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Inleiding
De kwaliteit van signaalbronnen zoals de cd-speler en draaitafel is de laatste tien jaar sterk
vooruitgegaan. Ook de versterkertechniek heeft zich daarbij niet onbetuigd gelaten, gezien de hoge
kwaliteit van moderne halfgeleider- (bijvoorbeeld MOSFET-) en buizenversterkers. De opmerkelijke
verhoging van de kwaliteit van deze componenten uit de audioketen maakt in principe een zeer
natuurgetrouwe weergave mogelijk. Een systeem kan echter slechts zo goed zijn als de zwakste
schakel in die keten. De weergevers van een audioketen dienen voor een zo natuurgetrouw mogelijke
weergave dan ook aan de allerhoogste eisen te voldoen. Aan een conventionele elektrodynamische
weergever, hoe goed dan ook, kleven nu eenmaal een aantal nadelen, die zelfs met geavanceerde
technieken niet of moeilijk zijn op te lossen. We kunnen daarbij denken aan zaken als de invloed van
de behuizing, de invloed van het (passieve) filter op de weergave, de homogeniteit bij
meerwegsystemen, optredende conusresonanties en de massatraagheid van de weergevers. De
dynamische weergever is door deze nadelen vaak de zwakste schakel in de keten. Voor een werkelijk
natuurgetrouwe weergave dienen alle onderdelen van zeer hoge kwaliteit en op elkaar afgestemd te
zijn. Door de beperkingen van de dynamische luidspreker is voor een weergavekwaliteit van het
allerhoogste niveau dan ook een ander type weergever nodig, die deze beperkingen niet kent.
Met een elektrostatische weergever (ESL) is in principe een veel hoogwaardiger reproductie van het
originele geluid mogelijk. Dit is dan ook de reden dat de elektrostaat de laatste tien jaar sterk aan
populariteit heeft gewonnen. De belangrijkste factor die de doorbraak van de elektrostaat in de
huiskamer heeft tegengehouden is de forse prijs, die voor een dergelijk systeem moer worden betaald.
Er zijn in het (recente) verleden wel luidspreker zelfbouwers geweest die de toen nog moeizame weg
zijn ingeslagen om vanuit de (schaarse) theorie zelf een elektrostaat te ontwerpen en te bouwen. Maar
deze elektrostaat pioniers behoorden toch echt tot de uitzonderingen. Met name het ontbreken van
geschikte ontwerpen, bouwhandleidingen en materialen zoals audiotrafo’s en membraan materiaal
heeft de bouw van elektrostaten in zelfbouwkringen gemaakt tot een waagstuk dat slechts door
weinigen werd uitgevoerd.
Met de komst van dit boek komt daar echter verandering in. Dit boek behandelt het thema
elektrostatische luidsprekers, waarbij belangrijke informatie verschaft wordt over de theorie, de
werking, het ontwerp en de constructie van elektrostaten. Naast de behandeling van het ontwerp en de
constructie van een aantal commerciële elektrostaten wordt ruime aandacht besteed aan de zelfbouw
van elektrostaten. Er zijn daartoe in het boek een aantal elektrostaat zelfbouwprojecten opgenomen,
die uitgebreid beproefd zijn op geluidskwaliteit en betrouwbaarheid. De geluidskwaliteit van al deze
zelfbouwprojecten is zonder meer uitstekend te noemen en vergelijkbaar met die van commerciële
elektrostaten. Autotransformatoren en membraan materiaal zijn nu goed verkrijgbaar, en vormen niet
langer een belemmering voor de zelfbouw van een elektrostaat.
In tegenstelling tot de bouw van een dynamische weergever, dient men bij de bouw van een
elektrostaat zelf de eigenlijke ‘luidspreker’ (dit is bet ESL-element) te bouwen. De bouw van een
ESL-element is niet moeilijk, met name door de uitgebreide bouwhand leidingen in dit boek, maar
vereist toch enige handigheid. De bouw van een elektrostaat is dan ook bij uitstek geschikt voor de wat
meet gevorderde zelfbouwer, die toe is aan de bouw van een weergever die voldoet aan de
allerhoogste kwaliteitseisen. Het prijsvoordeel bij zelfbouw van een elektrostaat is veel groter dan dat
bij zelfbouw van een dynamisch systeem. Voor een fractie van de prijs van een commerciële elektrostaat kan men nu in betrekkelijk weinig tijd een hybride of full-range (breedband) elek-trostaat
bouwen. De bouwkosten voor een paar full-range of hybride weergevers zijn betrekkelijk laag. Als
voorbeeld noemen we de ELECTROSTATIC ESL 175, waarvan de bouw in dit boek beschreven is.
De bouwkosten voor twee weergevers zijn ongeveer f 800,—, wat een fractie is van de prijs van een
commerciële elektrostaat.
Het is ook mogelijk aan de hand van dit boek zelf een elektrostaat te ontwerpen, die kan worden
aangepast aan de eigen behoeften. Zo kunnen alle zelfbouw elektrostaten waarvan de bouw in dit boek
beschreven is, naar wens uitgebreid worden met een dynamische of elektrostatische subwoofer. Is men
eenmaal gewend aan de weergavekwaliteit van een elektrostaat, dan wil men bijna altijd geen andere
luidsprekers meet. Het luisteren naar elektrostaten is in hoge mate verslavend. U bent dus
gewaarschuwd!

1 De werking van de elektrostatische luidspreker
Voor veel mensen is de elektrostaat nog altijd een geheimzinnige luidspreker. Dit wordt onder andere
veroorzaakt door het afwijkende uiterlijk van deze weergever. Een full range elektrostaat (full range:
weergave van het volledige audio-frequentiebereik) heeft in tegenstelling tot een gewone
elektrodynamische weergever geen kast als behuizing, maar bestaat uit een plat open frame waarin de
ESL-elementen (ESL = Electro-Static Loudspeaker) worden bevestigd. Ook termen als hoogspanning
en step-up-ratio dragen bij tot een verhullende sfeer rond dit type luidspreker.
Een elektrostatisch weergavesysteem is echter betrekkelijk eenvoudig van opbouw; het bestaat uit drie
delen (zie figuur 1.1):
A Het elektrostatisch luidsprekerelement; B de hoogspanningsunit;
C de audiotransformator.
Het weergave element is eigenlijk heel eenvoudig van opzet. Tussen twee geluid doorlatende platen of
traliewerken (statoren) is een geleidende folie gespannen: het membraan. Dit membraan wordt door
middel van afstandsstukken precies tussen de statoren gepositioneerd. Dit geheel vormt twee in serie
geschakelde luchtcondensatoren; de buitenste condensatorplaten zijn geluid doorlatend (akoestisch
transparant; figuur 1.2). Tussen membraan enerzijds en statoren anderzijds wordt een uit de
hoogspanningsunit afkomstige (negatieve) hoogspanning van enkele duizenden volt aangesloten.
Voor een goede werking van het ESL-element moet de elektrische lading Q van de door membraan en
statoren gevormde condensatoren constant worden gehouden; dit gebeurt door middel van een zeer
hoogohmige weerstand R.
De hoogspanningsunit bestaat doorgaans uit een cascadeschakeling van dioden en condensatoren,
gevoed uit een op het lichtnet aangesloten transformator.
Op het membraan en de beide statoren wordt het audiosignaal uit de versterker via een
audiotransformator aangesloten. Deze trafo transformeert de uitgangsspanning van de versterker
zodanig omhoog dat deze hoog genoeg is om het ESL-element aan te sturen. De genoemde
transformatorwerking heeft een neveneffect: dezelfde transformatieverhouding die voor het opkrikken
van de audiospanning zorgt, vertaalt de impedantie aan de ELS-zijde naar een veel lagere impedantie
naar de versterkerzijde. De impedanties zijn capacitief. De versterker ziet dus aan zijn uitgang een
dikke condensator, het geen problemen met de stabiliteit kan geven. De meeste moderne versterkers
zijn echter onvoorwaardelijk stabiel (fasemarge 90 graden). Een ander probleem kan de hoge, door de
versterker te leveren blindstroom in die condensator zijn. We komen hier nog op terug.
Sluit een audiosignaal op de audiotrafo aan. De ene stator stijgt in spanning, en de andere stator daalt
evenveel in spanning ten opzichte van het membraan (zie figuur 1.3). Door deze
spanningsveranderingen zal het membraan door de positievere stator worden aangetrokken en door de
negatievere stator afgestoten. Dit noemt men de

Figuur 1.1. De schematische werking van een elektrostaat. We onderscheiden het ESL-element (A), de
hoogspanningsunit (B) en de audiotrafo (C).
balanswerking (push pull) van de ESL. Hierdoor zal het membraan gaan bewegen in het ritme van het
audiosignaal.
De aldus veroorzaakte luchtdrukverschillen verplaatsen zich door de open platen of traliewerken zijn
dan hoorbaar als muziek.
De constante lading Q op de twee stator-membraan-capaciteiten zorgt ervoor dat de krachten
(aantrekkend en afstotend) op het membraan onafhankelijk zijn van de afstanden dl en d2 tussen
statoren en membraan.
De formule F = U Q I (dl + d2) geeft aan dat de totale kracht op het membraan alleen afhankelijk is
van de hoogte van de (omhoog getransformeerde) audiospanning U. Immers, Q en (dl + d2) zijn
constant.
De ESL is dankzij de symmetrische opzet buitengewoon lineair en heeft daardoor een zeer lage
harmonische vervorming.

Figuur 1.2. Een foto van een zelfgebouwd ESL-element.

Figuur 1.3. Dit gebeurt er als je een wisselspanning op de audiotrafo zet. De aanduidingen ‘+’ en ‘-‘
op de middelste en rechter figuur hebben betrekking op de fase van de audio wisselspanning.

1.1 Voor- en nadelen van een elektrostatische luidspreker
Wat zijn nu de voordelen van een full range ESL ten opzichte van een elektrodynamisch
meerwegsysteem? Bij een full range ESL is opdeling van het hoorbare frequentiegebied in
verschillende deelgebieden niet nodig. Dit in tegenstelling tot een meerweg elektrodynamisch
weergavesysteem, waarbij men een scheiding in minstens twee fre-quentiegebieden moet toepassen,
met de nodige nadelen voor de fasezuiverheid van het systeem. Bij een full range ESL verloopt de
akoestische fase over het hoorbare frequentiegebied zeer gelijkmatig, met name door her ontbreken
van frequentie-overgangen.
Als voorbeeld nemen we de Final 1.2 full range ESL waarvan de akoestische fase over het hele
hoorbare frequentiegebied vrijwel constant is, waardoor de relatie tussen grondtonen en boventonen in
de rijd gezien constant blijft.
De afwezigheid van fasesprongen en her zeer gelijkmatig verloop van de akoestische fase maken dat
de full range ESL een zeer natuurgetrouwe weergave heeft.
Een ander voordeel van een ESL is dat het membraan overal, dus over her volledige oppervlak,
aangedreven wordt. Dit in tegenstelling rot een gewone elektrodynamische luidspreker
(conusluidspreker). De akoestische koppeling van het membraan met de omringende lucht is zeer
goed. Eventueel optredende resonanties van her membraan zijn daardoor niet hoorbaar. Dit noemt men
her maskeringseffect.
Doordat de massa van het ultralichte membraan zeer gering is ten opzichte van de conusmassa van een
dynamische luidspreker, en er verder vrijwel geen sprake is van massatraagheid, is de impuls- en
transiëntweergave voortreffelijk.
Het membraan van de Sombetski ESL 120 heeft een massa van 0,02 gram (twintig milligram!).
Vergelijk dat maar eens met een elektrodynamische luidspreker, voor hetzelfde frequentiebereik
(100….20.000 Hz), met een dynamische massa van 10 ~ 20 gram. Dus een factor 500... 1000 lager!
Zoals opgemerkt is de harmonische vervorming bij een symmetrisch opgebouwde ESL gering ten
opzichte van een elektrodynamische weergever. De Audiostatic ES 300 RS heeft een harmonische
vervorming van 0,08 % (voor frequenries tussen 30 en 20.000 Hertz). Dit in vergelijking met de
harmonische vervorming van dynamische luidsprekers, die tot enkele procenten vervorming
produceren bij de weergave van hetzelfde frequentiegebied en bij dezelfde geluidsdruk (92 dB/ 1 m).
De fasereinheid en de zeer geringe massa van het membraan zorgen er samen met de lineaire werking
en de lage vervorming voor dat de ESL een weergavekwaliteit heeft die op een zeer hoog niveau ligt.
Heeft de ESL naast al deze sterke kanten ook nog zwakke punten? Die heeft hij zeker. Zo is door de
wijze van bevestiging de bewegingsvrijheid van her membraan aan grenzen gebonden. De maximale
lineaire uitslag van het membraan is dan ook beperkt. Voor de weergave van lage tonen, waarbij veel
lucht verplaatst moet worden, is dan ook een groot tot zeer groot oppervlak nodig.
De akoestische kortsluiting die optreed bij lage frequenties, maakt ook een groot membraanoppervlak
noodzakelijk.
In sommige ontwerpen wordt de ESL alleen gebruikt voor her midden en hoog. Voor de lage
frequenties gebruikt men een conusluidspreker. Bij deze zogenaamde hybride systemen kan de
membraanoppervlakte beperkt blijven tot ca. 0,05 rot 0,10 m2. Terwijl de laagste frequenties met een
betrekkelijk hoge geluidsdruk kunnen worden weergegeven, kunnen de afmetingen van een hybride
systeem bescheiden blijven. Om bij een full range ESL de laagsre frequenties (onder 100 Hz) toch met
voldoende geluidsdruk te kunnen weergeven, kan een ontwerper uitgaan van een groot
membraanoppervlak, of hij kan uitgaan van een kleiner membraanoppervlak, waarbij de laagste
frequenties met een hogere spanning worden aangestuurd, bijvoorbeeld door middel van een extra
audiotrafo. Zo is bet membraanoppervlak van de met een extra trafo voor het laag uitgeruste
Audiostatic ES 200 RS ca 0,17 m2, wat voor een full range ESL betrekkelijk klein is.
Een full range ESL heeft in vergelijking met een elektrodynamische conusluidspreker een zeer groot
membraanoppervlak. Een dynamische conusluidspreker met een diameter van 30 cm heeft een
conusoppervlakte van 0,04 rot 0,06 m2. Dit in vergelijking tot het membraanoppervlak van een full
range ESL, dat kan variëren van 0,17 rot 1,5 m2.

Een tweede nadeel van de ESL, en dan met name van de full range ESL, is het lagere rendement. Dit
ligt in de meeste gevallen 2 a 10 dB onder dat van dynamische weergevers die een vergelijkbaar
frequentiegebied weergeven. Dit lage rendement wordt met name veroorzaakt door de aan grenzen
gebonden veldsterkte tussen her membraan en statoren (circa 3000 volt/mm).
Het rendement van hybride elektrostaten is in de meeste gevallen even hoog als dat van de meeste
elektrodynamische weergevers.
Een derde nadeel van de ESL is zijn werking als dipoolstraler, waardoor geluid aan zowel de voorzijde
als aan de achterzijde wordt geproduceerd. Dit dipoolgedrag maakt de plaatsing van ESL’s soms
kritisch. Sommige ontwerpen dienen dan ook in verband met het bereiken van een goede balans tussen
direct uitgestraald geluid en indirect (gereflecteerd) geluid, op een vrij grote afstand van de muur
geplaatst te worden.
Tenslotte is de bundeling van her geluid bij hogere frequenties van nature zeer sterk, zodar de ideale
luisterpositie bij sommige ontwerpen aan enge grenzen gebonden is. Een te grote of ongewenste
bundeling kan door een ander element-ontwerp grotendeels worden voorkomen. De spreiding van
hogere frequenties kan dan bij een goed ontworpen ESL van dezelfde klasse of zelfs beter zijn dan bij
een zeer goed elektrodynamisch systeem.

2 De geschiedenis van de elektrostatische luidspreker
Vaak denkt men dat de elektrostatische weergever een uitvinding is uit het high tech tijdperk. Dit
omdat elektrostaten de laatste tijd door de ontwikkeling van nieuwe modellen sterk in de
belangstelling zijn komen te staan.
Het principe om een condensator te gebruiken voor de weergave van geluid is echter al meer dan 100
jaar oud. In 1881 ontwierp en construeerde Amos DoIbear, een professor aan de Universiteit van Tufts
(VS), een telefoonsysteem waarbij zowel voor de microfoons als voor de “luidsprekers” condensatoren
werden gebruikt. Dit elektrostatisch telefoonsysteem werd echter nooit een commercieel succes. De
signaalspanning van dit systeem was zo gering dat transport van het signaal over lange afstanden
vrijwel onmogelijk was. Pas na de uitvinding van de elektronenbuis werd het mogelijk om
geluidssignalen op elektronische wijze te versterken.
In de jaren twintig en dertig werden in de VS en Engeland verschillende elektrostaten ontworpen, die
geen van alle een commercieel succes werden. De ontwerpers moesten zich indertijd behelpen met
materialen als gietijzer (statoren), bakeliet (afstandsstukken) en aluminium- of tinfolie (membraan).
Zeer lichte en sterke polyesterfolies als Mylar en Hostaphan waren toen nog niet beschikbaar.
Deze eerste elektrostaten waren nogal kwetsbaar en storingsgevoelig. Verder was bet rendement zeer
laag. Hierdoor konden deze elektrostaten de vergelijking met de in 1925 door Rice en Kellog
uitgevonden “hoornloze” elektrodynamische luidspreker niet aan en raakten daardoor in vergetelheid.
Aan het eind van de jaren veertig, na de ontwikkeling van zeer lichte en sterke kunststoffen als
polyester en nylon, kwamen er zeer dunne en sterke folies op de markt, die tevens resulteerden in een
hernieuwde belangstelling voor de elektrostatische luidspreker.
In 1953 ontwierp Janszen, een Nederlands-Amerikaans ontwerper en fabrikant, een full range
elektrostaat, die was opgebouwd uit elementen voor het midden en hoog en voor het laag. Deze
elementen hadden een bijzondere opbouw. Ze bestonden uit twee plastic framehelften, waarbinnen een
membraan was gespannen. Geïsoleerd dun koperdraad dat aan beide kanten over elke framehelft werd
gewikkeld fungeerde als stator. Voor bet wikkelen van deze framehelften werd een speciale
wikkelmachine ontworpen, die deel uitmaakte van bet patent dat Janszen verkreeg voor zijn
“gewikkelde” elementen. Deze elementen werden toegepast in zowel full range als hybride systemen.
Ze voldeden zo goed dat ook andere fabrikanten ze toepasten in hun ontwerpen, onder andere Acoustic
Research en Infinity.
De ESL-elementen van Janszen worden nog steeds geproduceerd.
Een ander succesvol ontwerp was de in 1955 door Peter Walker (QUAD) ontworpen ESL 55. Dit
ontwerp bestond uit een tweetal baspanelen plus een tweeterpaneel. De ESL 55 is 25 jaar lang als
referentie gebruikt.
De toppositie van de ESL 55 werd pas in 1981 door de Quad ESL 63 overgenomen.
De ontwikkeling van de ESL 63 duurde maar liefst 18 jaar (1963-1981). Deze weergever beschikt over
n6g betere weergave eigenschappen dan de ESL 55. De ESL 63 bezit namelijk statoren die in
concentrische segmenten zijn verdeeld, en die worden aangestuurd door middel van een getrapte
tijdvertraging. Dit geeft deze elektrostaat het karakter van een puntbron. Deze weergever heeft
daardoor een zeer goede plaatsing en klinkt bijzonder ruimtelijk.
Een oplossing voor her probleem van de beperkte veldsterkte tussen membraan en de statoren, en
daarmee het probleem van het beperkte rendement, werd in 1973 gegeven door de in Canada
ontworpen Dayton-Wright ESL. Bij deze weergever werden de ESL-elementen omgeven door een
gasdicht geluid doorlatend omhulsel, gevuld met het gas zwavelhexafluoride. Door de veel hogere
doorslagspanning van dit gas kon de elektrische veldsterkte flink worden opgevoerd, hetgeen een sterk
verhoogd rendement opleverde.
Een automatische gasdrukregeling, die de gasdruk in het omhulsel gelijk moest houden aan de
veranderende luchtdruk, maakte deel uit van de weergever.
In 1982 ontwierp de Amerikaanse ontwerper J. Strickland de Acoustat. Her bijzondere van deze
weergever was dat de full range elementen direct, zonder tussenkomst van een audiotrafo, werden
aangestuurd door een buizenversterker, die een signaalspanning kon leveren van circa 5000 volt. Deze
buizenversterker was in de weergever ingebouwd.

Meer recent is de ontwikkeling van de Audiostatic- elektrostaten door de Nederlandse ontwerper en
fabrikant Ben Peters. Deze weergevers hebben een membraan dat is ingespannen binnen een frame
van MDF. Het bijzondere van deze luidsprekers is dat hierbij geïsoleerde koperen staven in de vorm
van een rooster dienst doen als stator. Deze stator is via weerstanden (RC-filter) verdeeld in drie
segmenten, waarvan alleen he segment in het midden de hogere frequenties uitstraalt. Een andere
bijzonderheid van deze weergevers is dat een aparte trafo, die parallel staat aangesloten met de
audiotrafo, voor een hogere spanning zorgt bij frequenties onder 100 Hz. Deze elektrostaten hebben
dan ook voor een elektrostaat bijzonder ver doorlopende laagweergave.
Er zijn van Audiostatic subwoofer- modulen, die speciaal voor de weergave van de laagste twee
octaven ontworpen zijn.

Figuur 2.1. De Final 1.2 full-range elektrostaat.

Figuur 2.2. De Audiostatic ES 200 RS elektrostaat.
Naast full range elektrostaten bestaan er ook ESL-elementen die worden gebruikt voor de weergave
van een deel van het audiobereik, bijvoorbeeld het midden-hoog of alleen het hoog. Deze worden
gewoonlijk gecombineerd met een elektrodynamische weergever voor de weergave van de lagere
frequenties.
Het is moeilijk om een ESL-element re combineren met een elektrodynamische luidspreker, omdat de
ESL van nature een dipoolstraler is en de dynamische luidspreker bij lagere frequenties een
rondstraler. Het is dan ook geen sinecure om een dergelijk hybride systeem zo te ontwerpen dat een
homogeen geluidsbeeld ontstaat. Bovendien moer het transparante en detailrijke karakter van her ESLelement aansluiten bij het klank- karakter van de dynamische luidspreker. Dat is dan ook de reden dat
in combinatie met een ESL-element vaak een elektrodynamische luidspreker met een polipropyleen of
kevlar conus wordt roegepast.
Gedurende de laarste 15 jaar zijn bijzonder goede hybride systemen ontworpen en op de markt
gebracht, zoals de Solo Sound vier- en acht- elements elektrostaten, de Audio Art (van Medevoort)
ESL, de Pavane van Translator en de hybride elektrostaat van Martin Logan.
De kantelfrequentie bij deze hybride systemen ligt meestal tussen de 200 en 800 Hz.
De moderne full range elektrostaat heeft naast de bijzonder goede weergave van muziek nog een
aantal gunstige eigenschappen gekregen, zoals een redelijk rendement, een lange levensduur en een
hoge betrouwbaarheid. Het zijn dan ook voornamelijk de forse prijs en, in het geval van de full range

elektrostaten, de afmetingen, die de doorbraak van deze voortreffelijke weergevers in de huiskamer
hebben tegengehouden. De ontwerpen voor zelfbouw in dit boek, voor zowel hybride systemen als full
range weergevers, brengen nu ook deze uitmuntende weergevers binnen het bereik van audiofielen
met een dunne portemonnee.

3 Het ontwerpen van ESL-weergevers
Een elektrostatische weergever besraat in zijn meest elementaire vorm uit:
• de hoogspannings-unit,
• de audiotransformator, en
• één of meerdere ESL-elementen.
Deze drie systeemelementen en een aantal daarmee samenhangende zaken zullen nu vervolgens
behandeld worden.

3.1. Elektrische veldsterkte en rendement
De elektrische veldsterkte E geeft de verhouding aan tussen de op het membraan aangelegde spanning
U (AC plus DC!!) en de afstand membraan -stator d, volgens de formule E = U / d.
Bij een spanning op her membraan van 6000 V en een afstand van membraan tot stator van 3 mm is E
gelijk aan
6000 : 3 = 2000 V/mm = 2 kV/mm = 2 MV/rn. Bij gelijke audiospanning tussen membraan en
statoren neemt de geluidsdruk van een ESL tot een veldsterkte van circa 340 V/mm toe met 6 dB (een
factor twee dus) bij een verdubbeling van de veldsterkte. Zie figuur 3.1. Vanaf een veldsterkte van
circa 600 V/mm neemt de geluidsdruk slechts in geringe mate toe voor elke verdubbeling van de
veldsterkte.

Figuur 3.1. Het verband tussen het rendement van een elektrostaat en de veldsterkte tussen membraan
en statoren.

De veldsterkte kan overigens niet onbeperkt worden opgevoerd. Lucht heeft een doorslagspanning van
ca. 3 kV/mm. Boven deze veldsterkte treden ionisatieverschijnselen op en kunnen vonken overslaan
van het membraan naar een stator. Dit noemen we het doorslaan van de elektrostaat.
De veldsterkte in een ESL-element is meestal hoger dan de genoemde 600 V/mm. De reden daarvoor
is dat bij een hogere veldsterkte de vervorming gering is, en dat de gevoeligheid voor veranderingen
van de diëlektrische eigenschappen van lucht ten gevolge van vocht afneemt.
De kracht die op het membraan wordt uitgeoefend, is evenredig met (U /d)2. Met andere woorden: de
kracht op het membraan is evenredig met bet kwadraat van de veldsterkte. Maken we de veldsterkte
dus twee maal zo groot, dan neemt de kracht op het membraan toe met een factor vier. Voor een zo
hoog mogelijk rendement moet men dan ook uitgaan van een zo hoog mogelijke veldsterkte. De in de
praktijk gebruikte waarden voor de veldsterkte liggen dan ook tussen 1500 en 2500 V/mm.

3.2

Hoogspanning

Voor een ESL-weergever is een hoogspannings-unit nodig, die de hoogspanning kan leveren die
tussen bet membraan en de statoren wordt aangelegd.
In bijna alle gevallen bestaat deze uit een Cockcroft-Walton-cascadeschakeling, die bestaat uit een
cascade van dioden en condensatoren (zie fsguur 3.2).
Voor het opwekken van de hoogspanning zijn voor de zelfbouwprojecten in dit bock twee
hoogspannings-units ontworpen, met een hoogspanning van 3500 V (unit #1), rcspcctievelijk 7500 V
(unit #2), zie flguur 3.3 en 3.4.
Voor het opwekken van een hoogspanning van 3500 V. respectievelijk 7500 V zijn 13, respectievelijk
27 dioden en even veel condensatoren nodig.
Aan de ingang zijn twee printtrafo’s achter elkaar geschakeld (via de 12 V-wikkeling met elkaar
verbonden), die op deze wijze voor een dubbele galvanische scheiding zorgen tussen het lichtnet en de
cascade.
Acht in serie geschakelde weerstanden van 1 MOhm dienen als stroombegrenzing aan de uitgang.
Deze weerstanden dragen tevens bij aan het ontstaan van een constante lading op het ESL-element.

Figuur 3.2. Deze hoogspanningsunit levert ca. 3500 V.
Rectificatie: De diodes zijn op deze tekening in het boekje van E. Fikier verkeerd om getekend.
Als men de ESL volgens deze schakeling aansluit zal de ESL prima werken. Echter, de
geleidende laag op het membraan zal zeer snel aangetast worden en verdwijnen. Als men echter
alle diodes omdraait, dus met een “streepje” bij D13 eindigt, dan zal de polariteit van het
membraan de geleidende laag op het membraan niet aantasten.

Figuur 3.3. De Print voor de hoogspanningsunit schaal 1:1 van figuur 3.2.
Opmerking. Deze print twee keer uitprinten op transparant overheadsheet materiaal. Vervolgens kun
je met die twee vellen over elkaar heen (om voldoende “zwarting” te krijgen) fotografisch een print
belichten, ontwikkelen en etsen. De letters moeten goed om leesbaar zijn aan de koperzijde !

De opstelling van de componenten op de bovenkant van de print.
Rectificatie: Alle diodes staan hier met de streepjes naar de verkeerde zijde getekend !

Figuur 3.4. Deze hoogspanningsunit levert ca. 7500 V. Voor het gemak zijn er hier twee weergegeven,
op een A4 printplaat kunnen ze dan in één keer worden gemaakt. Opmerking. Deze print twee keer
uitprinten op transparant overheadsheet materiaal. Vervolgens kun je met die twee vellen over elkaar

heen (om voldoende “zwarting” te krijgen) fotografisch een print belichten, ontwikkelen en etsen. De
letters moeten goed om leesbaar zijn aan de koperzijde !

Figuur 3.5. De print voor de hoogspanningsunit van figuur 3.4. Schaal 1:1,33
De opstelling van de componenten op de bovenkant van de print.
Rectificatie: Alle diodes staan hier met de streepjes naar de verkeerde zijde getekend !
Veiligheid
De cascadeschakeling levert weliswaar een zeer hoge (negatieve) gelijkspanning, maar een zeer
geringe stroom
(ca. 0,001 mA bij unit #2). De stroom wordt enerzijds beperkt door de grote interne verliezen binnen

de cascadeschakeling, anderzijds door de beveiligingsweerstanden, zodat een aanraakveilige
hoogspanning ontstaat.
De cascadeschakeling kan slechts een zeer gering vermogen leveren. Voor unit #2 is het vermogen
volgens de formule P = U*J = 7500 V 1 µA = 7,5 mW. Bij aanraking van het hoogspanningsaansluitpunt zakt de spanning in elkaar, zodat men de hoogspanning vaak niet eens voelt. Voor het
ESL-element is dit geringe vermogen geen bezwaar, omdat slechts een gering vermogen nodig is om
de lading constant te houden.
Het aanraken van die onderdelen v66r die serieweerstanden, dus die dioden en condensatoren, kan
echter levensgevaarlijk zijn!!
Als men aan die schakeling wilt werken, moet altijd de steker uit bet stopcontact worden
getrokken. Bovendien moet de schakeling ongeveer tien minuten die tijd krijgen om te ontladen
Het verdient aanbeveling om bij het werken aan de schakeling handschoenen te dragen (bijvoorbeeld
zuurvaste handschoenen; deze hebben een dikke plastic isolatielaag). Dit om te voorkomen dat men
abusievelijk het hoogspannings- aansluitpunt aanraakt en daardoor zou schrikken, iets dat
vergelijkbaar is met het aanraken van schrikdraad.
Denk erom dat het kastje waarin de unit wordt ondergebracht, beslist niet geaard mag worden. Het
beste kunt u hiervoor een kunststofkastje nemen, of de unit inbouwen in een geheel houten behuizing,
bijvoorbeeld van MDF of spaanplaat.
Afwerking
In tegenstelling tot normale schakelingen mogen de aansluitdraden van de componenten geen
uitstekende punten vormen aan de koperzijde. Knip ze daarom vrij kort af en gebruik zoveel soldeer
dat er geheel ronde soldeerpunten ontstaan.
Het is sterk aan te bevelen om de unit na het bouwen met een isolatielak of spray te behandelen, zodat
de onderdelen van de schakeling goed beschermd zijn tegen vocht, en u tegen de hoogspanning. Nog
beter is her om een zeer dikke isolatielaag over de dioden, condensatoren en weerstanden aan te
brengen, bijvoorbeeld een dikke laag polyurethaan-lijm. Deze laag kan dan tevens aan de koperzijde
van de print worden aangebracht.
De print trafo’s dienen vrij te blijven van de isolatielak.
Deze zullen namelijk enige warmte dissiperen, die uiteraard moet kunnen worden afgevoerd. Als de
trafo’s door een isolatielaag zouden worden bedekt, zouden deze te warm worden en defect taken.
De maximaal bereikbare hoogspanning is bij 220 V netspanning als voeding voor de cascade circa
7500 V. (Ca. 5% hoger na de volledige overgang op een netspanning van 230 V). Past men meer
cascadestappen toe dan levert dat geen verdere verhoging van de hoogspanning meet op. Dit in
verband met de dan toenemende verliezen binnen de cascadeschakeling.
Wil men voor een bepaalde toepassing een hogere gelijkspanning dan 7500 V, dan zal men de
cascadeschakeling moeten voeden met een hogere wisselspanning; bijvoorbeeld 1000 V of hoger. Het
aantal cascadestappen kan dan beperkt worden gehouden, waardoor de bereikbare hoogspanning,
afhankelijk van het aantal cascadestappen kan toenemen tot 10……20 kV. Bij een wisselspanning van
2400 V en zes cascadestappen (dus 6 dioden en 6 condensatoren) is circa 10 kV haalbaar. Verhoogt
men bij deze wissel-

Figuur 3.6. Deze hoogspanningsunit levert 10.. .20 kV.
Opmerking: Hier staan de diodes wel goed om getekend.

spanning het aantal cascadestappen naar tien, dan bedraagt de bereikbare hoogspanning circa 20 kV.
Elke diode of condensator dient dan wel uit meerdere componenten te bestaan (bijvoorbeeld vier
dioden of drie condensatoren in serie geschakeld; hoogohmige bleederweerstanden parallel aan de
condensatoren zorgen voor een gelijke spanningsverdeling). Dit in verband met de hoge spanning over
elke component (zie figuur 3.5).
De ruimte tussen de verschillende componenten op de print dient vergroot te worden tot ongeveer 1
cm, ter voorkoming van spanningsoverslag tussen de verschillende componenten.
Het aantal beveiligingsweerstanden dient tevens verhoogd te worden naar 15 (weerstanden 1 MΩ/ 1
W). Het verdient bij deze toepassing zeker aanbeveling om de volledige cascadeschakeling in te gieten
in epoxy hars of polyester hars.

3.3 Audiotransformator
De versterker kan niet rechtstreeks op het ESL-element worden aangesloten. Deze levert een veel te
lage signaalspanning. (Bij 100 W in 8 Ω bijvoorbeeld 28 V effectief.) Voor de ESL is een
wisselspanning van honderden volts nodig. (De absoluut maximale wisselspanning heeft een
topwaarde die gelijk is aan de DC-hoogspanning.)
De audiotrafo (step-up-trafo) heeft de taak om de uitgangsspanning van de versterker tot de benodigde
waarde omhoog te transformeren. Dit gebeurt met een bepaalde transformatieverhouding n, ook wel
wikkelverhouding genoemd. Een neveneffect daarvan is dat de impedantie aan de ESL-kant van de
trafo met een factor n2 omlaag wordt getransformeerd. Zo ontstaat aanpassing van de voornamelijk
capacitieve impedantie van de ESL aan de voor de versterker wenselijke belastingsimpedantie.
Als een ESL-element een capaciteit heeft van 10 nF, dan is zijn impedantie bij een frequentie van 20
kHz gelijk aan 1: 2•π•f •C = 796 Ω. Bij een frequentie van 50 Hz is de impedantie dan 318,3 kΩ. De
audiotrafo zorgt er dan voor dat deze relatief hoge impedanties naar de versterker toe worden gedeeld
door het kwadraat van de transformatieverhouding.
Is de transformatieverhouding van een audiotrafo bijvoorbeeld 1 : n = 1 : 50, dan wordt de impedantie
van het ESL-element aan de primaire kant van de trafo gedeeld door 2500. Het in het voorbeeld
aangehaalde ESL-element krijgt dan een getransformeerde impedantie bij 20 kHz van 796: 2500 =
0,32 Ω. Bij 50 Hz wordt de getransformeerde impedantie dan 318300 : 2500 = 127 Ω.
Nemen we nu een audiotrafo met een transformatieverhouding van 1 : 200, dan wordt de
getransformeerde impedantie bij 20 kHz 0,02 Ω, en bij 50 Hz 7,95 Ω.
Door de zeer lage getransformeerde impedanties bij het toepassen van audiotrafo’s bij 20 kHz, is het
voor veel versterkers moeilijk om het ESL-element aan te sturen. Bij hogere frequenties lijkt de
belastingsimpedantie immers aardig op een kortsluiting.
Om de versterker dan niet te zwaar te belasten is het dan noodzakelijk om de belastingsimpedantie te
verhogen, bijvoorbeeld door een weerstand van bijvoorbeeld 1,8 Ω in serie te schakelen met de
primaire wikkeling van de audiotrafo.
Een andere mogelijkheid is het toepassen van een LCR-parallel-resonantiekring (zie hoofdstuk 4.10).
Een veel gestelde vraag is waarom het ESL-element niet rechtstreeks op de versterker kan worden
aangesloten. Afgezien van de noodzakelijke impedantie aanpassing en het galvanisch van de
versterker gescheiden aansluiten van de hoogspanning, is dit bij een normale transistor of
buizenversterker onmogelijk, omdat een normale versterker niet in staat is om de benodigde hoge
stuurspanning te leveren.
Toch is de vraag niet zo gek als ze lijkt. Er zijn namelijk speciale buizenversterkers, die een zeer hoge
uitgangsspanning leveren; tot enkele kV. Deze buizenversterkers worden rechtstreeks op de statoren
aangesloten, zonder tussenkomst van een audiotrafo (Acoustat, zie hoofdstuk 2).
Aan de hand van het volgende voorbeeld zal duidelijk worden gemaakt waarom een ESL-element
aangestuurd moet worden met zeer hoge spanningen.

Een ESL-element vormt feitelijk twee voor DC parallel geschakelde luchtcondensatoren. (Voor AC
staan ze 66k parallel, maar ze worden in tegen -fase aangestuurd.) De lading Q op één van de
condensatoren is gelijk aan de capaciteit C tussen een stator en het membraan, vermenigvuldigd met
de spanning U tussen stator en membraan. Dus:
Q= C•U.
Omdat de lading op beide condensatoren constant moet worden gehouden voor goede werking van het
ESL-element, beschouwen we deze dan ook als constant.
Als we nu de spanning op een condensator veranderen, dan is C de enige factor in de formule Q =
C.U, die kan veranderen. Dat wil zeggen dat bij een spanningsverandering de capaciteit van de
condensator zal veranderen, en wel zodanig dat het product gelijk is aan Q.
De capaciteit van een condensator is evenredig met de plaatoppervlakte en omgekeerd evenredig met
de afstand tussen de platen: C = A I d.
Om de capaciteit te veranderen zou A groter of kleiner moeten worden, wat natuurlijk onmogelijk is,
of d verandert. Als nu één van de platen van deze condensator flexibel kan bewegen (het membraan),
dan zal een spanningsverandering aan de stator (een signaal) het membraan evenredig met die
spanningsverandering van positie doen veranderen, dus de membraanuitslag is evenredig met de
signaalspanning. Dat geldt natuurlijk alleen als de lading constant is.
Als voorbeeld nemen we een ESL-element met een capaciteit van 0,5 nF tussen membraan en stator,
waarbij de afstand tussen membraan en stator gelijk is aan 5 mm. Tussen membraan en stator staat
6000 kV, aangesloten via een zeer hoogohmige weerstand. De lading op deze condensator is volgens
de formule Q = C.U gelijk aan 1/2 nF• 6kV = 3 µAs (1 Coulomb = 1 As). Als nu op een stator een
signaalspanning staat van 1 kV (AC), dan is de spanning (AC + DC) gelijk aan 6 kV — 1 kV = 5 kV.
Dus: een C van 3 µAs : 5 kV = 0,6 nF (Voor de capaciteit tussen membraan en de andere stator geldt
via de balanswerking een optelsom AC + DC van 6 kV + 1 kV = 7 kV. Deze capaciteit verandert van
0,5 nF naar ca. 0,43 nF.)
Met andere woorden: als er op de statoren een signaalspanning wordt aangesloten van 1 kV, dan
verandert de capaciteit tussen het membraan en de stator van 0,5 nF naar
0,6 nF. De oppervlakte van de condensatorplaten kan uiteraard niet veranderen, zodat daaruit volgt dat
d verandert. De afstand van membraan tot stator verandert dus bij een verhouding AC: DC van 1 : 6 in
een verhouding 6/5, respectievelijk 6/7. De verplaatsingen zijn relatief groot ten opzichte van de
statische afstand, die zonder AC, dus zonder audiospanning, 5 mm bedraagt. Bij een signaalspanning
van +1 kV, respectievelijk —1 kV op de statoren maakt het membraan een uitslag in de grootteorde
van 1.…2 mm. Dit zijn, gegeven het stralend oppervlak, realistische waarden.
We zien in de ene richting een afstandsverandering van 6/5 (+20%), in de andere richting 6/7
(-14,3%). In het voorbeeld zijn de uitwijkingen dus niet gelijk. De lineariteit verbetert door de
verhouding AC: DC kleiner te maken. Dus: δd « δ, δC « C.
Overigens: in dit voorbeeld is sprake van totaal 2 kV (1 kV + 1 kV) audio wisselspanning. Dat is 33%
van de polarisatiegelijkspanning tussen het membraan en de beide statoren.
Zoals we al eerder hebben kunnen zien is de uitslag van het membraan bij een constante lading
evenredig met de signaalspanning. Daaruit volgt dat de geproduceerde geluidsdruk van een ESLweergever bij een gegeven uitgangsspanning van de versterker mede afhankelijk is van de hoogte van
de signaalspanning, en daarmee van de transformatieverhouding van de audiotrafo. Volgens de
formule F = U•Q : (dl +d2) (zie hoofdstuk 1) is de kracht op het membraan evenredig met de hoogte
van de signaalspanning U. Bij een twee maal zo hoge transformatieverhouding wordt F dan ook twee
maal zo hoog (Q en de som van dl en d2 zijn immers constant). Bij een signaalspanning uit de
versterker van 10 V en een transformatieverhouding van 1 : 50 wordt de secundaire trafospanning dan
500 V. Bij een transformatieverhouding van 1: 150 wordt de secundaire trafo spanning dan 1500 V.
Bij het zelfbouwproject ESL 175 stijgt bij het gebruik van hetzelfde ESL-element en bij een
hoogspanning van 7,5 kV de geluidsdruk bij 2,83 V op 1 meter van 82 naar 88 dB bij het gebruik van
een 1:150-trafo in plaats van een 1 :50-trafo. Dat wil zeggen dat bij een verhoging van de
transformatieverhouding met een factor drie het rendement van deze weergever met 6 dB stijgt. Voor
het bereiken van een hoog rendement van de ESL-weergever is naast het toepassen van een hoge
veldsterkte (E), bijvoorbeeld 2.. .2,5 kV/mm, ook een hoge transformatieverhouding nodig.

Het verhogen van de transformatieverhouding n heeft echter, zoals we hebben gezien, het neveneffect
dat de getransformeerde ESL- capaciteit die de versterker ziet, eveneens sterk toeneemt. (Als C de
ESL- capaciteit is, dus twee keer de capaciteit tussen membraan en stator, dan ziet de versterker een
capaciteit C . n2.) En een weerstand in serie met de primaire wikkeling van de audiotrafo verhoogt het
rendement nou ook niet bepaald...

3.4 De audiotrafo
De belangrijkste kenmerken van een audiotrafo zijn het frequentiebereik en de transformatieverhouding. Onder frequentiebereik verstaan we die frequenties waarbij de secundaire
spanning van de audiotrafo met een factor 1 : √ 2 = 0,707 is gedaald; de zogenaamde 3dB-frequenties.
De constructie, het gebruikte kernmateriaal en de step-up-ratio bepalen in hoge mate het
doorlaatbereik van een audiotrafo. De lage grensfrequentie wordt bepaald door de zelfinducties van de
wikkelingen; voor het gedrag bij hoge frequenties spelen spreidingszelfinductie en wikkelcapaciteiten,
en eventuele resonanties tussen die twee soorten reactanties, een rol.
Voor het weergeven van het middenhoog is een minimale transformatieverhouding nodig van 1 : 40;
dit in verband met de benodigde stuurspanning en impedantie transformatie. Er zijn audiotrafo’s
leverbaar die een beperkt frequentiegebied doorlaten, bijvoorbeeld van 500 tot 20 kHz (—3dB). Het
spreekt vanzelf dat deze trafo’s alleen kunnen worden ingezet voor het weergeven van het midden en
hoog. Er zijn ook full-range audiotrafo’s in de handel met een beperkte transformatieverhouding van 1
40 tot 1 60. Deze trafo’s kunnen naast het midden en hoog ook ingezet worden voor full-range
weergave. Als voorbeeld nemen we de ST 101 audiotrafo van Amplimo. Deze trafo heeft een
doorlaatbereik van 10 tot 90 kHz, bij een transformatieverhouding van 1 50 en een maximaal
vermogen van 100 VA in 8 Ohm Deze trafo kan dan zowel voor het midden en hoog als voor fullrange weergave worden ingezet. Voor het weergeven van lage frequenties of voor full-range weergave
kan men het beste gebruik maken van een audiotrafo met een hogere transformatieverhouding, 1 75 tot
1 150. Dit houdt verband met het feit dat voor het weergeven van lage frequenties grote membraanuitslagen nodig zijn, waardoor de afstand van membraan tot stator toeneemt. Om een redelijk rendement
te houden dient dan de transformatieverhouding evenredig toe te nemen met de toename van d. De
meeste audiotrafo’s met een hoge n, van 1 100 tot 1 200, hebben in verband met de gebruikte
constructie een beperkt doorlaatbereik van 10 Hz tot 10 kHz. Deze trafo’s worden dan gebruikt voor
de weergave van het laag in een tweeweg ESL of als ESL- subwoofertrafo. Naast trafo’s met een
beperkt frequentiebereik zijn er ook audiotrafo’s in de handel die naast een hoge transformatieverhouding een doorlaatgebied hebben dat vrijwel het hele hoorbare audio spectrum omvat. Als voorbeeld
nemen we de audiotrafo 2-0404 van de firma Tranex (VS). Deze trafo heeft een doorlaatbereik van 30
Hz tot 15 kHz (—3dB) bij een transformatieverhouding van 1:150.
Naast speciale audiotrafo’s voor elektrostaten kan in sommige gevallen ook gebruik worden gemaakt
van uitgangstransformatoren voor buizenversterkers. De transformatieverhouding dient dan wel
minimaal 1 : 40 te zijn. In een aantal ontwerpen zijn dergelijke trafo’s met succes toegepast. (Unitran
type 9U14 voor 2 x EL84. Primair: 9 kΩ secundair 4 Ω n = √ (9000 : 4) ≈ 47.)
De kwaliteit van de trafo dient zeer goed te zijn omdat de kwaliteit van de trafo van grote invloed is op
de uiteindelijke weergavekwaliteit van de ESL. Het is in verband met de complexiteit van de
audiotrafo dan ook niet aan te bevelen om die zelf te wikkelen. Met recht: te ingewikkeld.

4 Het ontwerpen van ESL-elementen
Een ESL-element bestaat in zijn meest eenvoudige vorm uit slechts drie onderdelen:
*
Twee statoren
*
De afstandsstukken
*
Het membraan
De twee statoren kunnen vervaardigd worden uit geperforeerde metaalplaat, uit een raster van
geïsoleerde metalen staven, of uit geïsoleerd koperkabel.
Tussen de statoren bevinden zich de afstandsstukken, die het membraan precies tussen de statoren
positioneren.
Elk ESL-element heeft drie ontwerpaspecten:
*
Membraanoppervlakte (A)
*
Afstand tussen membraan en stator (d)
*
Eventueel: verdeling van het membraan in meerdere segmenten.

4.1 Vorm en oppervlakte van een ESL-element
ESL-elementen kunnen een ronde, vierkante of rechthoekige vorm hebben. De meest toegepaste vorm
is een rechthoek, waarvan de lengte minstens 8 maal zo groot is dan de breedte. De voordelen van
deze vorm voor een ESL-element zijn:
*
De akoestische stralingsweerstand van het ESL-element is bij een rechthoekige vorm
gunstiger dan bij een ronde of vierkante vorm, zodat ook bij lage frequenties voldoende geluidsdruk
kan worden ontwikkeld.
*
Een rechthoekige vorm levert in verband met de relatief geringe breedte van het element een
betere spreiding op van met name de frequenties boven 1000 Hz.
*
Een rechthoekige vorm maakt het mogelijk om op eenvoudige wijze meerdere ESLelementen
naast elkaar in een frame te monteren.
Membraanoppervlakte
ESL-elementen voor de weergave van het laag of voor breedbandweergave vereisen in verband met de
ophanging van het membraan en de bij lage frequenties optredende akoestische kortsluiting een zeer
groot membraanoppervlak. Voor de bepaling van de benodigde membraanoppervlakte maken we voor
de zelfbouw ontwerpen in dit boek een onderscheid tussen ESL-elementen op basis van metaalplaat en
ESL-elementen die een raster van koperkabel als stator bezitten.
a)
ESL-elementen van geperforeerde metaalplaat. In verband met de beperkte isolatiemogelijkheden van geperforeerde plaat wordt voor de zelfbouw ontwerpen in dit boek een
betrekkelijk lage hoogspanning toegepast: Ca. 3500 V. Dergelijke ESL-elementen hebben dan ook een
wat lager rendement dan elementen met geïsoleerde koperkabel. Om toch een redelijke geluidsdruk te
bereiken moet de membraanoppervlakte relatief groot worden. Voor ESL-elementen van metaalplaat
gelden de volgende proefondervindelijk vastgestelde membraanoppervlakken:
Voor de weergave van het hoog, bijvoorbeeld vanaf 2 kHz, is een oppervlakte van Ca. 0,1 m2
voldoende. Voor de weergave van het middenhoog, bijvoorbeeld vanaf
600 Hz, moeten we rekenen op een oppervlakte van 0,5 tot 0,6 m2. Voor breedbandweergave of voor
de weergave van lage frequenties is minstens 0,8 tot 1,2 m2 nodig. De benodigde oppervlakte kan
worden verkregen door meerdere elementen boven of naast elkaar te monteren in één frame.
Als bijvoorbeeld een totale oppervlakte nodig is van 0,9 m2 (full- range), dan kunnen we dit bereiken
door drie identieke ESL-elementen van 0,3 m2 elk (60 x 50 cm) boven elkaar te plaatsen. Voor een
uitvoerige beschrijving van de constructie wordt verwezen naar hoofdstuk 5.
b)
ESL-elementen van geïsoleerd koperkabel. Dit type ESL-element heeft in verband met de
uitstekende isolatie van de koperkabel en de daardoor hogere toegestane polarisatiespanning een hoger
rendement dan ESL- plaatelementen. Door het hogere rendement kan dit type ESL-element voor de
weergave van hetzelfde frequentiebereik kleiner worden. Voor de weergave van hogere frequenties,

bijvoorbeeld boven 2000 Hz, is een oppervlakte van Ca. 0,04 m2 voldoende. Voor de weergave van
frequenties vanaf 500 Hz is circa 0,1 m22 nodig.
Ontwerpen we een ESL-element voor breedbandweergave of voor het laag, dan is minstens circa
0,225 m2 nodig. Voor zo’n ESL is een membraan met de afmetingen 150 x 15 cm dan voldoende.
Voor een uitvoerige beschrijving wordt verwezen naar hoofdstuk 6.
Naast geperforeerde metaalplaat of geïsoleerd koperdraad als stator materiaal wordt in sommige
ontwerpen gebruik gemaakt van geïsoleerde metalen staven of van geïsoleerde geperforeerde
printplaat. Een variatie op het gebruik van geperforeerde metaalplaat is het gebruik van geperforeerde
kunststof platen, die voorzien zijn van een geleidende laag (QUAD ESL 63, zie hoofdstuk 7.1).

