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VOORWOORD
De kring van HiFi-amateurs wordt steeds groter, ook worden de
verwachtingen, die men aan muziekweergave stelt steeds hoger.
Door zelf tuners, versterkers en andere onderdelen te bouwen,
probeert de knutselaar een goede installatie samen te stellen.
Over hoe men HiFi-luidsprekerboxen zelf kan bouwen is echter
nog weinig bekend. Ook zonder een elektronica-opleiding kan
men HiFi-boxen zelf bouwen en dus veel geld besparen. Helemaal
zonder theorie gaat dit natuurlijk niet; om een box te kunnen
bouwen moet men tevens weten hoe deze werkt. Alleen dan is
verstandige en professionele zelfbouw mogelijk.
In de bouwbeschrijvingen worden meestal bijzondere luidsprekers
aanbevolen, waarmee men de beste resultaten bereiken zal. Het
eerste hoofdstuk geeft echter algemene tips om boxen te
bouwen, zodat ook andere HiFi-luidsprekercombinaties op de
juiste manier kunnen worden ingebouwd.
Ronald Frahm
Wilfried Kort
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HOE EN WAT WIJ HOREN
Dit eerste hoofdstuk verklaart de beginselen van de akoestiek en
geeft informatie over de capaciteiten - maar ook de zwakke
punten - van het gehoor. De luidspreker is een geluidsomzetter,
dat wil zeggen, hij zet elektrische impulsen in hoorbare tonen om.
Zijn werking kan men pas begrijpen wanneer men zich heeft
bezig gehouden met het geluid en met het gehoor.
1.1 Het geluid
Geluidsgolven ontstaan door objecten die in de omgevende lucht
trillen. Laten wij een luidspreker bekijken: hierbij trilt het conus
vormige membraan in het ritme van elektrische signalen die door
de versterker worden afgegeven. Deze bewegingen van de conus
geven de luchtmoleculen aanleiding tot trillen rondom hun rust
punt; de lucht wordt samengeperst of verdund. Er ontstaat een
geluidsgolf. Deze plant zich voort doordat de luchtmoleculen
elkaar onderling aanstoten en op deze wijze hun trilling doorgeven.
Bij kamertemperatuur plant het geluid zich voort met een snel
heid van ongeveer 340 m/s. Fig. 1.1 toont de luchtlagen voor een
trillende luidspreker. Daar waar de luchtlagen dichter bij elkaar
zijn is er een grotere luchtdruk aanwezig dan in de omgeving.
Een duidelijk beeld van de overgedragen geluidsgolf wordt
verkregen wanneer de drukverhoudingen in een grafiek worden
getekend. De luidspreker van fig. 1.1 produceert op dat moment
een nieuw verdichtingsgebied dat rechts de afbeelding verlaat.
Conusbeweging

Verandering
in druk
Golflengte

Fig. 1.1

Geluidsgolf voor een luidspreker.
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Van belang is het feit dat de lucht zich niet - zoals wind - voort
beweegt, maar slechts een drukgolf overdraagt. De luchtdeeltjes
trillen in de richting van de geluidsuitbreiding om hun rustpunt
heen en men spreekt derhalve van een lengte- of longitudinale
golf.
Het aantal keren dat de conus per seconde trilt, oftewel de fre
quentie, geeft de hoogte van de overgedragen toon aan. Wanneer
twee verdichtingsgebieden van een geluidsgolf sneller op elkaar
volgen, dan groeit de toonhoogte. De sterkte van de luidsprekerbewegingen, de amplitude, is maatgevend voor de heftigheid van
de trillingen van de luchtmoleculen en daarmee voor de geluids
sterkte. Nog een karakteristiek van een geluidsgolf is de golf
lengte. Dit is de afstand tussen op elkaar volgende verdichtingsof verdunningszones. De golflengte 1 is een belangrijk begrip bij
het bouwen van boxen en dus wordt hier de formule, waarmee
hij wordt berekend, aangegeven:
1 = c/f
c is hier de geluidssnelheid, f de frequentie van de geluidsgolf. De
golflengte bereikt bij lage frequenties maximale grootte, dus bij
lage tonen. Als de waarde eenmaal bekend is, kan het lichteffect
van luidsprekerboxen worden geschat.
De belangrijkste golflengten zijn in de volgende tabel bijeen
gebracht:

