijken. Om te voorkomen dat ik de luidsprekertjes zou opblazen, stond er 40 µF mee in
serie. Het toegevoerde signaal bevatte het hele
spectrum en stond in fase met de arrays. The
sweet spot is weg (als je rondloopt) maar het
maakt op de luister-plaats weinig uit!
De spreiding van het geluid werd nog sterker als
de conussen naar het plafond wezen, maar dan
trad er (soms) interferentie op en veranderde de
klank van de kerkklok in de Leidse opname van
Norbert Veel.

Globaal Ontwerp
Linkwitz schrijft uitgebreid over diffractie in: http://www.linkwitzlab.com/diffraction.htm Doe er je voordeel mee. Bruno
Putzeys en Eelco Grimm ontwierpen de LS1 en kwamen tot een kast met afrondingen met een grote straal. Laten
we die maar aanhouden bij deze kleinere kast:

Deze kast komt weer op de bestaande MFB-kast te staan zodat de breedte (28 cm) vastligt. Een eerste schets zag
er uit als hierboven. De bovenste hoeken bestaan uit ¼-bol segmenten van hout. Dan moet je wel bollen met een
diameter van 16 cm kunnen vinden en ze nog netjes in vieren kunnen zagen ook! Wellicht is het eenvoudiger om de
geëxtrudeerde kokers (van de LS1) onder 45º af te zagen zodat we het volgende model krijgen:

De kokers zijn gesloten halfronde cilinders met een paar millimeter wanddikte en zijn dus erg stijf. Om die netjes
recht af te zagen zal al niet meevallan, laat staan onder 45º. Het is misschien eenvoudiger om de kokers uit
dikwandige kartonnen pijpen te snijden. Ik heb bij een tapijtboer kartonnen kokers gevonden van 10 cm met een
wanddikte van 3 mm. Als ik die in de lengte open snijd op de juiste plaatsen, kan ik die vervormen tot een straal van
8 cm.
Hoe het ook zij, binnen de kokerdelen komt een kastje van 18 mm multiplex. De frontplaat komt tégen de andere
wanden zodat hij er ‘los’ tegenaan geschroeft kan worden voor verschillende luidsprekers.
Het zaaglijsje wordt:
frontplaat: 120 x 200 x 18 mm okoumé multiplex,
bodem en deksel: 120 x 200 x 18 mm,
zijpanelen: 164 x 200 x 18 mm,

voetplaat: 280 x 300 x 12 mm en
bodems kokers: 154 x 200 mm.

Dus:

18 mm okoumé:
2 keer 120 x 200 mm
4 keer 120 x 200 mm
4 keer 164 x 200 mm
12 mm okoumé:
2 keer 280 x 300 mm
8 keer 154 x 200 mm

Gedetaileerd ontwerp
Dat gedoe met de kartonnen kokers (of plastic dakgoten) valt nog niet mee. Om die in de vorm te krijgen en houden,
moeten er nogal wat deksels gemaakt worden. Toch maar eens geprobeerd om de geëxtrudeerde aluminium
profielen recht af te zagen. Met een electrische decoupeerzaag was dat toch goed te doen! Goed ‘smeren’ met
spiritus!!

Voor de hoeken kunnen vierkante platen met afgeronde hoeken worden gebruikt. Dat komt er wat vriendelijker uit te
zien. We kunnen de afmetingen verkrijgen door een dunne transparante plastic plaat om de hoek heen te buigen en
af te tekenen met een watervast pennetje. We zouden de ‘ware lengte’ uit de bovenstaande tekening kunnen
construeren, maar dat is meer werk.
Voor het luidsprekertje nemen we de MINX MIN12 van Cambridge Audio, althans we zagen het kastje door, en
gebruiken het zo verkregen frame om de speaker in het front te monteren. Rechtstreeks in een plaat ven 18 mm laat
te weinig ruimte tussen speaker en gat. In dit geval lag deze oplossing meer voor de hand dan een aluminium plaat
zoals bij de beide arrays met de VISATON speakertjes (zie deze site) is gedaan.
Veel later viel mijn oog op Cotswold Sound Systems met oa hun BMR56XE N4R. Zeer fraai!