4.2 Rendement en frequentiebereik
De afstand van membraan tot stator (d) bepaalt de laagst weer te geven frequentie. De
membraanuitslag van een ESL is omgekeerd evenredig met de frequentie. Zo moet het membraan bij
een frequentie van 100 Hz een tien maal zo grote uitslag maken voor dezelfde geluidsdruk, als bij
1000 Hz, (zie figuur 4.1).
Het is gebruikelijk om bij toepassing van een 6 dB/octaaf-filter een ESL-element voor het
midden/hoog zo te ontwerpen dat het element nog drie octaven boven de resonantiefrequentie kan
worden ingezet.
Als we bijvoorbeeld een ESL-element voor
het midden/hoog willen inzetten bij een frequentie van 600 Hz (bij een 6dBscheidingsfilter), dan dient de
resonantiefrequentie van het element 75 Hz of
lager te zijn.
Bij 75 Hz is de maximale
membraanuitwijking 1,4 mm. De dikte van de
afstandsstukken voor dit element dient dan
ook 1,4 mm te zijn.
Bij een breedband-ESL ligt het anders. Daar is
de onderste weergave frequentie gelijk aan de
resonantiefrequentie. Dient bijvoorbeeld zo’n
full-range ESL laag weer te geven vanaf 60
Hz, dan moet de afstand tussen membraan en
stator gebaseerd worden op de maximale
membraanuitslag bij 60 Hz, die is 2,2 mm.
Het rendement neemt in verband met de
geringere membraanuitslag bij hogere
frequenties met 3 dB/octaaf toe voor elk
octaaf dat niet hoeft te worden weergegeven
(zie figuur 4.1).
Figuur 4.1. Het verband tussen de
weergegeven frequentie en de
membraanuitslag, en de relatie tussen
resonantiefrequentie en segmentbreedte.

Bij een kleinere membraanuitslag kan dan bij dezelfde hoogspanning en transformatieverhouding van
de audiotrafo, het rendement zeer sterk toenemen, en wel tot maximaal circa 94 dB/2,83 V/1 m.
Als men bijvoorbeeld een ESL-element ontwerpt dat ingezet wordt vanaf 1000 Hz, dan dient d
gebaseerd te worden op de maximale membraanuitslag bij 125 Hz (0,8 mm). Voor een hoog
rendement dient de elektrische veldsterkte E dan tussen 2000 en 2500 V/mm te liggen.

De benodigde hoogspanning bedraagt dan 0,8•2000 V, respectievelijk 0,8•2500 V, dus 1600 V,
respectievelijk 2000 V.
Als we een hoogspanningsunit gebouwd hebben met een voldoende hoge eindspanning, (bijvoorbeeld
3500 V; unit #1), dan is het mogelijk om een aftakking op de cascade te maken die deze specifieke
hoogspanning kan leveren. Men dient dan bij de schakeling uit hoofdstuk 3, figuur 3.2, bij C 9, het
knooppunt C9/D9/C11/D10, een extra aftakking te maken. Deze levert een spanning van Ca. 1800 V.
Men moet deze aftakking voorzien van eigen beveiligingsweerstanden (8 x 1 MΩ). Zo kun je de
spanning van de hoogspanningsunit aanpassen aan de verschillende ESL-elementen.
Bij het ESL-element uit dit voorbeeld kunnen we een breedband- audiotrafo toepassen met n = 1: 50.
Bij de genoemde veldsterkte en bij deze n bedraagt het rendement van deze weergever ongeveer
90 dB/2,83 V/1 m, bij een frequentiebereik van 1 tot 20 kHz. Het rendement van een breedband-ESL
is in verband met de benodigde membraanuitslag bij lage frequenties, zelfs bij de toepassing van de
maximale n en polarisatiespanning, meestal lager dan dat van een hybride ESL. Als voorbeeld het
rendement van de ESL 175, waarvan de bouw in hoofdstuk 9 is beschreven.
Deze breedbandweergever heeft bij een voeding van 7500 V en een n van 1: 50 een rendement van 82
dB/2,83 V/1 m. Bij n = 1: 150 stijgt het rendement naar 88 dB/ 2,83 V/1 m, hetgeen voor een
breedband-ESL wel ongeveer wel het maximum haalbare is.

4.3 De spreiding van hogere frequenties
Segmentering, dus de verdeling van het membraanoppervlak in meerdere segmenten, wordt om twee
redenen toegepast:
*
Om de mechanische stabiliteit van het membraan te verbeteren (zie hoofdstuk 4.5).
*
Om de spreiding van hogere frequenties te bevorderen.
Segmentering bij ESL- plaatelementen
Bij een ESL-plaatelement wordt mechanische segmentering toegepast. Het element wordt daartoe met
behulp van afstandsstukken met een breedte van 10 a 15 mm in lange, smalle segmenten verdeeld (zie
figuur 4.2).
De breedte van een segment bepaalt grotendeels de mechanische membraanspanning, en daarmee de
resonantiefrequentie van dat segment. Heeft een segment bijvoorbeeld een breedte van i 00 mm, dan is
de resonantiefrequentie ongeveer 100 Hz (zie figuur 4.1).
De geluidsdruk neemt beneden de resonantiefrequentie af met 12 dB per octaaf, dus in het voorbeeld
bij 50 Hz —12 dB.
De bovenste weergavengrens ligt zeer hoog. Bijvoorbeeld bij een membraan- of segmentbreedte van
150 mm loopt de weergave recht tot ruim 25 kHz en valt daarboven af met 6 dB per octaaf.
Brede ESL-segmenten zullen hogere frequenties sterk gebundeld uitstralen. Door hier bij het ontwerp
rekening mee te houden, kunnen we de spreiding van hogere frequenties sterk verbeteren.
Als we uitgaan van een afstraalhoek van 90 graden bij een frequentie van 20 kHz, dan mag het
segment niet breder zijn dan 1/3 van de golflengte bij die frequentie.
De golflengte bij 20 kHz bedraagt volgens de formule c = f.λ waarbij c de voortplantingssnelheid van
geluid in lucht in m/s, f de frequentie in Hz en de λ de golflengte in m, en waarbij
X = C: f = 344:20.000 = 0,017 m = 1,7 cm.
Het segment mag bij een afstraling van 90 graden niet breder zijn dan 1,7 : 3 = 0,57 cm.
Door nu het segment op te delen in verschillende segmenten, die een verschillende breedte hebben,
kunnen we de spreiding van frequenties boven de 1000 Hz verbeteren.

Figuur 4.2. Maatschets
voor de stator van de
Electrostatic ESL 240.

Elk segment krijgt dan
zijn eigen afstraalgebied
en zijn eigen resonantie
frequentie.Voor de laagst
weer te geven frequenties
dient ongeveer 2/3 van de
breedte van het
membraan gereserveerd
te worden.
(Zie verder hoofdstuk 5).
Ook wordt wel gebruik
gemaakt van ESL- plaat
elementen zonder
segmentering, die een
langwerpige vorm hebben
en dan naast elkaar in
plaats van boven elkaar in
een frame worden
gemonteerd. Gm dan toch
een goede spreiding te
krijgen moeten deze elementen in een boogvorm worden opgesteld, waarbij de hoek tussen de
elementen onderling niet groter mogen zijn dan 7 a 8 graden. De bolle kant van deze weergevers
vormt dan de luisterkant. Door een aantal ESL- fabrikanten, bijvoorbeeld Martin Logan, Shackman en
Sombetski, wordt gebruik gemaakt van een ESL-plaatelement dat
een gebogen vorm heeft (zie figuur 4.3). De spreiding van
dergelijke elementen in het horizontale vlak is door het gebogen
oppervlak van het element zeer goed. Het produceren van
gebogen ESL-elementen komt door de gecompliceerde wijze van
vervaardiging vrijwel nooit in aanmerking voor ESLzelfbouwprojecten.
Segmentering van ESL- rasterelementen
Voor een ESL-element van metalen staven of koperdraad wordt
een andere segmenteringmethode gebruikt dan bij plaatelementen.
Om bij eerstgenoemde elementen de spreiding van hogere
frequenties te verbeteren kunnen we gebruik maken van een RClaagdoorlaatfilter. De statoren worden daartoe elektrisch gezien
verdeeld (door middel van een weerstand, in drie of meer
segmenten, waarvan alleen het centraal gelegen smalle segment
de hogere frequenties weergeeft. Dit centrale segment kan
bijvoorbeeld een breedte hebben van 3 a 4 cm.
De horizontale spreiding van hogere frequenties kan op deze
wijze sterk verbeteren.
Figuur 4.3. De Shackman- elektrostaat voor het midden en hoog,
in combinatie met een basreflexkast met passieve conus.

Als voorbeeld nemen we een ESL-element met afmetingen van 150 x 15 cm.
De statoren van dit element bestaan uit gespannen koperkabel, dat in de
lengterichting van het element op een basisframe is gespannen (zie figuur 4.4 en
verder hoofdstuk 6). De breedte van dit element is 15 cm, de bundeling van
hogere frequenties bij deze breedte begint dan al bij frequentie van
344: (3•0,45) = 764 Hz.
Als we nu met behulp van een RC- filter ervoor zorgen dat de hogere
frequenties worden afgestraald door een 3 cm breed segment in het midden van
het membraan, dan begint de bundeling van het geluid pas bij een frequentie
van 344: (3 • 0,09) = 3822 Hz. De lagere frequenties worden over de gehele
breedte van het membraan uitgestraald, (zie figuur 4.5). Met behulp van de
formule f = 1 : 2πRG kunnen we berekenen waar de -3 dB- frequentie van het
filter ligt, dus die frequentie waarbij de doorgelaten spanning tot 0,707 is
gedaald (zie figuur 4.6).
Stel dat we voor de weergave van frequenties boven 3000 Hz een 3 cm breed
segment willen gebruiken in het centrum van het membraan, (zie figuur 4.7).

Figuur 4.6

Figuur 4.4

Figuur 4.5

Figuur 4.8.
Het signaal uit de audiotrafo wordt
in dat geval centraal toegevoerd
aan het smalle segment
(zie figuur 4.7 en 4.8).
De berekening van het RC-filter is
dan als volgt. Het ESL-element
met een breedte van 15 cm, heeft
een capaciteit tussen membraan en
stator van 1,5 nF. De capaciteit kan
eenvoudig bepaald worden door
middel van een meetbrug of een
digitale multimeter met de
mogelijkheid om capaciteiten te
meten. De capaciteit tussen
membraan en stator is evenredig
verdeeld over de breedte van het
membraan, en dus heeft een 3 cm
breed segment een capaciteit van
1,5 nF: 5 = 0,3 nF. De waarde voor
R wordt dan volgens de formule
R = 1: 2πfC gelijk aan 175 kΩ.
Resumerend wordt bij een
weerstand van 175 kΩ de 3 dBfrequentie van het filter 3000 Hz.
Het 3 cm smalle segment geeft dan voornamelijk de frequenties weer boven 3000 Hz, terwijl de lagere
frequenties over de hele breedte van het membraan worden uitgestraald.
Figuur 4.9. Binnen een frame verstelbare ESL-elementen.
Het toepassen van segmentatie bij dit type ESL-element kan voor de
spreiding van hogere frequenties goede resultaten opleveren. Een
andere methode waarbij een nog veel grotere spreiding mogelijk is
dan bij segmentatie, is om twee identieke ESL-elementen te
gebruiken en deze onder een hoek van 7 a 8 graden ten opzichte van
elkaar in een frame te plaatsen.
De elementen kunnen ook ten opzichte van elkaar verstelbaar
worden gemonteerd in één frame, waardoor men zelf voor de luisterruimte de optimale spreiding en
plaatsing binnen het stereobeeld kan instellen (zie figuur 4.9).

4.4 De dynamische stabiliteit van het membraan
In hoofdstuk 1 en 3.3 hebben we gezien dat voor een lineaire werking van de ESLweergever de lading
op het membraan en de statoren constant gehouden dient te worden, door middel van een zeer hoogohmige weerstand.
Aan de hand van een aantal voorbeelden kunnen we het principe van de constante lading duidelijk
maken.
In figuur 4.10 is schematisch de werking van een symmetrische of balans- elektrostaat weergegeven.
Het beweeglijke membraan bevindt zich tussen de twee vast opgestelde statoren. Tussen membraan en
statoren staat de signaalspanning uit de audiotrafo.
Het membraan bevindt zich in rust, en wel precies in het midden van de twee statoren. De
polarisatiespanning bedraagt 6 kV. Ook zonder signaalspanning op de statoren wordt op het membraan
al een kracht uitgeoefend, omdat er sprake is van een potentiaal- verschil van 6 kV tussen membraan
en statoren.

De krachten aan weerszijden van het membraan zijn is volgens de formules F1 evenredig met (U: d1)2
en F2 evenredig met (U: d2)2, waarbij de resulterende kracht op het membraan gelijk is aan nul. Het
membraan is in rust.
Wordt nu een signaalspanning op de statoren aangesloten, dan zijn de krachten op het membraan te
berekenen volgens de formules
F1 evenredig met {(U + ½us)/d12} en
F2 evenredig met {(U - ½us)/d1}2.
De wisselspanning wordt door de audiotrafo verdeeld in een positief en een negatief gedeelte, zodat de
spanning op een stator gelijk is ½us.

Figuur 4.10.
Schematische
werking van een
balanselektrostaat.
Stel dat de
signaalspanning
uit de secundaire
wikkeling van de
audiotrafo gelijk
is aan 100 V; dan
volgt daar uit dat
de spanning tussen een stator en het membraan gelijk is aan 100 : 2 = 50 V. Als gevolg van de
signaalspanning op de statoren maakt het membraan een uitslag van 1 mm naar een stator, zodat bij
een statische afstand d. tussen membraan en stator van 2 mm, d1 gelijk is aan 1 mm, en d2 gelijk aan 3
mm.
Ingevuld in de eerder genoemde evenredigheidsformules levert dit sterk verschillende krachten op.
Zonder een constante lading op het membraan en de statoren zijn de krachten op het membraan ten
gevolge van de verandering van de afstanden d1 en d2 tijdens een trilling niet gelijk. De krachten op
het membraan zijn dan niet evenredig met de hoogte van de signaalspanning.
De capaciteit waarvan de laatafstand kleiner wordt, neemt toe en de capaciteit waarvan de plaatafstand
in dezelfde mate toeneemt, daalt in waarde.
Indien we er nu voor zorgen dat het potentiaalverschil afneemt naarmate de afstand tussen de
elektroden kleiner wordt, en toeneemt bij een grotere afstand, en wel zodanig dat het product van
spanning en capaciteit gelijk blijft, dan blijft de lading constant.
In de praktijk komt er het op neer dat we de hoogspanning aan het membraan toevoeren via een
hoogohmige weerstand. Deze weerstand zorgt ervoor dat de capaciteiten tussen membraan en statoren
zeer traag worden opgeladen, respectievelijk ontladen. Het opladen en ontladen verloopt dermate traag
dat de lading constant blijft en dat dus de spanningen zich aanpassen aan de gewijzigde
capaciteitswaarden.
De tijd die nodig is om via een weerstand een capaciteit tot een waarde van 0,63 maal de aangelegde
spanning op te laden, noemen we de tijdconstante τ. De tijdconstante τ is gelijk aan het product van
weerstand en capaciteit, volgens de formule τ = R.C.
Voor een lineaire werking van een ESL-element dient τ groot te zijn ten opzichte van de halve
periodeduur van de laagst weer te geven frequentie van dat ESL-element. (F. V. Hunt; zie de bijlage
van dit boek met de artikelen uit Wireless World.) Maar ook een τ die gelijk is aan die halve
periodeduur geeft al goede resultaten. Als een ESL-element een 1aagst weer te geven frequentie heeft
van 30 Hz, dan is de halve periodeduur van die frequentie volgens de formule Ca. 16 ms. τ moet
minstens 16 ms bedragen.
Stel dat het ESL-element een capaciteit heeft tussen het membraan en een stator van 1 nF, dan wordt
de benodigde serieweerstand 16 ms : 1 nF = 16 MΩ. Met die waarde zal het membraan dynamisch
stabiel functioneren. Zelfs als het membraan beweegt verandert de lading tussen membraan en statoren
niet, zodat wanneer het membraan en de stator elkaar raken (bij zeer grote uitslagen van het

membraan), het spanningsverschil daalt door de toename van de capaciteit tussen het membraan en de
stator.
Het dalen van de polarisatiespanning lineariseert de kwadratische toename van de kracht op het
membraan. De kracht op het membraan is dan evenredig met de lading en de signaalspanning.
De hoogohmige weerstand kan worden verkregen door een membraan te gebruiken met en zeer hoge
elektrische oppervlakteweerstand, bijvoorbeeld een gedoteerd membraan (QUAD, Audiostatic), of
door gebruik te maken van een zeer hoogohmige externe weerstand.
Als voorbeeld nemen we een ESL-element met een capaciteit van 0,8 nF tussen membraan en stator.
Het membraan is voorzien van een goed geleidende (aluminium) oppervlaktelaag, zodat hier een
externe weerstand nodig is. De laagst weer te geven frequentie van dit element is 40 Hz. Het
membraan van dit element zal dynamisch stabiel functioneren bij een tijdconstante τ die minstens
gelijk is aan de halve periodeduur bij 40 Hz, dus bij τ = 12½ms. R is dus gelijk aan minstens 12½ms :
0,8 nF = 15,63 MΩ.
Nu een ander voorbeeld, waarbij in het ESL-element gebruik is gemaakt van een mylar- membraan,
dat geleidend is gemaakt met behulp van een methylcellulose oppervlaktelaag. De
oppervlakteweerstand van het membraan is 1012 Ω. Het ESL-element heeft een capaciteit tussen
membraan en stator van
1 nF. De tijdconstante τ bedraagt 1 ks. Duizend seconden! Daarbij hoort een hoort een laagste
frequentie van 1 : 2000 Hz. Het opnemen van een externe weerstand is hier niet nodig, omdat het
membraan tot 0,0005 Hz dynamisch stabiel zal functioneren.
De hoogohmige externe weerstand kan worden verkregen door meerdere weerstanden van 1 of 2,2
MΩ (1/2 W of 1 W) in serie met elkaar te schakelen. Dit zijn tevens de beveiligingsweerstanden op de
hoogspanningsunit. Het is aan te bevelen om deze schakeling van serieweerstanden te beschermen
tegen vocht door middel van een isolatielak of spray, of deze van een dikke laag polyurethaan-lijm te
voorzien.
De externe weerstand zorgt niet alleen een voor een constante lading tussen het membraan en de
statoren, maar ook voor een verlaging van de polarisatiespanning. De serieweerstanden fungeren
namelijk, in combinatie met de isolatieweerstanden van de capaciteiten tussen statoren en membraan,
ook als spanningsdeler, waardoor de polarisatiespanning afneemt. Gebruik daarom geen hogere
weerstand dan strikt noodzakelijk is, omdat een (veel) grotere weerstand ten koste gaat van het
rendement.
In de praktijk blijkt dat vaak een grotere serieweerstand nodig is dan die op grond van bovenstaande
berekeningen. De waarde van de externe weerstand (deze is experimenteel bepaald) blijkt dan niet
alleen afhankelijk te zijn van het product van R en C, maar ook van de polarisatiespanning. De waarde
dient dan evenredig vergroot te worden met de toename van de polarisatiespanning.
Tot 2,5 kV is het niet nodig om een correctie toe te passen.
Gebruikt men bijvoorbeeld een polarisatiespanning van 7,5 kV, dan dient de externe weerstand,
waarvan de waarde is berekend, met een factor 3 vergroot te worden.
Een en ander houdt verband met stijgende ladingverliezen en de grotere gedeeltelijke ionisatie in de
lucht tussen het membraan en de statoren. Door het “weglekken” van energie bij een hogere
polarisatiespanning is het dan noodzakelijk om de weerstand te vergroten, zodat ook bij een hoge
polarisatiespanning de lading tussen het membraan en statoren constant blijft.
Als laatste voorbeeld nemen we de Electrostatic ESL 240, die in hoofdstuk 9.1 is beschreven. Deze
full- range weergever heeft een capaciteit tussen membraan en stator van 4,3 nF. Het membraan van
de ESL 240 bestaat uit een mylar folie, waarop een goed geleidende aluminium laag is aangebracht,
zodat een externe weerstand in serie met de hoogspanningsunit moet worden opgenomen. De
polarisatiespanning bedraagt 3,5 kV. De laagst weer te geven frequentie voor deze weergever is 60 Hz.
De halve periode bij deze frequentie is gelijk 8 ms. De tijdconstante τ moet dan minimaal gelijk zijn
aan 8 ms 4,3 nF = 1,86 MΩ. De polarisatiespanning is hoger dan 2,5 kV, zodat een correctie voor de
externe weerstand moet worden toegepast, en wel 3,5 : 2,5 = 1,4. De gecorrigeerde waarde voor de
externe weerstand wordt dan 1,86 • 1,4 = 2,6 MΩ. Op de gebruikte hoogspanningsunit zijn 8
beveiligingsweerstanden van 1 MΩ aangebracht. Deze al aanwezige weerstanden zorgen er dan voor
dat het membraan van deze weergever een lineaire werking heeft tot een frequentie van 60 Hz. Het
aanbrengen van een externe weerstand is in dit geval dan ook niet noodzakelijk.

4.5 De statische stabiliteit van het membraan
Onder de statische stabiliteit van het membraan verstaan we de situatie waarbij het membraan
mechanisch stabiel functioneert. De resonantiefrequentie van het membraan is van een aantal factoren
afhankelijk, waarvan de belangrijkste de membraanbreedte is. (zie figuur 4.1).
Als voorbeeld nemen we een ESL-element met een membraanbreedte van 100 mm. De resonantie van
dit membraan ligt hierbij dan op ongeveer 100 Hz. Om het membraan stabiel te laten functioneren,
mag de verhouding tussen de afstand van het membraan tot stator en de breedte van het membraan niet
groter zijn dan 1:100. Bij een afstand van bijvoorbeeld 1 mm mag het segment of membraan niet
breder zijn dan 1 • 100 = 100 mm.
In de praktijk blijkt dat het beter is deze verhouding nog wat krapper te nemen, bijvoorbeeld 1: 70.
Naast de membraanbreedte is voor de resonantie van het membraan ook de mechanische
membraanspanning van belang. Het gespannen membraan is te vergelijken met een gespannen gitaarof vioolsnaar. Hoe strakker men het membraan spant, hoe hoger de resonantiefrequentie is. Heeft
bijvoorbeeld een ESL-element een membraanbreedte van 100 mm, dan is de resonantiefrequentie
ongeveer 100 Hz. Door variaties in de membraanspanning kan dan de resonantiefrequentie van het
membraan tussen de 80 en 120 Hz liggen.
In de (zelfbouw) praktijk komt het er op neer dat het membraan volgens een standaard methode wordt
gespannen, waardoor, en dit is heel belangrijk, de resonantiefrequentie van meerdere ESL-elementen
onderling gelijk is.
Voor een beschrijving over het spannen van het membraan: zie hoofdstuk 4.9.
Naast de membraanbreedte en de membraanspanning is ook de massa van het membraan van invloed
op de resonantiefrequentie.
Als membraanmateriaal wordt de meestal een mylar folie gebruikt met een dikte van 0,004 tot
0,012 mm. De massa van een dergelijk membraan is zo laag dat de invloed hiervan op de
resonantiefrequentie in vergelijking tot andere factoren, zoals de membraanbreedte en de
membraanspanning vrijwel te verwaarlozen is.
Als laatste factor noemen we nog de polarisatiespanning. Zelfs als het membraan in rust is, zonder
audiosignaal, worden op het membraan toch krachten uitgeoefend, zie hoofdstuk 4.4. Hoe hoger de
polarisatiespanning, des te groter zijn deze krachten. Verlaagt men bijvoorbeeld de polarisatiespanning
van 7,5 kV naar 2,5 kV, dan daalt de resonantiefrequentie met circa 15 %.

4.6 De vervorming en toleranties
Zoals we eerder hebben kunnen zien heeft een ESL met een constante lading tussen membraan en
statoren een lineaire werking. Een ESL-element bestaat uit twee in serie geschakelde
luchtcondensatoren, waarvan de buitenste platen geluid doorlatend zijn.
Theoretisch zouden de waarden van beide in serie geschakelde condensatoren gelijk aan elkaar moeten
zijn, zodat C1 = C2. De totale capaciteit van een ESL-element is dan gelijk aan C1 • C2 : (Cl + C2),
en dit is theoretisch de helft van de capaciteit tussen het membraan en een stator. Heeft een ESLelement een capaciteit tussen membraan en stator van bijvoorbeeld 2 nF, dan is de totale capaciteit van
het ESL-element gelijk aan 1 nF.
De capaciteit van Cl en C2 of de totale capaciteit kan in de praktijk gemakkelijk worden bepaald door
gebruik te maken van een LC- meetbrug of een multimeter met de mogelijkheid om capaciteiten te
meten.
Afwijkingen van Cl en C2 zijn in de praktijk niet kritisch. Een van de pioniers van de symmetrische
ESL, professor LV. Hunt, van de Universiteit van Harvard, toonde in zijn boek Electroacoustics aan
dat zelfs bij een afwijking van 25 % in de capaciteiten aan weerszijden van het membraan, de
harmonische vervorming van het betreffende ESLelement kleiner bleef dan 0,5%. De waarden van de
derde en hogere harmonische lag hierbij nog significant lager dan de tweede harmonische vervorming.

De afwijking in de beide capaciteiten aan weerszijden van het membraan worden onder invloed van de
constante lading vrijwel volledig gecompenseerd. Alleen bij zeer grote afwijkingen van de capaciteit
zal de harmonische vervorming sterk toenemen.
Het is bij de zelfbouw van een ESL-element zeker aan te raden om de capaciteit aan weerszijden van
het membraan te meten. Je kan dan eenvoudig bepalen hoe nauwkeurig het element is gemaakt. Voor
de zelfbouwprojecten uit dit boek lagen de afwijkingen in capaciteit tussen 0,5% en 10%.

4.7 De afstandsstukken
De afstandsstukken voor ESL- plaatelementen kunnen gemaakt worden van plexiglas, pvc- plaat,
polystyrol, epoxyplaat, lexaan of pertinax. Ook papier en karton kunnen gebruikt worden. Van de
kunststoffen zijn plexiglas en pvc-plaat meestal goed verkrijgbaar, de dikten van 2 en 4 mm. Bij de
kunststofhandel kan men de kunststof platen in strippen laten zagen. Deze strippen zijn niet zonder
meer te gebruiken. Eerst dienen de scherpe randen er met schuurpapier vanaf te worden gehaald,
anders zouden deze meteen door het gespannen membraan snijden. Papier of karton zijn in vele dikten
verkrijgbaar, makkelijk te verwerken, en goedkoop. Wel dient u een hoogwaardige kwaliteit te
gebruiken, bijvoorbeeld houtvrij karton of papier. Voor het knippen of snijden dient men het papier of
karton meerdere malen te impregneren (lakken) met polyurethaan lak (parketlak). Het aldus
behandelde papier of karton is dan niet alleen mechanisch sterker (stijver), maar ook niet meer
gevoelig voor vocht.
Als afstandsmateriaal voor ESL-rasterelementen kun je naast alle genoemde kunststoffen ook gebruik
maken van triplex. Dit is in vele dikten verkrijgbaar, goedkoop en gemakkelijk te verwerken. Het is
aan te bevelen om eerst het triplex van de scherpe randen te ontdoen met behulp van schuurpapier.
Vervolgens kan dan het triplex enkele malen gelakt worden met polyurethaan lak. Het triplex is dan
vrijwel ongevoelig geworden voor de opname van vocht. Het toepassen van papier of karton bij de
constructie van een ESL-rasterelement is af te raden, in verband met de mechanische belasting van de
afstandsstukken.

4.8 Het membraan
Het membraan van een ESL-weergever bestaat meestal uit een mylar folie met een dikte van 0,004 tot
0,012 mm. Men kan daarbij gebruik maken van een folie die zelf geleidend is gemaakt (doteren), of
die voorzien is van een geleidende oppervlaktelaag. Mylar (polyester) folie heeft een aantal gunstige
eigenschappen, die het materiaal bij uitstek geschikt maakt voor de toepassing als membraan. Een van
die eigenschappen is dat, als het eenmaal is gespannen, het niet (verder) uitrekt. Verder is het
materiaal vrijwel niet onderhevig aan mechanische en chemische veroudering. Het toepassen van
andere folies, zoals polyetheen of celluloid, moet worden afgeraden. Deze verpakkingsfolie is meestal
te dik (ca. 0,020 tot 0,050 mm) en bovendien laten de mechanische en chemische eigenschappen sterk
te wensen over. Gedoteerde folie blijkt in de praktijk niet of zeer moeilijk verkrijgbaar te zijn.
Voor de zelfbouw van ESL-elementen kan dan in de praktijk gebruik worden gemaakt van:
*
gemetalliseerde mylar folie en
*
niet gemetalliseerde mylar folie.
Gemetalliseerde mylar folie
Voor alle zelfbouwprojecten in dit boek is gebruik gemaakt van een 79 cm brede gemetalliseerde
mylar folie met een dikte van 0,004 mm. Op deze folie is op één zijde een goed geleidende aluminium
laag opgedampt, (zie de besteladressen achterin dit boek). Het voordeel van deze folie is dat de
geleidbaarheid over het hele membraan gelijk is, en dat de aluminium laag niet onderhevig is aan
veroudering. Wel dient bij toepassing van deze folie een externe weerstand in serie met de
hoogspanningsunit te worden opgenomen omdat de oppervlakteweerstand van de folie erg laag is (ca.
5 Ω op 1 cm afstand van beide meetelektroden op het membraan).

Niet gemetalliseerde mylar folie
Wanneer we gebruik maken van een niet gemetalliseerde mylar folie, dienen we zelf een geleidende
laag op het membraan aan te brengen. (Zie de besteladressen achter in dit boek.) In de
zelfbouwpraktijk wordt in bijna alle gevallen gebruik gemaakt van grafietpoeder en methylcellulose.
Grafiet.
Na het spannen en rekken van het membraan (hoofdstuk 4.9) wordt in ruime mate het grafietpoeder
(verkrijgbaar in de ijzerhandel), op de folie gestrooid en vervolgens met een dot katoen licht
uitgewreven. Met draaiende bewegingen wordt zo het hele membraan donker gemaakt. Het overtollige
grafiet kan met behulp van een stofzuiger, waarbij een borstel op de slang is gezet, worden
weggehaald. Met de stofzuiger worden dan de grotere korreltjes grafiet weggehaald. Vervolgens wordt
met een schone dot katoen opnieuw het grafiet ingewreven, maar nu met iets meer kracht. Als het
membraan over de gehele oppervlakte is ingewreven, kan het restant van het grafiet met de stofzuiger
weggezogen worden. Om te controleren of er genoeg grafiet op het membraan aangebracht is meten
we de oppervlakteweerstand met behulp van een multimeter. Op 1 cm afstand van beide
meetelektroden dient de weerstand dan 5... 100 te bedragen. Is de weerstand meer dan 100 kΩ dan kan
het beste meer grafiet worden aangebracht.
Grafietpoeder wordt bij de zelfbouw van ESL-elementen zeer veel gebruikt; toch zijn er aan het
gebruik van grafiet nadelen verbonden. Het eerste nadeel is dat het moeilijk is om een geleidende laag
op het membraan op te brengen, waarvan de geleidbaarheid over de hele oppervlakte van het
membraan gelijk is. Een ander nadeel is dat grafietpoeder zeer fijn is en overal in gaat zitten, met
name op plaatsen waar dat ongewenst is, bijvoorbeeld op de statoren. Men moet bij het gebruik van
grafiet dus zeer ‘schoon’ werken, zodat het grafiet alleen op die plaatsen terecht komt waar dat
gewenst is. Verder is de hechting van het grafiet soms niet optimaal, waardoor de grafietdeeltjes na
een bepaalde periode loslaten. De geleiding over het hele membraan gezien is dan niet meer gelijk en
de effectiviteit van het ESL-element kan daardoor sterk afnemen. Men zal in het laatste geval het ESLelement moeten voorzien van een nieuwe folie.
Ook bij een membraan met een grafietlaag dient een externe weerstand te worden toegepast, aangezien
de oppervlakteweerstand van de coating niet voldoende is om een constante lading tussen het
membraan en de stator te verzekeren.
Methyl-cellulose. Een andere mogelijkheid voor het aanbrengen van een geleidende laag op het
membraan is het toepassen van methylcellulose. Bij de Shackman (hybride) ESL, (zie figuur 4.11),
wordt gebruik gemaakt van een membraan dat bestaat uit een zeer dunne papierlaag, die ingebed is
tussen twee kunststof folies. Papier bestaat in zuivere vorm uit cellulose (celstof). Tussen de
cellulosemoleculen vormen zich waterstofbruggen, die het papier enigszins geleidend maken. De
oppervlakteweerstand van papier ligt doorgaans tussen 107 en 1012 MΩ. Papier is als membraan
materiaal vrijwel niet te gebruiken, dit in verband met de slechte mechanische en chemische
eigenschappen. Wel is het mogelijk om het papier in opgeloste vorm op een kunststof membraan aan
te brengen, zodat dit membraan wordt voorzien van een (hoog)geleidende oppervlaktelaag. Een
geschikte vorm van dit “papier in oplossing” is methylcellulose, dat in de vorm van behangplaksel in
de handel verkrijgbaar is. Het opbrengen van het methylcellulose dient als volgt te gebeuren. Nadat we
de folie hebben opgespannen, maken we eerst het membraan geheel vetvrij met behulp van een
ammoniaoplossing. Dit is noodzakelijk, daar anders de celluloselaag niet goed zal hechten.
Vervolgens maken we een oplossing van methylcellulose in koud water, en wel in de volumeverhouding van 1 : 50. Deze oplossing laten we een half uur staan. Met een niet te brede kwast of smalle
verfroller brengen we nu de oplossing gelijkmatig aan over de oppervlakte van het membraan. Op
dezelfde wijze brengen we in niet te dikke lagen de tweede en derde laag aan, totdat het membraan
voorzien is van een egale laag. De methylcellulose droogt geheel transparant op, zodat vaak moeilijk
te zien is of de laag overal egaal is aangebracht. Ook het gebruik van een multimeter brengt geen
uitkomst: De oppervlakteweerstand van het membraan is zo hoog dat dit buiten het meetbereik van de
multimeter valt. Om nu toch te controleren of de cellulose overal egaal is aangebracht kunnen we aan
de methyl-cellulose-oplossing een kleurstof toevoegen, bijvoorbeeld een acryl (kunstschilders)verf of
aquarelverf, bijvoorbeeld van Winsor & Newton. Op deze manier kunnen we bepalen of de geleidende
laag overal egaal is aangebracht. Een bijkomend voordeel is dat we op deze wijze het membraan

kunnen voorzien van een bepaalde kleur, waardoor tegemoet kan worden gekomen aan een bepaalde
afwerking van het ESL-element.
Bij methylcellulose als geleidende oppervlaktelaag is een externe weerstand niet nodig, gezien de hoge
oppervlakteweerstand van deze laag.

4.9 Het spannen van het membraan
Voor het spannen van de folie is een plaat nodig die volkomen vlak is en dus vrij van oneffenheden,
plus een rol 5 cm breed verpakkingsplakband. De plaat, bijvoorbeeld spaanplaat met een kunststof
bovenlaag, moet aan alle kanten ongeveer 20 cm groter zijn dan het ESL-element. Verder moet deze
volkomen vetvrij zijn en er mogen beslist geen deeltjes of stofjes meer op voorkomen. De folie wordt
op de plaat gelegd (bij een gemetalliseerde folie met de geleidende kant naar boven), en 15 cm aan alle
zijden groter geknipt dan de afmetingen van het ESL-element. Het mechanisch op spanning brengen
van het membraan geschiedt in twee fasen, het spannen van het membraan en het oprekken van het
membraan tot de gewenste membraanspanning.
Het spannen van de folie.
Dit geschiedt in twee fasen. Eerst spannen we de folie in de lengterichting en vervolgens in de breedte.
Een korte zijde van de folie wordt met een strook plakband vastgeplakt (figuur 4.12, 1). Daarna wordt
het midden van de tegenover liggende korte zijde aangetipt met een strook plakband, aangetrokken en
vastgeplakt (2). Vervolgens wordt de folie aan de beide uiteinden van deze zijde aangetrokken en
vastgeplakt (3). Als de folie in de lengterichting is gespannen, en alle rimpels er uit zijn, gaan we
vervolgens verder met het spannen in de breedterichting. In het midden van de lange zijde van de folie
tippen we een strook plakband op de folie, vervolgenstrekken we de folie voorzichtig aan en plakken
deze vast (4). Deze procedure wordt herhaald totdat alle rimpels en kreukels uit de folie zijn
verdwenen. Het is in deze fase belangrijk dat elke nieuwe strook plakband iets over de voorgaande
strook geplakt wordt, anders bestaat de kans dat de folie juist daar gaat scheuren. Als alle rimpels uit
de folie verdwenen zijn, gaan we verder met de tweede fase, die waarbij de folie op de juiste
mechanische spanning wordt gebracht.
Het oprekken van de folie.
ESL- fabrikanten gebruiken voor het op de juiste
spanning brengen van het membraan meestal een
spanraam. Voor de ESL- zelfbouwer is het vervaardigen van een spanraam meestal niet zinvol,
aangezien er maar enkele ESL-elementen worden
gemaakt. Om nu toch voor meerdere ESL-elementen
de folie op een gelijke membraanspanning te kunnen
brengen, is de volgende methode bruikbaar. Op de
gespannen folie tekenen we met behulp van een
watervaste viltstift (bijvoorbeeld die viltstiften die
worden gebruikt voor overhead- sheets) een
rechthoek op de folie, en wel in de lengterichting van
het membraan. De rechthoek dient ongeveer aan alle
zijden 10 cm kleiner te zijn dan de afmetingen van de
folie. Bij het oprekken van de folie kunnen we dan
later aan de hand van de vorm en de afmetingen van
deze rechthoek controleren of de folie in alle
richtingen gelijkmatig is opgerekt. De folie dient met
Figuur 4.12. Het spannen van de mylar
behulp van het plakband, overeenkomstig het spannen
folie. De nummering geeft de volgorde aan.
van de folie, zodanig gespannen te worden dat alle rek
uit de folie is verdwenen. De stroken plakband worden daartoe ongeveer 3 cm over de al aangebrachte
stroken op het membraan geplakt en aangetrokken. Vervolgens worden deze nieuwe stroken

vastgeplakt op de al aangebrachte plakband. Deze procedure herhalen we totdat de folie over de hele
oppervlakte egaal is opgerekt. De folie is erg sterk, zodat de kans op scheuren bij het oprekken van de
folie vrij klein is. Door de afmetingen van de rechthoek voor en na het oprekken te noteren, kunnen we
voor de volgende ESL-elementen op eenvoudige wijze de folie op een gelijke membraanspanning
brengen. Na het oprekken van de folie kan hierop een geleidende laag worden aangebracht.

4.10 De elektrische aansluiting van de ESL-elementen

Figuur 4.13. De
aansluitingen op de
hoogspanningsunit en
de audiotrafo

Als er een of meerdere ESL-elementen zijn gebouwd, dan dienen we deze
aan te brengen in een frame. Vervolgens kunnen we dan het element of de
elementen aansluiten op de audiotrafo en de hoogspanningsunit, (zie
figuur 4.13). Op de primaire wikkeling van de audiotrafo wordt de
versterker aangesloten. De middenaftakking van de secundaire wikkeling
wordt aan de massa-aansluiting van de unit gesoldeerd. De statoren van
het ESL-element worden elk aan een kant van de secundaire wikkeling
van de audiotrafo aangesloten, door middel van soldeerverbindingen. Bij
meerdere ESL-elementen worden alle statoren aan de voorkant van de
ESL-elementen parallel geschakeld en op één kant van de secundaire
wikkeling van de audiotrafo aangesloten. Alle statoren aan de achterzijde
van de ESL-elementen worden parallel doorverbonden en op de andere
kant van de audiotrafo aangesloten. Daarna wordt de hs- aansluitstrip van
het ESL-element op de hs- aansluiting van de hs- unit aangesloten, al dan
niet met een externe weerstand in serie.
Bij meerdere ESL-elementen dient de hoogspanning parallel aan de
elementen te worden aangesloten. Het is noodzakelijk dat alle
verbindingen gesoldeerd worden, en wel zo dat alle soldeerpunten een
afgeronde vorm krijgen. Voor het verbinden van de statoren van de ESLelementen kan men het beste een koperkabel toepassen met een dikke
mantel, bijvoorbeeld litze montagekabel van 0,75 mm2. Voor de
verbindingen tussen
de hs- aansluitstrips van de ESL-elementen en hs- unit kan het beste
koperkabel gebruikt worden met een dubbele isolatie, bijvoorbeeld
soepele meetkabel van 1 mm2. De losse kabels binnen het frame van de
ESL kunnen het beste vastgezet worden met behulp van plakband. De hsaansluitkabels dienen zo ver mogelijk van de statoren vastgezet te
worden. Voor het aansluiten van de luidsprekerkabel kunt u een degelijk
uitgevoerde aansluitdoos voor luidsprekers nemen.

4.11 De impedantie van de ESL
In verband met de soms zeer lage impedantie van de ESL bij hoge frequenties (zie hoofdstuk 3) is het
zeer aan te bevelen om de impedantie van een zelfbouw-ESL te meten. Zeker in het geval dat men een
audiotrafo gebruikt met een zeer hoge transformatieverhouding, of zelf een ESL ontwerpt, is het
verstandig om na te gaan welke belasting de ESL voor de versterker vormt. Het meten van de
impedantie van de ESL kan eenvoudig worden uitgevoerd, (zie figuur 4.14). In serie met de versterker
sluit men dan een weerstand aan van 50.. .220 Ohm / 9 W De versterker werkt in dat geval als een
stroombron. Als signaalbron kunnen we een sinusgenerator of een cd-speler gebruiken. Er zijn
namelijk test- cd’s in de handel met sinussignalen van verschillende frequenties, bijvoorbeeld,
20 Hz.……20 kHz, (bijvoorbeeld P. en G. Damave, Test-CD, Red Bullit 66.10). Voor het uitvoeren
van luidspreker- responsmetingen zijn deze niet geschikt, wel voor het uitvoeren van luidspreker-

impedantie metingen. Vervolgens sluiten we een multimeter met
een goed oplossend vermogen in het 0,1.…1,0 V- bereik,
parallel aan een referentieweerstand 8 Ω/9 W. Deze
referentieweerstand komt dan in de plaats van de luidspreker.
Over deze weerstand meten we de spanning. Dit herhalen we
Figuur 4.14. Het meten van de
voor weerstanden met een waarde van 4 Q en 2 Q. Het
impedantie
spanningsverschil is bij een stroombronmeting evenredig met
het verschil in impedantie. Meten we bijvoorbeeld een
spanningsverschil (bij een vaste versterker uitgangsspanning) van 1 V bij 8 Ω dan is voor een
weerstand van 4 Ω het spanningsverschil 0,5 V en voor een weerstand van 2 Ω 0,25 V. Op deze wijze
kunnen we voor het hele audio gebied de impedantie van de weergever bepalen. De impedantie van de
ESL 175 is weergegeven in figuur 4.15. Hierbij is een breedband- audiotrafo toegepast met een
transformatieverhouding van 1 : 150. De impedantie kromme uit figuur 4.15 laat zien dat de
zelfinductie van de primaire wikkeling van de audiotrafo en de capaciteit van het ESL-element samen
een parallel- resonantiekring vormen, waarvan de resonantiefrequentie ongeveer 150 Hz bedraagt. Bij
20 kHz is de impedantie van deze weergever 0,68 Ω. Deze lage impedantie bij 20 kHz maakt het voor
de meeste versterkers moeilijk om deze weergever aan te sturen. Om de versterker niet te zwaar te
belasten kunnen we dan een weerstand in serie met de primaire wikkeling van de audiotrafo schakelen,
bijvoorbeeld 1,5 Ω/9 W De impedantie bij 20 kHz komt dan niet beneden 2 Ω. De meeste versterkers
zullen daarmee weinig moeite hebben, zie figuur 4.15, de stippellijn. Wel kan de waarde van de
weerstand beter niet te groot genomen worden omdat de weerstand en de zelfinductie van de primaire
wikkeling van de audiotrafo een RL- hoogdoorlaatfilter vormen. Een te hoge waarde voor de
weerstand kan dan ten koste gaan van de weergave van hogere frequenties.

Figuur 4.15. Impedantie curve van de Electrostatic ESL
Een andere mogelijkheid om de impedantie bij hogere frequenties te verhogen is een LCR-parallelresonantiekring. Bij dynamische luidsprekers wordt vaak gebruik g e maakt van een serieresonantiekring (zuigkring) om de impedantie van de weergever b de resonantiefrequentie te
compenseren, zie figuur 4.16. Bij de ESL-weergever maken we gebruik van een LCR- parallelkring,
die in serie met de primaire wikkeling van de audiotrafo wordt aangesloten, zie figuur 4.17. Deze
kring zorgt er voor dat de impedantie van de weergever tussen 2 kHz en 20 kHz stijgt tot 8 Ω bij 20
kHz, zie figuur 4.15. De resonantiefrequentie van deze kring is 20,4 kHz. Bij L = 2,7 mH, C = 20 nF
(MKP 250 V) en R = 3,7 Ω is de DC- weerstand van deze schakeling gelijk aan 0,08 Ω. De waarde van
R dient zo te worden ingesteld dat de impedantie van de weergever bij 20 kHz 8 Ω is. Bij R = 3 Ω is er
bij 20 kHz nog geen sprake van enige meetbare verhoging van de impedantie, terwijl bij de toepassing
van een R van 4 Ω de impedantie bij 20 kHz naar 50 Ω stijgt. Een bijkomend voordeel van deze
schakeling is dat de impedantie van de
weergever van 2 kHz tot 20 kHz een licht
inductief karakter krijgt in plaats van een
capacitief karakter. Dit heeft een
gunstige invloed op het weergavegedrag van de meeste versterkers.

Figuur 4.16. Een serie- notchfilter parallel aan de luidspreker

De invloed op de geluidskwaliteit van de weergever is bij het
gebruik van een LCR- kring dan ook gunstiger dan bij het
gebruik van een weerstand. Veel ESL- weergevers vereisen in
verband met de afwijkende belasting voor de versterker een
stabiele versterker, die bij lage impedanties grote stromen kan
leveren.
.
Figuur 4.17. Een LCR- parallelkring in serie met de primaire
wikkeling van de audiotrafo.

5 Het ontwerpen van ESL plaatelementen
Een ESL-element van geperforeerde metaalplaat bestaat uit een sandwich van twee gelakte geperforeerde
platen met daartussen de afstandsstukken. Precies tussen deze afstandsstukken bevindt zich het membraan.
Elk ESL-element heeft:
*
een bepaalde oppervlakte;
*
een bepaalde afstand van membraan tot stator;
*
een bepaalde verdeling van de breedte van het membraan in segmenten.
De oppervlakte van een ESL-element
ESL-elementen voor het laag of voor breedbandweergave hebben in verband met de weergave van lage
frequenties een grote tot zeer grote oppervlakte.
Wordt een ESL-element alleen toegepast voor het hoog of het middenhoog, dan kunnen de afmetingen veel
kleiner worden (zie figuur 5.1).
Voor de weergave van het hoog, bijvoorbeeld vanaf 2000 Hz, is een ESL-element met een oppervlakte van
circa 0,1 m2 voldoende. Voor frequenties vanaf 600 Hz moeten we rekenen op een benodigde oppervlakte
van 0,5 tot 0,6 m2.
Voor breedbandweergave of voor de weergave van alleen het laag is een oppervlakte nodig van 0,8 tot 1,2
m2.

Figuur 5.1. Een opengeklapt ESL-element, waarbij duidelijk de constructie zichtbaar is. Het membraan
moet er nog tussen worden gelijmd.
De benodigde oppervlakte kan worden verkregen door meerdere identieke elementen boven of naast elkaar
te plaatsen. Als bijvoorbeeld een totale elementoppervlakte van 0,9 m2 nodig is, dan kunnen we dit bereiken
door drie identieke ESL-elementen van 0,3 m2 (60 x 50 cm) boven elkaar te plaatsen.
De afstand van membraan tot stator
De afstand van membraan tot stator wordt bepaald door de laagst weer te geven frequentie
(membraanuitslag) van het ESL-element.
Deze afstand wordt bepaald door de dikte van de afstandsstukken, (zie hoofdstuk 4.2).

Verdeling in segmenten
Een ESL-element kan door middel van afstandsstukken met een breedte van 10 tot 15 mm verdeeld worden
in segmenten.

