De ontwikkeling van een Luidspreker Array als Quasi Dipool
Summary
In: 'ESL + MFB = the best of 2 worlds' I make the statement that the best loudspeaker system will
be obtained with the combination of a small ESL (300 Hz - 20 kHz) and a motional feedback
system for the low frequencies. 'Pictures of the ESL/MFB prototype' gives an idea.
Replacing the ESL with a ‘quasi dipole’ of a line rray of small speakers (VISATON FRS 5 X) damped
with foam (used to arrange flowers) at the backside, sounds nearly as good as the ESL.
Eventually the speakers have been replaced by VISATON FR 58, the baffle pointed out to be
curved and asymmetrical to get an excellent performance, better than that of the ESL!

Inleiding
In: 'ESL + MFB = the best of 2 worlds' breek ik een lans voor de combinatie van kleine ESL's (voor
het bereik van 300 Hz - 20 kHz) en een motional feedback (MFB) systeem voor het laag. In:
'Pictures of the ESL/MFB prototype' laat ik zien hoe dat er uit kan zien. (Beide hoofdstukken staan
ook op deze website.)
Dat klinkt prachtig! Er zijn drie bezwaren tegen ESL's: zij bundelen de hoge tonen sterk, ook
horizontaal, zij ‘kunnen niet echt hard’ en zij vragen onderhoud als ze niet zeer degelijk gebouwd
zijn. Afgezien van de prijs (werkloon) is dit laatste een groot bezwaar als zij in aantallen geleverd
zouden worden.
De vraag rijst dus: is er een alternatief?
Je komt dan toch bij elektrodynamische luidsprekers uit en daar 'kwam ik nu juist vandaan'. Ik heb heel
wat geprobeerd in de loop der jaren, ook met kostbare luidsprekers zoals de grote vlakke squaker RSQ8P
van Philips gecombineerd met een mooie 7" middentoner. Het werd toch niet wat ik zocht. Afgezien van
het zeer nauwkeurige stereobeeld van de ESL's miste ik vooral de boterzachte klank van strijkers zoals in
Schuberts strijkkwintet gespeeld door Artemis of het Tokyo String Quartet.
Tot ik op een dag een luidsprekerzuil in een kerk hoorde waar ik direct voor viel. [Dit is bij mij de standaardmethode om luidsprekers te kiezen: ik moet er 'tegenaan lopen'.] Ik heb zo'n zuil laten komen
en zag dat daar tien 2" luidsprekertjes van VISATON type FRS 5 X in zaten. Die stonden domweg
parallel. De impedantie-aanpassing gebeurde met een trafootje zoals gebruikelijk bij public address
systemen. Van die speakertjes heb ik eerst twee array's van vier gemaakt om daar eens mee te
experimenteren. Het resultaat is verrassend.

Opbouw van de vlakke array
De PA-zuil was van metaal, dus de plaat waar de kleine speakertjes op gemonteerd waren, was dun.
Aangezien de magneet van deze luidsprekertjes een grote diameter heeft, kan de speaker niet rechtstreeks op een (dikke) houten plaat gemonteerd worden! Die diameter is nauwelijks kleiner dan de
grootte van het montagegat, dus werden de speakers weer op een 3 mm dikke metalen plaat
gemonteerd die op zijn beurt op een 18 mm multiplex plaat kwam. (Zie foto 1.)
Om tegemoet te komen aan de afstraling van een ESL, ontstond het idee om er een dipool van te maken. Het nadeel daarvan is dat de resonantiefrequentie van de luidsprekers (die
op 300 Hz ligt) niet gedempt wordt. Het in
een kastje bouwen van het geheel zou de
resonantiefrequentie alleen maar verhogen en het gevaar bestaat dat het zogenaamde ‘kastgeluid' ontstaat als je dat niet
zeer stevig uitvoert. Wat te doen?

De toepassing van Oasis
Eerdere experimenten met het steekschuim-voor-bloemen: Oasis (of id.) in
MFB-kasten leerde dat dat spul zeer ge-

schikt is om ook bij lage frequenties geluid te absorberen. Als je zo'n zeer ligt blok op water legt, zuigt
het zich in een half uur vol waarna je er bloemen in kunt steken. Daar is het voor bedoeld. Dat water
gaat er nooit meer uit.... Met andere woorden: het is een vast (kwetsbaar) schuim met een geheel
open structuur, precies wat je nodig hebt om geluid te absorberen. Omdat het stijf is, hoeft het niet
opgesloten te worden in een kast om zijn dempende werk te doen! (zie foto 2). Enige bescherming
tegen beschadiging (gaas of geperforeerd plaatmateriaal) zal nodig zijn.
Het gevolg is dat er aan de achterkant niet zo veel geluid meer uit komt, zeker niet bij de hogere fre-

quenties. De resonantiefrequentie wordt ook nauwelijks verhoogd. Er ontstaan zeker geen 'kastresonanties'. Die kast ontbreekt immers. Je zou kunnen spreken van een quasi-dipool-constructie. Ik moet
zeggen dat het bijzonder 'schoon' klinkt, zonder enig bijgeluid, ook zonder lage-tonen-unit.

De schakeling
Vier 5 watt - 8 Ω speakertjes in een array. Hoe knoop je dat aan elkaar? Het in serie schakelen van
speakers is gevaarlijk omdat ze zelden gelijk zijn. De impedantie kan nogal afwijken, vooral rond de
resonantiefrequentie. Daardoor kan overbelasting optreden maar nog erger is dat het verticale stralingsdiagram van de array frequentieafhankelijk wordt! Alle vier parallel kan natuurlijk, zeker als de
versterker dat aan kan, maar dat stelt toch hogere eisen aan de bekabeling. Allemaal in serie levert
4 x 8 = 32 Ω op, dus zal het rendement sterk verkleind worden als de versterker 4 Ω verwacht.
(Ten opzichte van de ESL zal dit rendement nog steeds goed zijn.) Twee aan twee parallel en dat
in serie ligt dus voor de hand. De nominale impedantie komt dan op 8 Ω uit. Voor hoog en midden
is dat prima!
Voor alle zekerheid wordt er een trafo gemaakt die de aangelegde spanning in tweeën verdeelt,
zodat het bezwaar van 'in serie
schakelen' wegvalt (zie figuur 1).
De frequentiekarakteristiek (gemeten met CLIO) liet te wensen over.
Boven de 2 kHz liep die op en vertoonde een bult bij 500 Hz. Met
15µF en 0,25 mH in serie was dat
verholpen (zie figuur 2). Van electrische demping van de speakers
door de versterker is dan geen
sprake meer: 0,25 mH is bij 10 kHz
al 16 Ω en 15 µF is bij 300 Hz zo’n
30 Ω. Het steekschuim moet dat
dus oplossen.