de achterkant

de voorkant

Op het speakertje uit de minx min12 staat: ‘Part number: ‘TSCB-46-4R0’ zagen we eerder, en op de zijkant van de
magneet zit een stikker met: TC27FNPH4-A02 SN:TC27 1607102 of 1606963. SN betekent kennelijk Serie
Nummer. Googelen op deze codes levert niets op....
Wie de ontwerpen van de Cardioid Loudspeaker Array en de Circular Cardioid Laudspeaker Array (op deze
site) heeft gevolgd, weet dat de cardioïde-werking verkregen wordt door de kast aan de achterkant open te laten en
direct achter de luidsprekers OASIS aan te brengen. In ieder geval is elke aanleiding tot een ‘kastgeluid’ dan weggenomen. Alzo ook hier.

Hoekplaten
De twee ‘hoeken’ aan de bovenkant worden afgedekt met een gebogen plaat. De vorm vinden we door een stuk
transparant plastic over de hoek te spannen en met een (watervast) pennetje de raaklijnen met de kokers te
tekenen.
De randen van het plastic zijn nog net te zien bij de hoeken van 90º. Onder die mal ligt reeds een strook met glas
versterkt epoxy van 0,8 mm dik dat bij de fabrikage van multilayer printplaten gebruikt wordt. Na het overbrengen
van de figuur op die strook en het uitknippen daarvan, wordt deze op de kokers gekit. Dat is nog niet zo eenvoudig
en wordt verduidelijkt met foto’s.

achterkant

De hoekplaat is ruim uitgesneden en heeft aan de punten een
lip voor (tijdelijke) bevestiging tot de 2-componentenlijm hard
is.
Aan de achterkant is met een ijzerzaag een sleuf gemaakt
waar een van de lippen in past.
Aan de voorzijde is een tijdelijke schroef gebruikt.

<< voorzijde

Het is het mooiste als de tweecomponentenlijm uit een spuit komt. Het opbrengen gaat dan fraaier dan hier.

De ruwe kast.

De hoekplaten zijn geföhnd om de grootste spanning er af te halen.
Links is te zien dat de halfronde delen niet mede het volume van het kastje bepalen!
<< Mèt luidspreker ziet hij er dan zó uit:

Achter de luidspreker is (weer) een blok op maatgesneden OASIS
aangebracht.

Eerste luisterproef:
Zonder enige filtering zijn de twee luidsprekers op de versterker aangesloten. Ondanks dat de BMR’s enig laag
weergeven, valt het niet mee om de speakers zo te beoordelen. De hoog-units van de circulaire array geven
(zonder MFB) een klankbeeld dat er veel op lijkt. Dat ziet er in ieder geval hoopvol uit. Eerst maar eens meten en
een passend filter maken bij de MFB-woofers.

Metingen-1
Met roze ruis gemeten op ~1 m afstand met de KE 4 microfoon van Sennheiser op de TP6 voorversterker:
zonder enig filter.

Hierboven: met het LRC-filtertje (0,42 mH, 6R8, 3,8 uF) uit het MINX MIN12-boxje.
(Bij deze meting het flapje met de instellingen van de analyser er maar eens bijgezet.)
Kennelijk was dat kringetje nodig om het minx min 12 boxje te compenseren. Het luidsprekertje in de kast met
afgeronde hoeken heeft geen correctie nodig, zeker niet als je onder een hoek kijkt. Ik zet ze nog even bij elkaar.
Je gelooft het domweg niet !!

op de as gemeten

onder 45 graden

onder 30 graden

onder 90 graden

(Toch eens iets aan de 50Hz brom doen.) Er is niet in een dode ruimte gemeten. Er is echter met een dikke
handdoek gecontroleerd of er refleksies in het geding waren, vooral bij de metingen onder een hoek. Het maakte
allemaal niets uit. (De absolute waarde van de meting-op-de-as komt niet overeen met die onder de hoeken. De
opstelling was veranderd.)