Figuur 5.2. Maatschets voor een stator van de Electrostatic ESL 240.
Deze verdeling is om twee redenen wenselijk, namelijk voor de statische stabiliteit van het membraan (zie
hoofdstuk 4.5), en voor de spreiding van de hogere frequenties (zie hoofdstuk 4.3).
Bij de verdeling in segmenten dienen we er rekening mee te houden dat ongeveer tweederde van de breedte
van het ESL-element gereserveerd dient te worden voor de weergave van de laagste frequenties. Bij een
breedband-ESL met een totale membraanoppervlakte van 0,9 m2 wordt deze verdeeld in drie identieke
ESL-elementen van 0,3 m2
(60 x 50 cm, zie figuur 5.2).
Van de breedte gebruiken we twee- derde voor de weergave van de laagste frequenties, bij een 50 cm breed
element dus 33 cm.
Deze 33 cm kunnen we verdelen in drie segmenten van 11 cm. De resonantiefrequentie is dan 70 Hz (bij d
= 2 mm). De resterende 17 cm wordt verdeeld in segmenten die ervoor zorgen dat de spreiding van deze
hogere frequenties sterk verbetert. We kunnen bijvoorbeeld segmenten toepassen met een breedte van 6, 4,
3, 2, 1, 0,6 en 0,4 cm. In dit voorbeeld is nog geen rekening gehouden met de breedte van de
afstandsstukken zelf.
Het is ook mogelijk om elementen te maken met een langwerpige in plaats van een rechthoekige vorm, en

deze naast elkaar te plaatsen in een frame. Om dan toch een goede spreiding te krijgen dienen de elementen
in een boogvorm worden opgesteld, waarbij de hoeken tussen de elementen onderling niet groter mogen
zijn dan 7 a 8 graden. De bolle kant is de luisterkant.
Voor een breedband-ESL van 0,9 m2 zou men dan 6 elementen kunnen maken met de afmetingen 100 x 15
cm. Deze elementen kunnen dan eventueel onderverdeeld worden in segmenten, dit in verband met de
statische stabiliteit.

5.1

De constructie van ESL- plaatelementen

Een ESL-element van geperforeerde metaalplaat bestaat slechts uit enkele onderdelen:
twee geperforeerde platen met daartussen de afstandsstukken en het membraan. Deze onderdelen
behandelen we nu.

5.2

De statorplaten

Voor de statoren nemen we geperforeerd aluminiumplaat of staalplaat met een dikte van tenminste 1 mm.
Geperforeerd staalplaat is beter dan aluminiumplaat omdat die een grotere massa en stijfheid heeft. De
ronde gaten in het materiaal dienen een diameter te hebben van 3 a 4 mm.
Kleinere gaten in het materiaal geven problemen bij het lakken omdat de verf de neiging heeft de gaten te
verstoppen. Bij grotere gaten in de platen is het elektrisch veld tussen het membraan en de stator minder
homogeen, dus niet gelijkmatig verdeeld.
De verhouding materiaal : gaten dient ongeveer 60 : 40 te zijn, dus 60 % van de oppervlakte is metaal en
40% gaten.
Het is belangrijk deze 60/40-verhouding aan te houden bij de keuze van het plaatmateriaal. Een geperforeerde plaat met een lager gatenpercentage zal akoestisch minder open zijn, en dat resulteert in een
wat warmere, minder transparante weergave.
Geperforeerd staalplaat is verkrijgbaar in platen van 200 x 100 cm. Deze platen hebben ongeperforeerde
kanten, waardoor de afmetingen van het geperforeerde gedeelte
van de plaat 196 x 98 cm bedragen. Het is vaak voordeliger om de plaat per hele plaat te kopen; in de
ijzerhandel kan de plaat dan op de gewenste maat geknipt worden.
De geperforeerde plaat is niet zonder meer als stator te gebruiken. De platen moeten eerst gelakt worden,
anders zou tussen een ongeïsoleerde plaat en het membraan meteen een vonk overslaan. Door het lakken
krijgen de platen een isolatielaag. Naarmate de isolatie beter is neemt de kans op doorslag van het element
af. De laklaag op de plaat (stator) vormt samen met de isolatieweerstand van de lucht tussen membraan en
stator een spanningsdeler, dus twee hoogohmige weerstanden, die ervoor zorgen dat het spanningsverschil
tussen membraan en stator afneemt. Een deel van de spanning tussen membraan en stator staat dus over de
laklaag, waardoor de elektrische veldsterkte tussen het membraan en een stator lager wordt.
De laklaag op de platen heeft ook nog twee andere functies, te weten het toevoegen van extra massa aan de
platen, waardoor de resonantiefrequentie van de stator daalt, en de demping van trillingen die kunnen
optreden bij de resonantiefrequentie van de plaat. Staalplaat heeft namelijk een hoge stijfheid, maar een
geringe eigen demping bij de resonantiefrequentie.
Een ander belangrijk aspect is dat door het perforeren de platen aan één kant bij de gaten een scherpe rand
hebben gekregen. Een geperforeerde plaat heeft dan ook een gladde en een ruwe kant. Deze scherpe randen
bij de gaten zorgen voor een minder homogene veldverdeling; de veldsterkte op en rond deze scherpe
randen is hoger dan elders op de plaat. Daar is de kans op overslag dan ook het grootst.
Het beste is om deze scherpe randen met behulp van een zuurbad (bijvoorbeeld een bad van technisch
zoutzuur 30 %) te verwijderen (etsen). Na het etsen zijn de scherpe randen volledig verdwenen.
Men dient bij het etsen veiligheidsmaatregelen te nemen, zoals het dragen van een veiligheidsbril en
zuurvaste handschoenen. Het etsen dient buitenshuis plaats te vinden, in verband met het vrijkomen van

zoutzuurdampen en waterstofgas. Het verdient aanbeveling om het bad goed af te dekken met plastic folie
of met een goed afsluitend houten paneel, dit met het oog op het voorkomen van overlast.
Een bijkomend voordeel van het etsen is dat de microscopische oppervlakte van de platen toeneemt. Op
microscopisch niveau worden de platen door het etsen ruwer, waardoor het geleidend oppervlak van de
platen met een factor 2 toeneemt.
Door het toegenomen ladingdragend oppervlak van de platen neemt de capaciteit van het ESL-element met
een zelfde orde van grootte toe.
Na het etsen van de platen (voor staalplaat duurt dat ca. 48 uur bij 20 0C) zijn deze volledig vetvrij en kan
men na het afspoelen met water beginnen met het lakken.
Een alternatief voor het etsen dat in de praktijk redelijk goed voldoet, is het zodanig monteren van de
gelakte platen dat de gladde kant van de plaat naar het membraan gericht is en de ruwe kant naar buiten.

5.3 Het lakken van de platen
De meeste tijd bij de bouw van een ESL-plaatelement gaat in het lakken van de platen zitten. Je kunt het
lakken van de platen ook uitbesteden aan de vakman.
Bij een behandeling door de vakman kunnen de scherpe randen die door het stansen zijn ontstaan met
behulp van een zuurbad worden weg geëtst. Vervolgens kunnen de platen dan voorzien worden van een
elektrostatisch opgebrachte polyurethaanlak (poederlak).
Het is daarbij belangrijk dat de laklaag ook voldoende dik op de platen wordt aangebracht, met een dikte
van 0,1 tot 0,3 mm, dit in verband met het bereiken van een goede isolatie.
Voor het lakken dienen we de op maat geknipte platen eerst te “paren”. Dat wil zeggen dat twee platen
samen een paar vormen waarvan niet alleen de afmetingen gelijk zijn, maar waarvan ook het gatenpatroon
precies overeenkomt (zie figuur 5.3). Dit is belangrijk als men de platen in een aantal smalle segmenten
verdeelt. Voor een lineaire werking van deze segmenten dienen de twee membraan- stator capaciteiten
namelijk gelijk te zijn.
De gepaarde platen dient men te voorzien van een code, bijvoorbeeld plaat paar A-AA, waarbij tevens
aangegeven kan worden wat de gladde en wat de ruwe zijde van de plaat is, omdat dat na het lakken
meestal niet meer goed te zien is.
De gepaarde platen moeten v66r het lakken goed worden schoongemaakt. Op de platen is namelijk ter
voorkoming van roest een laagje olie aangebracht, dat men in een bad met behulp van een borstel en een
wasmiddel volledig zal moeten verwijderen.
De platen moeten voor het lakken volkomen vetvrij zijn, daar anders de lak niet goed op het oppervlak van
de platen hecht.
Om de platen tijdens het lakken op te hangen, voorzien we deze van stukken massief dun koperdraad,
waaraan ook de code van de plaat met behulp van een stukje plakband bevestigd kan worden.
De te lakken platen kunnen naast of boven elkaar in een houten frame worden opgehangen.
Een geschikte lak voor de platen is hoogglans acryllak. Dit is een lak op waterbasis die zeer goed
verwerkbaar is en betrekkelijk snel droogt. Voor het lakken kan men het beste een niet te brede lakroller
gebruiken.
De kwaliteit van de laklaag is in hoge mate bepalend voor een storingvrij functioneren van het ESLelement. De laklaag dient na het lakproces dan ook van een onberispelijke kwaliteit te zijn. Als er op de
plaat een dunne of zwakke plek aanwezig is dan kan dit al leiden tot vonkoverslag. De laklaag op de plaat
dient niet alleen de plaat voor 100 % te bedekken, maar dient ook over het gehele oppervlak van de plaat
een minimum dikte te hebben, dit in verband met de isolatie van de plaat.
Om een egale en voldoende dikke laklaag te krijgen, lakken we de platen in totaal acht maal: zes maal met
acryllak en twee maal met polyurethaanlak (parketlak). Het beste is het om de plaat eerst drie maal te
lakken met een witte acryllak en vervolgens drie maal met een zwarte acryllak (omgekeerd kan natuurlijk
ook).
Na het lakken met de witte acryllak kunt u duidelijk zien
hoe goed de zwarte acryllak wordt aangebracht en of er

bijvoorbeeld nog witte plekjes te zien zijn die nog door de zwarte lak heen zichtbaar zijn.
De behandeling met zwarte acryllak wordt zo vaak herhaald totdat de platen volledig zwart zijn en er geen
witte plekken of randjes meer zichtbaar zijn.
Als de platen na zes (of meer keren) volledig zwart zijn, kunnen we twee lagen “slotvernis” aanbrengen
met polyurethaanlak. Nadat die lak gedroogd is zijn de platen klaar om met het membraan samengevoegd
te worden tot een ESL-element.
Figuur 5.3. De gaten van de beide statoren moeten in elkaars verlengde liggen.
(Dus in dit bovenaanzicht: precies boven elkaar.)

5.4 De afstandsstukken
De afstandsstukken kunnen gemaakt worden van plexiglas, pvc plaat, papier of karton (zie ook hoofdstuk
4.7). Papier of karton is als afstandsmateriaal zeer goed te gebruiken. Het is in vele dikten verkrijgbaar,
makkelijk te verwerken en te snijden en het is goedkoop. Wel dient u een hoogwaardige papiersoort te
gebruiken, bijvoorbeeld houtvrij papier of karton.
Voor het knippen of snijden dient men het papier of karton meerdere malen te impregneren (lakken) met
polyurethaanlak (parketlak). Het zo behandelde papier of karton is dan niet alleen mechanisch sterker
(stijver), maar ook niet meer gevoelig voor vocht. Het is aan te bevelen om de buitenste afstandsstukken uit
te voeren in kunststof, bijvoorbeeld plexiglas, en de binnenste afstandsstukken in papier of karton. Men
bereikt dan dat het ESL-element een hoge stijfheid krijgt, terwijl de interne demping verbetert. De buitenste
afstandsstukken dienen een breedte te hebben van 30 mm; deze dienen bij het lijmen van de
afstandsstukken op de gelakte platen 15 mm buiten de platen uit te steken (zie figuur 5.3).
De binnenste afstandsstukken, die de breedte van het element in segmenten verdelen, kunnen het beste een
breedte krijgen van 10 à 15 mm.

5.5

Het lijmen van de afstandsstukken op de platen

Bij het lijmen van de afstandsstukken op de platen nemen we aan dat de platen gelakt zijn en dat de
afstandsstukken klaar liggen. De afstandsstukken worden met montagekit op de platen gelijmd. De reden
dat we voor dit doel montagekit gebruiken is dat de ESL-elementen dan gemakkelijk demonteerbaar zijn.
Eerst worden de 30 mm brede afstandsstukken langs de buitenkanten van de platen aangebracht, en wel zo
dat deze 15 mm buiten de platen uitsteken. Deze afstandsstukken moeten een stukje uitsteken om later de
ESL-elementen in het frame te kunnen bevestigen, en om te voorkomen dat aan de randen van de beide
platen vonken overslaan.
Vervolgens brengen we de andere afstandsstukken aan die het element verdelen in segmenten. De
afstandsstukken voor de twee helften van een element moeten zodanig worden aangebracht dat beide
helften van het ESL-element elkaars spiegelbeeld vormen (zie figuur 5.1).
Als alle afstandsstukken zijn aangebracht, moet de lijm 24 uur drogen. Het is bij het lijmen van de
afstandsstukken belangrijk dat de lijmlaag tussen de afstandsstukken en de platen overal even dik is. Het is
daarom aan te bevelen om voor de verdeling van de lijm op de afstandsstukken gebruik te maken van een
lijmkam.
Figuur 5.4. De montage van de aluminium
aansluitstrips op een van de buitenste
afstandsstukken.
Nadat de lijm gedroogd is passen we de beide
delen op elkaar, waarbij het belangrijk is dat de

gatenpatronen en de binnen liggende afstandsstukken precies boven elkaar liggen.
Als dit niet het geval is moeten we de platen ten opzichte van elkaar zo verschuiven dat de gatenpatronen
precies boven elkaar liggen. Door middel van merktekens die op de buitenste afstandsstukken worden
aangebracht, geven we de juiste positie van de platen ten opzichte van elkaar aan.
Op een van de twee delen worden vervolgens aan de lange zijde van de buitenste afstandsstukken 3
aluminium aansluitstrips geplakt van zelfklevende aluminiumfolie. Deze strips dienen zo aangebracht te
worden dat ze ongeveer de helft van de breedte van de afstandsstukken bedekken (zie figuur 5.4). Op deze
strips wordt later de hoogspanning aangesloten.
De zelfklevende aluminiumfolie is verkrijgbaar bij hobbyzaken. Als de beide delen van het ESL-element zo
ver opgebouwd zijn kunnen we verder gaan met het lijmen van de stator op de folie. Voor het spannen van
de folie verwijzen we naar hoofdstuk 4.9.

5.6 Het lijmen van de stator (plaat) op de folie
Bij het lijmen van de stator op de folie nemen we aan dat de folie reeds gespannen is.
Voor het lijmen van de plaat met de aluminium aansluitstrips gebruiken we een tweecomponenten
polyurethaanlijm of een goede kwaliteit tweecomponenten epoxylijm. Het gebruik van andere lijmen,
bijvoorbeeld contactlijm, is in deze toepassing af te raden in verband met de twijfelachtige hechting op
langere termijn. Voor het lijmen moeten eerst de twee componenten worden gemengd. Polyurethaanlijm
blijft na het aanmaken nog ongeveer een uur verwerkbaar.
Alle afstandsstukken worden met een lijmkam met lijm ingesmeerd totdat de lijmlaag overal egaal is
aangebracht.
Er mag beslist geen lijm op de aluminium aansluitstrips komen, omdat deze anders geen contact meer
kunnen maken met de geleidende laag op het membraan. De lijm dient daarom voorzichtig om de
aansluitstrippen heen te worden gesmeerd. De stator (plaat) kan vervolgens omgekeerd midden op de
gespannen folie worden gelegd. De stator wordt vervolgens stevig aangedrukt, zodat de lijm goed kan
uitvloeien. Het is van belang dat de stator gedurende het lijmproces goed op de folie gedrukt blijft. Het
beste is om een vlakke houten plaat (bijvoorbeeld een paneel van spaanplaat) op de stator te leggen en deze
te verzwaren met een aantal gewichten van 20 à 30 kg.
Vervolgens laten we de lijm circa 24 uur uitharden.
Daarna kan de stator met een stanleymes los worden gesneden van de folie. Het is belangrijk dat de folie
niet haakt tijdens het los snijden, want dit kan een scheur veroorzaken die doorloopt tot in het membraan.
Na het los snijden kan de stator worden opgetild en omgedraaid. Als het lijmen goed is gebeurd, staat de
folie zonder rimpels strak gespannen.
We kunnen nu met behulp van een multimeter controleren of de hs-aansluitstrips contact maken met de
geleidende laag op de folie. Meet de weerstand tussen de aansluitstrips.
Als de aansluitstrips geen contact maken met de folie dan kunnen we dit verhelpen door een mengsel van
grafietpoeder, water en ossengalzeep met een fijn penseel tussen de folie en de aansluitstrips aan te
brengen.
Het is aan te bevelen om de randen van de afstandsstukken daar waar de folie erop gelijmd is, iets af te
ronden met schuurpapier, zodat er geen losse foliedelen meer uitsteken.
Als het contact van de aansluitstrips met de geleidende laag op de folie in orde is, kunnen de beide statoren
op elkaar worden gelijmd.

5.7 Het lijmen van de twee statoren
Na het lijmen van de stator met de hs-aansluitstrips brengen we nu op de tweede stator de van te voren
klaargemaakte tweecomponentenlijm aan. Vervolgens leggen we beide delen voorzichtig op elkaar, waarbij
we de merktekens op de buitenste afstandsstukken goed in de gaten moeten houden.

We kunnen met behulp van een sterke lamp (de folie is halfdoorzichtig) controleren of de afstandsstukken
en de gatenpatronen precies tegenover elkaar liggen. Eventueel kan dit gecorrigeerd worden door de platen
voorzichtig ten opzichte van elkaar te verschuiven.
Tenslotte fixeren we de juiste onderlinge positie van de platen door stroken 5 cm breed
verpakkingsplakband over de randen van de platen te plakken.
Na het neerleggen van de beide te lijmen delen, kunnen we deze weer het beste verzwaren met een vlakke
houten plaat of paneel, waarop gewichten worden geplaatst.
Na 24 uur kunnen we de gewichten en het paneel wegnemen. De folie die nog uit de buitenste
afstandsstukken steekt, kan met een scherp mesje voorzichtig worden weggesneden.

Figuur 5.5. Het aansluiten van de bedrading voor de statoren en het membraan.
Vervolgens brengen we de aansluitkabels aan voor de statoren en de hoogspanning (zie figuur 5.5). Voor
de aansluitkabels van de statoren kunnen we koperkabel gebruiken met een dikke isolatiemantel. Deze
draad kan direct in een hoekje van elke stator op het metaal gesoldeerd worden. Wel moet dan eerst de
laklaag op die plaats met een scherp mesje worden verwijderd.
De aansluitstrips voor de hoogspanning, die aan een kant uit het element steken, worden via een
ongeïsoleerde draad met behulp van aluminiumsoldeer met elkaar doorverbonden. Als dit klaar is, solderen
we een soepele koperkabel met een dubbele isolatie aan de onderste hoogspanningsstrip. Het ESL-element
is na het sol deren klaar voor montage in het frame.

5.8 De bouw van het frame en de montage van de ESL-elementen
De ESL-elementen moeten nu bevestigd worden in een raamwerk of frame. Dit frame bestaat in zijn meest
simpele vorm uit een open lijst, die gemonteerd is op een voet. De lijst kan van vurenhout gemaakt worden
en de voet van MDF of spaanplaat met een hoge persing.
Men is geheel vrij om naar eigen smaak of inzicht een frame te bouwen, dat ook naar eigen inzicht kan
worden afgewerkt.
Het is noodzakelijk om het frame voldoende zwaar uit te voeren, in verband met het voork6men van
hinderlijke resonanties.
Ook is het aan te bevelen om dwarsverbindingen in het frame aan te brengen. Door de
dwarsverbindingen wordt het frame als geheel veel stijver.

De ESL-elementen kunnen in bet frame bevestigd worden met montagekit. Dit vormt een elastische
verbinding tussen de elementen en het frame en zorgt er tevens voor dat eventuele resonanties worden
gedempt. Ook blijven bij deze wijze van bevestigen de ESL-elementen demontabel; je kunt de elementen
uit bet frame verwijderen door de montagekit voorzichtig te verwijderen.
Denk er bij de montage van de elementen in bet (linker en rechter) frame aan dat voor stereoweergave de
twee weergevers elkaars spiegelbeeld moeten vormen, dus dat de elementen zo in het frame worden
gemonteerd dat de smalle segmenten zich aan de binnenkant van de weergevers bevinden.
Het frame kan na de afwerking worden voorzien van luidsprekerdoek of doek van boogtransparante
stretchtricot, dat op een raamwerk wordt bevestigd. Dit raamwerk wordt met klittenband bevestigd op bet
frame.
De audiotrafo en de hoogspanningsunit kunnen in een aparte behuizing worden ondergebracht, of in een
behuizing in de voet van de ESL.

5.9 Het testen van de ESL
Als de ESL-elementen in bet frame zijn bevestigd kunnen we deze aansluiten op de audiotrafo en de
boogspanninsunit. Zie biervoor boofdstuk 4.10. Daarna kunnen we de elektrostaat op de versterker
aansluiten.
Eerst wordt de boogspanningsunit ingescbakeld. Hoort u verder geen vreemde geluiden, dan kan
voorzicbtig de volumeknop van de versterker een stukje worden opengedraaid en moet er muziek boorbaar
zijn.
Als dat niet het geval is, zetten we eerst de unit uit en vervolgens de versterker. Een aantal mogelijke
problemen:
Na het aanzetten van de versterker produceert de ESL geen geluid.
• Audiotrafo verkeerd aangesloten. Aansluitingen controleren.
• Statoren maken geen contact. Opnieuw solderen.
• Hs-unit staat niet aan. Inschakelen.
• Hs-unit maakt geen contact. Opnieuw solderen.
De ESL tikt of vonkt met een bepaalde regelmaat.
• Hs-aansluitstrips maken contact met een stator. Strips weg buigen van de stator.
• Folie tussen de buitenste afstandsstukken tikt of vonkt. Folie tussen de buitenste afstandsstukken
insmeren met een mengsel van grafiet, water en ossengalzeep, en laten drogen.
De ESL vonkt bij/ luide passages in de muziek.
• Platen zijn niet goed gelakt. ESL-element demonteren en de platen een aantal malen overnieuw
lakken.
• Veldsterkte is te boog. Lagere boogspanning gebruiken.
• ESL wordt overstuurd. Volume verminderen.
De ESL produceert te weinig geluid.
• Uitgangsspanning van de versterker is te laag. Versterker gebruiken die een bogere spanning kan
leveren.
• Hoogspanning is te laag. Hoogspanning verhogen.
• Totale oppervlakte van de ESL is te gering. Meerdere ESL-elementen toepassen.
De ESL vervormt bij luide passages in de muziek.
• De versterker kan de benodigde spanning moeilijk leveren. Andere versterker gebruiken die een
hogere spanning kan leveren.

•
•
•
•

Folie heeft niet de vereiste mechanische spanning. ESL-elementen demonteren en opnieuw folie
aanbrengen, die de vereiste spanning heeft.
Elementen zijn niet nauwkeurig gelijmd, waardoor d1 niet gelijk is aan d2. Element demonteren en
opnieuw monteren.
Eén of meer membraansegmenten zijn statisch niet stabiel, dus de breedte van een segment is
groter is dan 100 x d. Element demonteren en opnieuw monteren.
De gatenpatronen van beide elementdelen liggen niet goed boven elkaar, waardoor C1 niet gelijk is
aan C2. Element demonteren en opnieuw monteren.

Een probleem dat zich in sommige gevallen voordoet is het doorslaan van de elektrostaat. Dat wil zeggen
dat er een vonk overslaat van het membraan naar een stator. Mocht de elektrostaat doorslaan dan blijft hij
toch gewoon doorspelen, dus gevaarlijk is dit verschijnsel niet. Veel problemen rond dit fenomeen kunnen
worden voorkomen door nauwkeurig te werken bij de bouw van de ESL-elementen. Met name de kwaliteit
van de laklaag van de platen is bepalend voor een storingsvrij leven van de elektrostaat. Verder is het van
belang dat de (gesoldeerde) aansluitingen van de ESL-elementen van goede kwaliteit zijn.
In de meeste gevallen zal het bouwen van de ESL-elementen zonder al te veel problemen verlopen.
Door het dipoolgedrag van de elektrostaat straalt hij naar twee kanten geluid uit. Het is zeker aan te bevelen
om bij dit type elektrostaat te experimenteren met verschillende opstellingen van de elektrostaten. Men kan
zo in de gebruikte luisterruimte een optimale weergave bereiken.
In sommige gevallen heeft een lichte demping van de achterkant van de elementen een gunstig effect op de
weergave, vooral als de ESL vlak voor een wand wordt opgesteld. Hiervoor zijn geen standaard regels te
geven; men zal dit in de praktijk moeten uitproberen. Geschikte dempingmaterialen zijn BAFdempingswatten of een oude wollen deken.

6 Het ontwerpen van ESL-rasterelementen.
Een ESL-rasterelement met geïsoleerd koperdraad voor de
statoren bestaat uit de volgende onderdelen. Op een
rechthoekig frame van (hout)-materiaal is in de lengterichting
een raster van geïsoleerd koperdraad gespannen dat is
vastgelijmd op dit frame (zie figuur 6.1). Aan de binnenkant
van dit frame zijn afstandsstukken gelijmd die het membraan
precies midden tussen de statoren positioneren.
Elk ESL-element heeft een bepaalde membraanoppervlakte en
vorm, een bepaalde afstand van membraan tot stator, en
eventueel een verdeling van het membraan in twee of meer
aangedreven segmenten.
Oppervlakte en vorm
Rasterelementen hebben voor de weergave van hetzelfde
frequentiebereik een veel kleiner oppervlakte nodig dan
plaatelementen. Dit omdat door de uitstekende isolatie van de
statoren de polarisatiespanning verhoogd kan worden, hetgeen
ten opzichte van plaatelementen een hoger rendement oplevert.
Voor de weergave van het hoog, bijvoorbeeld vanaf 2000 Hz,
is een totale membraanoppervlakte van 0,04 m2 voldoende.
Deze oppervlakte kan bijvoorbeeld worden opgebouwd uit
twee elementen met de afmetingen 50 x 5 cm, die naast elkaar,
onder een hoek van 7 a 8 graden in een frame worden geplaatst.
Voor de weergave van frequenties vanaf 500 Hz is een
membraanoppervlakte van 0,1 m2 nodig, bijvoorbeeld 4
elementen van 50 x 5 cm. Voor de weergave van het laag of
voor breedband- weergave is een minimaal 0,225 m2 nodig,
bijvoorbeeld een element van 150 x 15 cm.
Rasterelementen kun je het beste rechthoekig maken, waarbij
de lange zijde minstens 8 maal zo groot is als de korte zijde (zie
hoofdstuk 3).
Afstand van membraan tot stator
De afstand van membraan tot stator wordt bepaald door de
laagst weer te geven frequentie en de daarbij borende maximale
membraanuitslag. Deze afstand wordt vastgelegd door de dikte
van de afstandsstukken (zie hoofdstuk 4.2).
Figuur 6.1. De opbouw van een ESL-rasterelement.
Segmentering
Bij een rasterelement levert segmentering van de statoren een betere spreiding van de hogere frequenties op. Voor
een beschrijving, zie hoofdstuk 4.3. Het is mogelijk om twee elementen naast elkaar in een frame te plaatsen om de
spreiding van hogere frequenties te verbeteren. De elementen kunnen onder een boek in een vaste opstelling
worden gemonteerd, of draaibaar ten opzichte van elkaar worden opgesteld. In het laatste geval kan men zo in de
luisterruimte de optimale spreidingsboek en plaatsing binnen het stereobeeld instellen.

6.1

De constructie van rasterelementen

Een rasterelement bestaat uit twee framehelften waarop koperdraad is gespannen en gelijmd (statoren), de
afstandsstukken en het membraan. Deze onderdelen gaan we nu bespreken.

6.2 De voordelen van koperdraad voor de statoren
Voor de statoren van rasterelementen wordt gebruik gemaakt van litze koperdraad met pvc-isolatie. Het gebruik
van deze draad als stator heeft een aantal voordelen. Het eerste voordeel is dat de pvc-isolatie zo goed is dat de
polarisatiespanning verhoogd kan worden, wat een hoger rendement oplevert. De elektrische betrouwbaarheid van
de statoren is als gevolg van de dikke pvc-mantel uitstekend, zelfs bij een sterk verhoogde polarisatiespanning.
Een ander voordeel is dat men zelf de openheid van de stator kan instellen. De draden kunnen hierbij dan dichter of
verder van elkaar op het frame worden gespannen, waardoor men de mate van akoestische openheid zelf kan
bepalen (zie figuur 6.2). Bij een openheid van 60% (dus dat de geprojecteerde oppervlakte van de draden 40% van
het open gedeelte van het element beslaat), werd proefondervindelijk een gunstige balans vastgesteld tussen
enerzijds de veldverdeling en anderzijds de akoestische transparantie. De akoestische openheid kan bij
rasterelementen (60%.. .70%) groter worden gemaakt dan bij plaatelementen (40%... 50%). Daar komt bij dat de
geluidsgolven die van het membraan afkomstig zijn om de ronde kabel heen buigen, waardoor het geluid praktisch
geen weerstand ondervindt. De akoestische weerstand van zo’n stator benadert dan ook die van een “open raam”,
dat is een akoestisch volledig transparant vlak. Dit is dan ook de reden voor de buitengewoon transparante
weergave van dit type ESL-element.
Een ander voordeel is dat de spreiding van hogere frequenties veel beter is dan op grond van de membraanbreedte
verwacht mag worden (zie hoofdstuk 4.3). De reden daarvoor is dat de ronde draden, die dicht naast elkaar zijn
gelegen, voor hogere frequenties als een akoestische lens werken. Geluidsgolven met een hoge frequentie krijgen
daardoor een grotere spreiding, waardoor segmentatie van het element vaak niet nodig is.
Een laatste voordeel is dat de litze koperdraad een goede demping heeft. De gebruikte draad (0,75 mm2, litzekoperdraad met 24 aders van 0.2 mm2 en pvc-mantel) heeft een “zachte” structuur, dat wil zeggen dat hij geen
uitgesproken materiaalresonanties vertoont en in gespannen toestand moeilijk in trilling is te brengen.

Figuur 6.2. De akoestische openheid (transparantie) van een ESL-element.

6.3 Basisframe
Het basisframe waarop de koperdraad wordt gespannen en gelijmd is eenvoudig van opbouw (zie figuur 6.3 ).
Voor een breedband ESL-element maken we gebruik van een framehelft die bestaat uit twee delen. De twee delen
bestaan uit stroken geplastificeerd spaanplaat met een dikte van 18 mm. Deze beide delen worden met montagekit
op elkaar gelijmd, waarbij deel A op deel B wordt gelijmd. Een zo gemaakte framehelft

Figuur 6.3. Framehelft van een ESL-rasterelement (full
range).

Figuur 6.4. Framehelft van een ESLrasterelement (voor een hybride weergever).
heeft dan ook een aanzienlijke massa, die beslist nodig is bij breedbandweergave. Door de bewegingen van het
membraan bij grote uitslagen kan ook het frame, als dit te licht is uitgevoerd, gaan meetrillen, en deze trillingen
overdragen op het membraan, waardoor kleuring van het geluid kan optreden. Dit is analoog aan het meetrillen van
de kast bij een elektrodynamische weergever, waarbij resonanties vaak voor een aanzienlijke kleuring van het
geluid zorgen.
Voor rasterelementen voor het midden en hoog kunnen we gebruik maken van een lichtere constructie. Een
framehelft voor dit type element kan vervaardigd worden uit stroken geplastificeerd spaanplaat van 18 mm. Eén
laag materiaal is voldoende. (zie figuur 6.4). Het materiaal voor het basisframe is zoals gezegd geplastificeerd
spaanplaat met een dikte van 18 mm. MDF of gewoon spaanplaat met een hoge persing (bijvoorbeeld 600.. .700) is
voor deze toepassing minder geschikt. Dit in verband met het vocht opnemend vermogen van deze materialen.
MDF heeft namelijk net als hardboard een sterk gelaagde structuur. Als we dit materiaal gebruiken in een frame,
dan wordt de ene zijde (de binnenkant) ingelijmd en de andere zijde niet. Het vocht opnemend vermogen zal in dat
geval aan beide zijden niet gelijk zijn. De zijde die het meeste vocht kan opnemen zal sterker uitzetten dan de zijde
die is ingelijmd. Het resultaat is dat het frame zal kromtrekken. Dit proces kan maanden tot jaren duren,
afhankelijk van de omstandigheden. De draad die als stator fungeert dient ook na jaren in hetzelfde platte vlak te
blijven liggen. Trekt het frame krom dan is hiervan geen sprake meer. Gewoon spaanplaat heeft een minder
uitgesproken gelaagde structuur dan MDF, maar heeft op termijn eveneens de neiging tot krom trekken.
Spaanplaat met een geplastificeerde bovenlaag (Melinex) is het meest ongevoelig voor vochtinvloeden. Vandaar
dit materiaal voor het frame.
Om de gespannen draad in één vlak te houden en om te voorkomen dat die gaat meetrillen, monteren we in het
open gedeelte van het frame tussenstukken, die de kabel op zijn plaats houden (figuur 6.5). Deze kunnen

vervaardigd worden uit pvc elektrapijp met een buitendiameter van 16 mm. Dit materiaal is licht en zeer stijf en
vertoont geen uitgesproken resonanties. Het bijkomend voordeel van dit ronde materiaal is dat de geluidsgolven
makkelijk rond dit materiaal heen buigen zonder hiervan veel weerstand te ondervinden.
De tussenstukken hebben dezelfde lengte als de breedte van het open gedeelte van het frame en kunnen het beste
direct in het open gedeelte van het frame worden gelijmd. Neem daarvoor (ééncomponent) polyurethaan lijm. Het
is belangrijk dat de bovenkant van de tussenstukken precies in één vlak ligt met de binnenkant van het frame
(figuur 6.6). De afstand tussen de tussenstukken dient bij een breedbandelement ongeveer
100 mm te zijn en bij een element voor het midden/hoog ca. 50 mm.

Figuur 6.5. De tussenstukken van een framehelft.

Figuur 6.6. De tussenstukken moeten in hetzelfde vlak liggen als de binnenkant van het frame.

6.4 Litze-koperdraad met pvc-mantel
Voor elementen voor breedbandweergave of voor het laag kunnen we het beste litzekoperdraad met een wat
grotere diameter nemen, in verband met de grotere demping van deze draad. Bijvoorbeeld een dikte van 0,75 mm2,
bestaande uit 24 aders van 0,2 mm en met een pvc-mantel, en met een buitendiameter van 1,66 mm
(PVC-montagesnoer).
Koperdraad met massieve kern moet worden afgeraden. Deze draad is te stijf om gemakkelijk te verwerken en
vertoont bij lagere frequenties uitgesproken resonanties.
Voor elementen voor het midden/hoog kunnen we in verband met het bereiken van een homogene veldverdeling
bij een kleinere membraanbreedte, het beste een dunnere litze- draad nemen. Bijvoorbeeld een dikte van 0,15 mm2,
bestaande uit 18 aders van 0,1 mm en met een buitendiameter van 1,15 mm.
De draad is verkrijgbaar in rollen van 100 m (0,75 mm2) en haspels van 200 m (0,15 mm2). Het is voordeliger om
de draad per 100 of 200 meter aan te schaffen.

6.5 Verzilverd litze koperdraad met teflon mantel
In een aantal prototypen is gebruik gemaakt van verzilverd litze- draad met een teflon mantel. Hoewel teflon betere
diëlektrische eigenschappen heeft dan pvc, was de invloed hiervan op de geluidskwaliteit minder positief (minder
transparant). Daar komt bij dat dit draad veel duurder is dan draad met een pvc-mantel. Draad met pvc-mantel
voldoet als stator materiaal prima. Teflon levert geen verbeteringen op.

6.6 Het spannen van de draad op het frame
Vóór het spannen van de draad op het frame dienen we eerst de zijkanten van de framehelften in de lengterichting
af te ronden met schuurpapier, omdat over deze kanten later de draad wordt gespannen. Vervolgens brengen we op
de zijkanten van de framehelften een rasterpatroon aan (figuur 6.7). Om de draad te kunnen spannen brengen we
aan de zijkant van elke framehelft op het getekende patroon kleine spijkertjes aan. Bij draad van 1,66 mm dik
(breedband-ESL) dient de hart op hartafstand tussen de spijkertjes exact 8 mm te zijn. De spijkertjes moeten een
platte kop te hebben en een diameter van 2 mm.
Voor een ESL-element voor het midden/hoog, waarbij een draad wordt gebruikt met een diameter van 1,15 mm, is
de hart op hartafstand tussen de spijkertjes 5 mm. De spijkertjes moeten een platte kop hebben en een diameter van
1 mm.
Als de draad op het frame is gespannen is in beide gevallen de openheid van de stator 60%.
Spijkers met een diameter van 1 mm kunnen met een hamertje direct in het materiaal worden geslagen. Bij het

gebruik van spijkertjes van 2 mm moeten we eerst met een boortje van 2 mm de gaatjes voorboren, anders kan het
materiaal gaan scheuren.
Voor het spannen van de draad gaan we ervan uit dat de tussenstukken zijn ingelijmd en dat de spijkertjes zijn
aangebracht. De draad wordt vervolgens aan de onderkant van het frame aan een van de spijkertjes vastgeknoopt,
waarbij een stuk van ongeveer 25 cm draad aan één kant overblijft. Dit lange losse stuk dient om later het signaal
uit de audiotrafo aan te sluiten (zie figuur 6.8). Vervolgens wordt de draad over het spijkertje aan de andere kant
van het frame heengeslagen en licht aangetrokken. Dit herhalen we totdat de draad over de gehele breedte van het
open gedeelte van het frame is gespannen. Als dit in orde is knopen we het andere uiteinde van de draad vast aan
het laatste spijkertje. Pas ervoor op dat de draad niet te strak wordt gespannen, anders kan het frame krom trekken.
De draden moeten evenwijdig aan elkaar liggen, waarbij de afstand tussen de draden precies gelijk moet zijn. Dit
met het oog op het ontstaan van een homogene veldverdeling. Eventueel kunt u de positie van de draden corrigeren
met een dik stuk karton. Als de draad evenwijdig is aangebracht kunnen we verder gaan met het fixeren. De juiste
positie van de draden moet nu worden gefixeerd. Dat doen we door stroken 5 cm breed verpakkingsplakband over
de draad been te plakken in de breedterichting van het frame. De draad wordt door het plakband stevig op het
frame en op de tussenstukken gedrukt (figuur 6.9). De plaatsen waar de draad op het frame en de tussenstukken
rust dient vrij te blijven van plakband, aangezien we bier later lijm op aanbrengen. Vervolgens slaan we nu met
behulp van een kleine hamer de spijkertjes iets meer in het frame, zodat deze nog een paar mm boven de draad
uitsteken (figuur 6.10).

Figuur 6.7. De rasterverdeling.

Figuur 6.9. Het fixeren van
de positie van de draad.

Figuur 6.8. Het spannen
van de kabel.

Figuur 6.10. Het inslaan van de spijkertjes.

6.7 Het lijmen van de draad op het frame
Voor het lijmen van de draad op het frame gebruiken we twee componenten polyuretbaan lijm of epoxy-lijm. De
beide componenten dienen van te voren te worden vermengd en blijven daarna nog ongeveer 1 uur verwerkbaar.
De lijm wordt met behuip van een smalle Iijmspatel voorzichtig tussen de draden aangebracht, en wel daar waar de
draad rust op het frame en de tussenstukken (figuur 6.11). De lijm dient daarbij op tot op dezelfde hoogte te
worden aangebracht als de draad en mag beslist niet boven de draad uitsteken.
Vervolgens worden de zijkanten daar waar de draad wordt vastgehouden door de spijkertjes, geheel ingesmeerd
met lijm op zodanige wijze dat draad en spijkertjes geheel bedekt worden door een dikke lijmlaag. (Dit in verband
met de isolatie.)
Als alle te lijmen delen behandeld zijn, zetten we de framehelft weg, zodat de lijm kan uitharden. Na 24 uur is de
lijm geheel uitgehard. Na het uitharden kunnen we eventueel nog boven de draad uitstekende lijmresten
voorzichtig met schuurpapier weghalen. Hierbij dient u wel uit te kijken dat de draad niet beschadigt.

Figuur 6.11. Het lijmen van de draad op het frame.

6.8 Afstandsstukken
Hiervoor kunnen we pvc plaat, pertinax, plexiglas, epoxy plaat of lexaan gebruiken. Ook triplex is goed bruikbaar
(zie ook hoofdstuk 4.7).
De afstandsstukken zijn iets smaller (ca. 1... 1,5 cm) dan de breedte van het frame (zie figuur 6.12). Dit in verband
met de niet lineariteit van de ophanging van het membraan. Door het membraan daar aan te drijven waar de uitslag
van dit membraan lineair is, kunnen we het aandeel van de (zeer geringe) harmonische vervorming verder
terugbrengen. Een membraan wordt normaal gesproken altijd ingelijmd. Delen aan de zijkant van het membraan
zullen bij een bepaalde uitslag minder kunnen bewegen dan delen van het membraan die meer in het midden van
het membraan liggen. Het gevolg is dat met name bij hoge geluidsdrukken en/of lage frequenties het membraan
dan niet meer als een geheel beweegt. Pas op enige afstand vanaf de rand (ca. 1... 1,5 cm) is het membraan in staat
om als een isofasisch vlak te bewegen. Vandaar deze beperking van de bewegingsvrijheid.

Figuur 6.12. De breedte van de afstandsstukken.
Voor het frame van een ESL-element voor breedbandweergave dienen de afstandsstukken die in de lengterichting
van het frame worden aangebracht ongeveer 2 mm dikker te zijn dan de diameter van de gebruikte draad (zie

figuur 6.13). De maximale uitslag van het later te bevestigen membraan wordt dan bij een draaddikte van 1,66 mm
en een dikte van de afstandsstukken van 4 mm ongeveer 2,7 mm als we ook rekening houden met de dikte van de
lijmlagen.
Bij een ESL-element voor het midden/hoog dienen de afstandsstukken ongeveer 1 mm dikker te zijn dan de dikte
van de gebruikte draad. Dit in verband met de veel kleinere membraanuitslag bij hoge re frequenties.
De afstandsstukken die worden gebruikt in de breedterichting van het element dienen bij breedband- en hybride
weergevers een dikte te hebben die gelijk is aan de dikte van de gebruikte draad (zie Figuur 6.14 en 6.15). Deze
afstandsstukken worden later over de al aangebrachte draad gelijmd, zodat deze op een gelijke hoogte komen als
de afstandsstukken die in de lengterichting van het frame zijn aangebracht.

Figuur 6.13. De dikte van de afstandsstukken.

Figuur 6.14. Het lijmen van de
afstandsstukken.

Figuur 6.15. Het lijmen van de
afstandsstukken.

6.9 Het lijmen van de afstandsstukken op het frame
Voor het lijmen van de afstandsstukken op het frame nemen we aan dat de koperdraad al op het frame aangebracht
is en dat de afstandsstukken klaar liggen.
De afstandsstukken worden met montagekit op het frame gelijmd. Montagekit heeft het voordeel dat de ESLelementen dan demontabel blijven. Eerst worden de afstandsstukken in de lengterichting op het frame gelijmd.
Vervolgens lijmen we de afstandsstukken voor de breedterichting op het frame. Gebruik een lijmkam bij het
aanbrengen van de montagekit, zodat de lijmlaag overal even dik is.

Als de afstandsstukken zijn aangebracht moet de lijm ongeveer 24 uur drogen. Na het drogen van de lijm brengen
we op een van de twee framehelften drie strips van zelfklevende aluminiumfolie aan. Op deze strippen wordt de
hoogspanning aangesloten. De strips dienen zo aangebracht te worden dat ze ongeveer de helft van de breedte van
de afstandsstukken bedekken (zie figuur 6.16). De zelfklevende aluminiumfolie heeft een breedte van 50 mm en is
verkrijgbaar bij de hobby handel.
Op de strips brengen we met een penseel een mengsel aan van zeepwater en grafietpoeder en laten dit drogen (zie
figuur 6.16). Dit met het oog op het bevorderen van een goed contact tussen de strips en de geleidende laag op het
membraan. Nadat dit gedroogd is buigen we de uiteinden van de strips op het frame.
Als de beide delen van het ESL-element zo ver opgebouwd zijn, kunnen we verder gaan met het lijmen van de
stator op de folie. Voor het spannen van de folie verwijzen we naar hoofdstuk 4.9.

Figuur 6.16. Het aanbrengen van de hs-aansluitstrips.

6.10 Het lijmen van de stator op de folie
Bij het lijmen van de stator op de folie nemen we aan dat de folie reeds gespannen is en op de juiste mechanische
spanning is gebracht, en dat de geleidende laag van de folie naar boven is gericht.
Voor het lijmen van de stator waarop de aansluitstrips zijn aangebracht gebruiken we een tweecomponenten
polyurethaanlijm of een goede kwaliteit epoxylijm. Het gebruik van andere lijm, bijvoorbeeld 10-minuten-lijm,
wordt afgeraden in verband met de twijfelachtige hechting op langere termijn.

Voor het lijmen moeten de twee componenten worden gemengd. Alle afstandsstukken worden met lijm (gebruik
lijmkam!) ingesmeerd totdat de lijmlaag overal egaal is aangebracht. Er mag geen lijm op de strips komen omdat
die anders geen contact meer kunnen maken met de geleidende laag op het membraan. De lijm dient daarom
voorzichtig om de aansluitstrips te worden aangebracht, De framehelft met de daarop gelijmde stator wordt
vervolgens omgekeerd midden op de gespannen folie gelegd en vervolgens stevig aangedrukt, zodat de lijm goed
kan uitvloeien. Het is daarbij belangrijk dat de stator gedurende het lijmproces goed op de folie gedrukt blijft. Het
beste is dan om op de stator een vlakke plaat of platen te leggen en deze te verzwaren met een aantal gewichten
van bijvoorbeeld 40.….80 kg, bijvoorbeeld boeken.
Vervolgens laten we de lijm 24 uur uitharden. Daarna kan de stator los van de folie worden gesneden met een
scherp stanleymes. Het is daarbij belangrijk dat de folie niet haakt, anders kan er een scheur ontstaan, die doorloopt
tot het membraan.
Na het los snijden staat de folie zonder rimpels of kreukels strak gespannen. Met een multimeter kan eventueel
gecontroleerd worden of de strips contact maken met de geleidende laag op het membraan. Dit is mogelijk door de
weerstand te meten tussen twee aansluitstrips.
Als de aansluitstrips geen contact maken met de folie, kunnen we dit verhelpen door met een fijn penseel een
mengsel van zeepwater en grafiet tussen de aansluitstrip en de folie aan te brengen.
De randen van de afstandsstukken worden vervolgens met een stukje fijn schuurpapier afgerond, zodat er geen
foliedelen meer buiten de afstandsstukken uitsteken (zie figuur 6.17). Als dit ook in orde is kunnen we nu de twee
statoren op elkaar lijmen.

Figuur 6.17. Het afronden van de afstandsstukken na het lijmen van de folie.

6.11 Het lijmen van de twee statoren
Op beide te lijmen delen van het ESL-element brengen we met een lijmkam op de afstandsstukken de van te voren
klaargemaakte tweecomponentenlijm aan. Vervolgens leggen we beide delen voorzichtig op elkaar. Dan fixeren
we de juiste positie van de beide framehelften ten opzichte van elkaar door stroken 5 cm breed verpakkingsplakband over beide delen te plakken, zodat beide delen over de gehele lengte stevig tegen elkaar worden gedrukt. Dit
fixeren dient zodanig te gebeuren dat de beide te lijmen delen niet meer t.o.v. elkaar kunnen verschuiven tijdens
het lijmproces.
Na het neerleggen van de te lijmen delen, kunnen we deze het beste verzwaren met een vlak houten paneel of
panelen waarop gewichten worden geplaatst.
Na 24 uur kunnen we de gewichten en het paneel wegnemen. Vervolgens brengen we de aansluitdraad aan voor de
hoogspanning (zie figuur 6.18). De hoogspanning aansluitstrips op het frame worden met elkaar doorverbonden
met een koperdraad met een dikke mantel, bijvoorbeeld meetsnoer van 1,0 mm2. De draad kan met behulp van
aluminiumsoldeer worden bevestigd aan de aansluitstrips op het frame. Een stuk draad van ongeveer 25 cm dient
daarbij aan de onderste aansluitstrip te worden bevestigd; hierop wordt later de hoogspanningsunit aangesloten.
Eventueel kan de draad aan de zijkant van het frame met behulp van wat montagekit worden vastgezet, zodat deze
niet meer kan verschuiven.

Het ESL-element is klaar om gemonteerd te worden in een frame.

Figuur 6.18. Het aansluiten van de hs-aansluitstrips.

6.12 De bouw van het frame en de montage van de ESL-elementen
De ESL-elementen worden na de bouw bevestigd in een frame. Dit frame bestaat in zijn meest simpele vorm uit
een raamwerk van spaanplaat, MDF of vurenhout, dat op een voet wordt gemonteerd.
Het is aan te bevelen om het frame voldoende zwaar uit te voeren om te voorkomen dat het frame gaat meetrillen.
ESL-elementen voor het laag of voor breedbandweergave kunnen het beste in het frame worden bevestigd met
schroeven. Deze blijven dan makkelijk demontabel.
ESL-elementen voor het midden/hoog kunnen met schroeven of met montagekit worden gemonteerd. Het frame
kan uiteraard naar eigen inzicht afgewerkt worden.
Het frame kan voorzien worden van luidsprekerdoek of doek van hoogtransparant stretchtricot, dat op een
raamwerk wordt bevestigd, bijvoorbeeld met behulp van een nietpistool. Dit raamwerk met het luidsprekerdoek
kan met klittenband op het eigenlijke frame worden bevestigd. De audiotrafo en de hoogspanningsunit kunnen in
een aparte behuizing worden ondergebracht, of in een behuizing die is aangebracht op de voet van de ESL.

6.13 Het testen van de ESL
Als de ESL-elementen zijn bevestigd in het frame kunnen deze aangesloten worden op de audiotrafo en de
hoogspanningsunit (zie ook hoofdstuk 4.10).
Als de elementen zijn aangesloten kunnen we de ESL op de versterker aansluiten. Eerst wordt de hoogspanning
ingeschakeld. Hoort u verder geen vreemde geluiden, dan kan voorzichtig de volumeknop van de versterker verder
worden opengedraaid, en moet er nu muziek hoorbaar worden. Als dat niet het geval is schakelen we eerst de
hoogspanning uit en vervolgens de versterker.
Mogelijke problemen bij dit type ESL-weergever zijn:

•

Na het inschakelen van de versterker produceert de ESL geen geluid.
Audiotrafo verkeerd aangesloten. Aansluitingen controleren.
Statoren maken geen contact. Aansluitingen controleren.
Geen hoogspanning. Hoogspanningsunit inschakelen. Aansluitingen controleren.