Bevindingen
De eerste verrassing was dat het zo goed klonk! De verschillen met de ESL zijn minder groot dan ik
vreesde. Het stereobeeld is horizontaal even scherp. De diepte is in orde maar verticaal, in de hoogte dus,
zijn sommige opnamen minder. De klank is prima, ook van strijkers. Als het er echt op aankomt,
prefereren Pieter Meijer en ik uiteindelijk de ESL’s boven dit systeem (4-7’12). Het sleutelwoord is:
helderheid. Het verschil is marginaal, maar toch…. ‘ESL + MFB = the best of 2 worlds’ blijft overeind.

Het horizontale stralingsdiagram is ronduit goed.
Een duidelijk winstpunt tov. ESL’s. De spec van
de luidsprekerzuil waar de speakertjes uit
komen deed dat al vermoeden (zie figuur 3).
Ondanks het dicht bij elkaar plaatsen van de
speakertjes, om zo veel mogelijk te voorkomen
dat er zijlobben in het verticale vlak ontstaan, bundelt de array wel heel erg. De luisterhoogte is veel
kritischer dan bij de relatief grote ESL. Dit is wellicht op te lossen door vijf speakertjes te nemen en die in
een Bessel-configuratie te schakelen, (zie Bijlage). Denk er om: ik heb dat nog niet geprobeerd!

Horizontale stralingsdiagram

Verticale stralingsdiagram

Hierboven staan het horizontale- en verticale stralingsdiagram zoals Paul Vancluysen dat in LEAP
heeft gesimuleerd. Zonder de details goed te zien, kunnen we concluderen dat het verticale
diagram een ramp is.
Een betere oplossing lijkt me om de speakertjes op een verticaal gebogen vlak te zetten. De vier
hoeken zullen op zo’n 4 graden uitkomen vermoed ik. Iets voor een volgend project…. Mogelijk zal
de seriespoel dan ook weggelaten kunnen worden!
Met een 120 watt versterker kan het onwijs hard. De versterker die beschreven is in ‘Another 35 watt
Solid State Amp’ (op deze website) voldoet ook ruimschoots. Het meeste vermogen zit nu eenmaal
in het laag en dat wordt door het MFB-systeem geleverd. Het rendement is zo'n slordige 12 dB
groter dan van de ESL's. Dat vraagt om een andere aanpassing met het MFB-systeem.
Kennelijk is de klank van een array plezieriger dan van een middentonen – tweeter - combinatie.
Dat geldt in ieder geval voor deze vier 2" VISATON’s met Oasis er achter!

Verder.....
De aanpassing met de MFB-woofers laat ik in het midden. Dat is per geval zo specifiek dat het weinig
zin heeft om dat te beschrijven. Met roze ruis (op een CD) kom je een heel eind, zeker als je goed
vergelijkingsmateriaal hebt. Ik werk graag met het pakket TrueRTA dat tot 1/24 octaaf gaat. CLIO’s
RTA heeft een definitie van 1/6 octaaf wat plaatjes oplevert als in figuur 2. Elk balkje is een terts
breed wat vaak voldoende nauwkeurig is voor dit soort metingen. Veel audio-editing-programma's
hebben een real time spectrum analyser aan boord. Met een goede electret microfoon (MCE2000) is
dan veel mogelijk zoals uitgelegd in: “Meetmicrofoon” op deze website.
In mijn huiskamer leverde TrueRTA op 1/12 octaaf het volgende plaatje op:

Uiteraard treden er kamerresonanties op onder de 100 Hz. Bij 450 Hz is de overname nog niet correct.
Boven de 16 kHz zakt de boel ongeveer 8 dB in waarvan 2 dB voor rekening van mijn CD-speler.

NB.: De condensator van 15 µF (was bij deze meting nog 30 µF, vandaar de lichte ‘bult’ bij 450 Hz)
zorgt al voor hoogdoorlaat. De kleine speakertjes worden dus niet gauw overbelast.

Het 'steekschuim'
Misschien is het goed hier nog even bij de Oasis stil te staan. Het schuim is bijzonder kwetsbaar. Hoe zou
je er anders bloemen in kunnen steken.. Het is eenvoudig met een groot mes op maat te brengen. Bij onze
toepassing is het niet noodzakelijk om het blok achter de speakertjes vast te kitten. Los achter de
speakertjes opgesteld doet het al zijn werk! Dit geeft de mogelijkheid om te experimenteren, wat ik zeker
zou doen, 'ter leering ende vermaeck'. Lijmen kun je het spul nauwelijks omdat de lijm direct in het schuim

verdwijnt. Vastzetten met kit is de enige manier. De verbinding hoeft niet sterk te zijn omdat het
materiaal zo ontzettend bros is. Ik heb het blok uiteindelijk vastgezet met siliconenkit (foto 2).
Wellicht verdient het aanbeveling om het blok af te schermen tegen beschadiging met gaas of
geperforeerde plaat.