High pass filter op 400 Hz
Voor de aanpassing op de MFB-woofer, moet een high pass filter op ~400 Hz gemaakt worden met een helling van
24 dB/octaaf. Het geval wil dat dit systeem zelf rond de 400 Hz begint af te vallen met ongeveer 10 dB/octaaf. Als
we daar nog 12 dB/octaaf bij maken met een tweepolig filter komen we op een condensator van 68 microfarad en
een spoel van ruim twee millihenry bij een 4Ω luidsprekertje.
Bij een eerste meting blijkt 2,2 mH met 68 uF dit resultaat te geven.
Hiernaast de rechter box recht van
voren met de potmeter van de MFB
‘op het witte streepje’:
.

Rechter box 60º gedraaid tov. de standaardopstelling (de voorkanten van de boxen naar elkaar toe):

Deze grafiek is pas gemeten na
Luisterproef-1. Toen pas kwam het
idee om de boxen met hun voorzijden naar elkaar toe te zetten.

Luisterproef-1
In de standaard-opstelling zijn op het eerste gehoor de verschillen met de circulaire array niet zo groot. Het
klankbeeld is hetzelfde. De arrays klinken directer, de definitie (b)lijkt groter. De BMRs klinken milder, misschien
zelfs mooier. Het was een beetje verwarrend. Later, met Daria van den Bercken in ‘Keys to Mozart’, bleek er een
scherpe resonantie rond de 450 Hz op te treden. Wie had dat kunnen denken.... Ik dacht even dat een van de
speakers stuk aan het gaan was! Met de toongenerator werd duidelijk dat de aluminium kokers heftig resoneerden
(kon je voelen) op één frequentie! Vullen met dempingsmateriaal hielp niet. Er moest zand en grint aan te pas
komen voordat het euvel verholpen was. En dan nog....
Bovendien bleek een van de OASIS blokken niet vast te zitten in het kastje wat tumult gaf bij 250 ÷ 350 Hz ....
Opnieuw luisteren moet uitsluitsel geven. Als ik dit van te voren had gweten, had ik er beton in gegoten!
Nu klinken strijkers (op NAXOS 8.550673 String Quartets Op.64 van Haydn door het Kodály Quartet) beslist fraaier.
Ze zitten achter een vitrage, dat wel. De klank is wat milder en de musici lijken wat verder weg.
Dezelfde ervaring had ik met Keys to Mozart door Daria van den Bercken op Sony Classical. Ook met deze
luidsprekers kan ik haar niet ‘uitzetten’, zo mooi is het zeker, maar dat ligt wellicht meer aan Daria dan aan de
speakers. Resoneren van de kasten is in ieder geval niet meer aan de orde (dacht ik).
Bij het terugluisteren van eigen opnamen is de ‘herbeleving’ minder dan met de circulaire arrays. Het ligt niet aan de
plaatsing, die is in orde. Gewoon, een beetje verder weg. Totdat....
de kasten naar binnen gedraaid werden, aanvankelijk 30 en 60º, maar de verrassing kwam pas echt bij 90º!! de
voorkanten van de boxen naar elkaar toe dus. De muzikanten komen geheel los van de luidsprekeropstelling en
schuiven tot op de muur achter de speakers. De galm / ruimtelijkheid neemt toe, ook voor het laag. De plaatsing van
de instrumenten treedt in de diepte op!! Met de circulaire arrays gebeurt dat niet. Heel wonderlijk. Het ziet er naar
uit dat BMRs gebruikt kunnen worden in een OmniwAve-opstelling, zelfs zonder de neerwaards-gerichte speakers
aan de bovenkant.
De luidsprekers moeten wat verder uit elkaar tot zo’n 90º met de luisteraar. Dàn ontstaat een holografisch beeld
Welliswaar niet vóór de speakers, maar toch... Bij het verder van de boxen aflopen klinkt de muziek ook gewoon
verder weg, net als ‘in het echt’! Schitterend.