•

De ESL tikt of vonkt met een bepaalde regelmaat.
De folie tussen de afstandsstukken tikt of vonkt met een bepaalde regelmaat. De buitenkant van de
afstandsstukken met een mengsel van zeepwater en grafietpoeder insmeren en laten drogen.

•

De ESL vonkt bij luide muziek-passages.
Veldsterkte is te hoog. Polarisatie-spanning verlagen.
ESL wordt overstuurd. Volume verminderen.

•

De ESL produceert te weinig geluid. Uitgangsspanning van de versterker is te laag. Versterker gebruiken
die een hogere spanning kan leveren.
De polarisatiespanning is te laag. Verhogen.
Totale oppervlakte van de ESL-elementen is te laag. Meer ESL-elementen gebruiken.

•

De ESL vervormt bij luide muziek-passages.
De versterker kan de vereiste spanning moeilijk leveren. Andere versterker gebruiken die een hogere
spanning kan leveren. De versterker kan de door de ESL gevormde belasting moeilijk aan. Andere
versterker gebruiken die een grote stroom kan leveren bij een lage impedantie (zie hoofdstuk 4.11). De
folie heeft niet de vereiste mechanische spanning, Het ESL-element demonteren en een folie aanbrengen
die de vereiste spanning heeft. Het ESL-element heeft een zeer grote afwijking in capaciteit tussen
membraan en de ene, respectievelijk andere stator. Bijvoorbeeld meer dan 50 % afwijking. Als de afwijking zeer groot is, kunt u het beste het ESL-element demonteren en de afstandsstukken van het membraan
opnieuw monteren. Het membraan is statisch niet stabiel. De breedte van het membraan is groter dan 100 x
de afstand tussen membraan en een stator, Het ESL-element opnieuw ontwerpen.

ESL-rasterelementen hebben een zodanig goede isolatie dat bij proeven waarbij een hoogspanning werd toegepast
van twee maal de nominale hoogspanning (15 kV) er nog geen sprake was van doorslag. Bij een goed uitgevoerde
bouw is het te verwachten dat ESL-rasterelementen een zeer lang storingsvrij leven zullen hebben. Het is ook bij
de bouw van ESL-rasterelementen belangrijk om nauwkeurig te werken en de juiste materialen te gebruiken.
Verder is het van belang dat de gesoldeerde aansluitingen van zeer goede kwaliteit zijn.
In verreweg de meeste gevallen zal de bouw van een ESL-rasterelement zonder al te veel problemen verlopen.
Soms heeft een lichte demping van de achterkant van het membraan een gunstig effect op de weergave, vooral als
de ESL vlak voor of in een hoek wordt opgesteld (zie hoofdstuk 8). Hiervoor zijn moeilijk standaard regels te
geven; men zal de meest geschikte demping in de luisterruimte moeten uitproberen.
Veel breedbandraster- ESL’s hebben een membraanresonantiefrequentie met een hoge Q-factor. Dit resulteert in
een te sterke laagweergave rond de resonantiefrequentie. Er zijn drie manieren om dit aan te pakken.
1. Verhoog de externe weerstand, respectievelijk breng er een aan, Bij de ESL 175 leidt verhoging van de externe
weerstand van 120 MQ tot 400 MQ tot een aanmerkelijk betere demping rond de resonantiefrequentie.
2. Breng achter het membraan luidsprekerdoek aan. Dit fungeert als stromingsweerstand.
3. Als 1 en/of 2 niet voldoende is, kunt u het membraan aan de achterkant dempen met BAF of een niet te dikke,
oude wollen deken. In vrijwel alle gevallen zijn de genoemde problemen dan opgelost.

7 Commerciële elektrostaten
In de voorgaande hoofdstukken zijn de werking en de constructie van elektrostaten behandeld. In dit
hoofdstuk zullen we ruime aandacht besteden aan het ontwerp en de constructie van een aantal
commerciële elektrostaten.

Full-range versus hydride
Drie full- range elektrostaten en drie hybride elektrostaten zullen de revue passeren. Beide systemen
hebben voordelen en nadelen.
Full-range heeft als belangrijkste nadeel naast de hoge tot zeer hoge prijs het grote formaat en de
kritische opstelling. Ze moeten vrij van de kamerwanden worden opgesteld, hetgeen voor
kleinbehuisde problemen oplevert. Verder zijn het rendement en de maximale geluidsdruk aan grenzen
gebonden. Het gaat bepaald niet om disco- luidsprekers! Ook qua belasting voor de versterker is een
full-range elektrostaat geen gemakkelijke klant. De belastingsimpedantie is voor bepaalde
frequentiegebieden laag, hetgeen eisen stelt aan de te leveren wisselstroom. Het capacitieve karakter
kan instabiliteitproblemen opleveren. De combinatie van capaciteit en inductieve
spreidingsreactanties, bijvoorbeeld van de audiotrafo, kan aanleiding geven tot uitslinger
verschijnselen bij pulsvormige audiosignalen. Kortom, het kan voor de versterker een probleem zijn
om een stabiele, forse stroom te leveren, waarop deze qua demping grip heeft. De meeste full-range
elektrostaten zijn dus kieskeurig waar het de versterker betreft.
Het grootste voordeel van de full-range elektrostaat is de uitmuntende geluidskwaliteit, die zeer dicht
aansluit op de werkelijkheid.
Voor een hybride elektrostaat is het grote probleem om deze zo te construeren dat het
elektrodynamisch laag en het elektrostatisch midden/hoog naadloos op elkaar aansluiten. Het aantal
variabelen is uiteraard groter dan bij een full-range elektrostaat, zodat het ontwerp voor een hybride
weergever principieel gecompliceerder is.
Het voordeel van de hybride aanpak is de lagere prijs en de kleinere afmetingen. De plaatsing in de
luisterruimte levert dus minder problemen op.
Bij elektrostaten doen de beperkingen met betrekking tot het rendement en de maximale geluidsdruk
zich vooral bij lage frequenties voor. Als een dynamisch systeem het laag voor zijn rekening neemt,
zullen het rendement en de maximale geluidsdruk van het gecombineerde, hybride systeem toenemen.
Een hybride systeem is minder kritisch ten aanzien van de te gebruiken versterker.
De weergavekwaliteit van een hybride systeem kan die van een full-range systeem benaderen, of zelfs
evenaren.
Full-range of hybride: welk type weergever de voorkeur heeft kan in dit verband moeilijk worden
aangegeven. In ieder geval staat vast dat de weergevers uit dit hoofdstuk één ding gemeen hebben: een
uitstekende geluidskwaliteit.

7.1 QUAD ESL63
De naam QUAD is een begrip in de hifiwereld. Deze firma is met name bekend geworden door de
productie van zeer hoogwaardige versterkers en tuners en niet in de eerste plaats door de vervaardiging
van uitmuntende elektrostatische luidsprekers. De firma QUAD werd in 1936 door de toen 1 9-jarige
(!) Peter Walker opgericht. Eén van de eerste producten die deze firma vervaardigde was een
kwaliteitsversterker voor huiskamergebruik, vandaar de naam QUAD = Quality Amplifier [for]
Domestic [use].

Deze versterker voldeed zo goed dat de jonge firma al snel een goede naam kreeg op het gebied van
kwaliteitsweergave.
In 1955 bracht QUAD een breedband-ESL op de markt: de ESL 55, die in vergelijking met de
toenmalige elektrodynamische luidsprekers uitblonk in weergave kwaliteiten. Met name de
afwezigheid van (kast)kleuring en het transparante en detailrijke karakter in maakten dat deze
luidspreker al snel toepassing vond als monitorweergever bij verschillende omroepen en
platenmaatschappijen.

Figuur 7.1. De QUAD ESL 63.
De ESL 55 werd snel na de introductie door veel hifiliefhebbers en door de vakpers ontdekt en door
deze laatste tot een referentie- luidspreker verheven. De QUAD ESL 55 heeft zijn positie als
referentie- luidspreker weten te behouden van 1955 tot 1981. In 1981 werd de toppositie van de ESL
55 overgenomen door een andere elektrostatische luidspreker, namelijk de revolutionaire QUAD ESL
63.
Aan de introductie van de QUAD ESL 63 is een ontwikkelingstijd voorafgegaan van 18 jaar (19631981) (zie figuur 7.1).
De ESL 63 is bijna geheel ontworpen en ontwikkeld door Peter Walker en is dan ook met recht zijn
geesteskind te noemen.
Het revolutionaire van de ESL 63 is het afstralingpatroon, dat een puntvormige geluidsbron simuleert,
waardoor zowel de plaatsing in het stereobeeld als de homogeniteit bijzonder goed zijn.
Verder is aan het ontwerp goed te zien dat ook aan andere zaken veel aandacht is besteed, met name
aan de doorslagbeveiliging en de elektrische demping van akoestische membraanresonanties.
Aan het ontwerp van deze voortreffelijke elektrostaat zullen we de nodige aandacht besteden.
Het membraan
Een elektrostatische luidspreker is in meer dan één opzicht de tegenpool van de ‘gewone’ luidspreker.

Allereerst in strikt theoretische zin: de kracht die wordt uitgeoefend op het membraan van een ESL is
evenredig met de audiospanning, en niet met de stroom, zoals bij een dynamische luidspreker.
Een ander aspect is dat het membraan van een ESL alleen een statische lading hoeft te dragen en dus
behoorlijk groot en toch licht kan zijn: veel lichter zelfs dan de lucht die erdoor wordt bewogen.
Een doorsnede van een moderne symmetrische ESL is te zien in figuur 7.2. Het membraan van de ESL
63 bestaat uit een 3 micron (= 0,003 mm) dikke mylar folie. Dit membraan is strak gespannen om
ervoor te zorgen dat het zich in rust altijd in het midden van de beide statoren bevindt.
Heel belangrijk is dat de lading op het membraan gelijkmatig over het membraan verdeeld wordt,
aangezien het membraan als één geheel moet bewegen.
De constante lading op het membraan vereist een buitengewoon hoge oppervlakteweerstand.
In de ESL 63 is gebruik gemaakt van een membraan, waarvan het materiaal zelf geleidend is gemaakt.
In tegenstelling tot veel andere elektrostaten wordt hier dus geen gebruik gemaakt van een membraan
dat voorzien is van een geleidende laag op het oppervlak.
Het membraan van de ESL 63 is geleidend gemaakt door het net als in de halfgeleidertechniek te
doteren, Het heeft een zeer hoge oppervlakteweerstand van 1012 Ω/vierkant. Deze hoge weerstand
zorgt er voor dat het membraan ook bij grote amplitudes een lineaire werking heeft.
De statoren
De statoren van de ESL 63 zijn vervaardigd uit geperforeerd kunststof. Op de buitenkant van deze
platen is een geleidende laag aangebracht, die het tevens mogelijk maakt om de stator in secties te
verdelen (zie figuur 7.3). Op deze geleidende laag is een isolerende laag aangebracht, ter isolatie van
de geleidende laag.

Figuur 7.2. Doorsnede van een
moderne (symmetrische) elektrostaat.

Figuur 7.3. Een van de twee statoren van
de ESL 63. Duidelijk zijn de ringvormige
scheidingslijnen tussen de verschillende
membraansecties zichtbaar.

De statoren vormen samen een plaatcondensator. De wisselspanning over deze condensator doet het
signaalveld ontstaan, en de kracht waarmee het membraan wordt bewogen is gelijk aan de totale
lading (Q) maal de veldsterkte tussen het membraan en de stator (E).
Elke beweging van het membraan zal een ladingverschuiving in de platen teweegbrengen; de snelheid
van het membraan is daarbij evenredig met de mate van ladingverplaatsing.
Een ander interessant aspect betreft de demping van de eigen resonanties van het systeem. In een
elektrostaat is dat de resonantie tussen de compliantie (meegaandheid) van het membraan en de massa
van de omringende lucht (plus de uiterst kleine massa van het membraan zelf natuurlijk).
Deze luchtweerstand (massatraagheid of inertie) vormt hetzelfde mechanisme als dat wat een laatste
correctie nodig maakt bij het stemmen van een orgelpijp. De elektrische demping van deze resonanties
kan worden gerealiseerd door het regelen van de stroom (of de spanning bij een elektrodynamische
weergever).
In de ESL 63 is tevens een interne akoestische demping aanwezig in de vorm van een
luchtverplaatsingweerstand.

Figuur 7.4. Een sectie van de vertragingslijn.
De ESL 63 is verder voorzien van twee 2,5 micron dikke mylar beschermingsmembranen aan
weerszijden van het aangedreven membraan. Deze extra membranen beschermen het aangedreven
membraan tegen het aantrekken van stof en tevens tegen een te hoge vochtigheid.
De vertragingslijn (delay)
Een van de problemen bij de sturing van elektrostaten vormt de reactieve stroom, die bij hoge
frequenties door de platen van de “condensator” loopt.
Peter Walker verklaarde in een artikel in Wireless World (zie achterin dit boek), dat dit probleem kan
worden opgelost door verschillende luidsprekersecties als shunt- elementen te gebruiken in een LCvertragingslijn.
In een patent uit 1971 wordt uitgelegd hoe een dergelijke opzet bewust kan worden toegepast om het
stralingspatroon van een grote elektrostaat te corrigeren. Tenslotte maakte een AES- publicatie uit
1979 duidelijk hoe de nieuwe QUAD ESL 63 eruit zou gaan zien.
In de ESL 63 wordt dus een vertragingslijn toegepast, zie figuur 7.4. Met die diagonale condensatoren
lijkt de vertragingslijn op het eerste gezicht op een breedbandfilter. Dat is het waarschijnlijk ook,
ofschoon tenminste een deel van de condensatorstroom de (gestippelde getekende) parasitaire
capaciteiten tegenwerkt.

De kortgesloten secundaire wikkelingen van de spoelen geven in feite een zekere mate van demping,
die zorgt ofwel dat het filter zich fatsoenlijk gedraagt bij transiënts en/of dat de amplitude van het
signaal geleidelijk afneemt bij het passeren van de hele vertragingslijn.
De vertraging bedraagt 24 µs per sectie, hetgeen overeenkomt met een looptijdverschil in lucht van
iets meer dan 8 mm.
Het punt waar het om gaat bij deze methode van aanpassing is dat de ongewenste akoestische reflectie
aan de rand van het membraan, op de vertragingslijn zal verschijnen in de vorm van een elektrische
reflectie. Dit akoestisch effect kan zo worden geëlimineerd door een simpele elektrische correctie in
het filter.
FRED
De ESL 63 wordt ook wel aangeduid met de naam FRED, afkorting van Full Range Electrostatic
Doublet. Doublet is hetzelfde als dipool en het is bijgevolg duidelijk dat FRED een dipoolstraler is.
Wat Peter Walker voor ogen stond, was het toepassen van een vertragingslij n om met behulp van een
vlak membraan een zich uitbreidend golffront op te wekken. In figuur 7.5 is in een blokschema
aangegeven hoe dat in de ESL 63 is gerealiseerd. Sommigen hebben hieruit afgeleid dat de enige
bedoeling van dit alles zou zijn om een virtuele geluidsbron te produceren, welke zich, gerekend
vanuit de plaats van de luisteraar, ongeveer 30 cm achter de luidspreker bevindt. In werkelijkheid ligt
de zaak echter gecompliceerder. Een akoestische dipool bestaat uit twee gelijke, maar in fase tegengestelde bronnen, die elk klein zijn ten opzichte van de golflengte en die op geringe afstand van elkaar
worden geplaatst.
Figuur 7.5. Het membraan in de ESL 63 is opgesplitst in verschillende segmenten, die via een
vertragingslijn worden aangestuurd.
De netto- geluidsdruk op een luisterafstand die groot is ten opzichte van de beide geluidsbronnen,
wordt nauwkeurig gedefinieerd door een cosinusfunctie (de cosinus van de hoek tussen de front- as en
de richting van de toehoorder).

Dit laatste wordt duidelijk gemaakt in figuur 7.6.

Figuur 7.6. Het cosinusvorming stralingspatroon van een dipool.
Als wij het bij het rechte eind hebben dan bestaat datgene wat Peter Walker heeft gedaan met name uit
het qua vertraging- en amplitudeverloop zodanig uitkienen van de membraansturing (waarbij het
membraan zich gedraagt als een in fase verschoven reeks geluidsbronnen) dat de bij het dipool
karakter behorende axiale lobben in het stralingspatroon over het gehele frequentiegebied behouden
blijven. Dit laatste zelfs wanneer de afmetingen van die reeks bronnen groot zijn ten opzichte van de
golflengte.
Het in figuur 7.7 weergegeven stralingsdiagram van de ESL 63 toont een iets scherpere bundeling bij
8 kHz, ook toont dit diagram aan hoe goed Peter Walker er in geslaagd is een weergever te ontwerpen,
die naast het puntbron vormige afstraalkarakter een goede spreiding heeft voor alle audiofrequenties.
De audiotrafo
De signaalspanning die aan het membraan
van de ESL 63 wordt toegevoerd, kan piekwaarden bereiken van meer dan 10 kV. Dat is
nodig om een veldsterkte te krijgen, die tegen
de ionisatiegrens aan ligt (ca. 3 kV).
De afstand van het membraan tot stator moet
groot genoeg zijn om het membraan in staat
te stellen de voor lage frequenties benodigde
grote uitslagen te maken.
Het ontwerpen van een breedbandaudiotrafo die dat kan, over het hele audio
gebied en met een lage vervorming, is
waarschijnlijk geen sinecure geweest.
De ESL 63 is uitgerust met twee identieke,
vrij grote transformatoren (zie figuur 7.8),
waarvan de primaire wikkelingen parallel en
de secundaire wikkelingen in serie zijn
geschakeld. Los van het feit dat de zaak zo
beter in de vrij kleine voet van de luidspreker
past, biedt de toepassing van twee trafo’s in
plaats van één tevens een elegante
mogelijkheid tot het reduceren van de
lekvelden en parasitaire capaciteiten, welke
bepalend zijn voor de bovenste grens van de
doorlaatband van een trafo.
In dit verband zij nog opgemerkt dat er geen
enkele reden bestaat waarom een audiotrafo
Figuur 7.7. Stralingsdiagram van de ESL 63.
met ijzerkern de werking van de schakeling
waarin hij wordt toegepast nadelig zou beïnvloeden. Integendeel, vaak vormt de toepassing van een
trafo de beste, zo niet de enige manier om het karwei te klaren.
In figuur 7.9 is de impedantie kromme van de ESL 63 weergegeven. Het verloop van de impedantie
wijkt niet zoveel af van dat van een doorsnee dynamische weergever. De minimum impedantie ligt bij

10 kHz op 4 Ω waardoor de ESL 63 een weergever is waarmee geen enkele versterker moeite mee zal
hebben.
Hoogspanning
Teneinde ondanks onvermijdelijke lekverliezen en extra verliezen door ionisatie in de luchtspleet, de
lading van het membraan constant te houden, moet een extreem hoge spanning op het membraan
worden aangesloten. Die spanning moet in beide luchtspleten een polarisatieveld teweeg brengen met
een veldsterkte die ongeveer half zo groot is als de ionisatiedrempel van lucht (ca 3 kV).
In de ESL 63 wordt een hoogspanning toegepast van 5,25 kV, hetgeen neerkomt op een veldsterkte
van 5,25 I 2,6 = 2 kV/mm. De lading van het membraan is vanzelfsprekend evenredig met de
polarisatiespanning.
De hoogspanningsunit is weergegeven in figuur 7.10. Het betreft een klassieke Cock-croft-Waltoncascade met een toevoeging. Er vindt namelijk eerst een ruwe gelijkrichting plaats van de
wisselspanning met behulp van VDR’s, om de hoogspanning min of meer onafhankelijk te maken van
variaties in de netspanning.

Figuur 7.8. De elektronica van de ESL 63.
Een ander detail is de neonlamp in de uitgang. Met de parallelcondensator en een hoogohmige
serieweerstand vormt deze een klassieke schakeling, de neonoscillator. De knipperfrequentie is
evenredig met de hoeveelheid lading, die naar het membraan wordt getransporteerd. Een simpeler
indicatie is nauwelijks denkbaar.

Figuur 7.9. Impedantie curve van de ESL 63.

Figuur 7.10. Voeding en hoogspanningsgenerator van de ESL 63.
Dubbele beveiliging
Een ESL heeft een bijna ideale lineaire werking tot aan het punt waarop ionisatie in een of beide
luchtspleten gaat optreden. De ESL 63 is voorzien van een beveiliging, die binnen een paar ms de
stuurspanning zal uitschakelen in het geval van een dreigende overslag.
De beveiligingsschakeling moet zeer snel reageren en de stuurspanning lang genoeg uitschakelen,
zodat dreigende overslagverschijnselen kunnen uitdoven.
In figuur 7.11 staat de beveiligingsschakeling van de ESL 63. De met ionisatie gepaard gaande
hoogfrequente straling wordt opgepikt door de antenne (een stuk draad dat zich in het
hoogspanningsgedeelte bevindt) en door T3 gedetecteerd. Bij een teveel aan straling wordt de timer
getriggerd, waarop triac Tr1 zal gaan geleiden.
Nu is het moment aangebroken waarop de kortsluitbeveiliging van de versterker in kwestie zijn
deugdelijkheid moet bewijzen. Want nu wordt de versterkeruitgang botweg kortgesloten. De RCparallelschakeling van 1,5 Ω en 220 µF is dan nog het enige dat als belasting overblijft en dat is niet
veel.
Diac Di1 en triac Tr2 maken dat bij afwezigheid van netspanning de beveiliging ook in werking treedt
als de ingang wordt overstuurd. De schakeling is dus volledig foolproof. De tamelijk drastische
werking van de ionisatiebeveiliging is voor de toehoorder niet altijd even prettig. Daarom is de ESL
63 ook nog voorzien van een zogeheten “softclipper”. Deze waarschuwt de luisteraar zo’n 3 dB onder
het kortsluitniveau en wel door een goed waarneembare vervorming te produceren. Zie figuur 7.12.

Het ingangssignaal wordt via kleine serieweerstanden (R1 en R2) aan de audiotrafo toegevoerd. T2
fungeert als instelbare drempelwaardendetector. Zodra de ingangsspanning de 40 V te boven gaat
wordt T1 in geleiding gestuurd. Daarmee gaat er een hogere stroom door R1 en R2 lopen, hetgeen een
hoorbare niet-lineaire verlaging veroorzaakt van de ingangsspanning.
Het nadeel van deze softclipper is dat de dynamiek van het weer te geven signaal erdoor wordt
beperkt, zonder dat er in feite van een extra beveiliging sprake is. Het zou daarom beter zijn geweest
als de clipper uitschakelbaar was gemaakt of, nog beter, was vervangen door een visuele
oversturingsindicatie.

Figuur 7.11. De ionisatiebeveiliging van de ESL 63.

Figuur 7.12. Een gedeelte van de ingangsschakeling van de ESL 63, met de soft clipper.

De ESL 63 in de huiskamer
De ESL 63 heeft een vrij veld overdrachtskarakteristiek die recht loopt van 50 Hz tot 20 kHz, en dat
binnen 0,5 dB (figuur 7.13).
In elke huiskamer heeft men helaas te maken met problemen als gevolg van staande golven en
reflecties.
In figuur 7.14 is een typisch reflectieprobleem weergegeven. Door de harde ondergrond ontstaat hier
een sterke vloerreflectie met een looptijd die enkele ms langer zal zijn dan die van het rechtstreekse
signaal. Als de vloer doorzichtig zou zijn, zouden we daar een ander luidspreker in spiegelbeeld
kunnen zien. Op die frequentie waar de vertraging gelijk is aan een of meer halve golflengtes van het
muzieksignaal, ontstaan door interferentie brekende “dips” in de weergave. Op de hele golflengte of
veelvouden daarvan, wanneer direct en gereflecteerd geluid mm of meer in fase zijn, levert die interferentie juist flinke pieken op.
In figuur 7.14 hebben we ons bewust beperkt tot een enkele reflectie. In werkelijkheid zullen er meer
spiegelbeelden ontstaan en bovendien ook “spiegelbeelden van spiegelbeelden”, Bij het luisteren naar
de ESL 63 kregen we daar helaas mee te maken. De luisterruimte was akoestisch gezien tamelijk hard
met zijn tegelvloer en hoewel de luidsprekers wel ver genoeg van de wanden stonden ‘toeterden’ ze
behoorlijk.
Tapijt op de vloer bleek aardig te helpen, maar toen met behulp van een paar bijzettafeltjes de
luidsprekers 35 cm hoger werden gezet, was er echt sprake van een verrassende verbetering in de
weergave. Op zich was dat natuurlijk prettig, maar het verschil was veel groter dan de paar dB die we
op grond van de theorie rond figuur 7.14 mochten verwachten. Het bleek namelijk dat bij die
verhoogde luidsprekerpositie een belangrijk deel van

Figuur 7.13. Vrije veld overdrachtskarakteristiek van de ESL 63.
de vloerreflectie werd “onderschept” door een grote tafel en zo voor een behoorlijke demping zorgde.
Wat het hoofdstuk “staande golven” betreft biedt een zuivere dipool als de ESL 63 alleen maar
voordelen t.o.v. een dynamische weergever. De afstraling van een dipoolweergever vindt plaats langs
de as, en om die reden is een koppeling met reflecties minder waarschijnlijk, aangezien de bewuste
reflecties zich daarvoor eveneens exact langs de as in de richting van de dipool dienen te bewegen.
De algemeen verbreide opvatting dat full-range ESL’s weinig laag produceren, hangt waarschijnlijk
hiermee samen; de kamer vertoont in een dergelijk geval niet het verwachte (gewenste?) ‘boemgedrag’.

Figuur 7.14. Door reflecties op een harde vloer ontstaan spiegelbeeldgeluidsbronnen.
Mocht er bij een full-range ESL als de ESL 63 al sprake zijn van een neiging tot ‘kamer-geboem’, dan
is dat meestal zeer eenvoudig te verhelpen door een geringe wijziging in de luidsprekeropstelling.
De laagweergave van de ESL 63: kwaliteit versus kwantiteit
Verreweg de meeste dynamische luidsprekersystemen hebben de vorm van open of gesloten kasten.
Die kasten hebben tot taak om de laagweergave van de betrekkelijk kleine luidspreker op een redelijk
peil te brengen.
In wezen zijn alle luidsprekerboxen opvolgers van de bekende radiokast van vroeger met hun open
achterkant. Op een gegeven moment werd duidelijk dat interferentie tussen de in fase verschoven
signalen uit de voor- en achterkant van de kast er de oorzaak van was dat de weergave van de lage
tonen in de kamer verslechterde.
In feite zijn er slechts drie basisideeën om de laagweergave van een dynamische weergever te
verbeteren. Ofwel elimineer de straling van de achterkant en maak een gesloten box, of gebruik die
straling juist om een fasedraaiend resonantiesysteem te sturen, dat een verbeterde basweergave biedt
(basreflex, transmissielijn, of labyrint).
Een derde mogelijkheid is het gebruik van bashoorns, die in wezen een akoestische aanpassingstransformator vormen, met afmetingen variërend van zeer groot tot reusachtig. In tegenstelling
tot de dynamische weergever maakt de full-range ESL voor het produceren van lage frequenties geen
gebruik van een kast of box.
Voor het weergeven van lage frequenties wordt bij de full-range ESL gebruik gemaakt van een groot
membraanoppervlak. Bij een ESL kan het stralingsoppervlak op eenvoudige wijze zo groot worden
gemaakt dat het eerder genoemde interferentieprobleem slechts bij de allerlaagste frequenties een rol
van betekenis heeft.
Met een passieve of actieve equalizer kan de bij zeer lage frequenties optredende akoestische
kortsluiting op eenvoudige wijze worden gecorrigeerd, aangezien de ESL zelf een lineaire werking
heeft. Het is daarbij wel noodzakelijk dat het membraan bij dergelijke lage frequenties grote uitslagen
kan maken.
De “inkasting” van een ESL is ongewenst omdat in luidsprekerboxen nu eenmaal grote drukvariaties
optreden, waardoor resonanties optreden, die een aanzienlijke kleuring kunnen veroorzaken.
Kortom, het zal weinig verwondering wekken dat tot dusver geen enkele ESL- fabrikant op het idee is
gekomen om een ESL in een akoestische behuizing te bouwen.
De kwalitatieve laagweergave van de full-range ESL is vrijwel altijd superieur aan die van de
dynamische weergever. Met name factoren als het ontbreken van een kast, de lineaire werking, de lage
massa van het membraan en de uitstekende impulsweergave liggen aan de uitstekende laagweergave
ten grondslag.

Daar komt nog bij dat weergevers die een zeer groot aangedreven oppervlak bezitten, of een hoogte
hebben van meer dan de helft van die van de luisterruimte, geen verticale ruimteresonanties kunnen
aanstoten. Deze weergevers veroorzaken over een gebied dat minstens de helft van de hoogte van de
luisterruimte omvat overal een gelijke geluidsdruk, hierdoor kunnen ten gevolge van de
snelheidsmaxima geen verticale resonanties ontstaan. Het resultaat is een veel “schonere”
basweergave, zonder de kenmerkende “boem” van veel dynamische weergevers.
Toegegeven is dat veel full-range ESL’s in het laag niet zo ver doorlopen als veel dynamische
weergevers, maar daar staat tegenover dat de laagweergave van een veel betere kwaliteit is. De
vergelijking kwaliteit versus kwantiteit is dan ook zeker van toepassing. De QUAD ESL 63 heeft een
rechte frequentierespons van 50 Hz tot 20 kHz, beneden 50 Hz loopt de frequentierespons met 18 dB I
octaaf af. Voor huiskamergebruik is dit
in de meeste gevallen meer dan voldoende. Toch zullen er ESL 63-eigenaren zijn die een zo
“realistisch” mogelijke weergave van met name orgel- en symfonische muziek wensen, dus een verder
doorlopende laagweergave, ‘recht’ tot 25... 30 Hz en met een hoge geluidsdruk. Om ook aan deze
groep muziekliefhebbers tegemoet te komen is door de Deense firma Gradient Oy in samenwerking
met QUAD een subwoofer ontwikkeld van het zogenaamde doublettype, de SW 63.
Deze subwoofer dient onder de ESL 63 te worden geplaatst, waardoor deze laatste ook meteen op zijn
optimale luisterhoogte komt te staan.
De laagweergave kan met het gebruik van de SW 63 met een octaaf naar beneden worden uitgebreid,
waardoor ook de mensen met verdergaande baswensen dan de ESL 63 in dat opzicht te bieden heeft,
tevreden worden gesteld.
Verbeteringen aan de ESL 63?
De ESL 63 is nu alweer ruim tien jaar geleden op de markt, Bij de introductie werden de weergave
kwaliteiten door de vakpers zo goed beoordeeld, dat deze luidspreker al snel tot referentie weergever
werd verheven.
De ESL 63 behoort zeker tot een van de allerbeste weergevers ter wereld en men kan zich afvragen of
er bij een ontwerp waarover 18 jaar is nagedacht nog wel hoorbare verbeteringen mogelijk zijn. Dat dit
laatste het geval is bewijst een artikel uit Audio en Techniek van februari 1992. In dit artikel is een
aantal hoorbare verbeteringen voorgesteld, die de voortreffelijke weergave eigenschappen van de ESL
63, nog beter tot hun recht doen komen.
De eerste verbetering betreft de opstelling van de ESL 63. De ESL 63 wordt normaal gesproken
geleverd zonder statief. Bij een opstelling op de vloer bevindt het middelpunt van het membraan zich
dan ongeveer 50 cm boven de vloer. De luisterhoogte op de luisterplek bevindt zich doorgaans tussen
de 80 en 160 cm.
De ESL 63 straalt dan eigenlijk onder de “luisterhoogte” door, waardoor een verlies optreedt aan
muziekinformatie, met name voor hogere frequenties.
Door QUAD werd dit probleem destijds wel onderkend, want niet lang na de introductie van de ESL
63 werd door QUAD een statief voor de ESL 63 geleverd. Dit statief is 22 cm hoog en gaf enige
verbetering in de detaillering en de laagweergave.
Toch is een beter alternatief denkbaar. Zo bracht de firma Audio Fusion uit Voorburg een solide statief
op de markt voor de ESL 63. Het statief is vervaardigd uit rechthoekige stalen buis van 40 x 15 mm,
dat geheel is gevuld met fijn gedroogd zilverzand, dat zo de optredende resonanties effectief dempt.
Het membraancentrum van de ESL 63 komt bij het gebruik van dit statief op een hoogte van 85 cm
van de vloer, hetgeen een hoorbare verbetering oplevert, zowel qua detaillering als qua laagweergave.
Naast het kant en klaar kopen van een statief voor de ESL 63, is het natuurlijk ook mogelijk om zelf
een statief te bouwen. Men kan dit naar eigen smaak uitvoeren, en vervaardigen uit holle stalen buizen,
die met fijn zand gevuld worden.
Een andere mogelijkheid is het vervaardigen van een frame uit MDF, dat ook weer ter verbetering van
de demping van optredende resonanties, gevuld kan worden met fijn zilverzand.
Men kan zo met betrekkelijk lage kosten de weergave kwaliteiten van de ESL 63 hoorbaar verbeteren.
De tweede verbetering die werd voorgesteld in het genoemde artikel betreft het elektronisch
binnenwerk van de ESL 63. In de schakeling van de ESL 63 kunnen namelijk twee condensatoren
vervangen worden door MKP typen (polipropyleen, bijvoorbeeld van Intertechniek of Chateauroux),

waardoor er hoorbare winst kan worden behaald in de detaillering van het geluidsbeeld. Voor de
toepassing van deze modificatie wordt verwezen naar figuur 7.8.
De bipolaire elco C25 (220 µF), direct achter de entree, kan worden vervangen door parallel
geschakelde 2 x 100 µF-MKP’s (250 V). Voorts kan ook C 14 worden vervangen door een MKP van
1,5 µF.
Beoordeling
De mening over de QUAD ESL 63 zal de lezer ondertussen duidelijk zijn geworden. Op enkele
technische details na is die zeer positief.
De luisterervaringen bleken exact parallel te lopen met de technisch/theoretische indruk die van het
binnenwerk van de ESL 63 is verkregen.
De definitie en doorzichtigheid van het geproduceerde klankbeeld onderscheiden zich positief van wat
de “oude” QUAD ESL 55 in dit opzicht presteerde, en zijn uitzonderlijk goed te noemen.
Qua ontwerp staat de ESL 63 op eenzame hoogte. Aan de constructie is te zien dat over een aantal
fundamentele zaken zoals het stralingspatroon lang is nagedacht, met gunstige resultaten. Denk daarbij
bijvoorbeeld aan het punt bronkarakter.Ook aan beveiliging is veel aandacht besteed.
Onderdelenkwaliteit en afwerking zijn uitstekend. Gok voor de oren heeft de ESL 63 het nodige in
zijn mars. Ruimtelijkheid en lokalisatie binnen het stereobeeld zijn uitstekend. Hetzelfde geldt voor de
transparantie en de mate van detaillering. De maximale onvervormde geluidsdruk is hoog, waardoor
ook in de wat grotere luisterruimten een hoog geluidsniveau kan worden bereikt. Kwaliteit is een
abstract begrip, dat soms moeilijk in geld is uit te drukken. De een zal het bedrag van fl 14000,— per
paar er graag, de ander nooit van zijn leven voor over hebben.
Wel is het zo dat de QUAD ESL 63 is een prijsklasse is beland waar de concurrentie hevig is, en waar
volop kwaliteit aanwezig is, bijvoorbeeld de ESL’s van Audiostatic. Kortom, de QUAD ESL 63 heeft
het wat dat betreft een stuk lastiger dan zijn voorganger.
Technische gegevens QUAD ESL 63
afmetingen
hoogte 925 mm
breedte 660 mm
diepte 270 mm (incl. voet ad. 150 mm)
gewicht netto 18,7 kg
bruto 23 kg
netvoeding
100/120/200/240 V 50/60 Hz, 5 VA
impedantie
nominale aanpassing 8 Ohm, min. 4 Ohm @ 10 kHz
rendement
1,5 µbar / 1 meter (86 dB SPL voor 2,83 V/ 1 m
max. geluidsdruk
100 dB SPL op de as op 2 meter
toegelaten spanning aan de ingang: continu 10 Veff
inzet vervorming “soft clipping” 40 V top (maximaal 55 V top)
afstralingindex 125 Hz 5,0 dB
500 Hz 6,4 dB
2kHz 7,2dB
8kHz 10,6dB
weergavebereik 50 Hz... 20 kHz ±0,5 dB (vrij-veld-condities)
beneden 50 Hz neemt de geluidsdruk af met 18 dB per octaaf
boven 20 kHz neemt de geluidsdruk af met 6 dB per octaaf.

7.2

De Audiostatic full-range elektrostaten ES 100, ES 200 RS en ES 300 RS

De full-range elektrostaten van de Nederlandse firma Audiostatic staan al lange tijd in de
belangstelling van de binnenlandse en buitenlandse vakpers. In Nederland, België, Frankrijk, de
Verenigde Staten en met name Duitsland is de naam Audiostatic een begrip geworden voor een
uitstekende weergavekwaliteit.
De huidige serie full-range elektrostaten omvat de ES 100, de ES 200 RS en de ES 300 RS (zie figuur
7.15 en 7.16).
Het brein achter Audiostatic is Ben Peters. Hij is fervent muziekliefhebber en amateur musicus en is
oorspronkelijk uit de reclamewereld afkomstig, waar hij als grafisch ontwerper werkzaam was.
Midden jaren zestig begon hij te experimenteren met verschillende weergavesystemen omdat hij niet
tevreden was met de weergave van de toenmalige elektrodynamische weergevers. Verschillende
systemen werden gebouwd en beproefd zoals ribbon- weergevers, magnetostaten en elektrostaten.
Elektrostatische weergevers bleken de beste mogelijkheden te bieden.

Figuur 7.15. De Audiostatic ES 200 RS.
Na lang experimenteren en uitproberen kwam Ben Peters begin zeventiger jaren in contact met een
hifi- handelaar uit het midden van het land. Dit contact resulteerde in een samenwerking waarbij een
hybride elektrostaat op de markt werd gebracht. Ben Peters leverde het elektrostatisch gedeelte, de
audiohandelaar de dynamische subwoofer (in een transmissielijn- behuizing). Deze hybride
elektrostaat was vier jaar lang op de markt, tot eind jaren zeventig.

Figuur 7.16. Het vooraanzicht van de Audiostatic, typen 100, 200 en 300.
Toch was Ben Peters niet tevreden. Hij wilde verder, naar een full-range elektrostaat die een absoluut
homo geen geluidsbeeld kon produceren. Dit resulteerde onder andere in het ontwerp en de bouw van
de ES 240, een full-range ESL met ingebouwde buizenversterker, die in 1980 op de markt kwam. De
ingebouwde buizenversterker met balans- eindtrap had een anodespanning van ongeveer 5000 V. In
principe een fraai staaltje van ontwerp(kunst) waarmee een zeer hoogwaardige reproductie van muziek
mogelijk was. Toch bleek na verloop van tijd dat het versterkergedeelte met name door de zeer hoge
spanningen nogal storingsgevoelig was, zodat van dit principe af werd gestapt. Peters ging ondanks
deze tijdelijke terugslag gewoon door met het ontwerpen van full-range elektrostaten, nu zonder
ingebouwde versterkers. Deze ontwikkeling resulteerde begin jaren tachtig in de Monolith en Megalith
full-range elektrostaten.
De Megalith is de stamvader van de huidige generatie elektrostaten. Daarin zijn het ontwerp en de
constructie van de huidige lijn al goed te herkennen. Zo was de Megalith met een hoogte van ruim 2
meter iets hoger dan de huidige ES 300 RS. Gok de gebruikte materialen verschilden enigszins. Als
statorhouder werd gebruik gemaakt van pvc- strippen. Het frame van het ESL-element van de
Megalith was in tegenstelling tot de huidige modellen opgebouwd uit aluminium (plat) staafmateriaal.
Verder was de Megalith voorzien van afneembaar luidsprekerdoek.

Met de Monolith en de Megalith kreeg Audiostatic in het buitenland grote bekendheid, zodat de
ontwikkeling van nieuwe modellen werd voortgezet naar de huidige generatie.
Om de laagweergave te verbeteren werd door Ben Peters het gepatenteerde mirrordrive- systeem
ontworpen, voor het eerst toegepast in de ES 300, voorloper van de huidige ES 300 RS (RS staat voor
Reference- Series). Deze weergevers hebben verder instelmogelijkheden om de frequentierespons van
de weergever aan de luisterruimte aan te passen. Bij alle huidige modellen is het mogelijk om
elektrostatische subwoofer-modulen aan te sluiten, zodat de laagweergave n6g verder naar beneden
kan worden uitgebreid. Bovendien wordt daardoor de bereikbare geluidsdruk hoger, zodat ook in
grotere ruimten een hoge geluidsdruk kan worden bereikt.
De huidige elektrostaten hebben een aantrekkelijk uiterlijk, dat in niet geringe mate heeft bij gedragen
aan het grote succes.
Alle Audiostatic weergevers zijn opgebouwd uit een ESL-element dat is ingebouwd in een
resonantievrij frame van MDF (zie figuur 7.17). Dit frame is afneembaar op een voetplaat gemonteerd.
Alle elektronica zoals de audiotrafo’s en de hoogspanningsunit is ondergebracht in een kunststof

Figuur 7.17. De ophouw van de Audiostatic ES 200 RS.

kastje aan de achterkant. Door het slanke uiterlijk van deze weergevers en het doorzichtige membraan
ogen deze weergevers minder massief dan ze in feite zijn; ze doen dan ook nog het meeste denken aan
een half doorzichtig kamerscherm. De kwaliteit en afwerking van zowel het frame als de elektronica is
uitstekend. De componenten van het elektronisch binnenwerk zijn van hoge kwaliteit en ook is goed te
zijn dat ook aan de montage hiervan de nodige aandacht is besteed. De afwerking van de Audiostatic’s
is zeer fraai; de ES 200 RS en ES 300 RS zijn in witte of zwarte pianolak verkrijgbaar en, tegen
meerprijs in alle RAL- kleuren en in houtfineer. De ES 100 is standaard afgewerkt in structuurlak en
kan worden geleverd in 16 ver
schillende kleuren, en tegen meerprijs in elke denkbare andere kleur. Aan het ontwerp en de
constructie van de elektrostaten van Audiostatic zullen we nu de nodige aandacht schenken.
Het membraan
Het membraanoppervlak van de ES 200 RS is ongeveer 0,17 m2 voor de ES 100 en de ES 300 RS, die
een identiek ESL-element bezitten, is het membraanoppervlak ongeveer 0,22 m2. Het membraan van
de Audiostatic elektrostaten bestaat uit een 0,006 mm dikke mylar folie. In tegenstelling tot veel
andere ESL- fabrikanten is hierbij gebruik gemaakt van een folie die geleidend is gemaakt door middel
van een doteringsproces. Dit membraan heeft daardoor een bijzonder hoge oppervlakteweerstand.
Audiostatic geeft dan ook in de bijgeleverde gebruikersdocumentatie aan dat de nieuwe weergevers
eerst 24 uur de gelegenheid moeten krijgen om op te laden. Dat wil zeggen dat de
oppervlakteweerstand van het membraan zo hoog is dat het tientallen uren duurt voordat de lading
gelijkmatig over het membraan is verdeeld. Ook beveelt Audiostatic aan om de hs-unit constant
ingeschakeld te laten, ook als de elektrostaat niet in gebruik is.
De zeer hoge oppervlakteweerstand garandeert een lineaire werking en een lage vervorming, ook bij
de weergave van zeer lage frequenties. Om er voor te zorgen dat de lading zich bij het opladen van het
membraan gelijkmatig over het oppervlak van het membraan kan verspreiden, is langs de hele omtrek
van het membraan aan de rand een laagje grafiet aangebracht. Peters heeft ter bevordering van de
stabiliteit van het membraan bij zeer lage frequenties voor een unieke constructie gekozen. Achter
ieder van de horizontaal aangebrachte aluminium statorhouders (zie figuur 7.17) zijn puntjes siliconenmateriaal aangebracht, die het membraan ook bij zeer grote uitslagen (lage frequenties) stabiel
houden. Het membraan wordt hierdoor mechanisch verdeeld in meerdere segmenten, wat de stabiliteit
bij grote uitslagen ten goede komt.
Statoren
Elektrostaten hebben veelal dezelfde opbouw. Het principe is weliswaar hetzelfde, maar de praktische
uitvoering is vaak verschillend. Met name de statoren blijken daarbij verschillend uitgevoerd te
worden, Bij Audiostatic bestaan de statoren uit een raster van koperstaven, die zijn voorzien van een
vrij dikke pvc -isolatielaag. De staven zijn vastgelijmd op een stevig frame en verder op statorhouders
van vierkante aluminium staven, zodat een mechanisch stabiele constructie wordt verkregen. Door de
toepassing van ronde staven in plaats van bijvoorbeeld geperforeerde metaalplaat wordt een openheid
van 50 procent bereikt. De grote openheid heeft tot gevolg dat de Audiostatic’s een zeer transparant
weergave karakter bezitten. Daar komt bij dat voor hogere frequenties de staven als akoestische lens
fungeren, waardoor de spreiding verbetert.
Een ander voordeel van staven met pvc- isolatie is dat de elektrische isolatie zeer goed is. Doorslag
van het element zal normaal gesproken nooit voorkomen. Bovendien kan een hogere
polarisatiespanning worden gebruikt, wat een hoger rendement oplevert.
Om de spreiding van hogere frequenties te verbeteren is bij alle modellen van Audiostatic gekozen
voor elektrische segmentering van de statoren. Door middel van een weerstand, die samen met de
capaciteit tussen het membraan en de statoren een RC-laagdoorlaatfilter vormt, wordt de afstraling van
frequenties boven 3000 Hz toevertrouwd aan een 3 cm brede sector van de statoren, die zich in het
midden van de statoren bevindt. Frequenties lager dan 3000 Hz worden over de hele breedte van het
membraan weergegeven, De Audiostatic ESL’s hebben door deze segmentering dan ook een vrij
goede horizontale spreiding voor hogere frequenties.

Het ESL-element van de Audiostatic’s vormt een zogenaamde lijnbron. Dit heeft tot gevolg dat de
verticale hoogafstraling zeer homogeen zal verlopen. Het maakt daarbij niet uit op welke hoogte men
luistert, de elektrostaat zal overal even luid en helder
klinken. Horizontaal verandert de hoogafstraling wel als men zijwaarts van de weergever-as luistert,
maar de spreiding van hogere frequenties is toch vrij goed, zodat horizontaal een redelijk grote
luisterhoek ontstaat. Het lijnbron karakter en de doordachte uitvoering van de statoren hebben tot
gevolg dat een zeer goed en stabiel stereobeeld ontstaat bij een zeer goede plaatsing en homogeniteit.
Audiostatic geeft aan dat de maximale uitslag van het membraan (in totaal) 5,8 mm is. Hieruit kunnen
we afleiden dat de afstand van membraan tot een stator minstens 2,9 mm moet zijn. Deze vrij grote
afstand is ook wel nodig omdat de Audiostatic’s een voor elektrostaten zeer ver doorlopende
laagweergave hebben, met de daarbij horende grote uitslagen van het membraan.
Hoogspanning
De Audiostatic elektrostaten maken gebruik van een hoogspanningsunit die een spanning levert van
circa 5000 V. Deze hoogspanningsunit, een klassieke Cockcroft-Walton-cascade, bestaat uit een
schakeling van 19 condensatoren en 19 dioden. Omdat het membraan zelf slecht geleidt is de een
serieweerstand tussen membraan en hoogspanningsunit niet nodig. Wel staat in serie met de
hoogspanningsunit een beveiligingsweerstand die de stroom beperkt, zodat een veilige hoogspanning
ontstaat.
Audiotransformatoren
Alle Audiostatic elektrostaten hebben twee audiotrafo’s, met een transformatieverhouding van 1 75.
De trafo’s, waarvan de primaire wikke1ingen parallel en de secundaire wikkelingen in serie zijn
geschakeld, vormen zo een ful1-range audiotrafo met een transformatieverhouding van 1 150. De hoge
transformatieverhouding en de hoogspanning van 5000 V zorgen er voor dat Audiostatic elektrostaten
een hoog rendement bereiken (88 dB/1 W voor de ES 200 en 300 RS, en 86 dB/1 W voor de ES 100).
Er kunnen dan ook versterkers worden gebruikt die een relatief bescheiden vermogen leveren.
Transform Audio beveelt een versterker aan die continu een spanning kan leveren van 20 V (50 W in
8Ω). Belangrijker daarbij is dat de versterker voldoende stabiel is. Sommige sterk tegen gekoppelde
versterkers zijn minder geschikt om elektrostaten te sturen vanwege de capacitief/inductieve belasting,
waardoor de versterker instabiel wordt.
Mede dank zij het hoge rendement is de maximaal bereikbare geluidsdruk (op 1 meter afstand van de
weergevers) hoog, (96 dB SPL voor de ES 100 en de ES 300 RS, 92 dB SPL voor de ES 200 RS). In
de huiskamer is dit meer dan voldoende. Gok dynamische impulsgeluiden worden bij maximum
geluidsdruk goed verwerkt.
De mirror-schakeling
Bij zeer lage frequenties zal akoestische kortsluiting een grote rol spelen, met name onder 100 Hz. Het
is mogelijk om dit enigszins te compenseren, bijvoorbeeld door de weergevers bij een achterwand
schuin op te stellen, of door deze onder een hoek op te stellen, waardoor de laagste frequenties net als
bij dynamische weergevers versterkt worden weergegeven.
Om de akoestische kortsluiting te compenseren heeft Ben Peters een unieke oplossing bedacht.
Signaalspanningen lager dan 300 Hz worden daartoe extra verhoogd. Om dit te bereiken wordt
gebruik gemaakt van een autotrafo, die voor dit doel speciaal is ontworpen; deze heeft een
transformatieverhouding van 1 : 2. Zie figuur 7.18 3a. De autotrafo staat parallel aan de twee
audiotrafo’s. Via een condensator worden signalen boven 300 Hz direct doorverwezen naar de beide
audiotrafo’s. Signalen onder 300 Hz gaan naar de autotrafo.