Het luidsprekertje
De gegevens van het luidsprekertje VISATON FRS 5 X zijn bijna gelijk aan die van de FRS 5. De X
heeft een grotere magneet en geeft meer signaal. Bovendien is de karakteristiek vlakker. Er is ook

nog een FRS 5 XTS. Die heeft exact dezelfde spec als de FRS 5 X, behalve dat de aansluitlippen
steviger zijn (om klemmetjes op te schuiven) en dat hij een “Schaumstoffdichtung” heeft wat met de
tijd vergaat en dus ongeschikt is!. Het bovenstaande plaatje geeft een idee van het ding. De bevestiging is wat knullig. Het is een breedbandig luidsprekertje, althans vanaf 300 Hz. De
frequentiekarakteristiek staat in figuur 4. Voor nadere gegevens zie:
http://www.visaton.com/en/chassis_zubehoer/breitband/frs5x_8.html

Het volgende project: De Gebogen Array
Om de sterke bundeling van de array met vier speakertjes-in-een-vlak te verzachten, gaan we
eerst proberen of het op een ‘gebogen vlak’ zetten van de luidsprekertjes uitkomst biedt voordat
we gaan ‘Bessel-en’ (zie nijlage).
Op een AES-meating in Utrecht sprak ik Ben Kok die mij waarschuwde dat een ge-Bessel-de array een
zeer ruimtelijk beeld geeft met weinig definitie, dus zullen we dit in uiterste noodzaak toepassen.
Indertijd heb ik de ESL-elementen voor de horizontale straling onder een hoek van 4° gezet (de
twee 10 cm brede elementen in het midden zo’n 7 mm ‘opgetild’)
zodat de hoek tussen twee elementen: 180 – 8 = 172°
werd. Dat gaf minder zijlobben in het horizontale vlak en
bleef in het midden vlak tot zo’n 10 kHz.
In het artikel: Directional Radiation Characteristics of Articulating Line Array Loudspeaker Systems van Mark
Engebretson, JBL Professional Northridge, CA USA blijkt
een ‘splay’ van 5° helemaal zo gek nog niet. De JBL-kasten
zijn natuurlijk veel en veel groter maar de afstand (20 m)
waarop berekend en gemeten werd, was navenant. Ik denk
dat we gewoon kunnen ‘down-scalen’.
Sin 4° = 0,06795. Daar houden we het even op: 7 mm op de
10 cm. We gebruiken 5 lsp’s om eventueel te kunnen ‘Besselen’ wat bij een licht gebogen vlak natuurlijk ook kan. Dat
‘Bessel-en’ zullen we voorlopig maar vergeten zeker na
het lezen van de artikelen van Don Keele met zijn CBT36!
(CBT = Constant Bandwith Transducer). Dat wordt me te ruig, maar we kunnen er het nodige van
leren!
Zie http://by-rutgers.nl/PDFiles/CBT.pdf
Rechts is nog een foto van een public address toepassing getoond. Ik heb het vermoeden dat
Keele de vader is van de genoemde JBL-arrays. Later bleek dat juist te zijn.

Berekeningen en schetsen
Terug naar ons eigen project: De grootste diameter van de FRS 5 X is 53 mm. De diameter van
de magneet is ruim 45 mm bij een diepte van 32 mm zodat de vouwlijnen in het front net 55 mm uit
elkaar kunnen komen.
Het front wordt 335 x 280 mm opgebouwd uit twee lagen: printplaat met de vijf gaten van 46 mm
voor de speakers en 22 mm multiplex met een rechthoekig gat van 55 x 275. De multiplex wordt 19
mm ‘ingezaagd’ op 55 mm afstand van elkaar. De zaak kan dan buigen over een kleine hoek. Twee
‘steunberen’ zullen de 176°-hoeken fixeren. De afstand daartussen wordt door de blokken van Oasis
(72 x 99 x 198 mm) bepaald. De maten van de hoekpunten aan de steunbeer (54) zijn vooraf niet
nauwkeurig te bepalen omdat die afhankelijk zijn van de ‘buiglijn’ van het front . Het front wordt eerst
vervaardigd waarna de ‘hoekpunten’ van de steunbeerworden opgemeten.
Er worden twee Oasis-blokken op maat gesneden en bovenop elkaar gezet. Ze sluiten aan op
een raamwerk dat op het front tussen de steunberen is aangebracht.
De aansluitingen van de speakers vragen aandacht. Ik wil daar nog bij kunnen als alles
gemonteerd is. Een mogelijkheid is om een printplaatje op een van de steunberen te schroeven
waarop te speakers verbonden worden.
Er zal weer gebruikgemaakt worden van een trafo. Deze komt tussen de steunberen achter de
Oasis te staan. Deze is niet in het achteraanzicht getekend.
Om een beter idee te krijgen hoe het een en ander er uit gaat zien, volgt hier nog een
achteraanzicht. Ik heb helaas geen handig tekenpakket waarmee ik 3D kan tekenen.
Het grijze vlak in het getekende achteraanzicht (hieronder) is de printplaat waarop de speakertjes
gemonteerd zijn. Deze wordt stevig op het front geschroefd om hem de ‘curve’ te laten volgen.

Hoe is het geworden?

Aan de binnenkant van het aluminium plaatje (rechter foto) is de trafo geschroefd. Daarachter staat
de blokcondensator van 40 µF.

Het schema
Er wordt weer gebruik gemaakt van een trafo om een juiste
spanningsverdeling te waarborgen. We hebben nu echter met vijf
luidsprekers te maken! Er zijn daarmee twee mogelijkheden:
De twee bovenste LSP’s in de schema’s
zijn fysiek steeds de onderste en bovenste
LSP, de LSP rechtsonder komt in het
midden.
In Schema-A krijgen alle LSP’s dezelfde
spanning aangeboden! De totale impedantie wordt dan 6,7 Ω.
In Schema-B zit de LSP rechts-onder
ook in het midden. We kunnen nu de
signaalsterkte daarvan regelen met R
(8 Ω). Het is zelfs mogelijk om er iets meer
hoog uit te laten komen door parallel aan die
weerstand een capaciteit te zetten om het
stralingsdiagram en/of de frequentiekarakteristiek te corrigeren. Met C = 4,7
µF is het kantelpunt zo’n 10 kHz. De impedantie wordt grosso modo 5,5 Ω.
Met beide wikkelingen in serie bleek de trafo een zelfinductie van 50 mH (bij
40 Hz) te hebben. Eén wikkeling is 11 mH (bij ~200 Hz [CLIO]). De wikkelingen
zijn over elkaar gelegd en geven een spreidingszelfinductie van 10 µH te zien (bij
2
20 kHz). 50 + 50 windingen op 2 x 3,5 = 7 cm ijzerdoorsnede van een C-kern.