Elkele voorlopige conclusies

BMRs geven om de een of andere reden meer aanleiding tot kastresonanties dan zeven kleine VISATONs. In een
gesloten kast(je) zou dat nog te begrijpen zijn: de kleine conus moet een veel grotere uitslag maken en bouwt dus
meer druk op voor hetzelfde akoestische volume, maar in een (min of meer) open kast? Met de circulaire- en lineaire arrays is hier absoluut niets van te merken!
Ik begrijp nu waarom ze bij NAIM in de Ovator S-400/S-600 de BMRs in een AL-pijp (met een wanddikte van 1 cm!)
monteren (zie boven) die met circulaire bladveren in de kast gemonteerd wordt. Zodoende kunnen zij in de axiale
richting bewegen. Of je dat moet willen, is een andere zaak.
Als ik de BMRs jaren eerder was tegengekomen (maar toen waren ze er nog niet), had ik niet met de bewerkelijke
arrays geëxperimenteerd. Dat is een ding dat zeker is.
Rondstralende luidsprekers worden door BMRs links en rechts ingehaald! Daar hoef je verder niet meer
naar te kijken!!

Luidspreker-opstelling
Om het mooiste fantoombeeld van het orkest te verkrijgen, moet de opstelling van de boxen met de BMRs er in,
aangepast worden. In ‘Luidsprekeropstellingen en koptelefoon’ geef ik de optimale opstelling voor pistonluidsprekers (met een beperkt stralings-diagram).
BMRs zijn om de een of andere reden minder precies als ze je ‘recht aankijken’. Ze moeten onder een hoek van
>60º staan met de luisteraar en de voorkanten van de luidsprekers moeten naar elkaar toe wijzen, wil het
wonder gebeuren: er ontstaat een fantoombeeld voor en op de muur-er-achter dat, wonderlijk genoeg, dáár wèl
precies is en veel ruimtelijker dan op ‘de oude manier’.
In de figuur hiernaast is de ‘oude’ figuur
uit ‘Luidsprekeropstellingen en koptelefoon’ dun overgenomen om het verschil
duidelijker te tonen met de BMR-opstelling. In feite worden de boxen nog 60º
verder gedraaid tot zij recht tegenover
elkaar staan en wat verder uit elkaar en
een dichter bij de luisteraar gezet. De
BMRs maken dan ongeveer 90º met de
luisteraar.
Ineens merk je dat de hotspot er niet
meer is! Het typische geluidsbeeld blijft
over een veel groter gebied intact. Het
heeft veel weg van OmniwAve.
Het ligt voor de hand om nog twee BMRs
toe te voegen die zo’n anderhalve meter
boven de boxen hangen met hun ‘smoel’
naar beneden.

Metingen-2
Hoe ziet de frequentiekarakteristiek van deze opstelling er uit? Die meten we op de ‘luisterplaats’. Uit de twee
kanalen komt het ongecorreleerde roze ruissignaal. Het potmetertje van de MFB-boxen stond ‘op het witte streepje’.
De twee speakertjes op de paal (met
hun smoel naar beneden) zijn nog
niet aangesloten.
(Toch eens meten op de wijze van
Jan Bax, Die mat in ‘de huiskamer’
zijn systemen met de microfoon in de
hand waarmee hij spiraalvormige
bewegingen maakte om de kamerresonanties uit te bannen.)

Hier spelen de twee speakertjes op
de paal mee. Het verschil in karakteristiek ligt binnen de meetfout!
De afval boven de 10 kHz is
~6dB/octaaf. Dat zou dus met een
simpel RC-filtertje te corrigeren zijn.
Met die ‘OmniwAve spakers’, (laten
we ze zo maar noemen) is nog iets
aan de hand. Aanvankelijk sloot ik ze
rechtstreeks op de versterker aan via
37 uF zodat ze minder belast zouden
worden. Dat bleek helemaal niet het
geval!