Figuur 7.18. Het mirror-drive-principe, vergeleken met de situatie zonder (1 a... 1 c), en met RCcorrectie (2a........2c).
De werking van de mirror-schakeling er op neer dat, naarmate de frequentie daalt (voor frequenties
onder 300 Hz), de spanning uit de autotrafo hoger wordt. De schakeling fungeert dus als een
frequentieafhankelijke transformator. Voor frequenties boven 300 Hz is de transformatieverhouding 1
150, voor frequenties onder 300 Hz maximaal 1: 300, bij 25... 30 Hz. Omdat het bij deze schakeling
mogelijk is om de akoestische kortsluiting te compenseren met een signaalspanning die evenredig
toeneemt met de daling van de geluidsdruk, spreekt men dan van een Spiegel- of mirror-schakeling.
Elektrostaten met mirror-schakeling hebben een frequentiebereik van ongeveer 25... .30 Hz tot ruim 22
kHz.
De mirror-schakeling biedt nog een voordeel. Bij een elektrostaat zonder correctieschakeling (zie
figuur 7.18 1 a) loopt niet alleen de frequentierespons niet vlak. Ook de impedantie respons heeft een
Alp-achtig verloop: bij hoge frequenties zeer lage en bij lage frequenties zeer hoge waarden (zie figuur
7.18 1 b). Een RC-fllter (zie figuur 7.18 2a) zorgt weliswaar voor een vlakke frequentierespons, maar
helaas ook voor een veel lager rendement (zie figuur 7.18 2c). Ook de impedantierespons laat bij een
RC-schakeling nog steeds zeer lage en hoge waarden zien, (zie figuur 7.18 2b). De mirror-schakeling
zorgt er voor dat de weergever over het hele audiospectrum een vlakke frequentierespons krijgt (zie
figuur 7.18 3c), en een vlakker impedantieverloop, zonder extreem lage of hoge waarden (zie figuur
7.18 3b). De mirror-schakeling is toegepast in de ES 200 RS en 300 RS. Het is duidelijk, hoe goed
Ben Peters er in is geslaagd full-range elektrostaten te ontwerpen die een bijna subsonische
laagweergave paren aan een gunstige impedantie, met een in wezen zeer simpele schakeling.
Elektrostatische subwoofers
Voor normaal huiskamergebruik hebben de Audiostatic’s, met name de modellen met mirrorschakeling, een ver doorlopende laagweergave. Voor die muziekliefhebbers die gesteld zijn op een
laagweergave waarbij ook de allerlaagste frequenties met een hoge geluidsdruk worden weergegeven,
zijn subwoofermodulen verkrijgbaar , die parallel worden aangesloten op de full-range weergevers, en
die werkzaam zijn in het frequentiegebied onder 300 Hz. De subwoofers van alle modellen van
Audiostatic zijn qua uiterlijk identiek aan de full-range weergevers, Bij de ES 100 kan een paar
subwoofers worden aangesloten (de SW 100), zodat elke weergever een eigen subwoofer krijgt. Voor
de ES 200 RS geldt hetzelfde. Een paar ES 200 RS-en samen met een paar sub-woofers vormt dan de
ES 400 RS-combinatie. De ES 300 RS kan naar wens worden uitgebreid met één of twee paar

subwoofers. Een paar ES 300 RS-en plus een paar sub-woofers vormt de ES 600 RS-combinatie, met
twee paar subwoofers de ES 900 RS-combinatie. De ES 900 RS bestaat dus in totaal uit 6 weergevers
en vormt het topmodel van Audiostatic. De ES 900 RS werd met name in Duitsland door de vakpers
zeer goed ontvangen en al snel uitgeroepen tot nieuwe referentie, met name door het uitstekende
‘basfundament’.
De maximaal haalbare geluidsdruk (SPL op 1 meter) is voor de ES 900 RS ruim 100 dB, en dit bij een
vlakke frequentierespons van 25 Hz tot 22 kHz. Wie beweerde ook al weer dat full-range elektrostaten
geen lage frequenties en een hoge geluidsdruk kunnen produceren?
Een ander voordeel van subwoofer-modulen is dat deze aan de full-range weergevers kunnen worden
toegevoegd om ook in grotere ruimten een hoge geluidsdruk te produceren.
Technische metingen aan de Audiostatic ES 300 RS
In het kader van een bespreking door M. van der Veen van de ES 300 RS in het tijdschrift Home
Studio van augustus 1991, zijn metingen uitgevoerd, die zeer geschikt zijn om de weergave
kwaliteiten nader toe te lichten. De metingen zijn uitgevoerd volgens het MLSSA-meetsysteem, dat
een uitgebreid scala biedt aan meetmogelijkheden. In figuur 7.19 a is de frequentierespons op de
hoofdas weergegeven; de frequentierespons loopt van ongeveer 30 Hz tot 22 kHz. De horizontale en
verticale spreiding (donkere lijn) zijn weergegeven in figuur 7.19 b. Hierbij is goed te zien dat de
verticale spreiding niet verandert bij verandering van luisterpositie (30 graden omhoog of omlaag). De
horizontale spreiding van hogere frequenties (30 graden uit de hoofdas) is weergegeven met de
onderste lijn. Als men zijwaarts van de weergever-as luistert zal de hoge tonenweergave wel
veranderen; deze wordt zwakker voor frequenties boven 3000 Hz. De spreiding van deze hogere
frequenties is bij de ES 300 RS in ieder geval voldoende om een vrij grote afstralinghoek te
verzekeren. De frequentierespons kan door middel van schakelaars achterop de luidspreker worden
aangepast aan de luisterruimte; figuur 7.19 c toont de instelmogelijkheden.
De akoestische fase van de luidspreker is weergegeven in figuur 7.19 d (0 tot 25 kHz) en figuur 7.19 e
(0 tot 1000 Hz). In figuur 7.19 d is goed te zien dat de weergever frequenties boven 70 Hz een
constante fasehelling heeft. Bij een dergelijk fasegedrag zijn grond- en boventonen in de tijd gezien
niet ten opzichte van elkaar verschoven, waardoor de relatie tussen beide behouden blijft, wat
resulteert in een zeer natuurlijke weergave. De akoestische fase onder de 70 Hz is enigszins afwijkend
(zie figuur 7.19 e). Waarschijnlijk wordt dit veroorzaakt door de bij deze frequenties toenemende
werking van de mirror-schakeling. Deze afwijking is echter bij de weergave niet waarneembaar.

Figuur 7.19. Diverse metingen aan de ES 300 RS, uitgevoerd in het hifi-tijdschrift Home Studio, juli
1991 door Menno van der Veen. a Frequentierespons op 0°; b frequentierespons 0°, 30° omhoog en

30° opzij (onderste curve); c instelling frequentiekarakteristiek met behulp van correctieschakelaars; d
akoestische fase; e akoestische fase tot 1000 Hz; f watervalrespons; g impedantie absoluut;
h impedantie: fase.

De watervalrespons van de ES 300 RS is weergegeven in figuur 7.19 f, met 5 dB/ div. De
impedantierespons van de ES 300 RS is weergegeven in figuur 7.19 g. De minimum impedantie ligt
op 4 Ω bij ongeveer 240 Hz. De impedantierespons laat verder zien dat de ES 300 RS een weergever
is waarmee geen enkele versterker qua belastingsimpedantie moeite zal hebben. Tenslotte toont figuur
7.19 h de elektrische fase van de impedantie.
Audiostatic’s in de luisterruimte
Voor de opstelling van de Audiostatic’s geeft Transform Audio (distributeur voor Audiostatic in
Nederland, Be1gie en Duitsland) in de gebruikersdocumentatie aan hoe deze het beste in de
luisterruimte kunnen worden opgesteld. Door het dipool karakter van de weergevers moeten deze op
een bepaalde afstand van de achterwand worden opgesteld (zie figuur 7.20 en 7.21). Dit laatste in
verband met het bereiken van een gunstige balans tussen het direct en indirect, gereflecteerde geluid,
en anderzijds met de versterkte laagweergave bij opstelling in de buurt van wanden of hoeken.
Transform Audio geeft zelf al aan dat de opstelling nogal nauwkeurig luistert, ook gezien de
opstellingsafstanden die bij de plaatsing van de weergevers worden opgegeven, Bij het gebruik van
subwoofer-modulen kan een hogere geluidsdruk worden bereikt, of dezelfde geluidsdruk in een (veel)
grotere ruimte, Bij de toepassing van subwoofer-modulen worden de full-range elektrostaten enigszins
ontlast van de zeer grote uitslagen van het membraan die gepaard gaan met de weergave van zeer lage
frequenties. Het werk wordt dan verdeeld over meerdere modulen, wat de weergavekwaliteit ten goede
komt.
Verbetering van de weergavekwaliteit?
De weergavekwaliteit van de Audiostatic’s kan door middel van een simpele ingreep nog verder
worden verhoogd, namelijk door het gebruik van Isocoin-trillingsdempers. Deze dempers, die
verkrijgbaar zijn bij de firma Trans Audio, dienen onder de voetplaat van de weergevers te worden
geplaatst, waardoor deze akoestisch worden ontkoppeld van de vloer. De dempers bestaan uit twee
nylon schijven, waartussen een laag zeer zacht, bijna vloeibare rubberachtig materiaal is aangebracht.
Trillingen (contactgeluidenergie) worden door deze absorptiemassa via interne wrijving omgezet in
warmte. De dempers vormen zo een effectief middel om de trillingsenergie die van de weergever
afkomstig is vrijwel volledig te elimineren. De Isocoin-trillingsdempers leveren bij de Audiostatic’s
een hoorbare verbetering op van de weergavekwaliteit. Het effect is vrij subtiel en geeft een iets
strakkere laagweergave en verbetering van de detaillering in het midden en hoog. Gezien de extra

inhoud aan muziekinformatie en de betrekkelijk geringe kosten van deze dempers is aanschaf hiervan
aan te bevelen.
Beoordeling
De kwaliteiten van de Audiostatic’s zullen duidelijk naar voren zijn gekomen. Ontwerp-technisch zijn
ze goed doordacht en staan op een hoog technisch niveau. De kwaliteit van de onderdelen en de
afwerking van de luidsprekers zijn uitstekend. Sterke punten zijn onder andere de ver doorlopende
laagweergave (ook bij de ES 100, die geen mirror-drive heeft), het voor full-range elektrostaten hoge
rendement, de hoge bereikbare geluidsdruk (zelfs zonder subwoofer-modulen) en de veelzijdigheid (de
modulaire opzet bij gebruik van subwoofer-modulen). Ook weergave technisch staan de Audiostatic’s
op een hoog niveau. Sterke punten hierbij zijn onder andere de zeer transparante weergave, de totale
afwezigheid van kleuring, de uitstekende ruimtelijke afbeelding, een prima stereobeeld, en niet in de
laatste plaats de ver doorlopende laagweergave en de zeer goede verwerking van impulsgeluiden,
bijvoorbeeld slagwerk. Kortom, de Audiostatic’s hebben een weergavekwaliteit, die muziek zeer
natuurgetrouw reproduceert. Wel vallen de Audiostatic’s in een prijsklasse waar binnen méér uitmuntende weergevers te koop zijn, ook full-range elektrostaten, bijvoorbeeld QUAD ELS 63 of de
Final1.2.
Bij weergevers in deze prijsklasse speelt eigenlijk de persoonlijke voorkeur een steeds grotere rol. Aan
welke weergever men uiteindelijk de voorkeur zal geven is dan van een aantal factoren afhankelijk,
zoals het weergave karakter, de toepasbaarheid in een bepaalde audioketen, en niet in de laatste plaats
het uiterlijk van de weergever. De Audiostatic’s scoren op al deze punten in ieder geval zeer hoog, en
als u op zoek bent naar een weergever in deze prijsklasse moet u de Audiostatic’s beslist gaan
beluisteren.

Figuur 7.20. De opstelling van de Audiostatic ES 100: alleen en met subwoofer SW 100.

Figuur 7.21. De opstelling van de Audiostatic ES-modellen 200 & 300R; 400 & 600R

Technische gegevens
afmetingen (cm)
hoogte
breedte
diepte
gewicht (kg)
netvoeding (V)
impedantie (Ω)
nominaal
minimaal
maximaal
rendement
(dB/1 W/1 m)
max. geluidsdruk
(SPL op 1 meter)
frequentiebereik
versterkervermogen
(W in 8 Ω)
50.. .200
toepasbaar in
luisterruimte (m2)
prijs per paar (f)

ES 100

ES 200 RS

ES300 RS

188
35
55
21
220

143
43
5
28
220

193
43

88
8 (10 kHz)
108 (20 Hz)

8
4 (18 kHz)
51(20 Hz)

4 (220 Hz)
45 (20 Hz)

86

88

88

96
35 Hz-22 kHz

92
30 Hz-22 kHz

96
25 Hz-22 kHz

18.. .50
40-80(SW100)

15.. .30
30-60(ES400RS)

7000,—

8500,—

25.. .50
50-80 (ES600RS)
70-120(ES900RS)
10.500,—

31
220

50.. .250
50.. .250

Figuur 7.22. Technische gegevens Audiostatic.

7.3 Final 1.2 full-range elektrostaat
De naam Final geniet in high-end
kringen in Nederland en Duitsland al
een aantal jaren een vrij grote
bekendheid. Final is opgericht in 1989
door Maarten en Michiel Smits, waarbij
Maarten met name verantwoordelijk is
voor het ontwerp en de ontwikkeling, en
Michiel voor de constructie en productie
van de elektrostaten. De gebroeders
Smits zijn sinds midden jaren tachtig
actief in het ontwikkelen en bouwen van
elektrostaten. Het is in de zeventiger
jaren als een hobby begonnen met de
bouw van luidsprekerboxen en
versterkers. Naarmate de ervaring
toenam werd duidelijk dat de
weergavekwaliteit van dynamische
weergevers aan duidelijke grenzen is
gebonden. Om een betere
weergavekwaliteit te bereiken begonnen
de Smitsen te experimenteren met
elektrostaten. In de periode 1985... 1986
werden de eerste elektrostaten
ontworpen en beproefd, waarbij vele
tientallen modellen in diverse
uitvoeringen de revue passeerden.
Omstreeks 1989 was de ontwikkeling
van een full-range elektrostaat zo ver
gevorderd dat ze ermee de markt
Figuur 7.23. De Final 1.2.
opgingen. Het resultaat van deze ontwikkeling was het ontwerp en het productierijp maken van de
huidige Final 1.2.
Op dit moment is de Final 1.2. nog het enige model dat de nog jonge firma op de markt brengt. De
Final 1.2 is een fullrange elektrostaat met een hoogte van iets meer dan 2 meter (zie figuur 7.23). Het
frame, waarin het ESL-element is gemonteerd, bestaat uit een gelaste stalen constructie met een
breedte van 40 cm, waarvan de buitenste delen bestaan uit holle stalen buizen, die met fijn, droog zand
gevuld worden. De solide ogende weergever weegt door de stalen constructiedelen dan ook 30 kg. Het
frame is gemonteerd op een stalen voetplaat. Het membraan van de Final is volledig doorzichtig en de
weergever oogt dan ook mede dankzij de open structuur van de uit geperforeerde stalen platen
bestaande statoren als een doorzichtig scherm.
De elektronica van de Final is ondergebracht in een schuin oplopende behuizing die zich aan de
achterkant van de weergever bevindt. De Final maakt een goed afgewerkte indruk en de gebruikte
materialen voor het ESL-element en het frame zijn van hoge kwaliteit. De Final wordt standaard
geleverd in zwart, andere kleuren zijn tegen meerprijs leverbaar. Standaard is hij voorzien van spikes
die onder de voetplaat zijn bevestigd. Het uiterlijk kan naar wens worden afgerond met een fraai
afgewerkte driehoekige sierplaat, die over de behuizing van de elektronica aan de achterkant van de
luidspreker wordt geplaatst. Verder kan de Final worden voorzien van een zogenaamde tractiestaaf,
die aan de achterkant van het frame wordt vastgeschroefd. Deze staaf zorgt voor extra stabiliteit, wat

de weergavekwaliteit ten goede komt. Voorzien van sierplaat en tractiestaaf zou de Final op een
tentoonstelling voor moderne sculptuur geen gek figuur slaan. In de naaste toekomst komen er twee
nieuwe modellen op de markt, een hybride elektrostaat met een dynamische weergever in een gesloten
behuizing waarvan de ontwikkeling al vergevorderd is, en een nieuwe full-range elektrostaat. Na deze
eerste kennismaking gaan we verder met de bespreking van het ontwerp en de constructie van de Final
1.2.
Membraan
Het membraan van de Final bestaat uit een 0,006 mm dikke kunststof folie met een hoge
oppervlakteweerstand, Het heeft de afmetingen 200 x 30 cm en een totale oppervlakte van 0,6 m2.
Verticaal is het membraan verdeeld in drie strippen, waarvan het smalste deel de hogere frequenties
weergeeft. Deze mechanische segmentering van het membraan heeft tot gevolg dat de spreiding van
hogere frequenties en de stabiliteit verbetert. Aan de demping van membraantrillingen is bijzonder
veel aandacht besteed. Er is een speciale elastische lijm gebruikt bij het lijmen van het membraan op
de kunststof tussenstukken. Deze lijm zorgt dan voor een goede demping van eventuele membraantrillingen.
Statoren
De statoren bestaan uit geperforeerde stalen platen met ronde gaatjes met een betrekkelijk geringe
diameter. De openheid (zeer belangrijk bij ESL-plaatelementen) is vrij groot met een percentage van
ongeveer 42%. Deze grote openheid heeft mede tot gevolg dat de Final een zeer transparant weergave
karakter heeft. De geperforeerde stalen platen hebben voor het lakken eerst een ets- behandeling
ondergaan, waardoor de scherpe randjes die door het stansen zijn ontstaan volledig zijn verdwenen.
Een voordeel hiervan is dat de isolatielaag op de platen dan dunner kan worden, waardoor de
diëlektrische eigenschappen van de statoren verbeteren, wat weer een gunstig effect heeft op de
weergave eigenschappen.
Er is bij de Final bewust voor geperforeerd staalplaat gekozen omdat hiermee een zeer stijve en
mechanisch stabiele constructie wordt verkregen. De stijfheid van het stalen frame, samen met de
stabiele opbouw van het ESL-element, zorgen ervoor dat een trillingsvrije constructie ontstaat.
Audiotrafo
De Final 1.2 heeft een audiotrafo met een betrekkelijk lage transformatieverhouding. De trafo heeft
een bijzondere constructie en is in acht secties gewikkeld; hij heeft een doorlaatbereik tot 40 kHz. De
kwaliteit van de audiotrafo is grotendeels bepalend voor de uiteindelijke weergavekwaliteit van de
elektrostaat, en dat de gebroeders Smits hiermee niet over 1 nacht ijs zijn gegaan bewijst wel het feit
dat aan deze trafo tientallen trafo’s vooraf zijn gegaan die zijn beproefd en niet goed genoeg voor de
Final werden bevonden. De trafo is zo goed dat hij zelfs moeilijke signalen als een blokgolf niet of
nauwelijks aantast. Het fasegedrag van de trafo is voorbeeldig, zo heeft de Final 1.2 mede dankzij deze
trafo een constante akoestische fase, dat wil zeggen dat er in de tijd gezien geen verschuiving optreedt
tussen grond- en boventonen. Toegegeven is dat een trafo met een betrekkelijk lage transformatie
verhouding in principe ook een lager rendement oplevert. De ontwerper van de Final is doelbewust op
dit punt uitgekomen, daar bij proeven bleek dat aan een trafo met een hoge transformatieverhouding
vaak nadelen zijn verbonden, zoals een niet optimaal fasegedrag en een geringere homogeniteit.
Kortom, men heeft hier uit het oogpunt van het bereiken van een optimale geluidskwaliteit voor een
trafo gekozen met een beperkte step-up ratio. Een standpunt dat vanuit die doelstelling zeker te
verdedigen valt.
Hoogspanning
Final’s van voor september 1992 hebben een hs-unit met een spanning van ca. 4000 V. Deze unit
bestond uit een Cockcroft-Walton-cascade schakeling met een beveiligingsweerstand. Final’s die na
deze datum zijn vervaardigd, zijn voorzien van een hs-unit die eveneens 4000 V levert, maar die
geheel anders van opzet is (zie figuur 7.24). De hoogspanning van deze unit wordt namelijk opgewekt
door een oscillatorschakeling, die een zeer zuivere sinus levert met een frequentie van 50 kHz. Deze
sinus wordt met een trafo omgezet in een hoogspanning, die wordt toegevoerd aan een cascade met

vier condensatoren en vier dioden. Een beveiligingsweerstand zorgt voor de beperking van de stroom.
Voorts is de schakeling voorzien van spanningsstabilisatie door middel van zenerdioden, die ervoor

Figuur 7.24. De hoogspanningsunit van de Final, inclusief oscillator.
zorgen dat fluctuaties van de netspanning geen invloed hebben op de geproduceerde hoogspanning. Zo
heeft bijvoorbeeld een daling van de netspanning tot 190 V dankzij de zenerdioden geen invloed op de
hoogspanning. Het grootste voordeel van de oscillatorschakeling is dat netvervuiling geen invloed
meer heeft op de kwaliteit van de weergave. In die zin werkt de schakeling dan ook als een netfilter.
Een ander voordeel is dat de netspanning galvanisch gescheiden is van het hoogspanningsgedeelte,
hetgeen de veiligheid ten goede komt.
De print waarop de hs-unit is aangebracht, herbergt ook nog vier andere schakelingen met
verschillende functies. Zo is op deze print een oscillatiebeveiliging aangebracht, die de versterker
beschermt tegen oscilleren, waarbij het signaal uit de versterker gebruikt wordt als meetsignaal.
Daarnaast is er een DC-beveiliging die eveneens het signaal uit de versterker gebruikt als meetsignaal.
Voorts is er een thermische beveiliging, die de elektronische componenten van de weergever
beschermt tegen overbelasting. Een voordeel van deze schakelingen is dat de Final voor de versterker
makkelijker aanstuurbaar wordt. Tenslotte is op de print een spanningsbeveiliging aangebracht, die in
werking treedt bij een signaalspanning uit de versterker van 35 V top-top.
Dat de gebroeders Smits naar perfectie streven is op te maken uit het feit dat veel aandacht wordt
geschonken aan technische details zoals de beveiligingsschakelingen en de ‘schone’ hoogspanning.
Technische metingen
In het hifitijdschrift Home Studio van november 1991 werd door Menno van der Veen de Final 1.2
besproken. Er is een aantal metingen uitgevoerd, die zeer geschikt zijn om de ontwerp- technische
eigenschappen van de Final nader toe te lichten. De metingen zijn uitgevoerd met behulp van het
MLSSA -meetsysteem. De frequentierespons van de Final is te zien in figuur 7.25a, (10 Hz.. .20 kHz),
en figuur 7.25b (10 Hz... 1000 Hz). De frequentieweergave loopt recht van ongeveer 30 Hz tot 20 kHz.
In figuur 7.25a is ook de frequentierespons op 30 graden uit de hoofdas weergegeven (onderste
kromme), hier is te zien dat de Final frequenties boven 2000 Hz enigszins gebundeld uitstraalt.
Niettemin is de horizontale spreiding toch nog zodanig dat een redelijk grote luisterhoek ontstaat.

De akoestische fase is weergegeven in figuur 7.25c, (10 Hz.. .20 kHz) en figuur 7.25d (10 Hz.. .400
Hz). Opvallend is dat de akoestische fase over het hele audio bereik vrijwel constant blijft. Dit
voorbeeldig fasegedrag is m.i. met name te danken aan de uitstekende kwaliteit van de audiotrafo. De
relatie tussen grond- en boventonen blijft dan in de tijd gezien gelijk, wat zal resulteren in een zeer
natuurlijke weergave.
Figuur 7.25e toont de watervalrespons, waarbij rond 5 kHz resten te zien zijn van enige resonanties,
deze zijn echter door het maskeringeffect van de elektrostaat absoluut niet hoorbaar.
De impedantierespons is weergegeven in figuur 7.25f, de elektrische fase van de impedantie in figuur
7.25g. In figuur 7.25f is goed te zien dat de capaciteit van het ESL-element samen met de zelfinductie
van de primaire wikkeling van de audiotrafo een resonantiekring vormen, waarvan het maximum op
ongeveer 25 Ω ligt bij 240 Hz. De impedantie van de Final is voor uitersten van het audio bereik laag,
met een waarde van ongeveer 1 Ω.
In het Duitse hifimagazine Stereo werd in het augustusnummer van 1992 door Roland Kraft de Final
besproken. Een impedantie meting liet zien dat de Final bij 20 Hz een impedantie heeft van Ca. 32 Ω.
Het verschil in impedantie bij 20 Hz tussen aangehaalde meting en de meting die is uitgevoerd in
Home Studio ligt in de meetmethode. Afhankelijk van de meetmethode worden met name bij lagere
frequenties andere waarden gevonden voor de impedantie. De impedantie van de Final bij 20 kHz was
bij beide metingen vrijwel identiek. Een correctie (verhoging) van de impedantie is door de ontwerper
bewust niet toegepast, daar bij proeven bleek dat aan correctieschakelingen nadelen zijn verbonden,
zoals faseonreinheid en klankaantasting, veroorzaakt door de componenten. Hier is weer uit het
oogpunt van het bereiken van een optimale weergavekwaliteit gekozen voor het niet corrigeren van de
impedantie. Er is m.i. veel te zeggen voor dit standpunt, maar er zijn ook nadelen aan dit uitgangspunt
verbonden. Zo heeft de lage impedantie consequenties voor de keuze van de bij de Final toe te passen
versterker. De ontwerper geeft zo zelf aan dat bij de Final het beste een stabiele versterker kan worden
toegepast met weinig of geen tegen koppeling. De versterker dient gezien de lage impedantie ook over
een behoorlijke stroomreserve te beschikken. Gezien het vrij lage rendement van 80 dB/1 W/1 m dient
de toe te passen versterker daarbij minimaal een spanning te leveren van 20 V continu (50 W in 8 Ω),
de bereikbare geluidsdruk wordt dan ongeveer 92 dB SPL op 1 meter. Beter is het om bij de Final een
versterker te gebruiken die een spanning kan leveren van 28 V (100 W in 8 Ω), de Final kan dan
verder worden uitgestuurd, wat het dynamisch gedrag ten goede komt. Maarten Smits geeft verder aan
dat de Final beproefd is met verschillende versterkers, waarbij sprake was van een optimale
combinatie tussen versterker en weergever. Enkele van die versterkers: Mark Levinson no. 29 (en
hoger); Bryston 3B en 4B en Audio Research Classic 120. Dit wil natuurlijk niet zeggen dat de Final
niet met andere versterkers aangestuurd zou kunnen worden; waar het hier om gaat is om een optimale
combinatie tussen versterker en weergever tot stand te brengen.

Figuur 7.25. Diverse metingen aan de Final 1.2, uitgevoerd in het hifi tijdschrift Home Studio,
november 1991 door Menno van der Veen. a Frequentierespons 10 Hz... 20 kHz; b frequentierespons
10... 1000 Hz; c akoestische fase 10 Hz.. .20 kHz; d akoestische fase 10... 400 Hz; e watervalrespons; f
impedantie, absoluut; g impedantie, fase.

De Final in de luisterruimte
Qua opstelling van de Final geeft de heer Smits aan dat de Final het beste op een afstand van 60 a 70
cm van de achterwand dient te worden opgesteld. Een en ander is natuurlijk afhankelijk van de ruimte
waarin de Final wordt geplaatst. De Final dient bij de plaatsing enigszins op de luisterpositie te
worden gericht.
Beoordeling
Ontwerptechnisch is de Final een weergever waarvan het ontwerp en de constructie goed doordacht
zijn. De kwaliteit van de gebruikte onderdelen is zeer goed en ook de afwerking is voortreffelijk. Zeer
positief is ook de aandacht voor details zoals de demping van membraantrillingen en de schone
hoogspanning. Deze aandacht voor details loont dan ook de moeite, gezien de natuurlijke weergave
die de Final weet te produceren. Ook weergave technisch weet de Final hoog te scoren. Sterke punten
hierbij zijn de zeer transparante weergave, de totale afwezigheid van kleuring, het voorbeeldig fasegedrag, de uiterst homogene weergave, verder een goed stereobeeld en een uitstekende ruimtelijke
afbeelding.
De moeite waard om nog apart te noemen is de uitstekende resolutie van de weergever, dus de mate
waarin afzonderlijke elementen binnen het muziekbeeld los van elkaar staan met een zeer natuurlijke
mate van ruimte om deze elementen heen. Voorts de schone laagweergave die ver doorloopt, waarbij
lage frequenties met voldoende geluidsdruk worden weergegeven. Kortom, de Final is een luidspreker
die de muziek op de meest natuurlijke wijze weergeeft. De Final is luistertechnisch beoordeeld in de
luisterruimte van de firma Final zelf, waarbij de overige componenten uit de audio-keten bestonden uit
een Proceed series 1 CD-speler, twee 70 W klasse A (zelfbouw) buizenversterkers en Madrigal CPCluidsprekerkabels. De weergavekwaliteit van de Final kwam bij deze uitmuntende installatie dan ook
zeer goed tot zijn recht. De Final is inmiddels in een prijsklasse beland, waarin uiteraard meer
uitmuntende (elektrostatische) weergevers te koop zijn. En elektrostatische weergevers in deze
prijsklasse hebben veel sterke en wellicht ook enige zwakkere punten. Dat de Final met name op het
gebied van een zeer overtuigende en natuurlijke weergave zeer hoog scoort, zal uit het voorafgaande
zijn gebleken. En als u zelf wilt gaan horen waartoe een uitstekende full-range elektrostaat op
weergavegebied toe in staat is, moet u de Final 1.2 zeker gaan beluisteren.

Technische gegevens van de Final 1.2
afmetingen (cm)
hoogte
202
breedte
40
diepte
30 (met voetplaat)
gewicht
30 kg
impedantie (Ω)
nominaal
4
minimaal
1 (bij 20 Hz en 20 kHz)
maximaal
25 (bij 240 Hz)
rendement
80 dB/1 W/1 m
maximale
geluidsdruk
100 dB SPL op 1 m
frequentiebereik
30 Hz.. .20 kHz
versterkervermogen
≥100 W in 8 Ω
prijs per paar:
standaard:
f 11.000,—
met sierplaat en
tractiestaaf:
f 12.000,—
Figuur 7.26. Technische gegevens Final 1.2.

7.4 Van Medevoort (vM) hybride elektrostaat
Deze hybride elektrostaat wordt vervaardigd
door de firma AUDIOART, waarvan Ad van
Medevoort de oprichter is. Naast elektrostatische
luidsprekers produceert de firma dynamische
weergevers, geïntegreerde buizen-en
transistorversterkers, buizen- en transistor-vooren eindversterkers, elektronische wisselfilters,
lichtnetfilters en kabels. Deze producten worden
op de markt gebracht onder de merknaam vM
(van Medevoort). De firma geniet dankzij dit
brede aanbod aan hoogwaardige audio producten
al jarenlang een ruime bekendheid.
De vM is ontworpen vanuit de doelstelling om
een luidspreker te produceren met een
uitstekende plaatsing, een grote bandbreedte en
afwezigheid van kleuring, en die ook nog
betaalbaar moet zijn. Ad van Medevoort is voor
het middenhoog op een elektrostaat uitgekomen.
Daarbij stelt hij dat de elektrostaat de meest
ideale weergever is voor het middenhoog omdat
hier een breed frequentiegebied kan worden
overgedragen door een unit die nagenoeg
vervormingvrij functioneert.
Voor de weergave van het laag voldoet volgens
hem een dynamische weergever het beste.
Het middenhoog wordt verzorgd door een
elektrostatische unit, de EE 1.25 (zie figuur

7.27), het laag door een dynamische weer ever in een zogenaamde anti-resonantie-configuratie,
ondergebracht in een gesloten behuizing. De midden/hoogunit is ondergebracht in een 1,25 m hoge
pilaar vormige behuizing. De bestaat uit MDF dat zeer glad is gelakt. Aan de voor- en achterzijde van
deze behuizing is luidsprekerdoek aangebracht. De pilaar vormige behuizing is gemonteerd op een
fraai afgewerkte voetplaat van MDF, die precies op de laagweergever past. Het dynamische systeem is
ondergebracht in een glad gelakte gesloten behuizing, die qua afwerking en ontwerp geheel aansluit bij
de elektrostatische weergever. De laagunit is verkrijgbaar in twee uitvoeringen, de EB 0.5 en de EB
0.55, met een kastinhoud van 30, respectievelijk 45 liter. Beide weergevers zijn standaard in twee
kleuren verkrijgbaar, wit of zwart satin, en verder in alle RAL- kleuren tegen meerprijs. Gok zijn beide
systemen standaard voorzien van lichtgrijs of zwart luidsprekerdoek, tegen meerprijs zijn ook andere
kleuren leverbaar. De kwaliteit van de afwerking van beide systemen is hoog.
De elektrostaat en de beide dynamische weergevers kunnen ook los van elkaar worden toegepast
omdat beide voorzien zijn van een ingebouwd passief filter. Gok zijn bij beide systemen aansluitingen
aanwezig voor het apart aansturen via bi-wiring. Gok kan gebruik worden gemaakt van actieve sturing
voor het midden/hoog en het laag met een actief tweeweg filter en een extra eindversterker. Kortom,
de vM is door al deze mogelijkheden veelzijdig inzetbaar. Na deze eerste kennismaking vervolgen we
met een bespreking van het ontwerptechnische en weergave technische gedeelte van deze weergever.
Figuur 7.27. De elektrostaat van Audioart plus baskast.
EE 1.25 elektrostatische midden/hoogweergever
Voor de EE 1.25 is gebruik gemaakt van 1 ESL- element dat is ondergebracht in een pilaar vormige
behuizing van MDF. De elektronica, bestaande uit de audiotrafo, hs- unit en het passief filter, is
ondergebracht in een vrij kleine behuizing aan de achterkant van de weergever. Daar zijn tevens de
aansluitingen aangebracht voor passieve en actieve aansturing.
Het membraan
Het gebruikte membraan heeft de afmetingen 100 x 5 cm en een oppervlakte van 0,05 m2. Het
membraan bestaat uit een 0,008 mm dikke mylar folie, waarop een geleidende laag is aangebracht. Om
een constante lading op het membraan te verzekeren wordt gebruik gemaakt van een externe
weerstand van 75 MQ, die in serie staat met de hs-unit, Het ESL- element fungeert door de lengte van
100 cm als een zuivere lijnbron, wat een garantie is voor een homogene verticale afstraling van het
geluid. De geringe breedte van het membraan van 5 cm zorgt ervoor dat de horizontale spreiding van
hogere frequenties vrij groot is. Het dipool karakter van de elektrostaat, waarbij aan beide kanten van
het membraan geluid wordt geproduceerd, draagt via het tegen de achterwand gereflecteerde geluid bij
tot het ontstaan van een ruimtelijke weergave en een goede plaatsing.
De statoren
Als geleidend stator materiaal wordt bij de EE 1.25 gebruik gemaakt van koper dat op een drager van
kunststof is aangebracht. Er is juist voor dit materiaal gekozen vanwege de goede eigenschappen voor
wat betreft de geleiding en de klank. Tussen membraan en stator zijn kunststof tussenstukken
aangebracht met een dikte van ca. 1 mm. De capaciteit tussen membraan en stator is ongeveer 175 pE
Door een speciale constructie van de statoren fungeren deze enigszins als akoestische lens, wat een
positief effect heeft op de spreiding van hogere frequenties. De ontwerper heeft veel zorg besteed aan
de mechanische stabiliteit van het ESL- element, waardoor de overdracht van membraantrillingen
wordt voorkomen.
Audiotrafo
Er is gebruik gemaakt van een hoogwaardige audiotrafo met een doorlaatbereik (-3 dB) van 20 Hz...
100.000 Hz. Deze audiotrafo heeft een C-kern en kan bij 500 Hz een vermogen verwerken van 500 W.
Deze trafo heeft een zodanige vermogensreserve dat hierdoor een zeer grote dynamiekverwerking
mogelijk is. De primaire wikkeling van de trafo is voorzien van een speciaal zilver wire wikkeldraad
met een teflon mantel. Mede dankzij deze trafo wordt een zeer goede kleuringvrije midden- en
hoogweergave gerealiseerd. Ter voorkoming van ringing is een aanpassingsnetwerk aan gebracht

(onder andere voor de impedantie), die de belasting van de elektrostaat voor de versterker optimaliseert, waardoor de versterker meer vermogen met minder vervorming kan leveren.
Hoogspanning
De hoogspanningsunit van de EE 1.25 bestaat uit een klassieke Cockcroft-Walton-cascade, die een
hoogspanning levert van 3850 V. Om een constante lading tussen membraan en stator te garanderen
wordt gebruik gemaakt van een externe weerstand van 75 MΩ, die tevens fungeert als
beveiligingsweerstand om de stroom uit de cascade te beperken, zodat een veilige hoogspanning
ontstaat.
Het frequentiebereik van de EE 1.25 loopt van 200 Hz... 50.000 Hz. De weergever is verder voorzien
van een ingebouwd passief filter met een scheidingsfrequentie van 450 Hz en een filterhelling van 12
dB/octaaf. De constructie en de afwerking van de EE 1.25 zijn van hoog niveau, er wordt gebruik
gemaakt van hoogwaardige elektronische componenten. Het rendement is 94 dB/ 1 W/ 1 m en is
verder instelbaar van 0...94dB.
De weergave eigenschappen van de EE 1.25 zijn zeer goed te noemen. De EE 1.25 produceert een
homogeen, open en transparant geluidsbeeld en heeft een zeer goede
ruimtelijke afbeelding en plaatsing. Een andere opvallende eigenschap is de afwezigheid van kleuring,
wat met name te danken is aan de solide constructie van het ESL- element en aan de uitstekende
kwaliteit van de audiotrafo. Het geluidsbeeld versmeert niet maar blijft ook bij hoger volume open en
transparant. Een doordachte voorziening is de regelbare geluidsproductie van deze midden/hoogunit.
Hiermee kun je in elke ruimte de weergever optimaal aanpassen aan de akoestische eigenschappen van
de ruimte.
Audioart dynamische weergevers EB 0.5 en EB 0.55
De laagweergevers EB 0.5 en EB 0.55 zijn opgebouwd volgens het anti resonantie principe, dus dat in
een gesloten behuizing twee dynamische luidsprekers worden toegepast. Een van de weergevers is
zichtbaar aan de buitenkant van de behuizing gemonteerd, terwijl de andere weergever schuin in de
kast is bevestigd. De weergevers zijn in fase aangesloten. Het voordeel van deze antiresonantie
configuratie is dat de ingebouwde unit de optredende conusresonanties onderdrukt en voor een
drastische afname van de (tweede harmonische) vervorming zorgt. Een ander voordeel is een verbetering van de impulsverwerking, waardoor het uittril gedrag verbetert. De laagweergave verloopt dan
ook heel rustig en homogeen. De EB 0.5 en de EB 0.55 vormen dan ook door de afwezigheid van
kleuring en het rustige verloop van de laagweergave een goede partner voor de elektrostatische
midden/hoogunit.
Het verschil tussen beide weergevers ligt alleen in de kastinhoud. De EB 0.5 heeft een kastinhoud van
30 liter, de EB 0.55 45 liter. Met zijn grotere volume zal de EB 0.55 met een wat verder doorlopende
basweergave het meeste laag produceren. Welke laagweergever het beste toegepast kan worden is
afhankelijk van de eisen die men aan de laagweergave stelt. In beide weergevers wordt gebruik
gemaakt van twee luidsprekers met een diameter van 20 cm die zijn voorzien van een geïmpregneerde
conus van cellulose. De units zijn trillingsdempend gemonteerd in een dubbelwandige MDF-constructie met een dikte van bijna 30 mm. Als inwendig dempings materiaal wordt gebruik gemaakt van
zuivere schapenwol. De beide laagweergevers zijn verder voorzien van een ingebouwd passief filter
met een kantelfrequentie van 450 Hz bij een filterhelling van 6 dB per octaaf. Bij beide weergevers is
het mogelijk om gebruik te maken van bi-wiring of actieve aansturing, waarvoor aan de achterkant van
de weergever aansluitingen zijn aangebracht.
Technische metingen aan de EE 1.25/EB 0.5-combinatie
In figuur 7.28 is de frequentierespons van de BE 1.25 + EB 0.5 weergegeven. Hierbij is goed te zien
dat deze combinatie een uitgesproken rustig verlopende frequentiekarakteristiek vertoont. De
laagweergave loopt bij deze combinatie vrij ver door, wat met name te danken is aan de antiresonantie configuratie van de dynamische laagweergever. Ook is goed te zien dat het dynamische
laag en het elektrostatisch midden/hoog qua frequentierespons goed op elkaar aansluiten. Dat het hier
toch gaat om de combinatie van twee verschillende systemen is ook bij de weergave niet te horen, er
wordt een zeer homogeen geluidsbeeld geproduceerd, waarbij beide systemen naadloos op elkaar aansluiten, wat een compliment is aan de ontwerper.

Figuur 7.29 toont de impedantierespons van de combinatie, de impedantie verloopt rustig zonder dat er
sprake is van uitgesproken hoge of lage waarden. De minimum impedantie van dit hybride systeem
ligt op 3 Ohm bij 20.000 Hz. Qua impedantie zullen vrijwel alle versterkers weinig moeite hebben met
het aansturen van deze combinatie.

Figuur 7.28. Frequentiekarakteristiek Audioart EE1.25 plus EBO.5.

Figuur 7.29. Impedantiecurve Audioart EE1.25 plus EB0.5
De van Medevoort hybride elektrostaat in de luisterruimte
De opstelling zal door de rustig verlopende laagweergave weinig problemen opleveren. Door het
dipool karakter van de elektrostaat wordt een uitstekende ruimtelijkheid van de weergave en plaatsing
gerealiseerd, met name omdat het tegen de achterwand gereflecteerde geluid een extra dimensie
toevoegt aan de ruimtelijke afbeelding van de weergever. Wet is het aan te bevelen om de hybride
weergevers enigszins op de luisterpositie te richten. De producent geeft aan dat er verschillende
mogelijkheden zijn voor de opstelling van de midden/hoogunit en de laagweergever. Zo kan de
elektrostaat boven op de laagweergever worden geplaatst (figuur 7.30), of naast de laagweergever
(figuur 7.31), of boven de laagweergever aan het plafond worden opgehangen (figuur
7.32).
Verbetering van de weergavekwaliteit
Er kan zoals gezegd gebruik worden gemaakt van bi-wiring, en als men van deze mogelijkheid
gebruik maakt kan extra winst geboekt worden bij de weergave van het midden/hoog. Voor diegenen
die bij deze combinatie echt het onderste uit de stereo kan willen halen bestaat voorts nog de
mogelijkheid van actieve aansturing. Men dient daarbij dan gebruik te maken van een actief (stereo)
tweeweg filter en een aparte eindversterker. Uiteraard afhankelijk van de kwaliteit van de
componenten die men daarbij toepast is een hoorbare verbetering van de weergave mogelijk, door een
nog grotere homogeniteit en verbetering van de detaillering van het midden/hoog, en voorts door een
nog beter gecontroleerde basweergave.
Beoordeling
Ontwerptechnisch is de Audioart hybride elektrostaat een weergever, waarvan het ontwerp en de
constructie op hoog niveau staan. De kwaliteit van de gebruikte componenten en onderdelen

Figuur 7.30. Audioart: elektrostaat en baskast naast elkaar.

Figuur 7.31. Audioart: elektrostaat op baskast.

Figuur 7.32. Audioart: elektrostaat boven baskast, hangend aan plafond.
is zeer goed, en ook de afwerking van de weergever is uitstekend. Veel aandacht is besteed aan een
optimale en naadloze overgang van het dynamisch laag naar het elektrostatisch hoog, en dat Van
Medevoort uitstekend in deze opzet is geslaagd bewijzen de grote homogeniteit en het rustige
geluidsbeeld. Positief ook is de uitvoering van de audiotrafo, die van een zeer hoge kwaliteit is, en de
uitstekende laagweergave. Tenslotte heeft de combinatie een hoog rendement en is qua impedantie
makkelijk aanstuurbaar, waardoor hij met vrijwel iedere goede versterker te gebruiken is. De

ontwerper beveelt daarbij speciaal de Van Medevoort versterkers aan, die met de hybride elektrostaat
een optimale combinatie vormen. Ook weergave- technisch gooit de Audioart hybride elektrostaat
hoge ogen. Sterke punten hierbij zijn de transparante en detailrijke weergave en de afwezigheid van
kleuring. Voorts moeten nog genoemd worden de uitstekende homogeniteit van de combinatie en de
ruimtelijkheid en de goede plaatsing binnen het muziekbeeld. Ook de laagweergave laat niets te
wensen over, het laag loopt ver naar beneden door en verloopt heel rustig, een opvallend element
hierbij is de afwezigheid van kleuring. De Audioart bevindt zich in een prijsklasse, waarin de
concurrentie hevig is en er zijn meer uitstekende luidsprekers. Dat de Audioart in ieder geval een
uitstekende prijs/kwaliteitsverhouding heeft zal zonder meer duidelijk zijn. De Audioart biedt daarbij
veel, heel veel geluidskwaliteit voor het geld wat voor het systeem betaald moet worden. Dat de
Audioart op het gebied van de geluidskwaliteit hoog scoort is vrijwel zeker, en als u benieuwd bent
geworden hoe goed de Audioart klinkt moet u deze weergever zeker gaan beluisteren.

Technische gegevens van de EE 1.25
afmetingen (cm)
hoogte
125
breedte
9
diepte
11
gewicht (kg)
8
impedantie:
nominaal
4Ω
minimaal
3 Ω (bij 20 kHz met de EB 0.5)
maximaal
7 Ω (bij 500 Hz met de EB 0.5)
frequentiebereik
200 Hz... 50.000 Hz
rendement
0-94 dB /1 W/ 1 m (regelbaar)
filter (passief)
constante fase met correctienetwerken
kantelfrequentie
450 Hz
filterhelling
12 dB I octaaf
audiotrafo:
doorlaatbereik
20 Hz... 100.000 Hz
belastbaarheid
20.. .200 W in 8 Ω
prijs per paar
f 2990,—
Technische gegevens EB 0.5 en EB 0.55
EB O.5
afmetingen (cm)
hoogte
50
breedte
26
diepte
36
gewicht (kg)
17
systeem
anti- resonantie
type
tweeweg
sub laagunit
20cm
laagunit
20 cm
frequentiebereik (Hz)
30.. .450
rendement (dB/1 W/1 m) 91
belastbaarheid (W/ 8 Ω) 20.. .200
filter
passief
kantelfrequentie (Hz)
450
filterhelling
6 dB/oct
nominale impedantie (Ω) 4
demping materiaal
zuiver wol
prijs per paar
f 1790,—
prijs per paar
EB 1.25 + EB 0.5
f 3980,—
EE 1.25 + EB 0.55
Figuur 7.33. Technische gegevens Audioart.