Impedantie = f(freq)
De impedantie van schema-B, zonder en met trafo
[zonder C]. R = 8,2 Ω. De zelfinductie van de trafo is
in ieder geval groot genoeg.
Zonder Oasis is de kromme rond 400 Hz niet helemaal
glad. Met Oasis is dat volledig opgelost!

Aanpassing op de MFB’s
Voor een juiste aanpassing op het MFB-systeem zijn 50 jaar oude Philips papier-blok-condensatorenin-een-blikje van 40 µF in serie geplaatst. De waarde is veel minder kritisch (en veel groter!) dan bij
de vlakke array’s. De arrays staan in fase met de MFB’s !

De impedantiekromme van de array met die 40 µF in serie ziet er, op verschillende schalen,
uit als boven.

Met de arrays op de MFB-boxen:

De laatste metingen zijn gedaan met beide kanalen aangesloten. De kasten stonden zo’n twee
meter uit elkaar, en twee meter voor de achterwand zodat er bij 40 Hz een dip ontstaat.

Definitie en klank
De horizontale definitie in het klankbeeld (de ‘plaatsing’) is werkelijk schitterend, zeker vergelijkbaar
met die van de ESL’s! De hoogte, zoals met de ESL’s, wil niet altijd komen. De klank is frisser dan
met de vlakke arrays en minder afhankelijk van de plaats in de kamer. Dit komt overeen met de
bevindingen van Keele. De sweet spot blijft echter de sweet spot.
Typisch is dat “de S-en” van sprekers (en ‘Rosario’op Test Disk 1) niet scherp worden, in tegenstelling tot bij de vlakke array zonder seriespoeltje van 0,25 mH!
Het slagwerk in ‘Sonate voor 2 piano’s en slagwerk’van Bartók (DECCA 443 894-2) klinkt ongelooflijk
mooi. Ook de celesta. De piano’s schuiven wat naar voren als het hard gaat, het slagwerk niet.
De strijkers van het Artemis kwartet komen ook naar voren als het hard gaat. Dat is minder… Ik heb dat
weken later nog eens uitgebreid vergeleken met de ESL’s. Daar gebeurt hetzelfde! Blijkbaar zit dat in de
opnamen want bij ‘Graham Fitkin Circuit’ (BIS-SACD-1517 op een gemodificeerde CD-speler) is daar geen
sprake van! (Met de later gebouwde SSA120 is dat geschuif trouwens zo goed als weg!) Blazers en (close
mic) stemmen klinken subliem. Daar zit meer ‘push’ achter dan bij de ESL’s.
Het systeem klinkt zo goed dat ik de ESL’s vaarwel heb gezegd! Bovendien kan het ~10 dB harder!

Gebruikte muziek
Iedere serieuze HiFi-bug heeft zijn fameuze muziekfragmenten waarmee hij een installatie tracht te
beoordelen. In het hoofdstukje ‘Muziek- en Geluidsfragmenten’ op deze website staan die vermeld, met
commentaar waar vooral op gelet moet worden bij het luisteren. (Brand de files eerst op CD!)

Digitaal Egaliseren?
Als we goed naar de frequentiekarakteristieken kijken, kunnen we
zien dat die boven de 5 kHz toch
wat te wensen overlaten. Als we
die wat ‘opblazen’ wordt dat
duidelijk. (Hier is een willekeurige
meting weergegeven).
Bij TentLabs/GrimmAudio is
nauwkeuriger gemeten. De
onderstaande grafieken zijn opgenomen met de meetmicrofoon op de hoogte van de bovenrand
van de array, op die van de onderrand en op de hoogte van het midden. Er stond geen kast onder.
microfoon gelijk aan onderrand

microfoon gelijk aan bovenrand

microfoon op de hoogte van het midden

Om zoiets analoog aan te pakken is haast ondoenlijk. Nu wil het geval dat Hypex units op de
markt brengt met een ingebouwde DSP. Met een
bijbehorend computerprogramma kan deze DSP
grafisch geprogrammeerd worden, dat wil
zeggen dat na een MLS-meting (met een meetmicrofoon) de verkregen karakteristiek aange-

past kan worden ‘met de muis’! Het ding heet:
‘DLCP’ en de data sheet staat op:http://www.hypex.nl/docs/DLCP_datasheet.pdf
De bedieningssoftware op de PC of laptop (via USB aangesloten) daarvoor kan gevonden worden
op de webshop: https://www.hypexshop.com/ en de manual voor de bediening daarvan staat op:
http://www.hypex.nl/docs/DLCP_manual.pdf
Bekijk dit spul maar eens. Behalve actieve digitale cross over filters (waar ik geen gebruik van maak)
kunnen hiermee de frequentiekarakteristieken van luidsprekers binnen fracties van dB’s gecorrigeerd
worden. De vraag is natuurlijk: Moeten we die kant wel op na alle moeite van het DiGi-filter in de
CD624?
Als daarbij gebruik gemaakt wordt van de nCore klasse-D versterkers (van Hypex) ben je in ieder geval
verzekerd van zeer weinig vervorming. Zie: http://www.hypex.nl/docs/papers/ncore%20wp.pdf

Gebruikte meetapparatuur
Voor de impedantie- en zelfinductie-metingen is gebruik gemaakt van CLIO, een audio
hardware (speciale ISA-kaart) en software pakket van Audiomatica.
Voor de frequentiekarakteristieken is gebruik gemaakt van de zelf samengestelde Disk 140
RUIS track 2 (roze ruis) in een gemodificeerde CD624 als generator.
De microfoon was een MCE2000 aan de voorversterker zoals beschreven in: ‘Meetmicrofoon’ op
deze website.
Als spectrum analyser werd het software pakket TrueRTA gebruikt in de zelfbouw diskrecorder
met RME sound card (en zelfbouw ADC met rutgerS’Clock).

Stralingsdiagram
Paul Vancluysen heeft ook de gebogen arrays in LEAP gesimuleerd. De stralingsdiagrammen zien
er beter uit dan voor de vlakke array:
Horizontale stralingsdiagram van gebogen array.

Verticale stralingsdiagram van gebogen array.

Het wordt tijd om shading toe te passen. Daar gaat echter signaalsterkte aan verloren.