10

Frequentie (0

Golflengte (1)

16 Hz
50 Hz
100 Hz
500 Hz
1000 Hz
3000 Hz
5000 Hz
10000 Hz
16000 Hz
20000 Hz

21,3 m
6,8 m
3,4 m
68 cm
34 cm
11 cm
6,8 cm
3,4 cm
2,1 cm
1,7 cm

1.2 Frequentiebereik
frequenties tus:

U l ( GË KhJi p (

van de bekendste muziekinstrumenten. De zwart gemaakte balken
geven het grondtoonbereik aan. De hoogste grondtonen bereiken
zelfs geen 4500 Hz - met uitzondering van het orgel - zodat het
totale gehoorbereik niet volledig benut schijnt te worden. Er zijn
twee instrumenten die dezelfde grondtoon weergeven, maar die
alleen door de sterkte en het aantal boventonen die samen met de
grondtonen worden opgewekt, van elkaar verschillen. Een blok
fluit produceert naar verhouding maar weinig en dan nog zwakke
boventonen, het geluid van een viool is daarentegen rijk aan
sterke boventonen met zeer hoge frequenties. Daarom is een
11

luidsprekertest dan fluitstrijkorkest beter geschikt voor een
muziek.
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Fig. 1.2

Frequentie-omvang van de menselijke stem, van enkele muziekinstnimenten en geluiden (uit: Peter Schone, HiFi-Stereo-Lehrgang,
Franckh-Verlag).

Het gehoor is voor een verandering in de frequentie zeer gevoelig.
Het kan 3000 tot 4000 verschillende toonhoogten onderscheiden,
bij 1000 Hz is zelfs een frequentieverandering van 3 Hz te horen.
Het gehoor kan zich echter ook vergissen: wordt de geluidssterkte
van een hoge toon vergroot, dan lijkt de frequentie te groeien.
12

Daarom heeft men een andere geluidsindruk in een concertzaal
dan bij een luidsprekerweergave.

1.3 Geluidssterkte
Het gehoor kan zeer grote verschillen in geluidssterkte verwerken.
Zacht gefluister wordt even zo goed waargenomen als het
gehamer van een pneumatische boor. De gemiddelde waarde van
de drukveranderingen, die in de geluidsgolf aanwezig zijn, wordt
geluidsdruk genoemd en in microbar (jj.bar) gemeten. Hoe klein
deze drukeenheid is, laat de volgende vergelijking zien:
Een gewicht van 1,02 mg oefent op een vlak van 1 cm2 een druk
van 1 /ibar uit. De gehoodrempel, d.w.z. de laagst waarneembare
geluidsdruk is bij 1000 Hz 0,0002 /ibar, hetgeen gelijk is aan een
uitwijking van luchtdeeltjes van maar liefst 0,00000002 mm! Bij
grote geluidssterkte bereikt het gehoorde pijngrens. De pijngrens
ligt bij 200 mbar, de omvang van geluidsdruk in het oor is dus
1 : 1 000000. Binnen dit bereik kan het oor slechts 120 verschil
lende amplitudetrappen onderscheiden, die elk ten opzichte van
de vorige met een 12% toename in geluidsdruk verschillen. De
trapindeling is bijna logaritmisch en wordt in dB (deciBell) uitge
drukt. Een groei van 6 dB komt overeen met een verdubbeling,
een groei van 20 dB met een vertienvoudiging van de geluidsdruk.
Worden echter twee dB-waarden bij elkaar opgeteld, dan wor
den de overeenkomende geluidsdrukwaarden vermenigvuldigd:
6 dB + 20 dB = 26 dB betekent een verdubbeling van de tien
vouden en is dus gelijk aan een 20-voudige geluidsdruk. De dB is
een verhoudingsmaat die altijd op een nulpunt moet worden
gebaseerd. Meestal wordt de gehoordrempel als nulpunt in de dBschaal genomen en vandaar uit kan elke geluidsdrukwaarde in dB
worden omgerekend. Er wordt dan van een geluidsdrukpeil
gesproken. In databladen vindt men vaak negatieve dB-getallen.
Heeft een referentietoon een geluidsdrukpeil van 40 dB en
verandert dit met — 6 dB, dan betekent dit dat de geluidsdruk tot
de helft is verminderd; een verandering van — 20 dB betekent een
verzwakking tot een tiende van de oorspronkelijke waarde.
Een belangrijk gegeven van geluidsbronnen is hun dynamiek.
Deze geeft het verschil tussen de grootste en de kleinste geluids
druk, in dB gemeten, weer. Bij de piano is een zekere aanslag
vereist om een toon te laten klinken. De weergavesterkte kan niet
13