EB O.55
50
26
50
23
anti- resonantie
tweeweg
20cm
20 cm
30.. .450
91
20.. .200
passief
450
6 dB per octaaf
4
f 2390,—
f 4500,—

7.5 Translator Pavane hybride elektrostaat
De Pavane is een hybride elektrostaat die wordt geproduceerd door de
firma Translator Nederland. Deze firma geniet al lange tijd een ruime
bekendheid, wat vooral te danken is aan de vervaardiging van zeer
hoogwaardige dynamische systemen. De Translator Pavane is de eerste
(hybride) elektrostaat die door deze firma op de markt is gebracht.
Ontwerpers van de Pavane zijn Cees Ruitenberg en Hans Baan. De
Pavane is genoemd naar een statige dans die in de zestiende eeuw in
het Italiaanse Padua is ontstaan. De Pavane heeft een hoogte van 1.30
m en is opgebouwd uit een frame dat bestaat uit een paneel van MDF
met een dikte van 22 mm (zie figuur 7.34). In dit paneel zijn openingen aangebracht waarin twee ESL-elementen en twee woofers zijn
aangebracht. Het frame is bevestigd op een voetplaat met afmetingen
24 x 24 cm. De twee ESL-elementen zijn boven de woofers
gemonteerd. De elektronica bestaat uit een audiotrafo, een hs- unit, een
filter en een beveiligingsschakeling en is achter een metalen schot aan
de achterkant van het paneel ondergebracht. Op dit schot zijn de
audioaansluitingen aangebracht en voorts een LED- aan/uitindicatie
voor de hoogspanning en een kleine potmeter voor het instellen van de
geluidssterkte van het elektrostatisch midden/hoog. Standaard wordt de
Pavane afgeleverd in de kleuren zwart of wit (hoogglans), tegen
meerprijs zijn ook andere kleuren leverbaar. De weergever is aan beide
zijden voorzien van luidsprekerdoek dat afneembaar is bevestigd. De
constructie van de luidspreker en de afwerking staan op een hoog
niveau, waarbij gebruik is gemaakt van zeer hoogwaardige materialen.
Na deze eerste kennismaking met de Pavane vervolgen we met een
bespreking van de ontwerptechnische en weergave technische
eigenschappen van deze weergever.
Figuur 7.34. De Translator Pavane.
Het elektrostatisch midden/hoog
Het elektrostatisch midden/hoog van de Pavane bestaat uit twee vrij smalle ESL-elementen die boven
elkaar in het frame zijn gemonteerd. Er is voor deze uitvoering gekozen omdat, zo betogen de
ontwerpers, bij full-range elektrostaten door de grote lengte van het ESL-element looptijdverschillen
tussen de verschillende frequenties kunnen optreden, die een nadelig effect hebben op de homogeniteit
en plaatsing binnen het muziekbeeld. Om nu het ontstaan van looptijdverschillen te voorkomen is
gekozen voor twee ESL-elementen, die boven elkaar worden opgesteld. Het onderste van deze twee
ESL-elementen neemt het frequentiegebied van 470 Hz... 35.000 Hz voor zijn rekening, terwijl het
bovenste element het frequentiegebied van 470 Hz... 1200 Hz weergeeft. Looptijdverschillen worden
op deze wijze geminimaliseerd, wat resulteert in een grote homogeniteit en focussering (plaatsing van
afzonderlijke elementen binnen het muziekbeeld).
Het membraan
De twee identieke ESL-elementen zijn voorzien van een membraan met de afmetingen van circa 25 x
5 cm, de oppervlakte van het membraan in ongeveer 0,0125 m2. Het membraan bestaat uit een
kunststof folie met een dikte van 0,005 mm, waarop een geleidende laag met een
oppervlakteweerstand van meer dan 100 kΩ is aangebracht. Om de lading tussen membraan en stator
constant te houden wordt gebruik gemaakt van een externe weerstand van 20 MΩ.
Statoren
De beide ESL-elementen met de afmetingen 28 x 8 cm zijn voorzien van statoren waarvan het
geleidend statormateriaal bestaat uit koper dat op een drager van geperforeerd kunststof is

aangebracht. Om het membraan in het midden te houden van de statoren wordt gebruik gemaakt van
tussenstukken met een dikte van circa 1 mm. De capaciteit tussen membraan en stator is kleiner dan
50µF.
Audiotransformator
Er is een hoogwaardige audiotrafo toegepast met een groot doorlaatbereik en met een
transformatieverhouding van meer dan 100. Om overbelasting te voorkomen is in serie met de
audiotrafo een beveiligingsschakeling aangebracht. Deze schakeling wordt geactiveerd bij een
spanning van 80 volt (top-top) (100 W).
Hoogspanning
De hoogspanningsunit bestaat uit een Cockcroft-Walton-cascade die een hoogspanning levert van
6000 V. Om een constante lading tussen membraan en stator te realiseren, wordt gebruik gemaakt van
een externe weerstand van 20 MΩ, die in serie staat met het membraan.
Dynamische laagweergevers
Het laag van de Pavane onder 470 Hz wordt verzorgd door twee 17 cm weergevers met een conus van
polipropyleen. De luidsprekers zijn onder elkaar gemonteerd in het frame van de weergever. Aan deze
configuratie zijn grote voordelen verbonden. Het eerste voordeel is dat kleuring van het geluid als
gevolg van vertraagde (kast- en paneel) resonanties wordt voorkomen. Immers, als er geen kast is kun
je die ook niet horen. Het tweede voordeel is dat de impulsweergave van het laag sterk verbetert, er is
immers niets dat de snelheid van de conussen beperkt. Daarmee samenhangend is het derde
voordeel dat betrekking heeft op de Q-factor, die laag blijft omdat de weergevers niet in een behuizing
zijn ondergebracht, wat zal resulteren in een rustig verlopende laagweergave. De beide weergevers
bezitten in de toegepaste configuratie een Q-factor van 0,5, wat een garantie is voor een optimaal
impulsgedrag en rustige laagweergave. Het vierde voordeel is dat bij de toepassing van twee
luidsprekers gebruik gemaakt kan worden van stralingskoppeling, dus dat de geproduceerde
geluidsdruk stijgt. Het vijfde voordeel is de sterke afname van de Doppervervorming: omdat beide
weergevers minder grote uitslagen maken dan bij een enkele woofer, neemt deze vorm van
vervorming drastisch af. Het zesde voordeel is dat als gevolg van de montage op een open klankbord
de weergevers aan beide zijden even veel geluid zullen uitstralen en zo het karakter krijgen van een
dipoolstraler, wat een goede aansluiting betekent aan het afstraalkarakter van de ESL-elementen.
Een nadeel van deze opstelling van beide woofers is dat de akoestische kortsluiting een grote rol zal
gaan spelen, waardoor normaal gesproken de geluidsproductie van het laag drastisch afneemt. Het
frame waarin de beide woofers zijn aangebracht heeft zodanige afmetingen dat de akoestische
kortsluiting pas een rol begint te spelen bij een frequentie van 470 Hz. Onder deze frequentie neemt de
geluidsdruk langzaam af. Om nu toch onder de 470 Hz een vlakke frequentierespons te realiseren, is
gebruik gemaakt van het feit dat de beide woofers bij 470 Hz een rendement hebben at 12 dB hoger
ligt dan de gemiddelde geluidsdruk van de weergever. Het teveel aan geluidsdruk bij een frequentie
van 470 Hz van 12 dB van beide woofers ten opzichte van het elektrostatisch hoog wordt met een 6
dB- filter gereduceerd, zodat ook boven 470 Hz tot de bovenste weergave grens een vlakke
frequentierespons ontstaat.
De Pavane heeft een frequentierespons die vanaf 70 Hz vlak loopt tot de bovenste weergave grens. Het
-3 dB punt van de laagweergave ligt op 60 Hz. De laagweergave is met genoemd -3 dB punt dan ook
zeker redelijk en zal in de meeste gevallen voldoende zijn voor normaal huiskamergebruik. De
configuratie van de bei die woofers in een open behuizing heeft tot gevolg dat de laagweergave van
voortreffelijke kwaliteit is. Kleuring en een boemerige basweergave zal men bij deze weergever
tevergeefs zoeken. Gok sluit de laagweergave naadloos aan bij het elektrostatisch midden/hoog,
waardoor een uiterst stabiel en ruimtelijk geluidsbeeld wordt gerealiseerd. Omdat beide woofers
normaal gesproken bij deze toepassing niet worden afgeremd door een luchtkussen (er is immers geen
kast met een luchtinhoud) is door de ontwerper veel aandacht besteed aan het dempingsgedrag onder
de resonantiefrequentie van de beide luidsprekers. Zo wordt door de toepassing van een speciale
schakeling (waarbij gebruik gemaakt wordt van stroombeheersing) de uitslag van de woofers onder de
resonantiefrequentie onder controle gehouden zodat de uitslag van de conus lineair blijft. Dankzij deze

schakeling kan bij de Pavane een versterker worden gebruikt die een dempingsfactor heeft van 10 of
meer.
Hoewel de laagweergave met een -3 dB punt van 60 Hz zeker niet slecht is, is de Pavane niet in staat
om het onderste uit de baskan te halen. Door sommigen zal dit als een gemis worden ervaren. Daarbij
dient men te bedenken dat normale muziek (populair of klassiek) vrij weinig bevat met een frequentie
van 50 Hz of lager. Hieruit mogen we concluderen dat de laagweergave van de Pavane bij normale
muziek kwantitatief meer dan voldoende zal zijn. Bovendien is de laagweergave van hoge kwaliteit,
wat iedere muziekliefhebber zal aanspreken, die gesteld is op een schone en detailrijke, rustig
verlopende laagweergave. Voor diegenen die zeer hoge eisen stellen aan de laagweergave, waarbij
frequenties van 20... 30 Hz met een hoge geluidsdruk weergegeven dienen te worden, is bij Translator
een subwoofer in voorbereiding, die ook de meest
veeleisende laagliefhebbers tevreden zal stellen. De laagweergave van deze subwoofer loopt zo ver
door dat het -3 dB punt op 18 Hz ligt. De subwoofer zal worden voorzien van een ingebouwd actief
filter en een eindversterker. Een voorlopige prijsindicatie voor een paar van deze subwoofers is f
7000,—. Bij het gebruik van deze subwoofers zal elke Pavane voorzien worden van een eigen
subwoofer; de aansluitingen voor deze sub-woofer zijn reeds aanwezig.
Technische metingen aan de Translator Pavane
Om de technische eigenschappen van de Pavane nader toe te lichten, is de weergever onderworpen aan
een aantal metingen waarbij gebruik is gemaakt van het Advan-testmeetsysteem. Dit systeem is een
realtime-meetsysteem, dat zeer veel (meet)- mogelijkheden biedt. De meetresultaten worden direct
zichtbaar gemaakt, in tegenstelling tot het MLSSA-systeem waarbij de meetresultaten pas zichtbaar
worden na bewerking van de data.
In figuur 7.35 is de frequentierespons van de Pavane zichtbaar in het frequentiegebied van 500 Hz...
20 kHz, dus het frequentiegebied waarin met name het ESL-gedeelte van de weergever werkzaam is,
Bij deze figuur is goed te zien dat de respons (gemeten op de hoofdas) vrijwel vlak verloopt, Bij de
meting op 30 graden uit de hoofdas is te zien dat frequenties boven 5000 Hz horizontaal enigszins
gebundeld worden afgestraald. De horizontale spreiding van hogere frequenties is dankzij de geringe
breedte van het membraan toch nog zodanig dat een redelijk grote luisterhoek tot stand komt.

Figuur 7.35. Frequentierespons van de Pavane (500 Hz…….20kHz).

Figuur 7.36. Frequentierespons van de Pavane (1,25 Hz.. .500 Hz).
Verticaal verloopt de bundeling van het geluid sterker; de twee ESL-elementen hebben immers een
totale lengte van Ca. 56 cm, waardoor de verticale afstraling aan grenzen gebonden is. Voor een
optimale luisterpositie dient men dan ook in het verticale afstralingsveld van de weergever te blijven.
De ontwerpers hebben voor deze opzet gekozen in verband met de minimalisering van de
looptijdverschillen bij hogere frequenties, een keuze die in verband met het bereiken van een optimaal
tijdgedrag zeker te verdedigen is, maar waaraan ook nadelen zijn verbonden.
Figuur 7.36 toont de laagrespons van de Pavane. Er is goed te zien dat de respons vanaf een frequentie
van 70 Hz vrijwel vlak loopt. Het -3 dB punt ligt op 60 Hz. In figuur 7.37 is de akoestische fase van de
Pavane voor het frequentiegebied van 500 Hz tot 20 kHz weergegeven.

Figuur 7.37. Akoestische fase van de Pavane (500 Hz.. .20 kHz).

Uit deze figuur blijkt dat hier sprake is van een constante fasehelling, zonder scherpe faseovergangen.
Dit fasegedrag heeft tot gevolg dat de relatie tussen grond- en boventonen in de tijd gezien behouden
blijft, wat resulteert in een zeer natuurlijke weergave. De onderste kromme in deze figuur geeft de fase
weer, gemeten op 30 graden uit de hoofdas. Hierbij is te zien dat het looptijdverschil (faseverschil)
tussen het signaal op 0 graden en op 30 graden uit de hoofdas vrij klein is, wat resulteert in een
uitstekende plaatsing en homogeniteit.
In figuur 7.38 is de impulsrespons weergegeven, In deze figuur is te zien dat de reactie van de Pavane
op een impuls zeer goed is, er is vrijwel geen sprake van vertraagde uitslingeringen. Dit gedrag is te
danken aan de opstelling van de beide woofers op een open klankbord. Dit uitstekende impulsgedrag
sluit dan goed aan bij dat van de ESL unit.
De impedantie-respons is in figuur 7.39 weergegeven. De impedantie verloopt heel rustig zonder dat
er sprake is van extreem a e of hoge waarden. De minimum impedantie ligt bij 16 kHz op 4 Ω en de
maximum impedantie bij 20 Hz op 15 Ω, De aansturing van de Pavane zal voor geen enkele versterker
een probleem zijn. In figuur 7.40 is de elektrische fase van de impedantie weergegeven.
De Pavane is voorzien van een potmeter, die aan de achterkant van de weergever is aangebracht en
waarmee de geluidsdruk van het elektrostatisch midden/hoog kan worden aangepast aan de
akoestische omgeving (±6 dB); figuur 7.41 toont deze instelmogelijkheden.
De Pavane in de luisterruimte
Met betrekking tot de opstelling van de Pavane geeft de producent aan dat deze het beste op een
afstand van 70... 150 cm van de achterwand opgesteld kan worden. In verband met de lage Q-factor
van de beide laagweergevers is de plaatsing van de Pavane in de luisterruimte minder kritisch dan van
dynamische weergevers die voorzien zijn van een behuizing. De plaatsing zal in dat opzicht gezien
weinig problemen opleveren. Wel is het aan te bevelen de Pavane enigszins op de luisterpositie te
richten. De bereikbare geluidsdruk is 105 dB SPL op 1 meter (bij een toegevoerd vermogen van 100
W), waarmee ook in wat grotere ruimten een hoge geluidsdruk kan worden gerealiseerd.

Figuur 7.38. Impulsrespons van de Pavane.
Beoordeling
Ontwerptechnisch staat de Pavane op een hoog niveau. Aan alle details is te merken dat het hier om
een goed doordacht ontwerp gaat. Een zeer sterk punt van de Pavane is de homogeniteit van de
weergave, waarbij het dynamisch laag naadloos aansluit op het elektrostatisch midden/hoog, Bij de
weergave is absoluut niet te horen dat het hier gaat om twee verschillende weergave systemen. De

constructie en de gebruikte materialen zijn van uitstekende kwaliteit, en ook op de afwerking van de
weergever valt niets aan te merken. Ook weergave technisch staat de Pavane zijn mannetje. De
ruimtelijke afbeelding en de plaatsing binnen die ruimte zijn voortreffelijk, solo-instrumenten en
stemmen worden binnen het muziekbeeld uitstekend geplaatst en in de juiste proporties neergezet. Een
ander positief punt is de natuurlijkheid van de weergave, met name door de afwezigheid van kleuring.
De weergave is zeer transparant en detailrijk, ook bij een wat hoger volume blijft de Pavane even open
en helder klinken zonder te neigen naar versmering van het geluidsbeeld. Het is de moeite waard om
de laagweergave nog apart te noemen, deze munt uit door een zeer rustig verloop waaraan elk spoor
van kleuring ontbreekt. Concluderend is de Pavane een weergever die op muzikaal gebied heel wat in
zijn mars heeft. Aan de Pavane hangt wel een pittig prijskaartje, maar daar heeft men dan ook een
weergever voor die met name muziekliefhebbers van klassieke muziek en jazz zeker zal aanspreken.
Als u zelf wilt gaan horen tot welke grote hoogten de Pavane de luisteraar kan voeren moet u deze
weergever zeker gaan beluisteren.

Figuur 7.40. Impedantie-fasecurve van de Pavane.

Figuur 7.41. Akoestische correctiemogelijkheden van de Pavane.
Technische gegevens Translator Pavane
afmetingen (cm)
hoogte
130
breedte
24
diepte
24
gewicht (kg)
9
# ESL-elementen
2
afmetingen ESLelement (cm)
28 x 8
aantal dynamische
weergevers
2
conusmateriaal
polipropyleen
conusdiameter (cm)
17 (13 cm effectief)
behuizing laag
open klankbord
frequentiebereik
70 Hz... 35.000 Hz (recht) 60 Hz — 3dB
nominale impedantie
4Ω
minimum
4 Ω (16 kHz)
maximum
15 Ω (20 Hz)
belastbaarheid
100 W continu in 8 Ω
minimaal benodigd
vermogen
25 W in 8 Ω
rendement
85 dB/1 W/1 m
max. geluidsdruk
105 dB SPL/1 m (bij 100 W)
prijs per paar:
vanaf f 8000,— i.v.m. verschillende afwerkingmogelijkheden)
prijs per paar subwoofers: f 7000,— Figuur 7.42. Technische gegevens van de Pavane.

7.6 Solostatic 4-elements hybride elektrostaat
De Solostatic 4-elements hybride elektrostaat wordt vervaardigd door de in hifikringen bekende firma
Solosound. Naast hybride elektrostaten brengt deze firma ook hoogwaardige dynamische weergevers
op de markt, waaronder transmissielijn systemen. Solosound is de oudste hifi onderneming van
Nederland, en is in het jaar 1963 door George Vermeulen opgericht onder de naam Solo Fidelity
(alleen getrouwheid). Hifi was toen in Nederland nog vrijwel een onbekend begrip zodat er met
betrekking tot de firmanaam vaak misverstanden ontstonden, en om verwarring te voorkomen werd de
naam dan ook omgedoopt in Solosound. In het begin waren de activiteiten van de firma met name
gericht op de verkoop van de toen nog schaarse hifiproducten. Midden jaren zestig begon Solosound
ook met de productie van hoogwaardige dynamische systemen, en niet zonder succes. Zo werd in
1968 door Solosound de eerste fabrieksmatig vervaardigde transmissielijn weergever op de markt
gebracht. En aan het eind van de jaren zestig bracht Solosound de legendarische Ambassador op de
markt. Deze weergever bestond uit een Bowers & Wilkins (B & W) elektrostaat voor het midden en
hoog en een door Solosound ontwikkelde transmissielijn voor het laag. Dit systeem had een zeer
transparante en homogene weergave en zuiver en ver doorlopend laag. Later stopte B & W met de
productie van deze unit, zodat George Vermeulen besloot om zelf een elektrostaat voor het
midden/hoog te ontwikkelen. Na een vrij lange periode van ontwerpen en ontwikkelen was het in 1974
dan zo ver: Op de Firato van dat jaar toont Solosound als eerste Nederlandse fabrikant een elektrostaat
aan het publiek.
De huidige Solostatic 4-elements elektrostaat is vanuit dit model ontwikkeld en verder
geperfectioneerd (zie figuur 7.43). Het is een weergever voor het midden/hoog met een
frequentiebereik van 300 Hz... 20 kHz. Hij heeft een hoogte van 76 cm en is opgebouwd uit vier
identieke ESL-elementen die boven elkaar in een frame zijn ondergebracht. Het frame van de
weergever is enigszins naar achter hellend op
een voetplaat gemonteerd. De elektronica
(audiotrafo, hs-unit en een passief filter) is
ondergebracht in een vrij kleine behuizing
aan de achterkant. Op deze behuizing
bevinden zich ook de aansluitingen voor de
versterker. Aan de voor en achterzijde van de
weergever is luidsprekerdoek aangebracht en
de zijkanten van de weergever zijn voorzien
van gepolijste aluminium profielen, De
luidspreker wordt standaard geleverd in het
zwart en maakt een zeer goed afgewerkte
indruk.
Bij de Solostatic kan voor het laag gebruik
worden gemaakt van twee aparte laagweergevers (eentje voor elke Solostatic),
bijvoorbeeld de Solostatic Kubus, of een
centrale transmissielijn subwoofer, de TSL1,
die voorzien is van een dynamische
weergever, (waarbij elk kanaal op een
spreekspoel is aangesloten). De Solostatic
elektrostaat is standaard voorzien van een
ingebouwd passief 12 dB- filter met een
scheidingsfrequentie van Ca. 300 Hz.
Actieve filtering is ook mogelijk.
Figuur 7.43. De Solostatic 4-elements elektrostaat.
(Uit: De Solostatic Story, uitgave van Solosound Hilversum.).

De Kubus en de TSL1 kunnen met of zonder passief filter worden geleverd. Ook kun je actief filteren
(bijvoorbeeld via het filter EW2 van Solosound), onder gebruikmaking van een extra versterker.
Bij de EW2 kunnen de scheidingsfrequentie en de filterhelling worden ingesteld. Ook kan gekozen
worden tussen spanningscorrecte en fasecorrecte filtering.
Naast de 4-elements Solostatic, is een 8-elements versie leverbaar, Bij de Straight Eight zijn 8 ESLelementen boven elkaar geplaatst. Het rendement is door het hogere membraanoppervlak zeer hoog
(93 dB /1 W/ 1 m). Op bestelling is zelfs een 16-elements versie leverbaar. Deze worden door
Solosound onder andere aan studio’s geleverd. Na deze eerste kennismaking volgt de bespreking van
de ontwerptechnische en weergave technische aspecten van deze weergever.
Solostatic 4-elements elektrostaat
De uitgangspunten bij het ontwerp
van de Solostatic waren, aldus de heer
Vermeulen, om een weergever te
produceren die over bijzonder goede
weergave eigenschappen moest
beschikken, dus dat deze is
opgebouwd uit een elektrostaat voor
het midden/hoog en een
hoogwaardige dynamische weergever
voor het laag. Deze weergever zou
ook in een kleine luisterruimte
plaatsbaar moeten zijn en voorts zon
hij ook nog betaalbaar moeten zijn.
Figuur 7.44. De bijbehorende Kubus-laagweergever. (Bron: zie figuur 7.43.)
Het membraan
De 4 identieke ESL-elementen hebben een membraan met de afmetingen van ca. 12 x 7 cm. Het
bestaat uit een kunststof folie waarop een geleidende laag is opgebracht. Solosound heeft veel
aandacht besteed aan de kwaliteit en de levensduur van deze geleidende laag, en wet met gunstige
resultaten. Bij onderzoek bleek namelijk dat de geleidende laag na een lange periode van 12 jaar of
meer nog volledig op de folie aanwezig was, dus die is dus vrijwel verouderingsvrij.
De statoren
De beide statoren bestaan uit twee dragers van gewapende kunststof, waarop een geleidende koperlaag
is aangebracht. Ze zijn voorzien van 170 gaten, die met de uiterste precisie zijn aangebracht (maximale
afwijking 0,01 mm). Het koper rond deze gaten is door etsen volledig verwijderd; dit is bevorderlijk
voor het ontstaan van een homogeen elektrisch veld en een hoge betrouwbaarheid. Na het aanbrengen
van de gaten en het etsen wordt op de koperlaag een speciale, zeer goed isolerende en harde
isolatielaag aangebracht. Na het aanbrengen van de isolatielaag worden aan de binnenkant van de statoren ringen gelijmd met een dikte van ca. 1 mm. Over deze afstand ringen wordt de folie gespannen.
Het opspannen van de folie gebeurt zodanig dat de rek uit de folie volledig is verdwenen. De spanning
van de folie blijft ook na 10 jaar of langer gelijk; temperatuurverschillen of vocht hebben op de
foliespanning geen invloed.
Om steeds gelijke weergevers te maken, maakt Solosound gebruik van de spreiding in het
productieproces. Voordat de ESL-elementen worden geselecteerd, liggen ze eerst drie weken in het
magazijn om volledig uit te harden. Na deze periode worden de elementen stuk voor stuk gemeten en
geselecteerd. Iedere Solostatic krijgt geselecteerde elementen, wat resulteert in een gelijkheid van ±0,5
dB.

Figuur 7.45. De combinatie van elektrostaten en laagweergevers. (Bron: zie figuur 7.43.)
Audiotrafo
In de Solostatic elektrostaten wordt gebruik gemaakt van één audiotrafo die met een beperkte
transformatieverhouding in staat is om een betrekkelijk breed frequentiegebied over te dragen. De
constructie is vergelijkbaar met de uitgangstrafo van een buizenversterker.
Hoogspanning
Er wordt gebruik gemaakt van een hoogspanningsunit die bestaat uit een klassieke Cockcroft-Waltoncascade, met een hoogspanning van circa 5800 V. Om een constante lading tussen membraan en stator
te verzekeren wordt gebruik gemaakt van een externe hoogohmige weerstand die in serie staat met de
hs-aansluiting van de elementen. Deze externe weerstand zorgt tevens voor een beperking van de
stroom uit de cascade, zodat een veilige hoogspanning ontstaat.
Solostatic laagweergevers
In combinatie met de Solostatic wordt in veel gevallen gebruik gemaakt van de Solostatic Kubusweergevers (zie figuur 7.44). Elke Solostatic heeft een eigen laagweergever (zie figuur 7.45). De
Kubus is een gesloten systeem van ongeveer 32 liter, waarin een hoogwaardige dynamische 20 cm
weergever is ondergebracht.
De Kubus heeft een ingebouwd passief 12 dB filter met een scheidingsfrequentie van ca. 350 Hz; de
Solostatic wordt via dit filter op het de Kubus aangesloten. De Kubus wordt standaard geleverd in het
zwart. Aan de voorkant van de kubus zijn aan de kanten gepolijste aluminium profielen aangebracht,
zodat de vormgeving en afwerking geheel aansluit bij die van de ESL-unit. In plaats van twee
Kubussen kan ook gebruik gemaakt worden van andere laagweergevers. Bij twee Solostatic
elektrostaten kan ook gebruik gemaakt worden van een centrale subwoofer. Solosound heeft hiervoor
de centrale subwoofer TSL1 ontwikkeld. Deze werkt volgens het transmissielijn principe en is
voorzien van een dynamische woofer met twee spreekspoelen, zodat elk stereokanaal op een
spreekspoel wordt aangesloten. De TSL1 heeft twee passieve filters. Het ene kanaal wordt bij 100 Hz
met 18 dB/octaaf afgekapt, het andere kanaal bij 280 Hz met 18 dB/octaaf. De ELS werkt vanaf 300
Hz. De transmissielijn staat garant voor een zeer zuivere en ver doorlopende laagweergave die
gekenmerkt wordt door de afwezigheid van kleuring.
Frequentierespons van de Solostatic 4-elements ESL
De frequentierespons van de Solostatic 4-elements elektrostaat is weergegeven in figuur 7.46. De
frequentie repons op de hoofdas loopt recht van 300 Hz tot 20 kHz, Bij de meting op 30 graden uit de
hoofdas is te zien dat de Solostatic frequenties boven 4000 Hz enigszins gebundeld uitstraalt.
De horizontale spreiding van deze weergever is toch nog zodanig dat een vrij grote luisterhoek
ontstaat. Door het betrekkelijk geringe formaat van de Solostatic elektrostaten zijn deze in de
luisterruimte gemakkelijk op de luisterpositie te richten, waarbij ook gebruik gemaakt kan worden van
het aan de achterkant afgestraalde geluid, wat bijdraagt aan een grotere ruimtelijkheid en een betere
plaatsing (zie figuur 7.47). De elektrostaat fungeert doordat vier elementen boven elkaar zijn
gemonteerd als een lijnbron, dus dat verticaal een homogeen geluidsbeeld ontstaat. De Solostatic’s
zijn enigszins achterover hellend op de voetplaat gemonteerd, wat gunstig is voor de verticale
spreiding op de luisterpositie.

Figuur 7.46. Frequentierespons van de Solostatic. (Bron: zie figuur 7.43.)

Figuur 7.47. Het luistergebied voor twee Solostatic’s. (Bron: zie figuur 7.43.)
Luisterervaringen
De Solostatic is in de passieve uitvoering beluisterd, waarbij gebruik gemaakt werd van het in de
elektrostaten ingebouwde passieve filter en twee Kubus-weergevers, en ook in een actieve versie,
waarbij gebruik gemaakt werd van een actief filter (de EW2) en een extra eindversterker plus
transmissielijn subwoofer.
In beide gevallen werd duidelijk dat de weergave kwaliteiten hoog is. Positieve punten daarbij waren
de transparante, gedetailleerde en kleuringvrije weergave van het midden en hoog. De ruimtelijkheid
en de plaatsing van elementen binnen het geproduceerde stereobeeld zijn zeer goed, solo-instrumenten
en stemmen worden binnen het geproduceerde muziekbeeld op de juiste plaats neergezet, waarbij
sprake is van een bijna driedimensionale ruimte om deze elementen heen. Ook op hoog volume bleef
de weergave van het midden en hoog even open en transparant, zonder te neigen naar ‘dichtslibben’.
De kwaliteit van het laag, waarbij in de passieve versie gebruik werd gemaakt van twee Kubussen, is
zeer goed. Het laag wordt strak weergegeven, zonder ‘boem’, en loopt daarbij vrij ver naar beneden
door. Ook sluit het weergave karakter van de twee Kubussen goed aan bij dat van de Solostatic, zodat
een homogeen geluidsbeeld ontstaat. Impulsen van bijvoorbeeld slagwerk worden strak en met
voldoende geluidsdruk weergegeven. De kwaliteit van het laag is met name te danken aan het gesloten
karakter van deze weergever, wat bijdraagt aan een goede impulsweergave en een rustig verlopende
laagweergave.
De weergavekwaliteit van de combinatie in de actieve uitvoering is voortreffelijk. Het midden en hoog
lijkt bij de actieve uitvoering nog een fractie te winnen aan detaillering en ruimtelijkheid. Het laag uit
de transmissielijn subwoofer is van een uitstekende kwaliteit en wordt zeer zuiver weergegeven, is
zeer gecontroleerd en loopt ver naar beneden door. Een opmerkelijk fenomeen daarbij was de totale
afwezigheid van kleuring. Deze uitmuntende laagweergave is met name te danken aan de juiste
toepassing van het transmissielijn principe. Het weergave karakter van de centrale subwoofer sluit zeer
goed aan bij dat van de beide elektrostaten, zodat er sprake is van een homogeen geluidsbeeld, waarbij
niet te horen is dat hier toch gaat om twee verschillende weergave systemen.

Beoordeling
Ontwerptechnisch staat de Solostatic 4-elements elektrostaat op een zeer hoog niveau. Aan het
ontwerp en de constructie is te zien dat het hier om een goed doordacht en ontwikkeld product gaat.
Aan de constructie van de weergever en de kwaliteit van de gebruikte materialen is door de ontwerper
veel aandacht besteed, en het resultaat is dan ook een betrouwbare weergever met een zeer lange
levensduur. Zowel in de passieve als in de actieve uitvoering combineert het elektrostatisch midden en
hoog en het dynamisch laag tot een homogeen geluidsbeeld. Weergave technisch gooit de Solostatic
ESL ook hoge ogen, de weergave kwaliteit van het midden/hoog is zonder meer uitstekend.
Opvallende elementen daarbij zijn de transparante en vervormingvrije weergave, de grote
ruimtelijkheid en de uitstekende plaatsing van elementen binnen het muziekbeeld. De laagweergave in
de passieve uitvoering met twee Kubussen is zeer goed, en deze weergevers sluiten qua weergave
karakter goed aan bij de elektrostaten. De laagweergave in de actieve uitvoering munt uit door een
zeer zuivere, kleuringarme en ver doorlopende weergave. Ook hier is het geluidsbeeld zeer homogeen.
Concluderend is de Solostatic een weergever die muzikaal gezien het nodige in zijn mars heeft.
Afhankelijk van de eisen die men aan de weergave van het laag stelt kan in combinatie met de
Solostatic elektrostaat voor verschillende mogelijkheden gekozen worden. Dat maakt de Solostatic tot
een zeer veelzijdige luidspreker.
Aan de Solostatic elektrostaten en laagweergevers hangt een zeer gunstig geprijsd kaartje. En als u de
aanschaf van een weergave systeem in deze prijsklasse overweegt moet u ze zeker gaan beluisteren.
Technische gegevens Solostatic 4-elements ESL
afmetingen (cm)
hoogte
76
breedte
28
diepte
19 (met voetplaat)
gewicht (kg)
8
aantal ESL-elementen
4
afstand membraanstator (mm)
1
capaciteit
60 nF
hoogspanning
5800 V
frequentiebereik
300 Hz... 20 kHz
rendement
90 dB/1 W/1 m
belastbaarheid
100 W in 8 Ω (maximaal)
prijs per paar
f 2500,—
Technische gegevens Kubus
afmetingen (cm)
hoogte 35
breedte
diepte
gewicht (kg)
systeem
kastinhoud (1)
aantal weergevers
frequentiebereik
rendement
belastbaarheid
filter (passief)
scheidingsfrequentie
prijs per paar

35
30
12
gesloten
Ca. 32
1
40 Hz... 300 Hz (in combinatie met de Solostatic ESL)
90 dB/1 W/1 m
100 W in 8 Ω (maximaal)
12 dB I octaaf
350 Hz
f 800,—

Technische gegevens TSL1
afmetingen (cm)
hoogte
breedte
diepte
gewicht (kg)
aantal weergevers
type
inhoud
belastbaarheid
filter
scheidingsfrequenties
rendement
frequentiebereik
prijs
Technische gegevens EW2
filtermogelijkheden
filterhellingen
filtermode
prijs

70
35
30
20
1 (met dubbele spreekspoel)
transmissielijn
ca. 62 l
70 W in 8 Ω per kanaal; 100 W parallel
18 dB / octaaf passief
100 Hz en 280 Hz
90 dB/l WI1 m
35 Hz... 300 Hz spreekspoel 1
28 Hz... 100 Hz spreekspoel 2
f 1250,—
stereofilter
6, 12, 18 dB / octaaf (instelbaar)
fasecorrect of spanningscorrect
f 650,—

Figuur 7.48. Technische gegevens Solostatic.
Adressen
Voor meer informatie over de in dit hoofdstuk besproken commerciële elektrostaten verwijzen we u
naar:
* QUAD ESL 63(7.1):
Transtec
Brugwachter 19
3034 KD Rotterdam
tel 010-4147055
fax 010-4113580
*Audiostatic (72):
Transform Audio
Postbus 694
7300 AR Apeldoorn
tel 055-423 684
fax 055-42 74 78
* Final 1.2 (‘73,):
Audiac
Herenstraat 71a
3431 CX Nieuwegein
tel 03402-49000
* Van Medevoort (7.4):
AUDJOART
Savannahweg 43
3542 AW Utrecht
tel 030-412766
fax 030-412772

* Translator (75):
Translator Nederland
Grootzeil 9
3891 KH Zeewolde
03242 -4995
*Solostatic (76):
Solosound
Wolvenlaan 67
1216 EN Hilversum
tel 035-246210

8 De elektrostaat in de luisterruimte
Het komt we1 voor dat men een luidspreker aanschaft uitsluitend op grond van de testresultaten. Of dit
verstandig is of niet laten we hier buiten beschouwing. Wel is het een vaak onderschat feit dat de
luisterruimte waarin de luidspreker is opgesteld een zeer grote rol speelt, die bij dergelijke testen geheel
buiten beschouwing wordt gelaten. Een veel voorkomend verschijnsel is dat de weergever in de
demonstratieruimte van de hifispecialist prachtig klinkt, maar thuis opgesteld aanleiding geeft tot
te1eurste11ing. De verklaring van dit verschijnsel is in wezen eenvoudig: de luisterruimte, meestal de
huiskamer, vormt samen met de weergever een geheel, waarvan de uiteindelijke resultaten sterk afhangen van
de akoestische eigenschappen van de luisterruimte. Voor de aankoop van elektrostaten is het dan ook aan te
bevelen om naar een gerenommeerde hifispecialist te gaan, waar men alle tijd heeft voor uitgebreide
demonstraties. Daarbij is het verstandig om de weergevers een of twee weken op proef mee te nemen, en om
deze thuis uitgebreid te beluisteren.

8.1

De akoestiek van de luisterruimte

De invloed van de luisterruimte op de geluidskwaliteit wordt vaak onderschat. De akoestische eigenschappen
van de luisterruimte zijn net zo belangrijk, zo niet belangrijker dan de weergavekwaliteit van de weergever
zelf. Om dat toe te lichten, zullen we enkele begrippen uit de (zaal)akoestiek verduidelijken.
Nagalmtijd
Bij de geluidsweergave in een gesloten ruimte met reflecterende
wanden, kunnen we onderscheid maken tussen:
— het direct uitgestraald geluid
— het indirect uitgestraald geluid
— de nagalm
In figuur 8.1 wordt dit duidelijk gemaakt. De puntvormige geluidsbron S zendt een geluidsgolf uit, die eerst
de waarnemer bereikt, en korte tijd later de kamerwanden en het (niet getekende plafond). Daar wordt het
geluid gereflecteerd, waarna het opnieuw de waarnemer bereikt.
Bij elke reflectie wordt er geluidsenergie geabsorbeerd. Naarmate het geluid zich verder uitbreidt en het
aantal reflecties en de absorptie toeneemt, neemt de energiedichtheid van het geluidsveld in de kamer
exponentieel toe, om uiteindelijk een constante waarde te bereiken.
De grootte hiervan wordt uiteindelijk bepaald door de inhoud van de kamer en de mate van geluidsabsorptie
(de absorptiecoëfficiënt).
De tijd waarin de gemiddelde energiedichtheid in een kamer, uitgaande van een gelijkmatig geluidsveld, tot
60 dB afneemt, wordt de nagalmtijd genoemd.
Volgens de wet van Sabine volgt de nagalmtijd bij lage absorptie uit de formule
T= 0,16 V/ (a·A).
waarbij:
T = nagalmtijd in s
V = kamerinhoud (m3)
a = absorptiecoëfficiënt
A = totaal oppervlak van wanden, vloer en plafond (m2)

Figuur 8.1. Uitbreiding van het door een puntbron afgestraald geluid in de ruimte.
Uit de formule van Sabine blijkt dat de nagalmtijd toeneemt, naarmate de kamer groter is en de
absorptiecoëfficiënt kleiner.
De nagalmtijd in een kamer hangt ook af van de frequentie van het geluid omdat verschillende materialen een
sterk selectieve absorptie vertonen voor bepaalde frequenties, zie figuur 8.2. Hoe groter de nagalmtijd, des te
meer wordt het directe geluid door deze effecten
versterkt. Voor spraak, zang en muziek is dit
bevorderlijk.
Bepaalde maximale waarden mogen echter niet
worden overschreden, om te voorkomen dat de
verstaanbaarheid van spraak de doorzichtigheid
(transparantie) van muziek verloren gaat.
De optimale nagalmtijd is voor spraak ongeveer 1,2
sec. en voor muziek (in een concertzaal) ongeveer
2 sec.
In een normale huiskamer is voor het
frequentiebereik van 40 Hz tot 8 kHz een
nagalmtijd van 0,35 sec. optimaal.
Figuur 8.2. Geluidsabsorptie van diverse
materialen.

Galmstraal
In figuur 8.1 is de geluidsbron puntvormig verondersteld, dus het geluid wordt naar alle richtingen
afgestraald. Omdat de geluidsgolven zich vanaf de bron bolvormig voortplanten, is de geluidsdruk om
gekeerd evenredig met de afstand tot die bron. Dus bij een verdubbeling van de afstand bedraagt de
geluidsdruk nog maar de helft, en op drievoudige afstand nog maar een derde van de oorspronkelijke waarde.
Hoe verder we ons vanaf de geluidsbron verwijderen, des te meer komen we in het gebied van het
gereflecteerde, diffuse geluidsveld.
De afstand waarbij het directe en indirect (gereflecteerd) geluid even sterk zijn noemen we de galmstraal.
Deze kan worden bepaald met behulp van de formule:
rH=0,057 (V/T)
waarbij:
rH = galmstraal (m)
V = inhoud van de ruimte (m3) T = nagalmtijd (s)
Voor een huiskamer met V = 50 m3 en T = 0,5 s is de galmstraal 0,6 m.
Wanneer we verder dan de galmstraal van de geluidsbron verwijderd zijn, horen we het indirecte geluid,
ongeacht de plaats in de huiskamer.
Wet van het eerste golffront
Bij de geluidsweergave kan ten gevolge van reflecties tegen wanden, of omdat meerdere luidsprekers worden
gebruikt die hetzelfde signaal uitstralen, ter plaatse van ons, een tijd- en faseverschil ontstaan. Zolang het
tijdsverschil kleiner blijft dan ongeveer 30 ms, wordt de vertraagd afstralende bron niet als zodanig
waargenomen. Het vertraagde geluid versnelt met het onvertraagde geluid (het directe geluid) en draagt bij
tot een verhoging van de geluidsdruk. De geluidsbron wordt dan al bij de allereerste waarneming correct
geplaatst, zelfs wanneer het niveau van het vertraagde geluid tot 10 dB hoger is.
Dit effect wordt de wet van het eerste golffront genoemd, of ook wel het precedence-effect.
Wanneer het vertraagde geluid zeer veel luider is, of later dan na 30 ms bij de waarnemer aankomt, ontstaat
eerst een vermenging van het geluid en later een echo.
Repeterende echo’s
Repeterende echo’s komen tot stand tussen parallelle reflecterende oppervlakten, bijvoorbeeld tussen twee
wanden of tussen vloer en plafond.
Wanneer luidspreker en luisteraar zich midden tussen twee parallelle reflecterende wanden bevinden, wordt
elke geluidsimpuls herhaald in het ritme van de looptijd van de puls tussen deze vlakken (tweemaal de halve
tijd).
Indien luidspreker en luisteraar zich in de buurt van een van deze vlakken bevinden, ontstaat een periodieke
geluidsimpuls met een tussentijd ter waarde van de dubbele looptijd tussen de wanden. Ons oor is bijzonder
gevoelig voor alle soorten periodieke geluiden. Wanneer de herhalingstijd van periodiek optredende reflecties
tussen de 20 en 200 ms ligt (herhalingsfrequentie 50... 5 Hz), ontstaat een rauwe geluidsindruk.
Bij herhalingstijden boven 200 ms (herhalingsfrequentie onder 5 Hz), worden de geluidsimpulsen als echte
repeterende echo’s waargenomen. Deze uitermate storende effecten kunnen worden voorkomen, wanneer
reflecterende wanden niet exact parallel lopen, maar onder een kleine hoek (ongeveer 10 graden). Dergelijke
maatregelen kunnen in professionele studio’s relatief eenvoudig worden genomen, maar in de meeste
woonkamers zal dit niet mogelijk zijn. In dat geval moeten we onze toevlucht nemen tot kunstmatige
demping.
Resonanties
Hiermee bedoelen we in principe dezelfde resonanties als die in een luidsprekerbox optreden. Tussen twee
tegenoverliggende parallelle wanden van een kamer treden staande golven op, wanneer de afstand een halve
golflengte of een veelvoud daarvan bedraagt. Deze resonanties leiden tot specifieke pieken en dalen van de
geluidsdruk en dus tot een slecht impulsgedrag.
In figuur 8.3 zijn de resonanties die optreden in een ruimte van 5 x 4 x 3 in weergegeven.

Figuur 8.3. Resonantiefrequenties in een woonkamer van 5 x 4 x 3 meter.
Staande golven treden niet alleen op tussen twee tegenover liggende wanden, maar ook tussen vloer en
plafond en in diagonale richting.
Door architectonische maatregelen en kunstmatige demping moeten resonantieverschijnselen zo goed
mogelijk worden onderdrukt. In akoestisch goede ruimten zijn de resonantiefrequenties gelijkmatig over het
gehele audio spectrum verdeeld, zie figuur 8.4. De afzonderlijke resonanties worden binnen dat spectrum dan
zo veel mogelijk in gelijke mate gedempt.
Geluidsabsorptie
Een akoestisch gunstige kamer heeft een vorm die van het gebruikelijke schoenendoosmodel afwijkt.
In de doorsnee woonkamer kan de akoestiek alleen maar verbeterd worden door op geschikte plaatsen (tegen
de wanden en het plafond) geluidsabsorberende materialen of constructies aan te brengen. Diverse typen en
uitvoeringen komen voor dit doel in aanmerking.
Alle poreuze materialen zoals textiel, glaswol en mineraalwol vertonen voor verschillende audiofrequenties
een sterk selectief absorptiegedrag, zie figuur 8.2.
De absorptie berust op de stromingsweerstand ten gevolge van de poreusheid van deze stoffen. De
geluidsenergie wordt bij doorstroming in de poriën, als gevolg van de wrijvingsweerstand omgezet in
warmte. Slechts een deel van de opvallende geluidsenergie dringt tot in het materiaal door, omdat op het
grensvlak van lucht en poreuze stof reflectie optreedt.
Reflecties aan .het oppervlak kunnen worden voorkomen door het aanbrengen van poreuze uitsteeksels op het
oppervlak, met een lengte die gelijk is aan de halve golflengte. Dankzij de geleidelijke overgang van lucht
naar absorberend materiaal wordt de opvallende geluidsenergie dan vrijwel volledig geabsorbeerd.
In figuur 8.5 is dit principe weergegeven in een akoestische meetruimte.
Een mogelijkheid om geluid binnen een bepaalde frequentieband selectief te absorberen, is om gebruik te
maken van trillende panelen. Zo’n paneel bestaat uit een plaat hout, die voor een vaste wand is gemonteerd,
zie figuur 8.6.
Het luchtkussen tussen paneel en wand werkt als een veer, die samen met de massa van het paneel een
trillingssysteem vormt. Een geluidsgolf die bij de plaat aankomt, zet deze aan tot gedwongen trillingen.
Maximale absorptie van geluidsenergie vindt plaats bij de resonantiefrequentie van het systeem. Deze kan
met behulp van de volgende formule worden berekend:
f = K / V (M · d)
waarbij:
f = resonantiefrequentie (Hz)
K = constante (ongeveer 190)
M = de massa per oppervlakte-eenheid (gr/cm2)
d = de dikte van het luchtkussen (cm)
Door de juiste keuze van de dikte van de plaat en van het luchtkussen, kan de resonantiefrequentie van de
absorbeerplaat aan de eisen worden aangepast. Gewoonlijk ligt f tussen 40 en 450 Hz.
Wanneer we een poreuze absorber tussen de plaat en de muur aanbrengen, kunnen de trillingen van de plaat
absorber extra gedempt worden. Een van de manieren hiervoor is het aanbrengen van zachtboard tegen de
achterzijde van de hardhouten plaat.
De resonantiefrequentie, dus het gebied waar het geluid relatief wordt geabsorbeerd kan ook in dit geval door
een juiste keuze van soort en afmetingen van het dempings materiaal naar beneden verschoven worden.
De bandbreedte waarbinnen absorptie plaatsvindt, kan vergroot w6rden door het oppervlak van de muur
achter de panelen zo ruw mogelijk te maken. Zachtboard platen geven een tamelijk gelijkmatige absorptie

Figuur 8.4. Diagrammen voor het aantal ruimteresonanties per tertsband.
over het gebied van hoorbare frequenties. De hoge frequenties worden gedempt door de poriën in het
materiaal, lagere frequenties door de eigenlijke plaat absorber.
Wanneer de hoger frequenties juist niet verzwakt moeten worden, moeten we de poriën van het zachtboard
dicht smeren. Hierdoor wordt de demping van lage frequenties niet beïnvloed.
De meest effectieve selectieve geluidsabsorptie kunnen we verkrijgen met behulp van Helmholtzresonatoren, die op een geschikte plaats in de kamer, bijvoorbeeld tegen een wand worden aangebracht. In
principe bestaat zo’n resonator uit een stuk gaatjesboard, dat voor een (harde) muur wordt geplaatst, zie
figuur 8.7.
De Helmholtz-resonator staat ook wel bekend als trillende luchtholte. Net als bij de plaat absorber werkt het
luchtkussen tussen plaat en muur als een veer. De trillende massa bestaat nu echter uit de luchtmassa in de

Figuur 8.5. Een akoestisch dode testruimte voor het onderzoek aan onder meer luidsprekers.

Figuur 8.6. Het principe van trillende panelen

Figuur 8.7. Trillende luchtholten (Helmholz-resonator).

cilindrische gaten en het meetrillende medium. De resonatoren worden gedempt door de stromingsweerstand
in de gaten.
De resonantiefrequentie wordt bepaald door het aantal en de afmetingen van de gaatjes, en door de dikte van
het luchtkussen. Vaak wordt de ruimte tussen plaat en de muur gedeeltelijk met glaswol of steenwol
opgevuld, waardoor de demping groter wordt en de absorptiecurve verbreed wordt.
In figuur 8.8 zijn de karakteristieke absorptiecurven voor Helmholtz-plaatresonatoren (plaat absorbers) en
poreuze absorbers weergegeven.
Er bestaan talloze combinaties van verschillende soorten absorbers. Meer en uitgebreidere informatie kunt u
vinden in de (vak)literatuur over (ruimte)akoestiek.

Figuur 8.8. Karakteristieken van verschillende absorbers.

8.2 De opstelling van de elektrostaat in de luisterruimte
De positie van een luidspreker in de luisterruimte is van grote invloed op de geluidsweergave. Bij een
elektrodynamische luidspreker, die immers bij lage frequenties (onder 500 Hz) als een puntbron werkt, wordt
de geluidsdruk bij lage frequenties vaak hoger bij opstelling in de huiskamer. De afstand van de box tot
vloeren en wanden is hierbij van groot belang.
In figuur 8.9 is weergegeven hoe de geluidsdruk afhangt van de afstand tot de vloer.De grootste versterking
van de geluidsdruk (tot + 3 dB ) wordt verkregen wanneer de box zo dicht mogelijk bij op of de vloer staat.
Hoe hoger de box wordt opgesteld, des te kleiner de versterking van de lage tonen, zie figuur 8.10. Hetzelfde
gebeurt wanneer de box dicht bij de wanden wordt opgesteld. Indien de afstand tot een wand kleiner is dan
ongeveer een kwart van de golflengte, neemt bij lage frequenties de geluidsdruk met maximaal 3 dB toe, zie
figuur 8.11.
Bij lage frequenties, beneden 500 Hz, wordt het geluid door de luidspreker in alle richtingen (rondom)
uitgestraald. Het tegen de wand achter de box gereflecteerd geluid wordt met gelijke fase opgeteld bij het
recht naar voren afgestraald geluid, waardoor versterking tot stand komt.
Hetzelfde gebeurt wanneer de luidspreker in een gat in de muur wordt opgesteld (figuur 8.12), zodat de muur
en de voorzijde van de box een vlak vormen. Wanneer zich een tweede muur in de directe omgeving bevindt,
wordt de geluidsdruk zelfs maximaal 6 dB hoger.
In een hoek opgesteld kan de geluidsdruk voor lage frequenties met maximaal 9 dB toenemen omdat de box
door drie vlakken wordt omgeven.
De ESL is in tegenstelling tot de dynamische weergever ook bij lage frequenties een

Figuur 8.9. Invloed van de afstand tussen luidspreker en vloer op de geluidsdruk.

Figuur 8.10. Bij lage frequenties is de geluidsafstraling bolvormig,
bij hogere frequenties half- bolvormig.
zuivere dipoolstraler. Dat wil zeggen dat zowel de voorzijde als de
achterzijde van de weergever geluid uitstralen.
Ben tweede verschil met de dynamische weergever is dat, als een
ESL een rechthoekige langwerpige vorm heeft, wat meestal het
geval is, deze het karakter heeft van een lijnbron. Het opstellen van
een ESL stelt door het dipool- en lijnbron- karakter dan ook andere
eisen aan de opstelling.
In verband met het bereiken van een goede balans tussen het direct
uitgestraald geluid en het door de achterzijde uitgestraald en
gereflecteerd geluid moeten sommige ESL’s op ruime afstand van
de muur worden geplaatst (ca. 1... 1½ m).
Het dipool- karakter biedt echter ook voordelen. Bij een juiste
opstelling biedt het tegen de achtergrond gereflecteerde geluid een
positieve bijdrage aan het ruimtelijk muziekbeeld, waarbij de
plaatsing van elementen binnen het muziekbeeld verbetert. De
zelfbouw ESL’s in dit boek kunnen beter bij plaatsing tegen de
wand of in een hoek aan de achterkant van het membraan iets
gedempt worden. Dit kan eenvoudig gebeuren door het
luidsprekerdoek aan de voorkant te verwijderen en aan de
achterkant niet. Deze lichte demping is vaak afdoende.

Figuur 8.11. Invloed van de afstand van een luidspreker tot de muur.

Figuur 8.12. De invloed van het inbouwen van een luidspreker in de muur.

Is meer demping nodig, dan kan men de achterkant van het membraan dempen met een oude wollen deken of
een rol BAF.
De plaatsing van de (full-range) ESL is qua laagweergave even kritisch als die van een elektrodynamische
weergever. Voor de opstelling van een elektrostaat gelden qua laagweergave dezelfde eisen als die aan de
dynamische weergever worden gesteld, dus opstelling nabij wanden levert versterking op van de lage
frequenties. Voor de laagweergave zijn er dus optimale afstanden tot wanden en hoeken.