Frequentieafhankelijke Shading
Bij shading worden de speakers in een array niet allen
met dezelfde signaalgrootte gevoed om te sterke verticale bundeling te voorkomen. In ons geval treden de
problemen pas echt op boven de 8 kHz. We kunnen
dus ook proberen de speakers aan de uiteinden van de
array wat minder hoog te laten weergeven en de middelste speaker juist wat meer. Door een zelfinductie van
95 µH in serie met de met 3 genummerde speakers te
zetten en 4,7 µF parallel aan de serieweerstand van de
middelste speaker (1), wordt dit bewerkstelligd.
Paul Vancluysen heeft de stralingsdiagrammen
gesimuleerd in LEAP. Het vertikale diagram is
natuurlijk het meest spannend. Die vergelijken we met
de gebogen array volgens Schema-B (zonder C !).

Links staat het verticale diagram van Schema-B, en rechts dat van Schema-C.

De ge-Bessel-de array
De ge-Bessel-de array komt niet in
aanmerking omdat die zich boven de
7 kHz zo slecht gedraagt, De golflengte wordt dan te klein. Tot en met 6
kHz gaat het goed, vooral bij de
grotere hoeken!
Als we bovendien naar de frequentiekarakteristieken kijken op de
verticale as van de array, op 10 cm
daar onder en op 10 cm daar boven
(op 2 meter afstand) dan is SchemaC duidelijk beter:

Frequentiekarakteristiek van Schema-B. De rode lijn is de simulatie op de as.

De frequentiekarakteristiek van Schema-C. De rode lijn is de simulatie op de as. Bingo!

De frequentiekarakteristiek van de ge-Bessel-de array. De rode lijn is weer de simulatie op de as.

Schema-C, met de frequentieafhankelijke shading, is favoriet als het aan de simulaties ligt. Het stralingsdiagram meten is ingewikkeld, maar de frequentiekarakteristiek opnemen, is redelijk eenvoudig.
Dat is gedaan met roze ruis (van CD) en de spectrum analiser TrueRTA in de diskrecorder. De
microfoon was een MCE2000 als beschreven in: Meetmicrofoon op deze site.
Hieronder staan de resultaten.

Alle LSPs gelijke spanning (no shading)

bovenkant 2k

5k

10k

freq.afh. shading (4,7 µF//8,2 Ω & 95 µH)

20k bovenkant

2k

midden

midden

onderkant

onderkant van array

De afstand tussen de getalletjes verticaal is hier 5 dB.
De ge-Bessel-de configuratie is niet gemeten.
Dit komt toch niet erg overeen met wat we bij de simulaties zagen. De FRS 5 X piekt bij 15 kHz. Dat was al een
beetje in de gegeven karakteristieken te zien en bleek
al bij de eerste metingen. Dit is een reden om toch eens
uit te kijken naar een ander luidsprekertje.

Ander Speakertje?
VISATON heeft nog een speakertje in het
assortiment dat er aantrekkelijk uitziet:
De montage is eenvoudiger, het toegestane vermogen
is twee keer zo groot (10W), het rendement is helaas
5 dB lager. Dat schiet dus wat dat betreft niet op!

5k

10k

De frequentiekarakteristiek ziet er echter fraaier uit.
Proberen dus.
Bij VISATON staat hij onder: http://www.visaton.com/en/chassis_zubehoer/breitband/fr58_8.html

Kennelijk is het een vrij recent ding. In de tekening staat: 18.03.2014.
Bij Thomann kosten ze nog geen tientje als je voor meer dat 100 euro bestelt. Het werden er dus elf:

Als ik nu toch opnieuw begin, kan ik ‘Besselen’ ookproberen, al is het maar om de uitspraak van Ben
Kok te verifiëren. De speakertjes komen in ieder ge val op dezelfde gebogen array te staan als de
FRS 5 X-en. Ik moet kiezen tussen 2 of 28 Ω bij deze proef (zie Fig. 2 op de eerste bladzijde van de
Bijlage). De versterker krijgt er bij 28 Ω toch nog ruim 30 watt in, dus ga ik er geen trafo voor
wikkelen. De serie-C wordt daarbij ongeveer 7 µF.
Ik wil weten of Ben Kok gelijk heeft met het vervagen van het stereobeeld en uiteraard hoe goed het
verticale stralingsdiagram wordt. Als dat goed uitpakt, wikkel ik een trafo voor een betere aanpassing.

Simulaties met de FR 58
Paul heeft weer de simulaties in LEAP gedaan. Die geven het volgende beeld:
vert. stralingsdiagram array met FR 58 Schema-B links en Schema-C rechts.

ge-Besseld:
De horizontale diagrammen zijn
niet weergegeven. Die zijn steeds
onberispelijk.
Ook hier hoeft het geen betoog dat
Schema-C er het beste van af komt,
wat bevestigd wordt door de frequentiekarakteristieken hieronder.
Er is een verschil met de simulaties
met de FRS 5 X: Behalve ‘op de as’
zijn de metingen bij +/- 16 cm van
de as gesimuleerd ipv. +/- 10 cm.
Dat komt overeen met ~9 graden.

Frequentiekarakteristiek met Schema-B:

Frequentiekarakteristiek met Schema-C

Als de metingen straks hetzelfde beeld geven, ben ik spekkoper!

Frequentiekarakteristiek van ge-Bessel-de array:

Baffle Step
De dip rond de 2 kHz en vervolgens de bult rond de 800 Hz die we steeds tegenkomen, hangen
samen met de breedte van het klankbord (28 cm) waar de array op is gemonteerd. Dat blijkt niet
direct uit de bekende formuletjes (vooral die bult niet!) maar LEAP laat dat zien!
Olson toonde dat ook al in JAES Vol. 17, No. 1, 1969:
De box in kwestie is 30 cm
breed. Dit effect is te
onderdrukken als de
afstanden naar de randen
ongelijk zijn: These
distances should be "nonharmonic", which is to say
that they should be
different, but in such a way
that no one distance is an
even multiple of any other.
Het hart van de bovenste
speaker komt dan 8 cm van de bovenrand en de verticale hartlijn komt op 11 cm van de rand.