De OmniwAve-speakers
De BMRs ‘boven op de paal’ laten op de luisterplaats (op ruim 2 meter afstand) het volgende zien:

Deze MINX MIN 12-s wijzen met hun front naar beneden zoals in de OmniwAve-opstelling. Hierboven staan de
grafieken zoals die gemeten zijn ‘op de luisterplaats’. Links de kale MINX MIN 12, rechts met 37 µF in serie. Als je
nu dacht dat de belasting op de speaker kleiner wordt met 37 µF in serie, dan is dat een vergissing! Afgezien dat het
audio tot zo’n 200 Hz doorloopt met de ‘kale’ speaker is dat met de C in serie niet veel anders (behalve dat de
karakteristiek weel beroerder verloopt). Het vervelendste is dat de (ingetekende) impedantie met C tot onder de 5 Ω
daalt bij 220 Hz en er daar dus een scherpe piek ontstaat in de weergave. Het klinkt ook niet goed!
Als we deze speakers parallel willen schakelen aan de ‘hoofd-BMRs’ dan moet die C er uit en vervangen worden
door een R = 4,5 Ω of zo (4x 18 Ω parallel). Je bent natuurlijk een paar dB kwijt, maar de versterker hoeft minder te
zwoegen. De karakteristiek loopt iets minder snel af in het hoog en de impedantie komt niet onder de 10 Ω.

OmniwAve met BMRs
Dus twee BMRs (MINX MIN 12) boven de boxen opgehangen om te zien of er nog winst te behalen is. Het
verschil is ‘op de luisterplaats’ minder groot dan ik
verwachtte, echter als je door de kamer loopt, blijkt de
sweet spot echt verdwenen! Grappig is dat bij het
tussen de boxen doorlopen het klankbeeld ineens
omklapt van vóór je naar àchter je...
Gezien het bovenstaande kon het wel eens goed
uitkomen om de twee BMRs in serie te schakelen. Het
high pass filter wordt dan 4,7 mH met 33 µF.
Hoe is het dan met het vermogen? Natuurlijk, beiden stralen de helft van het vermogen uit maar hoevéél is dat
vermogen? Wel, bij dezelfde uitgansspanning van de versterker wordt de stroom 2x zo klein, dus het vermogen per

luidspreker vier keer zo klein. De twee speakers samen geven de helft dus 6 dB minder dan één luidspreker. De
MFB moet dan bijgesteld worden of er moet gebruik gemaakt worden van een trafo.
Voordat we dit doen, moet duidelijk zijn of de (kleine) winst van de OmniwAve speakers opweegt tegen de heisa die
ze geven. Wil je dit in de huiskamer hebben?
Daar gaan we dus uitgebreid naar luisteren. Gertjan en Pieter zijn al uithenodigd...

Luisterproef-2
Tussen alle probeersels door is er natuurlijk veel geluisterd. Metingen brengen je op het juiste spoor maar bepalen
uiteindelijk niet het systeem.
Wat mij opvalt na vele uren luisteren is dat het verschil tussen SACD en CD kleiner is geworden. (Bedenk echter dat
zowel de CD624 als de 940 heftig gemodificeerd zijn. Daar staat deze site vol van.)
Zo af en toe werden de circular arrays teruggezet om te vergelijken met de BMRs. De arrays stonden dan natuurlijk
in de conventionele opstelling en de BMRs met de voorkanten naar elkaar.
De BMRs winnen, absoluut! Het geluidsbeeld is veel fraaier en even precies als dat van de arrays. De vervorming is
mijnsinziens minder ondanks de toch grote conus-uitslagen. Je kunt er onbedaard hard mee spelen. Het rendement
doet nauwelijks onder voor dat van de arrays.
Wat mij uiteindelijk overtuigde was de Philips-opname (Philips-420711-2) van het Nederlands Blazersensemble, nog
onder leiding van Edo de Waart in 1968! Een ADD-opname. De Serenade in Bes “Grand Partita” KV361 van Mozart.
(Het stuk staat op mijn site onder ‘Muziek- & Geluidsfrachmenten’.) Ik hoorde voor het eerst de instrumenten apart
na het bouwen van mijn SSA120-versterker. Met de BMRs klinken ze nog ‘aparter’. Er zit nu echt ‘lucht omheen’
zoals dat door sommige recensenten wordt genoemd. Werkelijk schitterend.!
Uit metingen blijkt dat de frequentiekarakteristiek in het hoog
afloopt. Ik hoor daar niets van. Jan Bax leerde mij indertijd dat
een luidsprekersysteem het fijnst klinkt als de karakteristiek
met 1 dB/octaaf afloopt naar het hoog. Dat was grofweg
veertig jaar geleden met minder fraaie dome-tweeters, etc.
Van 100 Hz tot ~10 kHz is dat hier het geval. Daarna gaat het
met zo’n 6 dB/octaaf. Nu hoor ik boven de 8 kHz niet veel
meer, dus... Kennelijk zit daar ‘het probleem’ niet. Ik heb op
vele luidsprekerbouwers vóór dat ik zeer frequent met echte
muziekinstrumenten te maken heb: piano, orgel, strijkkwartetten, cellosonates....
Het ligt voor de hand om BMRs in actieve systemen te
plaatsen als ze echt vlak zouden moeten lopen (voor de
commercie).
Tijdens de luistersessie (met Gertjan en Pieter op 13-62017) ontdekten we toch weer resonanties bij de piano
van Daria van den Bercken. De BMRs bleken nog niet stijf
genoeg ‘opgehangen’. Het hele front rammelde mee. Later
bleek een balkje achter de magneet niet te helpen noch
het vastlijmen van de BMR in het front en het vastkitten
van het front in de kast. De speaker kan er dus niet meer
uit! Een versteviging van het front en de bevestiging van
de BMR met een die cast deksel verschoof de resonantie
van zo’n 440 Hz naar 900. Weliswaar met een lagere Q,
maar een extra balkje was echt nodig om die sterk te
veminderen.