8.3 Luistertest
De beoordeling van een zelf gebouwde of aan te schaffen elektrostaat dient bij voorkeur in de eigen
luisterruimte plaats te vinden. Daarbij kan het beste gebruik worden gemaakt van de bestaande installatie.
Bij de beoordeling kan gebruik gemaakt worden van een aantal criteria zoals:
• Natuurlijkheid. Een volkomen natuurgetrouwe weergave laat geen verschil horen tussen het originele
geluid en de reproductie daarvan.
• Homogeniteit. De stabiliteit van het geluidsbeeld. Er vinden bij orkestweergave of koorweergave geen
verschuivingen plaats van de afzonderlijke geluidsbronnen binnen het geluidsbeeld.
• Fasegedrag. De mate waarin de lage en hoge tonen in de tijd gezien ten opzichte van elkaar zijn
verschoven. Klinkt de weergave natuurlijk zonder overdreven scherpe s- en t- klanken?
• Resolutie. Het oplossend vermogen. Zijn bij de weergave van een koor of orkest de afzonderlijke
instrumenten of stemmen goed waar te nemen?
• Transiënt- weergave. Weergave van impulsen. Klinken slagwerk en snaarinstrumenten levendig en helder,
zonder dat er sprake is van na- ijling?
• Spreiding. De horizontale spreiding van met name hogere frequenties. De hoge tonen moeten over een
redelijk grote hoek worden uitgestraald en niet alleen recht naar voren.
• Hoge tonen. Hoge tonen dienen helder en transparant te klinken zonder overdreven scherpte.
• Lage tonen. Lage frequenties, slagwerk en orgel bijvoorbeeld, dienen zonder boembas en met voldoende
geluidsdruk te worden weergegeven.
Om de weergever te beoordelen zijn er in de handel uitstekende test- cd’s verkrijgbaar, die zeer geschikt zijn
voor de beoordeling van elektrostaten.
Hier volgen drie titels:
• Chessky Records, zie figuur 8.13
• Jazz Sampler and Audiophilic Compact Disk Volume 1 Chesky JD 37, speelduur 61.19 mm.
• Audio Stax, zie figuur 8.14
The Test
Audio Stax AX CD 92001, speelduur 53.18 min.
• Denon 91, zie figuur 8.15 “Digital Sound of the Future” Denon GES-9150, speelduur 70.47 mm.
Figuur 8.13. Testplaat
Chesky Records.
Figuur 8.15.
Testplaat Denon.
Figuur 8.14.
Testplaat Stax.

9 Elektrostaten voor zelfbouw
In de voorgaande hoofdstukken zijn de werking, het ontwerp en de constructie van ESL-weergevers
behandeld.
Het is natuurlijk mogelijk om vanuit de theorie rond de ESL en de constructie handleidingen zelf een
ESL te ontwerpen en te bouwen. Dit vereist natuurlijk wel het nodige inzicht en vaardigheid. Een andere
mogelijkheid is om een ESL-weergever te bouwen op basis van de bouwontwerpen uit dit hoofdstuk.
In dit hoofdstuk worden drie ESL-ontwerpen besproken: twee full-range ESL’s, de Electrostatic ESL
240 en de Electrostatic ESL 175, en een hybride ontwerp, de Electrostatic ESL 150H. Deze ontwerpen
zijn uitgebreid beproefd op geluidskwaliteit en betrouwbaarheid. De geluidskwaliteit van deze
ontwerpen is uitstekend. Voor een fractie van de prijs van een commerciële elektrostaat kunt u dan een
vergelijkbaar systeem bouwen.

9.1

Electrostatic ESL 240

Dit is een full range elektrostaat die is opgebouwd uit drie identieke ESL-plaatelementen. De elementen
worden boven elkaar geplaatst in een resonantievrij frame (figuur 9.1). In dit ontwerp is gebruik gemaakt
van een 1:50 full range audiotrafo en een hoogspanning van 3500 V.
Wat op het eerste gezicht opvalt aan deze
weergever zijn de afmetingen en de strakke,
moderne vormgeving. De afmetingen van de ESL
240 vloeien voort uit de compromisloze opzet.
De totale membraanoppervlakte bedraagt 0,93 m2,
waarvan 2/3 gebruikt is voor de lage frequenties.
Dankzij dit grote oppervlak is de laagweergave
voor huiskamergebruik meer dan voldoende. De
laagweergave is bovendien van zeer goede
kwaliteit, waarbij de afwezigheid van kastkleuring
sterk opvalt.
De drie elementen zijn in de breedte verdeeld in
acht segmenten. De segmentering zorgt ervoor dat
de spreiding van hogere frequenties in het
horizontale vlak zeer goed is. Dus als men zijwaarts
van de ESL luistert zal de hoogweergave
nauwelijks veranderen.
De plaatsing van drie elementen boven elkaar geeft
deze ESL het karakter van een lijnbron. Dit heeft
tot gevolg dat op welke hoogte men ook luistert, de
ESL altijd even luid klinkt. De ESL heeft dus in het
verticale vlak een zeer homogeen geluidsbeeld. De
ESL 240 geeft door het grote membraanoppervlak
een zeer realistische en levensgrote afbeelding van
de muziek.
De maximale onvervormde geluidsdruk van de ESL
240 bedraagt 96 dB. Wil men een hogere
geluidsdruk bereiken, dan is het mogelijk om
meerdere ESL 240’s parallel te schakelen.
Figuur 9.1. De Electrostatic ESL 240, een full-range elektrostaat voor zelfbouw.

Constructie van de elementen
De ESL 240 bestaat uit drie identieke elementen. Een element (figuur 5.2) is
gemaakt uit geperforeerd staalplaat met de afmetingen 64 x 49 cm. Voor drie
elementen zijn 6 platen nodig. Deze kunnen precies uit één geperforeerde staalplaat
van 200 x 100 cm worden geknipt. Voor twee ESL’s zijn dus twee van deze platen
nodig.
Na het knippen, paren en eventueel etsen kunnen de platen gelakt worden. Voor
een uitvoerige beschrijving, zie hoofdstuk 5. De kwaliteit van de laklaag is zeer
belangrijk; daarom worden de platen in totaal acht maal gelakt.
De hoogspanning voor deze ESL bedraagt 3500 V. Daaruit volgt dat bij een goed
uitgevoerd lakproces er normaal gesproken geen problemen te verwachten zijn
rond de isolatie van de platen.
De afstand tussen membraan en statoren is 2,4 mm; hierbij is ook rekening
gehouden met de dikte van de lijmlagen (ca. 0,4 mm). Als afstandsmateriaal
kunnen we plexiglas, PVC, papier of karton gebruiken met een dikte van 2 mm.
De elektrische veldsterkte tussen membraan en statoren bedraagt 1500 volt/mm.
In verband met de minimale belastingsimpedantie dient bij dit ontwerp in serie met
de primaire wikkeling van de audiotrafo een weerstand van 1,5 Ω 9 W geschakeld
te worden (zie figuur 9.2).
De minimale impedantie van deze weergever daalt dan niet onder 3 Ω; dit maakt
het voor de meeste versterkers mogelijk om de ESL 240 zonder problemen aan te
sturen. Ook een LCR-kring (hoofdstuk 4.11) is mogelijk.
Figuur 9.2. Het aansluiten van de ESL-elementen op de audiotrafo en op de
hoogspanningsunit.
Het frame
De behuizing voor de drie elementen bestaat uit een frame dat op een voetplaat is gemonteerd. Zie figuur
9.3. Dit frame bestaat uit een binnenframe en een buitenframe. De drie elementen worden op het
binnenframe bevestigd. Het binnenframe wordt eerst in het buitenframe gelijmd.
Het buitenframe kan naar wens op de voetplaat worden gelijmd, of met bouten afneembaar op de
voetplaat worden bevestigd, waardoor de weergever demontabel blijft.
De voetplaat bestaat uit twee MDF-panelen of twee panelen van spaanplaat met een hoge persing van 18
mm, die op elkaar worden gelijmd.
Op het achterste voetpaneel, dat binnen het buitenframe wordt gelijmd, kunnen we de aansluitingen voor
de audiotrafo en de hoogspanning aanbrengen. Dit laatste in het geval we gebruik willen maken van een
losse behuizing voor de audiotrafo en de hoogspanningsunit.
Het voorste voetpaneel dient bij voorkeur afneembaar te worden uitgevoerd, zodat de aansluitingen van
de audiotrafo en de hoogspanning bereikbaar blijven. We kunnen dit paneel afneembaar maken met
behulp van een scharnier of klittenband.
Als we later luidsprekerdoek willen aanbrengen, dient dit eerst te worden aangebracht op een frame. De
hoeken van dit frame kunnen in verband met de stevigheid van de constructie worden voorzien van
hoekjes, die uit hetzelfde materiaal worden gezaagd.
Voor het frame kan vurenhout worden gebruikt dat een zodanige doorsnede heeft dat het frame vrij blijft
van resonanties.
De behuizing van de audiotrafo en de hoogspanningsunit
De audiotrafo en de hoogspanningsunit kunnen naar wens worden ondergebracht in een losse behuizing
of in een behuizing op de voet van de ESL. Indien we de behuizing aan de achterkant van de voetplaat
plaatsen, dient het frame ca. 10 cm naar voren te worden geplaatst. Aan de zijkant van de behuizing
kunnen we een (neon) controlelampje en een netschakelaar voor de unit plaatsen, en voorts de
aansluitingen voor de audiosignalen uit de versterker.

Figuur 9.3. De bouwtekening van het frame, inclusief het doekframe van de Electrostatic ESL 240.

Figuur 9.3, vervolg. Het doekframe van de ESL 240.

Opstelling
De ESL 240 heeft weliswaar indrukwekkende afmetingen, maar dit hoeft niet te betekenen dat het een
sta in de weg is. Hij kan namelijk door gebruik te maken van een lichte demping van de achterkant van
de elementen dicht tegen de muur worden geplaatst, waardoor hij niet ver ‘de kamer inkomt’. Als
dempingmateriaal kan een oude wollen deken of BAF gebruikt worden. De opstelling is verder niet
kritisch, hij neemt genoegen met een plaatsje dicht tegen de muur. Wel kun je beter de twee ESL’s zo
opstellen dat ze enigszins op de luisterpositie zijn gericht.
Frequentiekarakteristiek en impedantie
De frequentierespons van de ESL 240 loopt recht van ongeveer 70 Hz tot meer dan 20 kHz (figuur 9.4).
De onregelmatigheden in de karakteristiek zijn voornamelijk veroorzaakt door de invloed van de
akoestiek van de luisterruimte. Het bleek bij de meting van de frequentierespons moeilijk te zijn om een
goede meting te krijgen van een weergever van dit formaat in een vrij kleine luisterruimte (6 x 3 m). De
invloed ervan op de meting is dan ook niet te verwaarlozen.
De impedantie karakteristiek is te zien in figuur 9.5. Bij de meting van de impedantie is een weerstand
van 1,5 Ω in serie met de primaire wikkeling van de audiotrafo geschakeld. De minimale impedantie
blijft dan over het gehele frequentiespectrum boven 3 Ω. Dit maakt het voor de meeste versterkers
mogelijk om de ESL 240 zonder problemen aan te sturen. De impedantie karakteristiek laat verder zien
dat voor frequenties beneden 550 Hz de ESL 240 zich als een spoel gedraagt en boven deze frequentie
als een condensator, door de invloed van de zelfinductie van de primaire wikkeling van de audiotrafo,
respectievelijk de capaciteit van de ESL-elementen. Deze vormen samen een parallelresonantiekring,
waarvan het maximum bij 550 Hz ligt.

Figuur 9.4. Frequentiecurve van de Electrostatic ESL 240.
Figuur 9.5. Impedantiecurve van de Electrostatic ESL 240.
Onderdelen en materialen
Hout

Buitenframe
2 vurenhouten balken 66 x 43 mm, lengte 2380 mm
2 vurenhouten balken 66 x 43 mm, lengte 584 mm

Binnenframe
2 vurenhouten balken 43 x 27 mm, lengte 2122 mm
4 vurenhouten balken 43 x 27 mm, lengte 498 mm
Voetplaat

2 x 18 mm dik MDF of spaanplaat 760 x 400 mm
Voetpanelen
2 x 10 mm MDF of spaanplaat 584 x 172 mm

Doekframe
2 vurenhouten balken 30 x 11 mm, lengte 2165 mm
4 vurenhouten balken 30 x 11 mm, lengte 608 mm
1 vurenhouten balk 30 x 11 mm, lengte 200 mm (voor de hoekjes)

Diversen
1 audiotrafo (bijvoorbeeld Amplimo ST 101, step-up ratio 1: 50, 100 VA, 8 Ω, of
K1aré 801 of 802: 1:70 1:50 VA / 8 Ω) (zie besteladressen achterin dit boek)
1 hs-unit 3500 volt (zie hoofdstuk 3.2)
1 weerstand 1,5 Ω 19 W
6 meter Is- kabel (aansluiten statoren)
3 meter dubbel geïsoleerd koperkabel (aansluiten hs- strips)
6 instrumentklemmen (bij een losse behuizing, voor de aansluiting van de audiotrafo
en de hs; anders 2 stuks)
5 meter luidsprekerdoek of hoogtransparante stretchtricot, 70 cm breed.
0,5 meter klittenband
Materiaal voor 6 elementen (= 2 complete weergevers)
2 platen geperforeerd staalplaat 200 x 100 cm
2 liter witte acryllak
2 liter zwarte acryllak
1 liter polyurethaanlak (parketlak)
6 meter gemetalliseerd mylar folie 79 cm breed, zie besteladres achterin dit boek)
afstandsmateriaal (plexiglas, PVC, papier of karton 2 mm dik):
24 stuks 670 x 30 mm
84 stuks 610 x 10 mm
1 bus polyurethaan tweecomponentenlijm, bijvoorbeeld Bison, of 1 kg tweecomponenten epoxylijm
4 tubes montagekit (Bison, niet op waterbasis)
1 rol verpakkingsplakband, 5 cm breed
1 rol zelfklevende aluminium tape, 5 cm breed

9.2 Electrostatic ESL 175
De Electrostatic ESL 175 is een full-range elektrostaat die bestaat uit een ESL-element (module),
ondergebracht in een houten frame, (zie figuur 9.8, 9.9, 9.10 en 9.11). Het ESL 1 75-element is
veelzijdig inzetbaar en kan zowel voor full-range als voor hybride weergave worden ingezet. Het is ook
mogelijk twee ESL 175-modulen te voorzien van een elektrostatische of elektrodynamische subbasweergever.
Technische gegevens
Electrostatic ESL 175
Ontwerp:
Full-range elektrostaat
Behuizing:
Aantal elementen:
Hoogspanning:
Afmetingen:
x d)
Gewicht:
Frequentiebereik:
audiotrafo 1:50
audiotrafo 1:150
Nominale impedantie:
correctie)
Rendement:
een audiotrafo 1:50 [1:150]
Capaciteit tussen membraan en stator:
Externe weerstand (Rv):
Benodigd versterkervermogen:
Geschatte bouwkosten:

E.A.L. Fikier
open frame
1 (1600 x 260 x 80 mm)
7500 V
1840 x 300 x 90 mm (h x b
25 kg
60 Hz... 30 kHz
40 Hz... 20 kHz
4 Ω (na impedantie82 [88] dB (1 W/1 m) bij
ca. 1,35 nF.
120 MΩ
bij 7500 V hoogspanning
minimaal 40 W
circa f 400,— per stuk.

Wat in eerste instantie opvalt aan deze
weergever is het slanke uiterlijk en de strakke
vormgeving. De totale membraanoppervlakte
is 0,225 m2, waarbij het volledige oppervlak
gebruikt wordt voor de weergave van het
volledige audio spectrum. De laagweergave
van de ESL 175 is zeker voor een weergever
met dit membraanoppervlak goed te noemen.
Met name de afwezigheid van (kast)kleuring
en de doorzichtigheid van de laagweergave
zijn hierbij opvallend. Het ESL 175-element
heeft een langwerpige vorm, waarbij de lengte
van het membraan ongeveer 10 maal zo groot is als de breedte (150 x 15 cm). Het
element heeft daardoor een goede weergave van lage frequenties en het karakter
van een lijnbron. De verticale afstraling van het
geluid verloopt dankzij het lijnbron karakter
Figuur 9.8. De Electrostatic
zeer homogeen. De spreiding van hogere
ESL 175.
frequenties in het horizontale vlak is dankzij de
toepassing van een raster, (dat voor hogere frequenties als akoestische lens
fungeert, waardoor hogere frequenties meer
gespreid worden afgestraald) zeker goed te
Figuur 9.9. De Electrostatic
noemen. Elektrische segmentatie van de statoren
ESL 175 in zij- aanzicht.

is dan ook niet nodig. De ESL 175 full-range heeft een transparant weergave karakter. Dit is met name te
danken aan de hoge akoestische transparantie van het als stator gebruikte raster. De plaatsing binnen het
stereobeeld van de afzonderlijke stemmen en instrumenten is zeer goed; daarbij blijven deze
afzonderlijke geluidsbronnen stabiel op hun plaats binnen het stereobeeld.
Het rendement van deze weergever is dankzij de uitstekende isolatie van de stator, (waarvoor geïsoleerd
koperdraad is gebruikt) veel hoger dan dat van ESL-plaatelementen. Bij een hoogspanning van 7500 V
en een full-range audiotrafo met een step-up ratio van 1:50 is het rendement circa 82 dB (1 W/ 1m).
Voor de weergave van hetzelfde frequentiebereik is in vergelijking tot een ESL-plaatelement maar 25 %
van het membraanoppervlak nodig. Met een audiotrafo 1:150 stijgt het rendement met 6 dB naar 88 dB
(1 W/1 m). Voor een hoog rendement heeft men dus naast een hoge polarisatiespanning (7500 V) ook een hoge step-up ratio nodig, bijvoorbeeld 1:150.
De maximale onvervormde geluidsdruk van de ESL 175 bedraagt ca. 94 dB bij
1:50 en ca. 98 dB bij een 1:150- audiotrafo. Wil men een nog hogere
geluidsdruk bereiken dan is het mogelijk om meerdere ESL 175-modulen
parallel te schakelen.
De ESL 175-module kan ook in een hybride systeem worden ingezet, (ESL
175H, zie hoofdstuk 9.3). Hij kan ook worden toegepast in een satelliet/centraal
dynamisch subwoofer systeem, (ESL 175DSW, Dynamic SubWoofer). Twee
ESL 175-modulen fungeren daarbij als satellieten, waaraan dan een centrale
sub-basweergever wordt toegevoegd, die via een actief filter en een extra
versterker wordt aangestuurd. Afhankelijk van de eisen aan de laagweergave
kan dan uit verschillende dynamische subwoofers worden gekozen, zie
hoofdstuk 11). Tenslotte is de ESL 175 module ook inzetbaar als
elektrostatische subwoofer, (ESL 1 75ESW, Electrostatic SubWoofer). Om een
redelijk hoge geluidsdruk bij lage frequenties te bereiken, moet dan het totale
membraanoppervlak aanzienlijk worden vergroot. Men kan daarbij kiezen voor
een of meer ESL-modulen per kanaal of een centrale elektrostatische
subwoofer. Een centrale elektrostatische subwoofer is daarbij de meest
eenvoudige oplossing. Met behulp van een actief filter (bijvoorbeeld actief
filter 1, 2 of 3, zie hoofdstuk 10), kan men het stereosignaal omzetten in een
mono signaal, dat vervolgens toegevoerd wordt aan een versterker. Deze versterker stuurt een 1: 150-trafo aan die het signaal overdraagt aan twee of meer
ESL-modulen. De geluidsdruk bij lage frequenties is uiteraard afhankelijk van
het aantal modulen.
Figuur 9.10. De Electrostatic ESL 175 zonder doekfront.
Constructie van het ESL 175-element (module)
Het element is opgebouwd uit twee identieke framehelften, die ieder weer uit twee lagen bestaan (figuur
9.12). Voor een uitgebreide beschrijving over het vervaardigen van ESL-rasterelementen wordt
verwezen naar hoofdstuk 6. Het materiaal dat hierbij gebruikt wordt is geplastificeerd spaanplaat met een
dikte van 18 mm. De twee lagen die een framehelft vormen worden met montagekit op elkaar gelijmd,
waarbij deel A op deel B gelijmd wordt, In het open gedeelte van het frame worden vervolgens de pvc tussenstukken gelijmd (figuur 9.13). Deze tussenstukken worden uit elektrapijp gezaagd.
Nadat beide framehelften zijn vervaardigd, spannen en lijmen we hierop de koperdraad met pvc- mantel.
De draad wordt over de reeds aangebrachte spijkers gespannen. De spijkers zijn aangebracht volgens een
vast rasterpatroon, waarbij de hart afstand tussen twee spijkers 8 mm bedraagt. De spijkers zelf dienen
een platte kop te hebben en een diameter van 2 mm.
Vervolgens brengen we de afstandsstukken aan op de binnenkant van de framehelften (figuur 9.14). De
afstandsstukken die in de lengterichting van het frame worden aangebracht dienen een dikte te hebben
van 4 mm. De afstandsstukken voor de breedterichting van het frame dienen een dikte te hebben van 2
mm. De afstand tussen membraan en stator is bij de toepassing van 4 mm dik afstandsmateriaal (in de
lengterichting) circa 2,7 mm. Hierbij is ook rekening gehouden met de dikte van de lijmlagen (circa 0,4
mm). Als afstandsmateriaal kunnen we plexiglas, PVC of triplex gebruiken met een dikte van 4 mm.
Voor de elektrische aansluitingen van het ESL-element wordt verwezen naar hoofdstuk 4.10.

Figuur 9.12. De opbouw van een ESL- framehelft.
De bouw van het frame
De behuizing bestaat uit een frame dat op een voetplaat is gemonteerd (figuur 9.15). Dit frame bestaat uit
houten panelen uit MDF of spaanplaat met een hoge persing en met een dikte van 18 mm. Het frame kan
naar wens op de voetplaat worden gelijmd, of met bouten op. de voetplaat worden gemonteerd.
De voetplaat bestaat uit twee MDF-panelen of twee panelen van spaanplaat met een hoge persing, die op
elkaar worden gelijmd. Op het achterste voetpaneel, dat in de kleine tussenruimte binnen het frame
wordt gelijmd, kunnen we de aansluitingen voor de audiotrafo en de hoogspanning aanbrengen. Dit
laatste uiteraard als we gebruik maken van een losse behuizing voor de audiotrafo en de
hoogspanningsunit.

Figuur 9.13. De bevestiging van de
pvc- tussenstukken in het frame.

Figuur 9.14. De montage van de
afstandsstukken.

Als we later luidsprekerdoek willen aanbrengen, dient dit eerst te worden aangebracht op een frame. De
hoeken van dit frame kunnen in verband met de stevigheid van de constructie worden voorzien van
hoekjes, die uit hetzelfde materiaal worden gezaagd.

De behuizing van de audiotrafo en de hoogspanningsunit
De audiotrafo en de hoogspanningsunit kunnen naar wens worden ondergebracht in een losse behuizing,
of in een behuizing op de voetplaat van de ESL. Indien we de behuizing aan de achterkant van de
voetplaat plaatsen, dient het frame 3 cm naar voren te worden geplaatst. Aan de achterkant van de
behuizing kunnen we een (neon)controlelampje en een netschakelaar voor de unit plaatsen, en verder de
aansluitingen voor de versterker.
Figuur 9.15. Het frame van de ESL 175.
De opstelling
De ESL 175 kan door gebruik te maken van een lichte demping van de achterkant van het membraan
(zie hoofdstuk 8) dicht tegen de muur of in een hoek worden geplaatst. De opstelling is verder niet
kritisch, hij neemt genoegen met een plaatsje tegen de muur of in een hoek. Wel is het aan te bevelen om
twee ESL’s zo op te stellen dat ze enigszins op de luisterpositie zijn gericht.
Frequentiekarakteristiek en impedantie
De frequentierespons van de ESL 175 loopt recht van 40... 60 Hz tot meer dan 20 kHz. Een en ander is
mede afhankelijk van de gebruikte audiotrafo. Bij het gebruik van een 1:50-audiotrafo, bijvoorbeeld de
Amplimo ST 101, is het frequentiebereik 60 Hz.. .20 kHz (figuur 9.16). Gebruikt men een 1:150audiotrafo, bijvoorbeeld de Amplimo ST 150, dan wordt het frequentiebereik 40 Hz.. .20 kHz (figuur
9.17). Bij een 1:150-audiotrafo stijgt niet alleen het rendement, ook het frequentiebereik loopt dan verder
naar beneden door.
De impedantie karakteristiek is te zien in de figuren 9.18 en 9.19, voor transformatieverhoudingen 1:50
en 1:150. We zien dat de impedantie bij 20 kHz laag is met 3,1 Ω respectievelijk 0,68 Ω. Deze lage
impedanties kunnen gecorrigeerd worden om de versterker niet te zwaar te belasten (zie hoofdstuk 4.11).
Met behulp van een geschikte weerstand of een LCR- kring kunnen deze lage impedanties worden
aangepast, zie de figuren 9.20 en 9.21. Na correctie stijgt de impedantie bij 20 kHz tot een aanvaardbare
waarde, waarmee geen enkele versterker moeite zal hebben.

Figuur 9.16. Frequentiecurve van de ESL 175. Audiotrafo 1:50.
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Figuur 9.17. Frequentiecurve van de ESL 175. Audiotrafo 1:150.
De impedantie metingen laten zien dat voor lage frequenties de ESL 175 zich inductief gedraagt en bij
hogere frequenties capacitief. Dit wordt veroorzaakt door de invloeden van de primaire wikkeling van de
audiotrafo en de (getransformeerde) capacitieve impedantie van het ESL-element.

Het is aan te bevelen om de impedantie van een (eigen ontwerp) zelfbouw ESL te meten (zie hoofdstuk
4.11). Men kan zo op eenvoudige wijze vaststellen welke belasting de ESL voor de versterker vormt.
Eventueel kan men impedantie correctie toepassen om de ESL beter aanstuurbaar te maken voor de
versterker.
De ESL 175 is een weergever met een uitzonderlijk goede geluidskwaliteit, met als meeste opvallende
kenmerken de afwezigheid van kleuring en het buitengewoon transparante karakter van de weergave.

Figuur 9.18. Impedantiecurve van de ESL 175. Ongecorrigeerd en audiotrafo 1:50.

Figuur 9.19. Impedantiecurve van de ESL 175. Ongecorrigeerd en audiotrafo 1:150.

Figuur 9.20. Impedantiecurve van de ESL 175. Gecorrigeerd en audiotrafo 1:50.

Figuur 9.21. Impedantiecurve van de ESL 175. Gecorrigeerd en audiotrafo 1: 150.

Onderdelen en materialen
Hout:
Frame:
MDF of spaanplaat 18 mm:
2 stroken 1804 x 90 mm
3 stroken 264 x 90 mm
MDF of spaanplaat 10 mm:
1 strook264x 130 mm
2 stroken 264 x 70 mm
Voetplaat:
MDF of spaanplaat 18 mm:
2 panelen 350 x 250 mm
Doekframe (voor):
Vurenhout 35 X 11 mm:
2 latten 1810 mm
4 latten 230 mm
1 lat 200 mm (voor de hoekjes)
Doekframe (achter):
Vurenhout 35 X 11 mm:
2 latten 1660 mm
4 latten 230 mm
1 lat 200 mm (voor de hoekjes)
ESL 175: element (per element)
Hout:
Geplastificeerd spaanplaat 18 mm:
4 stroken 1600 x 50 mm
4 stroken 1500 x 50 mm
4stroken 260 x 50 mm
4 stroken 160 x 50 mm
Afstandsmateriaal:
pvc- plaat, plexiglas of triplex 4 mm:
4 stroken 1600 x 40 mm
pvc- plaat, plexiglas of triplex 2 mm:
4stroken 180x40mm
Tussenstukken:
pvc- elektrapijp 16 mm:
24 stukken 160 mm
Diversen (per element):
Audiotrafo, bijvoorbeeld Amplimo ST 101 (1:50); Amplimo ST 150 (1:150); Klaré
801 of 802 (1:70) (zie de besteladressen achter in dit boek)
Hoogspanningsunit 7500 V (zie hoofdstuk 3.2)
1 externe weerstand 120 MΩ bijvoorbeeld 12 weerstanden van 10 MΩ 0,25 W in serie
2 rollen van 100 meter pvc- montagesnoer (0,75 mm2 met 24 aders van 0,2 mm en met
een buitendiameter van 1,66 mm)
120 spijkertjes met platte kop, dikte 2 mm
3 meter aansluitdraad (voor de statoren)
2 meter dubbel geïsoleerd draad (voor de hoogspanning)
6 instrumentklemmen (bij een losse behuizing, anders 2 stuks)
3 meter luidsprekerdoek of hoogtransparante stretchtricot (70 cm breed)
0,5 meter klittenband
6 meter gemetalliseerd mylar folie, 79 cm breed, zie besteladres achter in dit boek
1 bus polyurethaan tweecomponentenlijm, bijvoorbeeld Bison, of 1 kg tweecomponenten epoxylijm
2 tubes montagekit, bijvoorbeeld Bison (niet op waterbasis)
1 tube één-component polyurethaan lijm (voor het lijmen van de tussenstukken in het
open gedeelte van het frame)

1 rol verpakkingsplakband 5 cm breed
1 rol zelfklevende aluminiumfolie 5 cm breed
1 busje grafiet

9.3 Electrostatic ESL 150H
De Electrostatic ESL 150H is een weergever die een uitstekende geluidskwaliteit combineert met een
modern uiterlijk, Bij deze weergever wordt het midden/hoog weergegeven door een ESL-module en de
lage frequenties door een dynamische weergever (figuren 9.22, 9.23 en 9.24).
De ESL-module bestaat uit de ESL 150, opgebouwd uit vier ESL-rasterelementen. De vier elementen
hebben een gezamenlijke membraanoppervlakte van 0,16 m2. Een audiotrafo met een
transformatieverhouding 1:50, in combinatie met een hoogspanningsunit die een spanning levert van
3500 V, zorgt voor de aansturing van deze vier elementen (figuur 9.25 en 9.26).

Figuur 9.22. ESL 150H.
zijaanzicht.

Figuur 9.23. ESL 150H, zonder doek

Figuur 9.24. ESL 150H,

Omdat de ESL 150 is ontworpen om toegepast te worden in een hybride systeem, geeft hij een veel
kleiner frequentiegebied weer dan een breedband-ESL (zie figuur 9.27). Dit frequentiegebied loopt van
ca. 150 Hz tot 20 kHz. Daardoor is de maximale membraanuitslag beperkt en kan de afstand van
membraan tot stator ook kleiner worden. Door de hoge polarisatiespanning (3500 V) en de geringe
afstand van membraan tot stator (1,3 mm) ligt het rendement op een hoog niveau en wel 91 dB (1 W/ 1
m) (zie figuur 9.28).
De laagweergave bij dit hybride systeem wordt toevertrouwd aan de Davis-weergever die in hoofdstuk
11 is beschreven. Deze dynamische weergever paart een ver doorlopende laagweergave aan een
uitstekende geluidskwaliteit, en is daarmee een goede partner voor de ESL 150. Beide weergevers
hebben een vergelijkbaar rendement (91 dB (1 W/1 m), zodat in verband met de nodige filtering en
eenvoud gekozen is voor een passief filter van 6 dB per octaaf. De reden dat voor dit filter is gekozen is
dat het in vergelijking met filters van een hogere orde (12, 18 of 24 dB) het gunstigste faseverloop heeft.
De scheidingsfrequentie van het passieve filter is 450 Hz.
Een actief filter is natuurlijk ook mogelijk, (bijvoorbeeld het actieve 6 dB mono tweeweg filter uit
hoofdstuk 10). De scheidingsfrequentie van dit filter dient dan op circa 450 Hz te worden ingesteld.
De ESL-module en de Davis-weergever zijn natuurlijk ook in andere combinaties inzetbaar. Zo zijn
bijvoorbeeld twee ESL 150-modulen in combinatie met een dynamische of elektrostatische subwoofer
ook toe te passen binnen een satelliet/subwoofer systeem.

Figuur 9.25. ESL 150.

Figuur 9.26. ESL 150, zonder doek

Figuur 9.27. Frequentiecurve van de ESL 150.
De scheidingsfrequentie van een dergelijk systeem dient dan wel ongeveer 200 Hz te bedragen, bij een
filterhelling van bijvoorbeeld 18 of 24 dB per octaaf, omdat de ESL 150 niet geschikt is om lage
frequenties weer te geven. Een geschikt tweeweg actief filter is dan bijvoorbeeld actief filter 8 uit
hoofdstuk 10, dat een scheidingsfrequentie heeft van 200 Hz en een helling van 24 dB per octaaf.
De Davis-weergever kan ook ingezet worden als centrale subwoofer. De frequentierespons van de
Davis-weergever is te zien in figuur 9.29. Het frequentiebereik loopt hierbij recht ±3 dB van ongeveer 35
Hz tot 3 kHz.
De frequentierespons van de ESL 150H is in figuur 9.30 weergegeven. De frequentiekarakteristiek loopt
vrijwel recht binnen ±3 dB van ongeveer 35 Hz tot 20 kHz. Opvallende is dat de spreiding van hogere
frequenties zeer goed is; zelfs op 30 of 45 graden uit de hoofdas blijft de spreiding goed. Deze goede
horizontale spreiding is met name te danken aan de opstelling van de vier ESL-elementen binnen het
frame. Daarbij staan twee elementen onder een kleine hoek (ca. 7 graden) t.o.v. elkaar, waardoor de
spreiding voor met name hogere frequenties verbetert. De verticale spreiding van hogere frequenties is
uitstekend, omdat twee paren elementen daarbij boven elkaar zijn gemonteerd in het frame.
Het uitstekende horizontale en verticale afstralingpatroon zorgt ervoor dat de ESL 150H een zeer
homogeen geluidsbeeld heeft. Op welke plaats in de luisterruimte men zich ook bevindt, de luidspreker
klinkt altijd even helder en duidelijk, zonder dat er sprake is van een verlies aan hoge tonen. De ESL
150H heeft ook een uitzonderlijk transparante weergave; hieraan ligt met name de zeer open structuur
van het raster (stator) ten grondslag.

Het rendement van de ESL 150H is hoog (91 dB); deze weergever komt dan ook al bij een laag
versterkervermogen tot leven. Het voordeel daarbij is met name dat men dan gebruik kan maken van
kwaliteitsversterkers die een betrekkelijk bescheiden vermogen leveren, bijvoorbeeld kleine Klasse A
buizen- of mosfet- versterkers.
Technische gegevens van de ESL 150H
Electrostatic ESL 150H
Ontwerp:
E.A.L. Fikier
Type:
hybride elektrostaat
Behuizing:
open frame (ESL-module); basreflex 53,6 liter (Davis)
Aantal elementen (ESL):
4 (600 x 160 x 40) (h x b x d)
Audiotrafo:
1: 50 full range, bijvoorbeeld Amplimo ST 101; Klaré 801/802 1:70
Hoogspanning:
3500 V
Afmetingen
(ESL 150):
(1486 x 386 x 90) (h x b x d)
Afmetingen
(ESL 150H inclusief Davis): (1980 x 416 x 340) (h x b>< d)
Gewicht:
25 kg
Frequentiebereik (±3 dB):
35 Hz.. .20 kHz
Nominale impedantie:
4Ω
Rendement:
91 dB (1 W/ 1 m)
Capaciteit tussen membraan en stator voor 4 elementen:
2 nF
Externe weerstand:
800 MΩ
Benodigd versterkervermogen: ≥ 20 W
Dynamische weergever:
Davis 20 KLV 8A
Filter:
passief 6 dB per octaaf
Scheidingsfrequentie:
450 Hz
Geschatte bouwkosten:
circa f 800,— per stuk
Figuur 9.28. Technische gegevens ESL 150H.

Figuur 9.29. Frequentiecurve van de Davis-Basweergever.

Figuur 9.30. Frequentiecurve van de ESL 150H.
De constructie van de ESL 150-elementen
De vier ESL 150-elementen zijn opgebouwd uit twee identieke framehelften. Deze framehelften bestaan
uit een enkele laag geplastificeerd spaanplaat met een dikte van 18 mm (figuur 9.31). Voor een
uitgebreide beschrijving over de bouw van ESL-rasterelementen wordt verwezen naar hoofdstuk 6. In
het open gedeelte van het frame worden vervolgens de pvc- tussenstukken gelijmd (figuur 9.32). De
tussenstukken worden gezaagd uit elektrapijp.
Als er in totaal 8 framehelften gemaakt zijn, gaan we verder met het spannen en het lijmen van de litzekoperdraad op de framehelften. De draad wordt bij het spannen over de aangebrachte spijkertjes
gespannen. De spijkers hebben een platte kop en een diameter van 1 mm. De hart afstand tussen twee
spijkers is 5 mm.
Als de draad is opgespannen en gelijmd, brengen we de afstandsstukken aan op de binnenkant van de
framehelften (figuur 9.33), De afstandsstukken die in de lengterichting van het frame worden
aangebracht dienen een dikte te hebben
van 2 mm. De afstandsstukken die in de
breedte van het frame worden
aangebracht dienen 0,8 mm dik te zijn;
deze dienen namelijk over de al
vastgelijmde draad te worden
aangebracht. De afstand van membraan
tot stator is bij de toepassing van 2 mm
dik afstandsmateriaal (in de
lengterichting) circa 1,3 mm (als we ook
rekening houden met de dikte van de
lijmlagen). Als afstandsmateriaal voor de
afstandsstukken die in de lengte van het
element worden aangebracht kunnen we
plexiglas, pvc- plaat of triplex nemen.
Voor de afstandsstukken die in de
breedte van het element worden
aangebracht kunnen we het beste papier
of karton gebruiken, dit in verband met
het feit dat kunststof materialen met deze
dikte vrijwel niet verkrijgbaar zijn. Dit
papier of karton dient dan wel
geïmpregneerd te worden met
bijvoorbeeld polyurethaanlak
(parketlak). De mechanische sterkte van
het aldus behandelde papier of karton
neemt zo aanzienlijk toe, terwijl de
gevoeligheid voor vocht sterk afneemt.
Figuur 9.31.

De opbouw van een ESL-element.

Figuur 9.32. De bevestiging van de pvc-tussenstukken. Figuur 9.33. Het lijmen van de afstandstukken.
In serie met de hs-unit wordt bij de ESL 150H een externe weerstand (Rv) toegepast van 800 MΩ. Deze
weerstand heeft in dit geval niet alleen de functie om de lading tussen membraan en stator constant te
houden, maar zorgt ook voor een verlaging van de polarisatiespanning. De externe weerstand werkt
namelijk samen met de isolatie van de koperdraad en de isolatieweerstand van de lucht tussen membraan
en stator als een spanningsdeler, waardoor de polarisatiespanning tussen membraan en stator afneemt.
Zonder deze externe weerstand zal het membraan niet stabiel functioneren, omdat de krachten die op het
membraan worden uitgeoefend, zelfs zonder signaalspanning, zeer groot zijn. De waarde van 800 MΩ
werd proefondervindelijk bepaald (820 MΩ bij K1aré 801/802). De elektrische aansluitingen van de
module op het passieve filter en de Davis zijn weergeven in figuur 9.34.
De bouw van het frame
De behuizing voor de vier ESL 150-elementen bestaat uit een frame dat op een voetplaat is bevestigd
(figuur 9.35). Dit frame bestaat uit houten panelen van MDF of spaanplaat met een harde persing en een
dikte van 18 mm. Het frame kan uiteraard naar wens vast op de voetplaat worden gelijmd of met bouten
afneembaar op het frame worden bevestigd, waardoor frame en voetplaat demontabel blijven. De
voetplaat bestaat uit twee panelen MDF of spaanplaat met een dikte van 18 mm, die op elkaar
gelijmd worden. Op een voetpaneel dat binnen de kleine tussenruimte van het frame wordt gelijmd,
kunnen we de aansluitingen voor de audiotrafo en de hoogspanning aanbrengen. Dit natuurlijk alleen als
we gebruik maken van een losse behuizing voor de audiotrafo, hs-unit en het wisselfilter. Als we
luidsprekerdoek willen aanbrengen, moet dit eerst aangebracht worden op een frame. De hoeken van dit
frame kunnen in verband met de stevigheid van de constructie het beste worden voorzien van hoekjes,
die uit hetzelfde materiaal worden gezaagd.
Voor de bouw van de behuizing van de Davis-weergever wordt verwezen naar hoofdstuk 11.

De audiotrafo, hs-unit en het filter kunnen naar wens in een losse behuizing worden geplaatst of in een
behuizing op de voet van de ESL 150. Aan de achterkant van de behuizing kunnen we dan een (neon)
controlelampje en een netschakelaar voor de hsunit plaatsen, en verder de aansluitingen voor de
versterker.

Figuur 9.34. Elektrische aansluitingen voor de Electrostatic ESL 150H.

Figuur 9.35. Het frame en het doekfront voor de ESL 150.

Opstelling
De ESL 150 dient in verband met een homogeen geluidsbeeld op enige afstand
(50.. .75 cm) van de wanden te worden geplaatst. Het is ook aan te bevelen om de twee
weergevers zo op te stellen dat deze enigszins op de luisterpositie zijn gericht.
Frequentiekarakteristiek en impedantie
De frequentiekarakteristiek van de ESL 150H loopt recht binnen ±3 dB van 35 Hz tot 20 kHz (figuur
9.30). Het impedantie verloop is weergegeven in figuur 9.36. De minimum impedantie bij 20 kHz is 4,2
Ω, een waarde waar geen enkele versterker moeite mee zal hebben. Impedantie correctie is dan ook niet
nodig. De impedantie-kromme van de Davis is te zien in figuur 9.37; er zijn de twee resonantiepieken,
die horen bij een basreflex-systeem. Het impedantie-minimum, de systeemresonantie, tussen deze
pieken, ligt op 43 Hz.
De impedantie-kromme van de ESL 150-module is weergegeven in figuur 9.38. Daarbij is te zien dat de
impedantie bij 20 kHz erg laag is (1,8 Ω). Dit is van belang als we de ESL 150-module via een actief
filter en een aparte eindversterker willen sturen. Gezien de lage impedantie bij 20 kHz is het dan
noodzakelijk om impedantie-correctie toe te passen. Er kan bijvoorbeeld correctie worden toegepast met
een LCR-kring (zie hoofdstuk 4.11). De impedantie bij 20 kHz stijgt dan na correctie tot 9 Ω.
De ESL 150H is een weergever die de gunstige eigenschappen van de ESL en de dynamische weergever
combineert. Het resultaat is een luidspreker met een bijzonder goede geluidsweergave, waarbij de
homogeniteit van de weergave, de transparantie van het geluidsbeeld en de strakke ver doorlopende
laagweergave sterke punten zijn. Als u besluit dit systeem te bouwen dan krijgt u daarmee een weergever
in huis die een uitmuntende geluidskwaliteit koppelt aan een uitstekende prijs/kwaliteitsverhouding.

Figuur 9.36. Impedantiecurve van de ESL 150H.

Figuur 9.37. Impedantiecurve van de Davis-weergever.

Figuur 9.38. Impedantiecurve van de ESL 150-module.

Figuur 9.39. Impedantiecurve van de ESL 150, met LCR-correctie.
Onderdelen en materialen
Hout
Frame:
MDF of spaanplaat 18 mm:
2 stroken 1452 x 65 mm
4 stroken 350 x 65 mm
MDF of spaanplaat 10 mm:
1 strook 350x 140 mm
8 stroken 80 x 30 mm
Voetplaat:
MDF of spaanplaat 18 mm:
2stukken 4l6 x 34O mm
Doekframe (voor):
Vurenhout 35 X 11 mm:
2 latten 1452 mm
2 latten 316 mm
1 lat 200 mm (voor de hoekjes)
Doekframe (achter):
Vurenhout 35 X 11 mm:
2 latten 1315 mm
2 latten 316 mm
1 lat 200 mm (voor de hoekjes)
ESL 150 (per element):
Geplastificeerd spaanplaat 18 mm:
4 stroken 600 x 40 mm
4 stroken 80 x 40 mm
Afstandsmateriaal:
pvc-plaat, plexiglas of triplex 2 mm:
4 stroken 600 x 30 mm

Papier of karton 0,8 mm:
4 stroken 100 x 30 mm
Tussenstukken (elektrapijp):
14 stukken 80 mm
Behuizing Davis:
MDF of spaanplaat 18 mm:
2 platen 511 x340 mm
2platen 511 x 304mm
3 platen 380 x 304 mm
Gaatjesboard 3 mm:
1 plaat 380 x 304mm
Basreflex pijp: PVC diameter 70 mm; lengte 65 mm
Dempingmateriaal:
BAF, pritex, steenwol of glaswol; 1 m2
Diversen (per weergever):
Audiotrafo, bijvoorbeeld Amplimo ST 101 (1:50); K1aré 801/802 (1:70) (zie de besteladressen achterin
dit boek)
hs-unit 3500 V (zie hoofdstuk 3.2)
1 externe weerstand, bijvoorbeeld 40/41 weerstanden van 20 MΩ / 0,25 W of 0,5 W in
serie
1 haspel met 200 meter PVC- montagesnoer (0,15 mm2 litze- draad met 18 aders van
0,1 mm en een buitendiameter van 1,15 mm)
160 spijkers met een platte kop en een dikte van 1 mm
6 meter aansluitdraad voor de statoren
4 meter dubbel geïsoleerd draad voor de aansluiting van de hoogspanning
6 instrumentklemmen (bij een losse behuizing; anders 2 stuks)
3 meter luidsprekerdoek of hoogtransparante stretchtricot (70 cm breed)
0,5 m klittenband
2 meter gemetalliseerd mylar, 79 cm breed (zie de besteladressen achterin dit boek)
1 luchtspoel 2,7 mH, met een draaddiameter van 1,4 mm en een DC- weerstand van
0,53 Ω (wisselfilter).
1 condensator 43,8 µF MKP, bijvoorbeeld Intertechniek of Chateauroux (wisselfilter)
1 luidspreker Davis 20 KLV 8A
2 meter 2,5 mm2 luidsprekerdraad, voor de bedrading van het wisselfilter en de interne
bedrading in de basreflex behuizing
1 bus polyurethaan tweecomponentenlijm, bijvoorbeeld Bison, of 1 kg tweecomponenten epoxylijm
2 tubes montagekit, bijvoorbeeld Bison (niet op waterbasis)
1 tube ééncomponent polyurethaanlijm, voor het lijmen van de
tussenstukken in het open gedeelte van het frame
1 rol verpakkingsplakband 5 cm breed
1 rol zelfklevende aluminiumfolie 5 cm breed
1 busje grafiet (poeder)

10 Elektrostatische luidsprekers en scheidingsfilters
De meeste full-range elektrostaten hebben voor huiskamergebruik een redelijke tot goede laagweergave. Zo
heeft de QUAD ESL 63 een laagweergave die recht doorloopt tot 50 Hz. Voor huiskamergebruik is dit
meestal voldoende.
De zelfbouw elektrostaten in dit boek hebben een vergelijkbare laagweergave. Toch kan de situatie
ontstaan dat de bezitter van commerciële elektrostaten of een ESL- zelfbouwer verder gaande (bas)wensen
heeft. Om de weergave van het laag uit te breiden is dan een elektrostatische of elektrodynamische
subwoofer nodig. Daarbij kan naar wens gebruik worden gemaakt van een subwoofer per kanaal of een
centrale subwoofer (som- bas).
Voor deze sub- basweergevers worden vaak dynamische weergevers gebruikt met een conusdiameter van
25.….30 cm. Een voorwaarde is voor het toepassen van een dynamische sub- bas is dat de kantelfrequentie
van het filter niet hoger is dan ca. 200 Hz. Dit in verband met het bereiken van een homogeen geluidsbeeld.
Dynamische weergevers met een diameter van 25 tot 30 cm zijn bij hogere frequenties meestal niet in staat
om een ongekleurde weergave te produceren. Dit is dan ook de reden dat ze uitsluitend gebruikt worden om
het laag beneden de 200 Hz weer te geven.
Ook elektrostaten kunnen worden gebruikt om de laagweergave van een full-range ESL uit te breiden. Men
kan ook dan kiezen voor één of meerdere ESL- subwoofer- modules per kanaal of één centrale
elektrostatische som- bas.
Voor elektrostatische of dynamische sub- bas weergevers is een passief of actief filter nodig. Ook als men
een hybride systeem ontwerpt is een filter nodig.
De functie van de elektrodynamische weergever in een hybride systeem is geheel anders dan die van de
zo’n weergever in een sub- bas. Bij een hybride ESL is de kantelfrequentie van het filter gewoonlijk
200...600 Hz. De weergever moet een ongekleurde weergave moeten bezitten tot twee of drie octaven
boven de scheidingsfrequentie. Dus tot 600... 1800 Hz. Bovendien zal het weergave- karakter zeer goed
moeten aansluiten bij het transparante karakter van de ESL. Daarom wordt voor hybride systemen vaak
gebruik gemaakt van dynamische weergevers met een polipropyleen of kevlar conus met een diameter van
maximaal 20 cm. Deze zijn niet goedkoop, maar bieden een uitstekende weergavekwaliteit tot 2000.. .3000
Hz.
Het is soms mogelijk om een dynamische weergever, ontworpen voor hybride toepassing, als som- bas te
gebruiken. Voorwaarde daarbij is dat het ESL-element en de dynamische weergever los van elkaar te
gebruiken zijn en voorts dat deze dynamische weergever een redelijke laagweergave heeft.
Bij een hybride systeem of een full-range ESL met één sub- bas per kanaal heeft een filterhelling van 6 dB
per octaaf de voorkeur. Deze filters zijn bij uitstek geschikt voor elektrostaten omdat er dan de minste
faseproblemen zijn. Het blijft natuurlijk mogelijk om een filter te nemen met een steilere filterhelling (12,
18 of 24 dB per octaaf).
Bij het gebruik van een centrale subwoofer kan gebruik worden gemaakt van een filter met 6 dB per octaaf,
of een filter met een steilere helling (12, 18 of 24 dB per octaaf).
In het geval van 6 dB per octaaf voor een sombas- weergever moet een kantelfrequentie van maximaal 100
Hz worden gekozen. Het menselijk gehoor is weliswaar niet in staat om de herkomst van frequenties lager
dan ca. 200 Hz vast te stellen, maar daarbij geldt als voorwaarde dat frequenties hoger dan 200 Hz in zeer
geringe mate in het signaal aanwezig mogen zijn. Bij een kantelfrequentie van 200 Hz dient men dus een
filter te nemen met een steilere filterhelling (18 of 24 dB I octaaf).
Het is in alle gevallen mogelijk om gebruik te maken van zowel een passief of een actief filter. De kosten
van een passief 18- of 24 dB- filter, zeker indien men hoogwaardige componenten gebruikt, kunnen
dermate hoog zijn dat men alleen al uit kostenoverwegingen beter kan overgaan op actief filteren. Daar
komt bij dat een actief filter een aantal voordelen biedt ten opzichte van een passief filter. Eén van de
voordelen van een actief filter is dat je de filtersteilheid en de kantelfrequentie eenvoudig kunt wijzigen.
Een ander voordeel is dat een dynamische weergever die wordt gefilterd met behulp van een actief filter
een beter impulsgedrag heeft door het vrijwel ontbreken van ohmse componenten in de toevoerleidingen.
Verder is het mogelijk om weergevers toe te passen met een verschillend rendement, die zeer eenvoudig op
elkaar kunnen worden afgestemd. Het nadeel van een actief filter is dat men over een voorversterker dient
te beschikken en een tweede eindversterker. Het actieve filter wordt dan tussen de voorversterker en de
eindversterkers geschakeld. Tegenwoordig zijn versterkers relatief bescheiden van prijs. Het is natuurlijk

mogelijk om een gebruikte versterker aan te schaffen of om over te gaan op zelfbouw, men kan zo de
kosten van de benodigde componenten laag houden.
Bij passieve filters is het grootste voordeel dat men geen voorversterker en extra eindversterker(s) nodig
heeft. Een ander voordeel, met name bij 6 dB per octaaf, is de eenvoud van het filter.
Zowel passieve als actieve filters kunnen tot uitstekende resultaten leiden.