De asymmetrische array
Hieronder staat de schets van de frontplaat met het aluminium bevestigingsraam. Ook deze speakertjes hebben grote magneten die niet toelaten dat ze direct op een dikke MDF- of multiplexplaat gemonteerd worden. Zij komen aan de achterkant. De rand van de rubberring valt dan precies in het
gat en geeft geen hoogteverschil.
Waarschijnlijk lijm ik hen op het Al-raam. Nog een kit voor vinden die goed op aluminium hecht! Details
voor bevestiging (schroeven) van de bevestigingsraam op het houten frame zijn weggelaten.

Het ‘houten’ frame waar het spul op komt,
wordt dan als hieronder, met dien
verstande dat de linker luidspreker
gespiegeld wordt tov. de rechter.
De ‘inzagingen’ voor het buigzaam
maken, zijn niet aangegeven maar die
liggen midden tussen de hartlijnen van
de luidsprekers. De rest van de
constructie is zoals eerder met de FRS
5 X luidsprekers.

Paul Vancluysen heeft dit weer voor mij gesimuleerd in LEAP:

Het verschil tussen in het midden plaatsen van de array (grijs) en asymmetrisch plaatsen (rood)
is duidelijk.

Het verticaal 16 cm omhoog (groen) of omlaag (blauw) van het midden heeft weinig invloed wat
ook duidelijk is uit het verticale polaire diagram hieronder:

Het horizontale- (links) en het verticale stralingsdiagram (rechts).

Het horizontale diagram laat weinig te wensen over. Het is een beetje asymmetrisch geworden…
Het verticale diagram is een weinig asymmetrisch door ‘de MFB-kast’ onder de array.

Links staat de input in LEAP.
Nu maar afwachten wat de metingen laten zien nadat alles
in elkaar gezet is. Ik zal eens buiten meten in plaats van in
de kamer. Linkwitz waarschuwt daar niet voor niets voor!
Alhoewel, buiten gemeten met de huidige (FRS 5 X) opstelling, toonde een even grote piek bij 15 kHz…..

Oasis en LEAP
Paul heeft in LEAP het dipool-karakter van de arrays bij de lagere frequenties niet kunnen
inbrengen zodat minstens de horizontale stralingsdiagrammen naar achteren toe niet zullen
kloppen. Dat is niet dramatisch maar het zou kunnen dat de luidsprekers zich in een kamer
anders/beter gaan gedragen. Zie het artikel: Controlled-Directivity Waveguide Speakers in:
http://www.libinst.com/PublicArticles/Setup%20of%20WG%20Speakers.pdf
Toch eens meten wat er aan de achterkant van de arrays nog (in tegenfase?) uit komt.
Maar eerst nog iets anders:

Andere hoeken
Tot nog toe gingen we steeds uit van een hoek van 180º – 4º = 176º tussen de speakers. Hoe zou
dat zijn met 175º of zelfs174º ? Paul was weer zo vriendelijk om ook dat te simuleren:

Hiernaast staat het verticale
stralingsdiagram met een hoek van 176º
tussen de speakers. Steeds is:
rood :: 2,56kHz,
groen:: 3,84 kHz,
blauw:: 5,12 kHz,
geel :: 6,4 kHz en
bruin :: 12,8 kHz.

Rechts staat het verticale stralingsdiagram
met een hoek van 175º tussen de speakers,

Loudspeakers, Reflections,
and Rooms
by Francis Rumsey:
We have not yet found the precise
compromise between correction and
leaving well enough alone, but the best
answer seems to lie in the direction of
having loudspeakers that have a good
off-axis frequency response. In this
way, any contribution from the room
stands a chance of being as perceptually
benign as possible.

en hier hebben we het over 174º. Het is niet
zo duidelijk te zien als bij het doorbladeren in
een viewer, maar als we het gebied van +15º
tot -15º beschouwen, liggen de grafieken
voor de verschillende frequenties bij 175º het
beste op elkaar zonder dat er verderop echt
gekke dingen gebeuren.
De 12,8 kHz-lijn (bruin) ‘keept iets verder in’ bij
~18º dus zal 173º minder gunstig worden.
175º wordt de keuze!
Nog even voor de constructie van de steunbeer: sin 5º = 0,087. Bij deze kleine hoeken is
de schuine zijde praktisch gelijk aan de rechthoekszijde en kan die dus eenvoudig afgemeten worden met ‘8,7 mm op de 10 cm’.
Nog even alles op een rij:

175º Gebogen Asymmetrische Array met FR 58 in Schema-C
Het horizontale stralingsdiagram ziet er (niet verwonderlijk) uit als:

wat laat zien dat de bundeling tussen de +15 en -15º bij 12,8 kHz (dat is op 2 meter afstand +/- een
halve meter!) vertikaal en horizontaal nog maar weinig schelen. De ruimtelijke afstraling (hor.&
vert.) ziet er ook niet slecht uit (al is de dipoolwerking niet meegenomen).
De frequentiekarakteristiek recht voor de array (rood) laat weinig te wensen over en +/-16
cm boven/onder (= +/-5º) het hart op twee meter afstand is er weinig verschil:

De verhoging tussen 400 en 1500 Hz blijkt er (door de dipoolwerking?) bij latere metingen niet te zijn.

De Opbouw

Schema-C nog maar eens herhaald. In serie met deze schakeling komt nog een C = 40 µF te
staan om de cross over naar de MFB te realiseren.

De Bessel-proef
Voordat we verder gaan met het aansluiten volgens Schema-C, gaan we kijken of Ben Kok gelijk heeft
wat het stereobeeld van ge-Bessel-de luidsprekers betreft. Er is gekozen voor de serieschakeling van
fig.2 in de Bijlage. Met de versterker ‘voluit’ viel het niveau niet tegen. De klank was weinig anders dan
met de voorgaande gebogen array in Schema-C. Het stereo-beeld was ook hetzelfde en daar deden we
deze proef voor! Helemaal niets aan de hand dus. Sorry Ben….

Luisteren-1
Zonder gemeten te hebben kon ik het niet nalaten om eerst naar het nieuwe systeem te luisteren. De
resultaten waren aanvankelijk niet onverdeeld gunstig. Stemmen waren minder fraai en wilden niet

‘plaatsen’. De volgende morgen vond ik de stemmen van omroepers van actualiteitenrubrieken
nogal dun klinken. Na het omkeren van de fase van de units was dat véél beter!