Enkele foto’s van het prototype

Verder onderzoek
Zou er nu nooit eerder onderzoek naar BMRs gedaan zijn? Inderdaad. Ene Josef Manger heeft sinds 1978 ‘Manger
Sound Transducers’ in de handel gebracht. Die dingen zijn niet los verkrijgbaar en in een applikatie niet te betalen:
duizenden euros!
http://www.mangeraudio.com/en/discover/about/the-manger-sound-transducer
Of ze erg succesvol zijn? Ik heb die maar eens één keer gezien op een luidspreker fair.
http://www.mangeraudio.com/images/content/i1_Installationmanual.pdf
http://www.mangeraudio.com/images/content/Broschuere_2016_en_web.pdf
Zie maar wat je er mee doet.
De dochter van Josef Manger die nu de ‘CEO’ is.
In dit blad staat kennelijk het onderstaande
wat overgenomen is op de site van Manger.

Op een van de Manger sites kwam ik bovenstaande tegen wat in de verste verte niet lijkt op een BMR !!
Exit Manger dus.......

Twee of meer BMRs boven elkaar...
Wat gebeurt er met het stralingsdiagram wanneer er twee (of meer) BMRs boven elkaar geplaatst worden? Dat
komt aan de orde in het document: ‘BMRs in een Array’.

Conclusies
Met twee BMRs tegenover elkaar kun je een ‘onhoorbaar luidsprekersysteem’ (zoals Leo de Klerk dat moemt)
maken. Het geluid kleeft niet meer aan de speaker. Dat wordt nog versterkt door de speaker er boven (de
OmniwAve-speaker).
Leo doet dat met ‘omgekeerde KEF luidsprekers’. Het maken daarvan is een ingewikkelde klus. Het resultaat
(OmniwAve, zie ‘Ronstralende luidsprekers’ op deze site) is overweldigend: een prachtige ruimtelijke weergave die
moeilijk te verklaren is. Er is nog één wens: de plaatsing van de geluidsbronnen zou beter moeten zijn.
Er moet nog gezocht worden naar een bevredigende ophanging van de BMR in een kast. Wellicht moet dat een
meer flexibele absorberende ophanging worden (met een zeer lage Q dus).
Met (de kleine) BMRs is een even overweldigend systeem te maken met een preciese plaatsing van de instrumenten van een orkest. De ideale installatie dus. Waarschijnlijk komt dat doordat de BMRs klein zijn (4 à 5 cm) en
bovendien onder een grote hoek (waar de BMRs nog steeds het gehele spectrum afstralen!) beluisterd worden wat
de geprojecteerde bron nog smaller maakt (Eelco Grimm). Er is ook nog iets met de afmetingen van ‘het hoofd’. Het