10.1 Passief tweewegfilter 6 dB per octaaf
Dit is het eenvoudigste filter dat denkbaar is; het bestaat uit een spoel en een condensator (figuur 10.1). De
uitgangsspanningen bij elkaar opgeteld, zijn gelijk aan de ingangsspanning (figuur 10.2). Vergelijkt men
het amplitude- en fasegedrag van dit filter met dat van een filter van een hogere orde, dus 12, 18 of 24 dB
per octaaf (figuur 10.3), dan is duidelijk dat een 6 dB- filter het gunstigste fasegedrag heeft.

Figuur 10.1. Een wisselfilter van de eerste orde (6 dB per octaaf).

Figuur 10.2. Amplitude- en faseverloop van het filter van figuur 10.1.
Dit type filter kan zowel in hybride als in sub- bassystemen worden gebruikt. Door de waarden van de
spoel en de condensator te veranderen kunnen we voor een bepaalde kantelfrequentie kiezen.
De verschillende waarden van de spoel en de condensator voor het instellen van een bepaalde
kantelfrequentie zijn voor 8 Ω:

Hz
50
75
100
125
150
175
200
250
300
350
400
450
500
550
600

C(µF)
400
267
200
160
133,4
114,4
100
80
66,7
57,2
50
44,4
40
36,4
33,3

L (mH)
26,0
17,2
13,0
10,4
8,6
7,4
6,5
5,2
4,3
3,7
3,3
2,9
2,6
2,4
2,2

De kwaliteit van de onderdelen dient voor het bereiken van een uitstekende geluidskwaliteit hoog te zijn.
Omdat er maar twee componenten nodig zijn is het mogelijk om hiervoor een hoge kwaliteit te nemen
zonder dat de kosten al te hoog worden. Voor de spoelen met een betrekkelijk lage zelfinductie (tot 2,7
mH) kunnen we het beste luchtspoelen nemen met een draaddoorsnede van 1,4 mm of meer. Voor spoelen
met een hogere zelfinductie dan 2,7 mH is het aan te bevelen corobar-, ferrobar- of ferrocore- spoelen te
nemen. De weerstand van de spoel dient hoogstens 1/2 Ω te zijn; een hogere weerstand gaat ten koste van
het rendement en het impulsgedrag van de dynamische weergever.
Voor condensatoren met een capaciteit tot 100 µF kan men het beste een MKP- condensator gebruiken.
Boven 100 µF kan men het beste uit kostenoverwegingen een parallelcondensator toepassen die is
opgebouwd uit MKP- en MKT- condensatoren, bijvoorbeeld de helft MKP en de helft MKT. Voorts is het
bij toepassing van dit type filter aan te bevelen een dynamische weergever toe te passen die een rendement
heeft dat overeenkomt met dat van de ESL-weergever. Dit omdat het geen eenvoudige zaak is om het
rendement van de dynamische weergever te verlagen zonder dat dit ten koste gaat van de
weergavekwaliteit. L-pads of weerstandsnetwerken moeten in dit verband dan ook worden afgeraden, daar
deze ten koste gaan van het impulsgedrag van de dynamische weergever en de demping van de versterker.
In figuur 10.5 is weergegeven hoe we de ESL aansluiten op het passieve filter.

Figuur 10.5. De aansluiting van een ESL-element op een passief filter.

Figuur 10.3. Amplitude en faseverloop van Butterworth- filters met een helling van 12, 18 en 24 dB per
octaaf..

10.2

Discrete actieve filters voor elektrostaten

Voor hybride systemen en sub- basweergevers is een aantal discrete actieve filters ontworpen, die
uitblinken door eenvoud, veelzijdigheid en geluidskwaliteit. Een voorwaarde voor het toepassen van
actieve filters is dat de voor- en eindversterker los van elkaar gebruikt kunnen worden. Het actieve filter
wordt namelijk tussen voor- en eindversterker geschakeld.

10.3 Discreet filter 1 (6 dB/octaafsom- basfilter)
Dit type filter is ontworpen als een som- basfilter, dus dat de full-range ESL’s het gehele
frequentiespectrum blijven weergeven, waarbij dit filter samen met een aparte versterker een centrale
subwoofer stuurt (figuur 10.6). De eerste twee trappen zijn buffers, waarna het linker en het rechter signaal
worden samengevoegd. De kantelfrequentie wordt bepaald door Rx en Cx. Deze zijn te berekenen met de
formule:
2·π·f = 1 : (Rx·Cx). Als Rx = 10 kΩ gekozen wordt, dan is voor een kantelfrequentie van 80 Hz Cx gelijk
aan 180 nF. Met een potmeter (P1) kan het geluidsniveau van de som- bas worden aangepast aan dat van de
ESL’s. De kantelfrequentie bij dit filter dient niet hoger te zijn dan 100 Hz. Als men een hogere
kantelfrequentie kiest, dan geeft de som- bas teveel hogere frequenties weer en kan de opstelling van de
som- bas moeilijkheden opleveren. De som- bas kan het beste in het midden van de twee ESL’s worden
opgesteld.

10.4 Discreet actief filter 2 (6 dB per octaaf som- basfilter; kantelfrequentie instelbaar)
Het is bij het som- basfilter mogelijk om verschillende kantelfrequenties in te stellen (figuur 10.7). Op de
print moeten dan condensatoren geplaatst worden van een van te voren bepaalde waarde, die met
draadbruggen worden verbonden. De print hoeft dan niet te worden gedemonteerd om later een
condensator te kunnen plaatsen met een andere waarde. Het is natuurlijk ook mogelijk om uit meerdere
condensatoren te kiezen met een draaischakelaar.

10.5

Discreet actief filter 3

Het som- basfilter van figuur 10.6 kun je uitbreiden tot 12, 18 of 24 dB per octaaf (figuur 10.8). Er worden
dan meerdere filtertrappen achter elkaar geplaatst. Men kan daarbij kiezen voor een vast ingestelde
filterhelling, bijvoorbeeld 18 of 24 dB per octaaf, of voor de mogelijkheid om de verschillende filtersecties
via een draaischakelaar met elkaar te verbinden. Men kan dan in het laatste geval de filterhelling op
eenvoudige wijze veranderen. Door middel van het plaatsen van meerdere condensatoren kan ook de
kantelfrequentie per sectie worden ingesteld. De kantelfrequentie per sectie dient daarbij op dezelfde Cxwaarde te worden ingesteld.

10.6 Discreet actief filter 4
Naast een centrale subwoofer is het mogelijk om een sub-basweergever per kanaal toe te passen. Het
stereosignaal wordt dan niet samengevoegd en het (mono) filter wordt dubbel uitgevoerd (figuur 10.9).
Elke ESL krijgt dus zijn eigen sub-basweergever. Het is bij dit type filter aan te bevelen om de
kantelfrequentie niet hoger in stellen dan 200 Hz. Dit in verband met het ontstaan van een homogeen
geluidsbeeld. De sub-woofer dient voorts naast of onder de ESL te worden opgesteld.

Figuur 10.6. Actief filter 1.

Figuur 10.7. Actief filter 2.

Figuur 10.8. Actief filter 3.

Figuur 10.9. Actief filter 4.

10.7 Discreet actief filter 5
Ook bij dit (mono) sub- basfilter is het eenvoudig mogelijk om de kantelfrequentie instelbaar te maken, net
als bij filter 2 (figuur 10.10).

Figuur 10.10. Actief filter 5.

10.8 Discreet actief filter 6
Dit (mono) sub- basfilter kun je net als filter 3 uitbreiden tot een filter met instelbare filterhelling, en met
instelbare kantelfrequenties (figuur 10.11).

10.9 Discreet actief filter 7
Dit filter is ontworpen voor toepassing in hybride systemen, maar kan ook worden gebruikt als (mono)
tweewegfilter voor een ESL en een sub-basweergever. Zie figuur 10.12. Dit (mono) tweewegfilter dient bij
stereoweergave dubbel te worden uitgevoerd.
De kantelfrequentie wordt net als bij de sub- basfilters berekend met de formule:
2·π·f = 1 :(Rx·Cx).
Voor een kantelfrequentie van 400 Hz, uitgaande van Cx = 100 nF, wordt
Rx gelijk aan 3,9 kΩ. Met twee potentiometers kan het geluidsniveau van de beide
weergevers op elkaar worden afgestemd.

Figuur 10.11. Actief filter 6.

Figuur 10.12. Actief filter 7.

10.10 Voeding voor de filters
Het schema voor het voedingsgedeelte van de verschillende discrete filters is weergegeven figuur 10.13. De
+15 V en -15 V zijn met IC1 en 1C2 gestabiliseerd.
Een probleem dat zich in sommige gevallen bij deze voeding kan voordoen is dat een van de IC’s hoorbare
ruis veroorzaakt. Voor dergelijke gevallen is een RC- filter ontworpen (figuur 10.14). Deze schakeling
dient in serie tussen de voeding en het actieve filter te worden geschakeld. De ruisproblemen zijn bij
gebruik van deze schakeling dan in vrijwel alle gevallen verdwenen.

10.11 Actief filter 8
De opzet van dit filter is geheel anders dan die van de voorgaande filters (figuur 10.15). Bij dit (stereo)
filter worden beide stereokanalen gefilterd met 24 dB per octaaf, bij een vaste kantelfrequentie van 200 Hz.
Dit filter is met name geschikt om twee ESL’s te ondersteunen met een centrale subwoofer.
A1 en A2 bufferen respectievelijk het linker en het rechter signaal. A3/A4 en A9/A10 vormen de
bijbehorende hoog- doorlaatfilters voor de ESL- satellieten. A5 telt linker en rechter kanaal bij elkaar op,

A6/A7 vormen het laag- doorlaatfilter en A8 biedt een variabele versterking. Met P1 wordt het
geluidsniveau van de subwoofer aan de ESL- satellieten aangepast.
De waarden die in het schema tussen haakjes staan, zijn berekende waarden, waarvan de perfectionisten
kunnen proberen om deze zo dicht mogelijk te benaderen. Voor de voeding is een symmetrisch ontwerp
gekozen, waarbij veel aandacht is geschonken aan de kwaliteit van deze schakeling.
Tot slot nog de opmerking dat opamps met JFET-ingangen nogal eens stabiliteitsproblemen geven (TL074
en LF353). De versies met bipolaire ingangen (NE5532 en LM833) functioneren zonder problemen.

Figuur 10.13. Voeding voor de actieve filters 1…7.

Figuur 10.14. Een ruisfilter, als aanvulling op de
voeding van figuur 10.13.

Figuur 10.15. Actief filter met filterhelling van 24 dB per octaaf.
Onderdelenlijst voor actief filter 1 en 2
Weerstanden (metaalfilm 0,25 W 1% of kool 0,25 W):
R1,R3 = 180 kΩ
R2,R4 = 220 kΩ
R5,R6,R9,R11,R13 = 3,9 kΩ
R7,R8,R10 = 10 kΩ
R12 = 100 Ω
Condensatoren:
Cl.. .C3 = 1 µF MKP
Transistoren:
T1...T5=BC414
Diversen:
P1 = 50 kΩ lineair (bijvoorbeeld Alps of Bourns)
Waarden voor het som-basfilter:
Rx = 10 kΩ (vaste waarde) (metaalfilm 0,25 W 1% of kool)
Cx = MKP of styroflex
Cx (nF) Fs (Hz)
360
44
300
56
240
60

220
180
150
120
100

72
88
106
132
159

Onderdelenlijst voor actief filter 3
Weerstanden (metaalfilm 0,25 W):
R1,R3 = 180 kΩ
R2, R4 = 220 kΩ
R5,R6,R9,R1 0,R1 1 ,R12,R14,R16 = 3,9 kΩ
R7,R8,R13 = 10 kΩ
R15 = 100 Ω
Condensatoren:
C1...C3=1 µF MKP
Transistoren:
T1. .T8 = BC414
Diversen:
P1 = 50 kΩ Iineair (bijvoorbeeld Alps of Bourns)
Waarden voor Rx en Cx
Rx = 10 kΩ (vaste instelling) (metaalfilm 0,25 W):
Cx = MKP of styroflex
Cx (nF)
f (Hz)
270
58
220
72
180
88
150
106
120
132
100
159
82
194
Onderdelenlijst voor actief filter 4 en 5
Weerstanden (metaalfilm 0,25 W):
R1 = 180 kΩ
R2 = 220 kΩ
R3,R5,R7 = 3,9 kΩ
R4= 10 kΩ
R6 = 100 Ω
Condensatoren:
C1,C2 = 1 µF MKP
Transistoren:
T1,T2,T3 = BC414
Diversen:
P1 = 50 kΩ lineair (bijvoorbeeld Alps of Bourns)
Waarden voor Rx en Cx:
Rx = 10 kΩ (vaste instelling) (metaalfilm 0,25 W 1%)
Cx = MKP of styroflex
Cx (nF)
Fs (Hz)
220
72
180
88
150
106
120
132
100
159
82
194

Onderdelenlijst voor actief filter 6
Weerstanden (metaalfilm 0,25 W 1%)
R1 = 180 kΩ
R2 = 220 kΩ
R3,R4,R5,R6,R8,R1O = 3,9 kΩ
R7= 10kΩ
R9= 100Ω
Condensatoren:
C1,C2 = 1 µF MKP
Transistoren:
T1.. .T6 = BC414
Diversen:
P1 = 50 kΩ lineair (bijvoorbeeld Alps of Bourns)
Waarden voor Rx en Cx:
Rx = 10 kΩ (vaste instelling) (metaalfilm 0,25 W 1%)
Cx = MKP of styroflex
Cx (nF)
Fs (Hz)
220
72
180
88
150
106
120
132
100
159
82
194
Onderdelenlijst voor actief filter 7
Weerstanden (metaalfilm 0,25 W 1%)
R1 =330kQ
R2,R4,R1O = 180 kΩ
R3,R5,R1 1 = 220 kΩ
R6,R7,R12 = 4,7 kΩ
R8,R9 = 1,2 kΩ
R13,R14 = 3,3 kΩ
R15,R16 = 100 Ω
R17,R18 = 1 MΩ
Condensatoren:
C1,C2,C3,C5,C6 = 1 µ MKP
C4 = 100 nF MKP of styroflex
Transistoren:
T1...T4=BC414
Diversen:
P1,P2 = 50 kΩ lineair (bijvoorbeeld Alps of Bourns)
Waarden voor Cx en Rx:
Cx = 100 nF MKP of styroflex
Rx = metaalfilm 0,25 W 1%
Rx
f(Hz)
21 kΩ
275
15,8 kΩ
100
13,2 kΩ
125
10,6 kΩ
150
8,8 kΩ
175
7,9 kΩ
200
6,6 kΩ
250
5,3 kΩ
300

4,4 kΩ
3,9 kΩ
3,3 kΩ
2,7 kΩ

350
400
500
600

Onderdelenlijst voor de voeding van de discrete actieve filters
Condensatoren:
C1,C2 = 2200 µF 40 V
C3,C4= 10 µF 25V
C5,C6 = 100 nF MKT
Halfgeleiders:
Dl…..D4 = 1N4004
IC1 = 7815
IC2 = 7915
Diversen:
Tr1 = trafo 2 x 15 volt 100 mA
Z1 = zekering 100 mA
RC- ruisfilter:
C1,C2 = 2200 µF 40 V
R1,R2 = 100 Ω metaalfilm 1 W 1%
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Elektrodynamische weergevers voor hybride systemen en
subwoofers

In dit hoofdstuk worden vier dynamische weergevers besproken, die in combinatie met een ESL worden
gebruikt. Voor deze luidsprekers is met behulp van het CAD- programma (Computer Aided Design)
Boxcalc V.2 een basreflex- behuizing ontworpen.
De basreflex is afgestemd volgens Hoges. Een basreflex heeft als voordeel dat bij een betrekkelijk
bescheid en boxvolume, voor lage frequenties toch een redelijk hoge geluidsdruk kan worden bereikt. De
kwaliteit van de laagweergave kan bij een goed ontworpen systeem bijzonder goed zijn.
Omdat de basreflex is berekend met behulp van het programma Boxcalc zullen we eerst ingaan op de dit
programma.
Het CAD- programma Boxcalc V.2
Boxcalc V.2 is ontwikkeld door de firma Audio Components uit Oss. Het berekenen en afstemmen van
luidsprekers was tot voor kort voorbehouden aan enkele luidsprekerfabrikanten. Men maakte daarbij vaak
gebruik van speciale programma’s, die op mainframes (grote computers dus) draaiden.
Eén van de eerste programma’s die op een gewone PC XT of AT draaiden was het Amerikaanse CASDprogramma (Computer Aided Speaker Design). Momenteel zijn soortgelijke programma’s goed
verkrijgbaar voor betrekkelijk weinig geld.
Eén van de programma’s die in Nederland ontwikkeld zijn, is Boxcalc V.2. Ondanks de Nederlandse
oorsprong is dit programma geheel Engelstalig opgezet. Dit in verband met de gebruikte begrippen, die
bijna alle uit de Engelse en Amerikaanse literatuur afkomstig zijn.
Het programma is een nieuwe versie van het al eerder verschenen programma Boxcalc V.1 en heeft
diverse extra’s zoals de mogelijkheid om voor een luidspreker een bandpass-afstemming te berekenen,
het berekenen van impedantie- compensatieschakelingen zoals Zobel en notch- schakelingen, en een sterk
uitgebreide databank voor luidsprekers.
Het programma stelt verder weinig eisen aan de computer en printer, elke PC kan er mee werken en een
coprocessor of harde schijf zijn niet nodig. De grafieken en schema’s kunnen worden afgedrukt met een
Epson compatibele printer.
Via het hoofdmenu (figuur 11.1) kunnen we kiezen uit verschillende opties, die kunnen worden
geselecteerd met de cursortoetsen of door het intikken van de eerste letter van het desbetreffende woord.
Uit een databank (bibliotheek) kan gekozen worden uit meer dan 40 merken luidsprekers met meer dan
1000 luidsprekers (woofers). Via de optie ‘parameters’ kan een luidspreker worden geselecteerd uit de
bibliotheek, waarbij de parameters van de luidspreker worden weergegeven in een kader.
De parameters zijn de essentiële gegevens, waaruit de meeste andere parameters kunnen worden afgeleid.
De parameters van een geselecteerde luidspreker kunnen ook veranderd worden. Er kunnen ook nieuwe
merken en nieuwe luidsprekers van een in de bibliotheek aanwezig merk worden toegevoegd.
Een tweede optie uit het hoofdmenu, ‘Enclosure’, biedt de mogelijkheid om voor een
reeds geselecteerde luidspreker (of meerdere identieke luidsprekers in serie of parallel) een geschikte
behuizing te berekenen. Men kan daarbij kiezen uit een gesloten behuizing, een basreflex- of een
bandpass- behuizing, Bij de gesloten behuizing kan gekozen worden uit vier standaard afstemmingen of
het zelf dimensioneren van de behuizing. Bij de basreflex kan gekozen worden uit vier afstemmingen:
Hoges, QB3, BB4 en C4. Ook is het mogelijk om een basreflex- behuizing te berekenen volgens eigen
ingevoerde parameters, bijvoorbeeld de kastinhoud.
Bij de bandpass kan eveneens gekozen worden uit een aantal vaste afstemmingen, of voor de invoer van
zelf bepaalde parameters. Als voor een bepaalde afstemming is gekozen, verschijnt onder in het beeld een
lijst met de bij de afstemming behorende parameters. Een aantal van deze parameters kan grafisch
zichtbaar worden gemaakt met behulp van de optie ‘Plots’. Zo kan de frequentierespons van de
ingebouwde weergever zichtbaar worden gemaakt, bijvoorbeeld de respons bij een toegevoerd vermogen
van 1 W op 1 meter (SPL), of de frequentierespons ten opzichte van een referentiedruk (0 dB) (zie figuur
11.2). Andere mogelijkheden zijn de weergave van het impulsgedrag van de in gebouwde weergever (zie
figuur 11.3), de belastbaarheid, de maximale geluidsdruk, en de impedantie- en fasecurve. De
schaalverdeling kan bij de weergave van de parameters met behulp van een submenu ingesteld worden.

Ook is het mogelijk om een van de systeemparameters van maximaal zes verschillende weergevers te
vergelijken. Zo kan bijvoorbeeld de frequentierespons van zes verschillende weergevers met elkaar
vergeleken worden in een grafische weergave.

Figuur 11.1. Het hoofdmenu van Boxcalc.

Figuur 11.2. Frequentiecurve bij de in figuur 11.1
zichtbare luidsprekerselectie.
Figuur 11.3. Impulsgedrag van de geselecteerde
luidspeker in een kastje van 10 liter.

Een derde optie uit het hoofdmenu, ‘Crossover’,
brengt ons bij een aantal filter- configuraties,
waarbij de gebruiker kan kiezen uit twee- en
driewegsystemen, Butterworth- filters (eerste,
tweede en derde orde) en Linkwitz- filters
(tweede en vierde orde). Het gaat hier uiteraard
om theoretische filters, waarbij men de DCweerstand en de zelfinductie van de
componenten kan invoeren. Vervolgens
verschijnen de waarden van de
filtercomponenten en er is zelfs een grafische weergave van het filter mogelijk (figuur 11.4).
Ook kun je het frequentie- en fasegedrag van het filter grafisch weergeven.
Figuur 11.4. Het door Boxcalc berekende
scheidingsfilter.
Als laatste biedt Boxcalc de mogelijkheid om
verzwakkingnetwerken (L-pads) en impedantiecorrectieschakelingen (Zobel, notch) te berekenen.
De hamvraag is natuurlijk in hoeverre de door het
programma berekende waarden voor een bepaalde
behuizing overeenstemmen met de gemeten
waarden. Als voorbeeld noemen we hier de gemeten
(parameters) waarden voor de resonantiefrequentie
en de frequentierespons van de in dit hoofdstuk
behandelde Davis-weergever 20 KLV 8A.
De gemeten waarden bleken exact overeen te komen
met de berekende waarden die met Boxcalc werden gemaakt.
Het gebruik van een CAD- programma als Boxcalc V.2 is door de grote overeenkomst tussen berekende
en gemeten waarden een zeer bruikbaar hulpmiddel bij het ontwerpen van behuizingen voor
elektrodynamische luidsprekers.

Dynamische weergevers in combinatie met een ESL
Zoals we hebben gezien hebben de meeste elektrostaten voor huiskamergebruik een redelijke
basweergave. De kwaliteit van de laagweergave is zeer hoog. Toch zijn er muziekliefhebbers die prijs
stellen op een verder doorlopende laagweergave. Dan is een elektrostatische of dynamische subbasweergever nodig. Een elektrostatische sub-basweergever heeft als nadeel dat vaak meerdere ESLsubwoofer- modulen nodig zijn. Alleen met een sterk vergroot membraanoppervlak kunnen dan ook de
laagste frequenties met een hoge geluidsdruk worden weergegeven. Deze modulen nemen uiteraard veel
ruimte in beslag.
Een dynamische sub-basweergever is dan een betere oplossing. Bij een betrekkelijk bescheiden volume
kan zo’n weergever bij lage frequenties al een relatief hoge geluidsdruk produceren.
Een sub-basweergever kan als bas- ondersteuning bij twee full-range ESL’s toegepast worden,
bijvoorbeeld de ontwerpen van Peerless of Philips uit dit hoofdstuk beschreven. Men kan daarbij kiezen
voor een centrale subwoofer (som- bas) of één sub- bas per kanaal.
Een dynamische weergever kan behalve voor sub- basweergave ook ingezet worden als laagweergever bij
hybride systemen. Het voordeel van een hybride combinatie is dat het ESL-element een kleiner
frequentiegebied weergeeft, wat een hoger rendement oplevert. Een hybride weergever heeft dan ook in
principe een hoger rendement dan een breedband-ESL. De kwaliteit van de dynamische weergever dient
zeer hoog te zijn in verband met het feit dat die tot 2... 3 kHz nog een ongekleurde weergave dient te hebben, bijvoorbeeld Scanspeak of Davis, elders in dit hoofdstuk. De behuizing voor deze weergever dient
voor het bereiken van een goede geluidskwaliteit zeer goed berekend en afgestemd te worden. Tevens is
het van belang dat bij een hybride combinatie het (actieve) filter exact is afgestemd op de weergevers.
Een goed berekende en afgestemde hybride weergever kan dan een geluidskwaliteit produceren, die
weinig onder doet
die van een breedband-ESL. De laagweergave van een dergelijke combinatie kan ver naar beneden
doorlopen, afhankelijk van de toegepaste luidspreker en behuizing. In principe is het veel moeilijker om
een goede hybride ESL te ontwerpen dan een full-range ESL. Bij een full-range ESL zijn de uiteindelijke
resultaten meestal goed voorspelbaar, in tegenstelling tot een hybride systeem.
Bij het ontwerp van een hybride systeem moet men rekening houden met een groot aantal parameters
zoals die van de dynamische weergever in ingebouwde toestand, de behuizing, het filter, de ESL, en de
verschillende afstralingpatronen van de twee verschillende weergevers. Dit grote aantal parameters maakt
het uiteindelijke resultaat dan ook minder goed voorspelbaar. De exacte afstemming van een hybride ESL
zal dan ook in de praktijk moeten plaatsvinden.
Voor vier dynamische weergevers is een optimaal berekende basreflex- behuizing ontworpen. De
weergevers van Scanspeak en Davis zijn speciaal ontworpen voor een hybride systeem. De laagweergave
van deze twee ontwerpen is zeer goed, kwalitatief en kwantitatief. Deze weergevers kunnen door de
uitstekende laagweergave ook als subbas worden ingezet.
De ontwerpen van Peerless en Philips kunnen het beste worden ingezet als sub-basweergever. Ze kunnen
bij lage frequenties een zeer hoge geluidsdruk produceren. Voor hybride systemen zijn deze weergevers
minder geschikt omdat luidsprekers van dit formaat (30 cm) niet in staat zijn om een ongekleurde
weergave te verzorgen tot 2... 3 kHz.

11.1

Scanspeak

Voor de Scanspeak 21 W I 8554 kevlar is met behulp van Boxcalc een basreflex herrekend. De behuizing
heeft een netto inhoud van 32,5 l (figuur 11.5). De 20-cm woofer heeft een lichtmetalen gegoten frame en
een kevlar conus, die een ongekleurde weergave tot circa 3 kHz mogelijk maakt. Deze weergever kan
dienst doen als laagweergever in een hybride systeem en als sub-basweergever. In verband met de
rendement aanpassing aan de ESL kan het beste gebruik worden gemaakt van een actief filter.
De systeemparameters van de weergever in ingebouwde toestand zijn weergegeven in figuur 11.6. De
geluidsdruk voor 1 W / 1 meter is 89,4 dB (figuur 11.7). De geluidsdruk ten opzichte van een
referentiedruk (0 dB) is weergegeven in figuur 11.8.
Het -3dB-punt ligt op 43,5 Hz.

Figuur 11.5. Bouwtekening Scanspeak.

Figuur 11.6. Scanspeak. Systeemparameters.
Het opvallende bij deze weergever is dat bij een zeer bescheiden kastinhoud de laagweergave vrij ver
doorloopt. De impulsweergave, (de respons van de ingebouwde weergever op een naald vormige puls) is
zeer goed te noemen (figuur 11.9), In figuur 11.10 is de belastbaarheid van de ingebouwde weergever te
zien, Uit deze figuur blijkt dat er voor frequenties lager dan 30 Hz weinig vermogen nodig is om de
luidspreker volledig uit te sturen. Om deze reden is het opnemen van een akoestisch filter, een zogenaamd
Briggs-filter dan ook zinvol. Dit filter (een stukje gaatjesboard) zorgt er voor dat de luidspreker ook onder
de resonantiefrequentie, bij zeer grote uitslagen van de conus nog een zekere weerstand ziet. Het filter
voorkomt zo dat bij lage frequenties de luidspreker tot over de grenzen van zijn mechanische
belastbaarheid wordt uitgestuurd.

De geluidsdruk bij een maximale elektrische belasting
van de weergever is in figuur 11.11 weergegeven. De
geluidsdruk ligt voor deze weergever tot een frequentie
van 40 Hz nog altijd boven 105 dB.
De impedantie- en fasekrommen zijn weergegeven in
figuur 11.12.
De behuizing van deze weergever bestaat uit 18 mm
spaanplaat of MDF. Binnen de behuizing is een
verstevigingpaneel opgenomen dat er voor zorgt dat de
kastpanelen niet meetrillen. Op dit paneel wordt tevens
het Briggs-filter (gaatjesboard) aangebracht. Bij een
basreflex- behuizing worden gewoonlijk alleen de
wanden gedempt. Geschikte materialen hiervoor zijn
BAF, pritex, steenwol of glaswol.
Figuur 11.7. Scanspeak. Geluidsdruk (SPL/ 1W / 1m).

Figuur 11.8. Scanspeak. Referentie geluidsdruk.

Figuur 11.10. Scanspeak. Belastbaarheid

Figuur 11.9. Scanspeak. Impulsweergave.

Figuur 11.11. Scanspeak. Geluidsdruk (SPL) bij
maximale belasting.

Benodigdheden (voor één weergever)
1 luidspreker Scanspeak 21 W / 8554 kevlar
Hout (afmetingen in mm)
Spaanplaat of MDF 18 mm:
2 x 436 x 292
2 x 436 x 320
3 x 320 x 256
Gaatjesboard 3mm
1 x 320 x 256
basrelex pijp: d = 70 ; 1 = 218
Figuur 11.12. Scanspeak. Impedantie: grootte en fase.

11.2 Davis
Het merk Davis is in Nederland betrekkelijk kort op de markt. Het meest opvallende aan de weergevers
uit het Davis programma is de hoge kwaliteit van de luidsprekers en de bijzondere conusmaterialen. Er
zijn 20 cm- luidsprekers in het programma met een conus vervaardigd uit koolstofvezel, glasvezel en
kevlar. De hier gebruikte luidspreker is de 20 KLV 8A, Deze heeft een gegoten magnesium frame en een
kevlar membraan dat is voorzien van een (kleverige) coating. De coating dempt de bij hogere frequenties
optredende membraanresonanties. Deze weergever kan tot 2….3 kHz een ongekleurde weergave
produceren.
Figuur 11.14. De Davis basweergever.
Voor deze weergever is met Boxcalc een basreflex- behuizing
ontworpen met een netto inhoud van 53,6 l (figuur 11.13 en 11.14). In
figuur 11.15 zijn de systeemparameters van de ingebouwde luidspreker
weergegeven.
Net als de Scanspeak 21 W /8554 kan ook deze weergever worden
ingezet voor zowel hybride systemen als voor sub- basweergave. Beide
toepassingen zijn uitgebreid beproefd en geven op het gehoor
uitstekende resultaten.
De frequentierespons bij 1 W / 1 meter is weergegeven in figuur 11.16.
Het rendement van de ingebouwde weergever is hoog, 91,8 dB.
De geluidsdruk ten opzichte van een referentie niveau (0 dB) is
weergegeven in figuur 11.17. Het -3dB-punt voor de ingebouwde weergever bedraagt 41 Hz.
In figuur 11.18 is de impulsrespons te zien. Deze is voor een weergever in een basreflex-systeem zeer
goed.
De belastbaarheid van e ingebouwde luidspreker is weergegeven in figuur 11.19. De belastbaarheid bij 65
en 40 Hz is gering. Bij 65 Hz is 9 W en bij 35 Hz slechts 5 W nodig om de luidspreker volledig uit te
sturen.
Het opnemen van een Briggs-filter in de kast is, gezien de geringe belastbaarheid bij genoemde
frequenties, zinvol.
Figuur 11.20 laat zien dat de maximale geluidsdruk bij volle uitsturing tot 40 Hz hoger is dan 100 dB.
De impedantie- en fasekromme zijn weergegeven in figuur 11.21.
De behuizing bestaat uit spaanplaat of MDF met een dikte van 18 mm. In de behuizing is een
verstevigingpaneel opgenomen, waarop het Briggs-filter wordt gelijmd. De wanden dienen gedempt te
worden met een geschikt dempingmateriaal zoals BAF, pritex, glaswol of steenwol.

Benodigdheden (voor één weergever)
1 luidspreker Davis 20 KLV 8A kevlar
Hout (afmetingen in mm):
Spaanplaat of MDF 18 mm:
2 x 511 x 340
2 x 511 x 380
3 x 380 x 304
Gaatjesboard 3mm:
1 x 380 x 304
basreflexpijp: d = 70; l = 65

Figuur 11.13. Bouwtekening Davis.

Figuur 11.14. Davis. Systeemparameters.

Figuur 11.16. Davis. Geluidsdruk (SPL/1W/1m).

Figuur 11.17. Davis. Referentie geluidsdruk.

Figuur 11.18. Davis. Impulsweergave.

Figuur 11.19. Davis. Belastbaarheid.

Figuur 11.20. Davis. Geluidsdruk (SPL) bij
maximale belasting.

Figuur 11.21. Davis. Impedantie: grootte en fase.

11.3

Peerless

De Peerless CC 315 30-cm weergever is een van de meest recente ontwikkelingen van deze bekende
firma. Hij is met behulp van CAD- systemen ontworpen en is van een uitstekende kwaliteit.
Deze woofer heeft een gegoten frame en een polipropyleen conus.

Voor deze woofer is een basreflex- behuizing ontworpen met een netto inhoud van maar liefst 142,5 l
(figuur 11.22). Dankzij deze grote kastinhoud is deze weergever in staat om bij lage frequenties een zeer
hoge geluidsdruk te produceren. Ook de meest verwende orgelliefhebber zal bij de weergave van de
laagste registers tevreden worden gesteld.
De voortreffelijke basweergave maakt deze weergever bij uitstek geschikt om toegepast te worden als
laag- ondersteuning bij twee ESL- full-range- weergevers.
In figuur 11.23 zij de systeemparameters weergegeven. Het rendement van de ingebouwde weergever is
voor 1 W / 1 meter 90 dB (figuur 11.24).
In figuur 11.25 kunnen we zien dat het -3dB-punt van de ingebouwde weergever 27 Hz is !.

Figuur 11.22. Peerless. Bouwtekening.

Figuur 11.23. Peerless. Systeemparameters.

Figuur 11.24. Peerless. Geluidsdruk (SPL/1W/1m). Figuur 11.25. Peerless. Referentie geluidsdruk.

Figuur 11.26. Peerless. Impulsweergave.

Figuur 11.27. Peerless. Belastbaarheid.

Figuur 11.28. Peerless. Geluidsdruk (SPL) bij
maximale belasting

Figuur 11.29. Peerless. Impedantie: grootte en fase.

De impulsrespons is weergegeven in figuur 11.26. Deze is voor een weergever van dit formaat in een
basreflex- behuizing zeer goed.
De belastbaarheids curve (figuur 11.27) laat zien dat de belastbaarheid bij 20 Hz en 35 Hz afneemt tot 25
W. In verband daarmee is het aan te bevelen om een Briggs-filter in de behuizing op te nemen.
De geluidsdruk bij volledige uitsturing van deze luidspreker is weergegeven in figuur 11.28. Tot 20 Hz is
deze luidspreker in staat om een geluidsdruk te produceren van meer dan 100 dB.
De impedantie- en fasekromme staan in figuur 11.29.
De behuizing bestaat uit 18 mm spaanplaat of MDF. In de behuizing is een verstevigingpanel opgenomen,
waarop het akoestisch filter kan worden aangebracht. Bij een basreflex- behuizing dienen alleen de
wanden gedempt te worden. Geschikte materialen daarvoor zijn pritex, BAF, glaswol of steenwol
Benodigdheden (één weergever)
1 luidspreker Peerless CC 315
Hout (afmetingen in mm):
Spaanplaat of MDF 18 mm:
2 x 887 x 355
2 x 887 x 532
3 x 532 x 319
Gaatjesboard 3 mm:
1 x 532 x 319
basreflexpijp: d = 70; l = 90

11.4 Philips
De woofer AD 12250 W8 van Philips is een oude bekende in luidsprekerland en is al jaren in het
programma opgenomen, Deze luidspreker heeft een stevig gestanst frame en een conus die vervaardigd is
uit celluloseweefsel. De sterke punten van deze weergever zijn de hoge belastbaarheid bij zeer lage
frequenties en de uitstekende geluidsweergave. Deze kwaliteiten maken deze luidspreker bij uitstek
geschikt als sub-basweergever bij full-range ESL-weergevers.
Met Boxcalc is een basreflex- behuizing ontworpen met een netto kastinhoud van 111,6 l (figuur 11.30).
De systeemparameters zijn weergegeven in figuur 11.31.
In figuur 11.32 kunnen we zien dat het rendement van de ingebouwde luidspreker 90,6 dB is, wat voor
een weergever van dit formaat zeker goed is te noemen. Het
-3 dB- punt ligt op 31,7 Hz. (zie figuur 11.33.)
De impulsweergave is te zien in figuur 11.34. Deze is voor een 30 cm- woofer in een basreflex- behuizing
uitstekend. De belastbaarheidcurve in figuur 11.35 laat zien dat deze weergever tot 20 Hz belast kan
worden met 180 W muziekvermogen en 120 W sinusvermogen. Gezien de zeer hoge belastbaarheid tot
20 Hz is het niet zinvol een akoestisch filter in de behuizing op te nemen.
De maximaal bereikbare geluidsdruk bij vol vermogen is weergegeven in figuur 11.36. De
geluiddrukcurve laat zien dat deze weergever in staat is om tot 40 Hz een geluidsdruk te produceren van
meer dan 110 dB.
De impedantie- en fasecurve zijn weergegeven in figuur 11.37.
De behuizing bestaat uit 18 mm spaanplaat of MDF. In de behuizing is een verstevigingpaneel
opgenomen om kast- trillingen te voorkomen. De kastwanden dienen aan de binnenkant gedempt te
worden met dempingmaterialen als BAF, pritex, glaswol of steenwol.

Figuur 11.30. Philips. Bouwtekening.

Figuur 11.31. Philips. Systeemparameters.
Benodigdheden (voor één weergever)
1 luidspreker Philips AD 12250 W8
Spaanplaat of MDF 18 mm:
2 x 820 x 490 mm
2 x 820 x 330 mm
3 x 490 x 294 mm
Basreflexpijp: d = 70 mm; l = 65 mm

Figuur 11.32. Philips. Geluidsdruk (SPL/1W/1m).

Figuur 11.33. Philips. Referentie geluidsdruk.

Figuur 11.34. Philips. Impulsweergave.

Figuur 11.35. Philips. Belastbaarheid.

Figuur 11.36. Philips. Geluidsdruk (SPL) bij
maximale belasting.

Figuur 11.37. Philips. Impedantie:grootte en fase.

12 Veiligheid en onderhoud van de elektrostaat
Dit hoofdstuk heeft betrekking op een aantal zaken die samenhangen met het werken aan een elektrostaat
en het onderhoud en gebruik van dit type weergever.

12.1 Veiligheid rond de hs-unit
Met betrekking tot het werken aan de h.s.-unit zijn de volgende punten van belang:
Bij het werken aan de hs-unit dient deze ALTIJD uitgeschakeld te zijn. Bovendien moeten de
condensatoren van de hoogspanningscascade minstens 10 minuten de tijd krijgen om te ontladen. Ook de
(eind)versterker moet dan uitgeschakeld zijn.
De hs-unit mag NOOIT geaard worden, en dient ondergebracht te worden in een eigen behuizing van
hout of kunststof.
Het is aan te bevelen om ook bij een uitgeschakelde hs-unit dikke plastic of rubberen handschoenen te
dragen, in verband met de restlading op de condensatoren van de schakeling, die nog dagen of weken in
de condensatoren aanwezig blijft. Bij een ingeschakelde hs-unit is de spanning weliswaar zeer hoog, maar
daarentegen is de stroom (door toepassing van een beveiligingsweerstand) zeer gering. Het aanraken van
het hs-aansluitpunt bij een werking zijnde hs-unit (het deel achter de beveiligingsweerstanden) kan
aanleiding geven tot een effect dat vergelijkbaar is met het aanraken van schrikdraad. Het aanraken van
delen van de schakeling van een in werking zijnde hsunit die voor de beveiligingsweerstanden is
LEVENSGEVAARLIJK!!

12.2 Veiligheid rond de audiotrafo
De audiotrafo levert aan de secundaire zijde spanningen die meestal lager zijn dan die uit de hs-unit, maar
daar staat tegenover dat de geleverde stroom groter is dan die uit de hs-unit. De combinatie van een hoge
(wissel)spanning en een grotere stroom is dan ook LEVENSGEVAARLJJK, Bij het werken aan de
audiotrafo of de bedrading dient naast de hs-unit ook de (eind)versterker uitgeschakeld te worden. Ook bij
het werken aan de audiotrafo is het, zelfs bij uitgeschakelde hs-unit en eindversterker aan te bevelen om
dikke plastic of rubber handschoenen te dragen, in verband met een mogelijke restlading in de hs-unit of
op het membraan.

12.3 Onderhoud: vrij zwevend stof
De ESL is een weergever met een bewegend membraan, waarop een uit de hs-unit afkomstige spanning
(ten opzichte van de statoren) wordt aangelegd, Uit de natuurkunde is bekend dat ongelijknamig geladen
lichamen elkaar aantrekken, in dit geval is dat het sterk (negatief) geladen membraan dat met name vrij
zwevend stof aantrekt.
Dit vrij zwevende stof krijgt bij het opladen van het membraan dezelfde lading en zal daardoor van het
membraan worden afgestoten (immers, gelijknamig geladen deeltjes zullen elkaar afstoten). Dus bij het o
a en van het membraan zal het stof van het membraan afglijden en zich ophopen in het ESL-element, met
name in het onderste deel daarvan. Dit fenomeen is vooral van belang bij elektrostaten met een open
structuur, dus twee open statoren met daartussen het membraan, zonder dat gebruik wordt gemaakt van
luidsprekerdoek of beschermfolie, zoals bij de QUAD ESL 63. Een te grote opeenhoping van stof binnen
het ESL-element kan na verloop van tijd aanleiding geven tot problemen, vooral als dit stof vocht aantrekt

en daardoor enigszins gaat geleiden, waardoor storingen optreden zoals tikken en spetteren. Het is hierom
van belang om de ESL, zeker bij zeer intensief gebruik regelmatig aan een onderhoudsbeurt te
onderwerpen. Om het losse stof uit de ESL te verwijderen kunnen we gebruik maken van een stofzuiger,
waarbij op de slang een zachte borstel wordt bevestigd.
Het aanwezige stof op en rond de statoren en vooral aan de onderzijde van het ESL-element kun je zo
eenvoudig verwijderen. Wel dient de ESL ontladen te zijn, dus dat de hs-unit voor het stofzuigen
minstens 6 uur uitgeschakeld dient te worden, Bij het stofzuigen dient u er op te letten dat u met
membraan niet aanraakt met de borstel en voorts dat u de isolatie van de statoren niet beschadigt. Het
stofzuigen dient dus voorzichtig en met beleid uitgevoerd te worden.
In luisterruimten waarin veel zeer fijn vrij zwevend stof aanwezig is of waarin (veel) gerookt wordt, kan
zich op het membraan een aanslag afzetten, die ook met stofzuigen vrijwel niet te verwijderen is. Met
betrekking tot dergelijke ruimten is het aan te bevelen om hierin een elektrostatisch luchtfilter te plaatsen.
Deze luchtfilters zijn tegen betrekkelijk geringe kosten verkrijgbaar (Philips heeft 3 modellen) en zijn
zeer effectief, vooral waar het zeer fijn stof en tabaksrook betreft, Bij de toepassing van zo’n filter blijft
dan niet alleen het membraan schoon, ook de luisterruimte blijft dan vrij van stof.

12.4 Onderhoud: vocht
Het plaatsen van elektrostaten in een ruimte met een hoge relatieve luchtvochtigheid moet worden
afgeraden. Die hoge luchtvochtigheid zal een verminderde isolatie tussen membraan en statoren tot
gevolg hebben en kan aanleiding geven tot een constant tikken en spetteren, Bij de verplaatsing van
elektrostaten naar een andere ruimte met een sterk uiteenlopende vochtigheidsgraad en/of temperatuur
moeten ze minstens 4 uur acclimatiseren, in verband met het ontstaan en het weer verdwijnen van
condensvocht op het membraan en de statoren.

12.5 Huisdieren
Bij de plaatsing van elektrostaten in een ruimte waarin regelmatig huisdieren zoals katten en of honden
aanwezig zijn, is het aan te bevelen de elektrostaten verhoogd op te stellen, zodat deze buiten het bereik
van de aanwezige huisdieren komen. (Zelfs als zelfbouw van elektrostaten veel goedkoper is dan kopen,
is een krabpaal voor Max of Droppie uit de dierenspeciaalzaak stukken goedkoper dan uw elektrostatische
creatie...)

Aanhangsel
Besteladressen
Audiotrafo’s
* Amplimo
Postbus 24
7490 AA Delden
tel 05407-62024
bank 31.33.11.250 giro 38.12. 4. 99
Bestelling bij vooruitbetaling onder vermelding van het gewenste artikel.
ST 101: 1:50 full-range 10Hz...90kHz 100 VA 8Ω, f 280,
ST 150: 1:150 full-range 40Hz...l6kHz 100 VA 8Ω f 300,
Vanaf begin 1993 zijn ter vervanging van bovengenoemde audiotrafo’s ringkerntrafo’s beschikbaar:

ET 101: 1:50 full-range
ET 115: 1:150 full-range
ET 107: 1: 75 (midden en hoog)
* Klaré
Oude Doelenkade 15
1621 BH Hoorn tel 02290-19631
Bestelling telefonisch of schriftelijk onder rembours.
Trafo 801: 1: 70 full-range 50 VA 8 Ω f 200,— (1993)
Trafo 802: 1: 70 full-range 50 VA 8 Ω f 250,— (1993)
Meerdere secties gewikkeld voor een optimale geluidskwaliteit.
* Sowter Transformers LTD (GB)
E.A. Sowter
The Boatyard
Cullingham Road
Ipswich IP1 2EG
P.O.box 36
Ipswich IP1 2EL
tel (0473) 25 27 94
(0473) 21 93 90
Betaling per cheque, eurocheck of internationale postwissel, bij vooruitbetaling o.v.v.
het gewenste artikel.
4342: 1:50 full-range 50 VA 8 Ω; 39,90 (pond) + 18.10 verpakking + verzendkosten
(58 pond totaal).
6942: 1: 60 full-range 50 VA 8 Ω 39.90 (pond) + 18.10 verpakking + verzendkosten
(58 pond totaal).
6927: 1:100; 50 Hz... 10kHz; 50 VA; 8 Ω; 56.00 (pond) + 21.00 verpakking + verzendkosten
(77 pond totaal)
* Tranex INC (USA)
2350 Executive Circle
Colorado Springs
CO 80906 7592
tel (719) 576 7994
Betaling per cheque of internationale postwissel. Bestelling bij vooruitbetaling o.v.v. het gewenste artikel.
2-0450: 1:75; 0,5...20 kHz 50 VA 8 Ω; $ 70,38 + $15 shipping & handling ($ 85,38 totaal)
2-404: 1:150; 50 Hz...16 kHz 50 VA 8 Ω; $ 140,50 + $15 shipping & handling ($ 155,50 totaal)
* Dhr. M. Hortensius
De Strackenrode 43
7101 NW Winterswijk
05430-12437
giro 3791156 of
Dhr. A. Govers
Morsestraat 5
7101 JA Winterswijk
05430-16117
giro 3345575
Betaling bij vooruitbetaling o.v.v. het gewenste artikel.
Full-range audiotrafo 1:50 8 Ω; f 262,50. Bij bestelling van twee stuks f 15,- verpakking- en
verzendkosten
Hoogspanningsunits
(zie Hortensius/Govers)
hs-unit 2100 V f 75,- (inclusief verpakking- en verzendkosten)

Mylar folie
(zie Hortensius/Govers)
Gemetalliseerd mylar 79 cm breed; f 5,- per meter (+ f 6,- verpakking & verzenden)
Ongemetalliseerd mylar 31 cm breed; f 2,- per meter (+ f 3,- verpakking & verzenden)
ESL-bouwpakket
(zie Hortensius/Govers) (geperforeerde platen, 200 x 30 cm)
- 2 full-range audiotrafo’s
- 2 hs-units 2100 V
- 4 statoren (platen)
- afstandsstukken
- folie
f 1450,- per paar
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Het Genesis van de literatuur over elektrostaten
Zonder iets tekort willen doen aan de verdiensten van, bijvoorbeeld, professor Hunt
(aan wiens werk trouwens wordt gerefereerd), zijn de artikelen van Peter Walker in
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tel. 010-4 147055.