Oriënterende Metingen
Om een eerste indruk te krijgen, werd met de MCE2000 naar de frequentiekarakteristiek en het stralingsdiagram gekeken. Dat laatste ziet er veelbelovend uit! Dat kan alleen duidelijk gemaakt
worden met een uitgebreide hoeveelheid metingen: de frequentiekarakteristiek als functie van de
hoogte van de microfoon..
Wat ik in de gauwigheid zag is dat de frequentiekarakteristiek oploopt boven de 10 kHz. Bovendien
zit er een scherpe, overigens niet zo diepe, dip bij ~4 kHz, die ik (nog) niet begrijp.
Het corrigeren van dat oplopen boven de 10 kHz is niet te corrigeren door te rommelen aan de parallelschakeling van de capaciteit van 4,7 µF en de 8 Ω in serie met de middelste speaker. Elke
verandering daaraan geeft onmiddellijk een ernstige verslechtering van het verticale
stralingsdiagram! Misschien kan een spoeltje of id. in serie met de hele unit hier nog soelaas bieden,
anders laten we het zo!
Vergelijking met de (oude) ESLs
Om te zien of de meetmicrofoon geen piek is gaan vertonen boven de 10 kHz, heb ik de ESLs
nog eens opgetuigd. Die gaven dezelfde resultaten als vroeger, dus…..
Opvallend was het slechte stralingsdiagram, zowel horizontaal als verticaal, van die dingen. Op de
sweet spot klinken ze zeer goed maar een kleine verplaatsing van het hoofd geeft onmiddellijk
onbevredigende resultaten! Dat wil je gewoon niet meer, zeker niet na het uitstekende gedrag van
de arrays met de FR 58s op dit punt! Bovendien zijn die minstens 10 dB gevoeliger. Exit ESL.

Luisteren-2
Het omdraaien van de fase van de units veroorzaakte een ware metamorfose. Mono-opnamen en
stemmen (al of niet close mic) staan scherp op hun plaats en klinken voortreffelijk. Dat geldt ook
voor stereo opnamen: de ‘plaatsing’ is zeer precies. Het verschil in diepte is duidelijk. Zo fraai heb ik
het niet eerder gehoord, ook niet met de ESLs!
Als er een bron van links naar rechts (visa versa) eenparig voorbij komt in de opname, is de
verplaatsing in het klankbeeld ook eenparig. De klank laat niets te wensen over. Er is meer definitie
en dynamiek. De muziek schittert en glanst.
Sommige opnamen zijn veranderd wat het stereo-beeld betreft. Vooral ‘het op hun plaats blijven’ van
instrumenten (bv. de twee piano’s met slagwerk bij Bartok) bij veranderende sterkte.
Bij de Oriënterende Metingen was mij opgevallen dat ik in de loop der tijd het laag uit de MFBs te
sterk was gaan instellen. Dat is absoluut niet nodig. (Op de MFB-box zit een potmeter om hem aan te
passen op units met verschillende rendementen zoals ESL.) Nu de zaak weer vlak staat, komt er
voldoende laag uit. ‘Zware’ orgelopnamen kunnen nu (bijna)voluit gespeeld worden. Ik moet eens
meten hoeveel dB SPL het systeem nu kan maken.
Het lagere rendement van de FR 58-s tov. de FRS 5 X-en is merkbaar maar de kwaliteit van de
58’s is zo veel beter dat het gehoormatig minder dan 3 dB scheelt.
De hoogte-informatie is ook weer terug, althans minstens zo goed als met de ESLs. Met name
het onweer in een eigen opname komt weer van het plafond.

Metingen
Uitstraling naar achteren
Voor het (horizontale) stralingsdiagram is het van belang in hoeverre de Oasis nog geluid doorlaat. In de
hogere regionen is dat natuurlijk niet veel in het middengebied kon dat wel eens van belang zijn voor de
cardioïde-werking. wat in een kamer belangrijk kan zijn (zie: Controlled-Directivity Waveguide Speakers,
zoals hierboven vermeld). We kunnen dat niet kwantificeren zonder metingen te doen die voor mij
onbereikbaar zijn, maar wel een vermoeden krijgen waarom de installatie zo bijzonder klinkt.
De afstand tussen de verticale
schaaldelen is 5 dB. Bij 900 Hz
komt er – 4 dB tov de voorkant uit!
Bij deze meting is de
MFB uitgeschakeld.
Toch eens een meetplaats
vinden voor het stralingsdiagram.

Vertikaal Stralingsdiagram
In de figuur links is het systeem weergegeven met maten (…cm) tov.
de vloer. De luisterhoogte in een fauteuil is ongeveer 90 cm, het
midden van de array.
Hieronder staan de frequentiekarakteristieken tussen de 40 en 130 cm
boven de vloer (tot 20 cm boven de array dus) met stappen van 10 cm.
40
cm

50 cm
boven de vloer

De karakteristieken zijn opgenomen met stappen van 1/6 octaaf.

60 cm

70 cm

Van 70 t/m 120 cm is het middengebied ongeveer even sterk.
Bij 4 kHz zit een dip van zo’n 4 dB
waar ik geen verklaring voor weet.

80 cm

Tussen de 80 en de 100 cm loopt
het hoog boven de 10 kHz
ontegenzeggelijk zo’n 5 dB op!

Op de as: 90 cm

Onder de 200 Hz geeft de kamer
te veel obstructie om hier weer te
geven.
Het sommeren met de MFB (rond
400 Hz) ziet er goed uit.

100 cm
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110 cm

120 cm

130 cm

Op 90 cm met de speaker ~30º naar
binnen gedraaid. Het oplopen boven
de 10 kHz is dan weg maar de dip bij
4 kHz is dieper! Beiden bleken later
te wijten aan de oude MCE2000.

Met de Sennheiser KE 4 was
dat weg!
Dit betrof de linker luidspreker
27

1

De rechter luidspreker gaf
60 cm
eenzelfde beeld:

Op de as: 90 cm

110 cm

Al met al ziet dat er verassend goed uit. Bij al het gesjouw door de kamer tussendoor, viel ook op dat
de klank van de piano die ik tijdens de werkzaamheden afspeelde (Daria van den Bercken!) heel
weinig verkleurde. Het ziet er naar uit dat de metingen aardig overeenkomen met de simulaties.