naar believen worden verhoogd. De volgende tabel laat enkele
dynamiek waarden zien:
Instrument

Piano
Cembalo
Spraak
Groot orkest

Dynamiek
Geluidsdmkverhouding

dB

1: 10ö
30
1: 300
1:3000

40
30
50
70

Een luidsprekerbox moet een zo groot mogelijke dynamiek
bezitten om hoogtepunten in geluidssterkte onvervormd te kunnen
weergeven.
Wat betekent de geluidseenheid ’foon’? Deze komt bij een freH-bar

dB

140 Foon

Frequentie

Fig. 1.3
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Karakteristieken van gelijk luidheidsniveau (fysiologische gehoorkrommen).

quentie van 1000 Hz overeen met het geluidsdrukpeil, betrekking
hebbende op de gehoordrempel. Een verschil in het luidheidsniveau van één foon is net waarneembaar, bij 1000 Hz is dat een
verandering in geluidsintensiteit van 1 dB. Het is noodzakelijk
om een referentiefrequentie aan te geven, daar het oor niet de
zelfde gevoeligheid heeft voor alle toonhoogten. De maximale
gevoeligheid ervan ligt in het bereik tussen 3000 en 4000 Hz.
Fig. 1.3 toont de krommen met gelijke luidheidsniveaus. De
foonwaarden beantwoorden bij 1000 Hz precies aan de geluidsdrukwaarden aan de linkerkant van het diagram. De krommen
stijgen aan de grenzen van het gehoorbereik, want om dezelfde
geluidssterkte-indruk te kunnen waarnemen, heeft het oor een
toenemende geluidsdruk nodig.
Laten wij de 20-foonlijn volgen. Bij 1000 Hz beantwoordt deze
aan een geluidsdrukpeil van 20 dB. Dus om een toon van 60 Hz
net zo luid te horen, moet de geluidsdruk met 40 dB worden
verhoogd tot 60 dB. Dan is deze met 100 vermenigvuldigd van
0,002 tot 0,2 /-ibar! Met behulp van een versterker die alle fre
quenties evenredig versterkt - zoals een ’lineair’ geschakelde
stereo-installatie, of een portable radio - kan dit gedrag van het
oor worden getest. Bij kleine geluidssterkten hebben wij met een
’dunne’ klank zonder lage tonen te maken. Bij grote geluidssterk
ten getuigt het oor van een evenredigere waarneming en de
krommen in fig. 1.3 worden vlakker. Als wij het volume van onze
radio vergroten, dan verschijnen steeds meer lage tonen in het
klankbeeld. Om een gelijkblijvende klank te behouden, moeten
wij bij zachte muziek de lage tonen-regelaar verder opendraaien,
en tevens de hoge tonen versterken. Deze wordt meestal door een
regelaar,-voor een aan het gehoor aangepaste amplitude of door
een ’contour’ schakelaar verricht. Ter vergelijking, een paar
andere foongetallen van alledaagse geluiden:

Geluid
Gehoorgrens
Zacht gefluister
Tikkende klok
Bladgeruis
Rustig gesprek
Gemiddeld lawaai op straat

Foon
0
10
20
30
40
50
15

Geluid
Stofzuiger
Verkeer in een grote stad
Luid geschreeuw
Drilboor
Motorfiets zonder uitlaat
Start van een vliegtuig
Kanonschot
Pijngrens, straalvliegtuig van dichtbij

Foon

60
70
80
90
100
110
120
130

1.4 HiFi - mono - stereo - quadra
Het begrip ’High Fidelity’ - afgekort HiFi - betekent ’hoge
weergave getrouwheid’ en is eigenlijk een nogal buigzaam begrip.
Voor de een is weergave van een portable radio volledig bevre
digend, terwijl de liefhebber van klassieke muziek met de k'lank
van een topkwaliteit stereo-installatie nog niet tevreden is. Het
begrip HiFi betreft daarom objectief meetbare grootheden
binnen de DIN 45 500 norm. Hierin zijn bepaalde minimum eisen
vastgesteld voor de afzonderlijke delen van een geluidsinstallatie,
waaraan deze moet voldoen alvorens het predikaat HiFi te'verdienen. Elk onderdeel van een HiFi-installatie moet de ’huisstudio’-norm vervullen; want een geluidsinstallatie is zo goed als
zijn zwakste schakel. Zo moet een HiFi-versterker minstens het
bereik van 50 tot 16000 Hz lineair kunnen overdragen. Voor een
HiFi-luidspreker geldt de weergave van een hoogste frequentie
van 12 500 Hz. Ook de vervorming moet aan nonnen beantwoor
den: een versterker mag een vervormingsfactor van ten hoogste
1% hebben bij het opgegeven vermogen. Bij goede HiFi-boxen
ligt de vervormingsfactor in dezelfde orde van grootte. Het is
echter moeilijk en duur om een vervormingsarme luidspreker te
bouwen. Daarom vormt de luidsprekerbox de zwakste schakel in
de meeste geluidsinstallaties. Danzij de tegenwoordige techniek is
het in ieder geval gemakkelijker geworden-vooral bij versterkers om de DIN nonn te overtreffen. De verschillen in kwaliteit zijn
niet zo groot als de verschillen in prijs. Het is dus absoluut nood
zakelijk om een zorgvuldige en kritische keuze te maken. Zelfs
voor een liefhebber van klassieke muziek is het verschil tussen
een versterker met een vervormingsfactor van 0,5% en eentje met
0,01% akoestisch niet meer waarneembaar, hoewel een prijsver16