kan niet zo zijn dat die er niet toe doen. Moet het ‘afstraalvlak’ van de OmniwAve-speakers niet die van (de zijkant
van) het hoofd hebben?
Zelfs zonder de bovenste luidsprekers van het OmniwAve systeem is binnen een beperkter gebied in de luisterruimte het beoogde effect te bereiken. Dit betekent dat met zeer eenvoudige middelen (twee boxen met een BMR
en een woofer) een bijna ideaal luidsprekersysteem te bouwen is. Daarvoor kunnen zij bv. in een ‘doorzonkamer’
halverwege tegen de twee lange muren opgesteld worden met de rug tegen de muur, wat de laagweergave tevens
ten goede komt.
Dit betekent dat met een heel simpel passief systeem (een woofer en een BMR) een schitterende installatie
gemaakt kan worden. De cross over frequentie moet dan < 500 Hz gekozen worden.
12-6-2017

Bij nadere beschouwing
Het hierboven beschreven systeem wijkt waarschijnlijk toch af van het OnmiwAve systeem van Leo de Klerk. Ik zou
nog eens bij Leo langs moeten om te horen of het plaatsingsprobleem daarvan niet afhankelijk is van de afstand
van de luisteraar tot de vier speakers. Bij mij vond Gertjan de plaatsing ook niet goed toen hij op zo’n twee meter
van de twee speakers zat. Ik begon aan mijzelf te twijfelen totdat ik dicht genoeg bij kwam. Vrij plotseling (in mijn
kamer binnen elnkele decimeters) is er een overgang van weinig plaatsing naar een zeer gedifferentieerd fantoombeeld. (Leg het maar eens uit!). Dat beeld wordt als maar breder tot je bijna tussen de speakers zit. (Pieter had het
over ‘een koptelefoon.’) Het ‘omklappen’ van het geluidsbeeld naar achteren, als je de denkbeeldige lijn waarop de
twee boxen staan passeert, vindt plaats in een traject binnen een halve meter.
Op de gunstige afstand kun je je ver heen en weer bewegen voordat het geluidsbeeld verandert als er ten minste
geen gebruik gemaakt is van ‘panning’ bij de opname. Je kunt daar best ‘met z’n dieën naast elkaar op de bank
zitten’.
De bijdrage aan de hoogte van het fantoombeeld door de twee ‘hoge speakers’ is onomstotelijk. Het is een beetje
afhankelijk van de opname: De vuurwerk-opname van Norbert Veel is bv. minder overtuigend dan de luidklok in de
opname die hij ‘Leiden’ noemt. Het onweer boven Eindhoven (van mij) doet het goed.
Het wonderlijke is dat ik dat met hoorapparaten ook hoor. Ik heb vorig jaar zomer in Zuidfrankrijk vastgesteld dat ik
mèt hoorapparaten uitstekend horizontaal kan discrimineren maar vertikaal niet: naast de camping werd vuurwerk
afgestoken waarvan ik (met zacht ingestelde) hoorapparaten prima kon horen waar (horizontaal gezien) de klappen
vandaan kwamen maar niet van welke hoogte. Die hoogte kon ik echter goed vaststellen als ik mijn hoorapparaten
uit deed [de klappen waren hard genoeg!]. Zonder hoorapparaten doen de pinna’s kennelijk hun werk bij het bepalen van de hoogte (Eelco Grimm) wat mèt hoorapparaten niet het geval is. Bij achter-het-oor apparaten zit het
microfoontje ook achter het oor, zodat de pinna’s niet meedoen.
We hebben het bij geluidsinstallaties altijd over illusies. Fantoombeelden die de werkelijkheid soms heel echt kunnen benaderen. Hoe die ontstaan, is slecht uit te leggen. Het feit dat ik (met speciale hoorapparaten) hier hoogte
kan interpreteren bevestigt dit slechts.
Hoe komt het bv. dat alle instrumenten (bij de meeste opnamen) op de muur achter de luidsprekers geplakt zitten?
Ik heb nog nooit een fantoombeeld achter een muur gehoord, wat anderen ook beweren. Geluiden met meer galm
geven wel een illusie van verder weg, maar het is net als met een prisma verrekijker. Je kunt er uitstekend diepte
mee zien totdat iemand op je af komt fietsen. Het duurt dan toch wel erg lang voordat zij bij je is. . . .
Leg het allemaal maar eens uit......
Er is nog een probleem(pje): Bij conusluidsprekers heb ik nog nooit (echt) last gehad dat de speaker niet ‘stil te
krijgen’ was aan de rand in de kast. Met BMRs is dat heel andere koek (zie boven). Met de MINX MIN 12-s in hun
eigen kastje heb ik dat ook geconstateerd. Het typische is bovendien (ik heb niet echt verstand van Thiele-Smallparameters, als die al gegeven worden bij BMRs) dat de resonantiefrequentie nauwelijks afhankelijk is van de kastinhoud. Die MINX-dingen resoneren gewoon op < 260 Hz bij een volume van 1/3 liter. Ze zullen dus een kleine Vas
hebben.
Hoe het ook zei, er moeten speciale maatregelen genomen worden om de ophanging resonantie-vrij te krijgen. Stijf
maken helpt niet echt. De resonantie(s) schuiven gewoon op ‘naar boven’. Rondom het speakertje moet in ieder
geval een klein (al of niet diep) kastje komen van een stevige constructie. De speaker zelf moet in een niet te dikke
baffle komen (anders wordt de conus-beweging te veel verstoord [denk ik]) van minstens 2 mm dik aluminium.
Een andere oplossing kan zijn om de complete MINX MIN 12 in een kastje in de box te bouwen dat net de zijkanten
vrij laat. Het zit dan alleen met de achterkant vast à la NAIM (zie eerder).
Hoe het komt dat BMRs wat dit betreft zo lastig zijn, heb ik hierboven proberen te verklaren: het voortzetten van de
longitudinale golf op de conus. Ik zal eens onderzoeken hoe dat bij de MINX MIN 12 is gesteld. In geval van
uitsluitsel schrijf ik er hier nog een stukje bij....
17-6-2017
Nou, met de MINX MIN 12 is het helemaal geen probleem als je hem soepel en vrij ophangt De metingen aan het
begin van dit document (vlak voor het hoofdstuk: Globaal Ontwerp) heb ik onlangs gedaan. Dit document is NIET