De impedantiekromme van de array
Het heeft heel wat voeten in de aarde gehad voordat ik een impedantiekromme kon opnemen. ARTA
(LIMP) liet me volledig in de steek. Op geen van de beide computers, de DiskRecorder
meegerekend, was LIMP aan het werk te krijgen, althans wilde geen impedantiekromme produceren.
Dus ouderwets met het handje punt voor punt de impedantie meten:

Hoe hard kan het….
Met de SSA120 voor het frequentiegebied van ~400 Hz
tot 20 kHz in vijf FR 58s kun
je veel lawaai maken. Met ruis
blijkt er 97 dBSPL uit het systeem te komen op twee meter
afstand van de twee luidsprekers. Afhankelijk van het ‘wegingsfilter’ (A, B of C) gold dat
voor resp witte, bruine en roze
ruis.
De bron was een gemodificeerde CD624 met zelfgegenereerde CD op -3 dB.
Het meetinstrument is een
Rohde & Schwarz PräzisionsSchallpegelmesser ELT 2
221.7406.02 FNr.870691/361

Luisteren-3
Na weken intensief luisteren naar het systeem, vind ik het steeds beter klinken! Het kan zijn dat de
speakertjes toen pas ‘ingespeeld’ raakten (ik geloof daar niet zo in…) Ik heb ook verschillende opstellingen geprobeerd maar kom toch weer terug bij de eerder gevonden opstelling: 2 meter van de
achterwand in een gelijkzijdige driehoek met de luisteraar met zijden van zo’n 2 meter. Er is
nauwelijks sprake meer van een hot spot. Door de kamer lopend vóór de luidsprekers, is er ook
weinig klankverandering.
Ik ben zeer tevreden met dit toch onverwacht uitstekende resultaat !

Metingen met KE 4 microfoon van Sennheiser
Na het aanschaffen van een paar KE 4 microfoons is nogmaals gemeten:

Linker box op 2 m afstand van
de achterwand met 1/6 octaaf
resolutie.

De array van de linker box op 2
m afstand van de achterwand.

De linker MFB-box op 2 m van
de achterwand. De cross over
vindt plaats tussen de 200 en
400 Hz.

De rechter box op twee meter
afstand van de achterwand en 1
meter van het raam rechts. De
onregelmatigheden rond 50 Hz
zijn kamerresonanties. De MFB
kan iets hoger gezet worden voor
een vlakke karakteristiek vanaf
150 Hz.

Enkele foto’s
De afstand tot de achterwand is bij deze foto zo’n 3 meter. In de achtergrond zijn de
gemodificeerde CD624, de koptelefoonversterker en de SSA120 versterker te ontwaren.

Op 9 juli ’15 zijn Pieter Meijer en Geertjan Groot Hulze komen luisteren. Dit zijn jonge mensen met
dus betere oren. Bovendien hebben zij veel ervaring met het luisteren naar installaties, vooral als
het om digitale systemen gaat. Zij zijn ook de makers van het digifi in de FPGA van mijn gemodificeerde CD624!
Wat hen opviel was dat ‘het pad van de CD-speler naar de luidsprekers’ volledig analoog is. Alle
fouten die de LS1 (van GrimmAudio) heeft ontbreken hier. Het klankbeeld is veel ruimer en opener.
De verbetering van dit systeem (met de FR 58 array’s) tov. het ‘oude’ systeem (met de FRS 5 X
arrays) is duidelijk. Dit oordeel steekt mij het hart onder de riem!

Conclusies
1. De 2” FR 58 van VISATON is een mooie kleine full range luidspreker die niet duur is.
2. Kleine breedband luidspreker(tje)s klinken beter dan een middentoner-met-een-tweeter. Dit
valt mij steeds weer op, ook bij DAB+/FM – radiootjes met een 3” of 5” luidsprekertje.
3. Om meer akoestisch vermogen te kunnen maken, is het gebruik van verscheidene kleine
breedband luidsprekertjes dan noodzakelijk.
4. De luidsprekertjes kunnen daarbij het beste in een verticale array geplaatst worden. Een zeer
brede afstraling in het horizontale vlak is daarmee gewaarborgd.
5. Voor een acceptabel verticaal stralingsdiagram moet de baffle verticaal gebogen worden in
stappen van 5º.

6. Bovendien moet shading worden toegepast. Dwz. dat niet alle luidsprekertjes dezelfde
signaalsterkte krijgen aangeboden. Het afgestraalde vermogen neemt daardoor weliswaar af.
7. Om de baffle step ‘onzichtbaar’ te maken, moet de array uit het midden van de baffle
geplaatst worden. Aan de precieze plaats worden eisen gesteld.
8. De toegepaste shading is frequentieafhankelijk gemaakt zodat het afgestraalde vermogen in
het middengebied niet aangetast wordt. Dit is nieuw!
9. Dat het systeem nauwelijks meer een hot spot kent is waarschijnlijk mede te danken aan de
cardioïde-werking door de Oasis (bloemensteekschuim) aan de achterkant van de arrays. Dit is
nieuw.
10. De maximale SPL is 100 dB op 1,5 m afstand.
11. De array-units nemen het frequentiegebied van ~300 Hz tot 20 kHz voor hun rekening.
Gecombineerd met een MFB-syteem voor het laag geeft dat een excellent weergavesysteem.
12. De hier getoonde arrays zijn boven ESLs te verkiezen. De klank en het stereobeeld zijn zeker zo
goed maar het moeizaam verkregen stralingsdiagram en de dynamiek overtreffen alles.
13. Het tot stand komen van de arrays was niet mogelijk geweest zonder de hulp van Paul
Vancluysen die beschikt over LEAP waarmee systemen akoestisch gesimuleerd kunnen worden.
Zijn aandeel in de opbouw was cruciaal!
14. Boven de 9 kHz is er een verschil tussen de simulaties en de metingen. De luidsprekertjes zijn
niet gemeten bij Paul. Hij is uitgegaan van de specs.

Bijlage:
Voor de volledigheid volgt hieronder een kopie van een artikel over ‘Bessel panels’.