chronologisch natuurlijk. Als ik die metingen eerder had gedaan en ook van de resonantie-moeilijkheden had
geweten dan had ik niet zo moeilijk gedaan. Alleen door dit soort dingen te maken, kom je tot inzicht:
Cambridge Audio wist kennelijk wat ze deden met de MINX MIN 12. Los in de hand is het een prima rondstraler. Het
kastje trilt aan alle kanten over een groot frequentiegebied maar straalt kennelijk goed af als je hem in de hand
houdt. Je moet het ding dus vrij ophangen. Dat kan aan soepele (dikke) snoeren die tevens voor het signaal zorgen.
(Cambridge levert ook [zeer ranke] statieven voor dit doel.) Er moet nog iets verzonnen worden voor ophangpunten
op de zwaartelijn maar dat zijn details.
Er kan zelfs op een heel eenvoudige manier een OmniwAve systeem gebouwd worden met vier MINX MIN 12-s en
twee MFB-boxen..... Dat ga ik nog eens in elkaar zetten! Dat komt dan in een nieuw document:

OmniwAve met BMRs
24-6-2017

Bij NOG nadere beschouwing:
Later, bij het in glazen jampotjes bouwen van de BMRs was het hele trillingen-probleem verdwenen!!! De kastjes
van de MINX MIN 12 zijn dus niet stijf genoeg. In het document: ‘OmniwAve met BMRs?’ kom ik daar op uit. In een
(half) open systeem heb je dus problemen met BMRs. In stijve gesloten kastjes (van ⅓ liter) is er geen vuiltje aan de
lucht....!!
30-12-2018