schil van 1000 gulden hem wel degelijk iets uitmaakt. Een lineair
frequentieverloop, dat boven de gehoorgrens van 20000 Hz uit
gaat, is derhalve niet zinvol. Bij HiFi-boxen zijn kwaliteitsverschil
len aan de uitgebalanceerde lage tonen weergave en aan de door
zichtigheid van het klankbeeld gemakkelijk te herkennen. Het
loont de moeite hier niet zuinig te zijn. Bij vele mensen thuis vind
je topkwaliteit versterkers, die aan veel te kleine boxen zijn aan
gesloten. Een eenvoudigere HiFi-versterker met goede boxen
klinkt opmerkelijk beter. Bij mono-weergave wordt hoofdzakelijk
de totale klank van instrumenten overgedragen, bij stereofonie
zijn de ruimtelijke gegevens daarbij inbegrepen. Niet alleen kan
worden vastgesteld welke instrumenten in een orkest aanwezig
zijn, maar ook waar zij staan. Voor het bepalen van de richting is
de samenwerking van beide oren noodzakelijk. Met één oor gaat
namelijk het oriëntatievermogen verloren. Bevindt de geluidsbron
zich precies voor of achter ons, dan krijgen beide oren dezelfde
geluidsdruk. Staat een instrument rechts van dit middelpunt, dan
krijgt het rechter oor een iets grotere geluidsdruk.
Vanuit dit verschil bepalen de hersenen de richting van de
geluidsbron; dit geldt evenwel alleen voor frequenties boven
1500 Hz. Bij lagere toonhoogten gebruikt het gehoor een tijds
verschil tussen het binnenkomen van de geluidsgolf op ieder oor.
Bevindt de geluidsbron zich precies voor ons, dan ontvangen de
oren het geluid gelijktiijdig, wanneer deze aan één kant staat, dan
komt het geluid bij het ene oor wat vroeger aan dan bij het andere.
Zo zijn tijdsverschillen van 30 miljoenste van een seconde waar
neembaar! Stereofonie is gebaseerd op het idee om voor een or
kest twee microfoons neer te zetten en het gedrag van het gehoor
na te bootsen. Wanneer de geluidsopname later over twee boxen
wordt weergegeven, kan men weer de richtingen van de geluids
bronnen herkennen. Fig. 1.4 maakt deze stereo-overdracht duide
lijk.
Bij de opname staat de vleugel links van het middelpunt. De
linker microfoon krijgt een grotere amplitude dan de rechter, bij
de linker luidspreker is de weergave dus luider en het oor hoort
de piano van links. Bij de viool zijn de verhoudingen omgekeerd:
deze is van rechts te horen. Met stereofonie kunnen wij de ruimte
tussen de boxen vullen: het gezang treft beide microfoons met
dezelfde intensiteit. Beide luidsprekers krijgen even sterke signa
len van de versterker en ontwikkelen gelijke geluidsdrukken, en
het oor neemt deze waar. Het gehoor plaatst het gezang precies
tussen de twee boxen in.
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Maar ook deze weergave is niet perfect. In de concertzaal komt
het geluid niet alleen naar voren, maar wordt ook via de muren
weerkaatst. Deze ruimtelijke indruk is bij stereofonic niet aanwe
zig. Bij quadrafonie daarentegen zijn er ook achter de luisteraars
twee luidsprekers opgesteld, die dit ruimtelijke geluid weergeven.
Bij echte quadrafonie worden opnamen ook met meer microfoons
gemaakt, bij quasi-quadrafonie wordt het uit een deel van het
stereosignaal teruggewonnen via matrix-schakelingen. Echte qua
drafonie levert de beste ruimtelijke indruk, hoewel het meestal
niet voor natuurgetrouwe overdracht wordt gebruikt, maar om
speciale muzikale en ruimtelijke effecten te bereiken. Een
elektronisch orgel kan om
de toehoorders heen wor
den verplaatst, of een
elektrische
gitaar kan
dwars door de zaal worden
bewogen. Bij echte qua
drafonie moeten ook de
boxen, die achterin staan,
van goede kwaliteit zijn.
Op deze kan echter zonder
al te veel aan klank te
verliezen, worden bezui
nigd. Bij quasi-quadrafonie
voldoen kleine boxen al
uitstekend, hoewel hun
lage tonen weergave niet
bijzonder goed is, omdat
zij toch alleen maar het
Stereoversterker
ruimtelijke geluid moeten
V V
weergeven.

Fig. 1.4 Het principe van
stereo-o verdrach t.
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DE LUIDSPREKER

Van een luidsprekerbox verwacht men wonderen: niet alleen de
donderende bassen van een kerkorgel, maar ook het hoogste
strijkgcluid moeten natuurgetrouw klinken. Technisch is het on
mogelijk om met slechts één luidspreker het totale frequentiebereik van 50 tot 20000 Hz perfect weer te geven. Daarom
fabriceert de industrie lage, midden en hoge tonen luidsprekers,
die binnen een bepaald frequentiebereik optimaal werken. Mits
op de juiste manier aangesloten, is een muziekweergave van hoge
kwaliteit mogelijk.
2.1 De bouw
Alle gebruikelijke luidsprekers werken volgens het elektrodynamische principe. Zij moeten de lucht in mechanische trillin
gen bewegen, in het ritme van de door de versterker afgegeven
signalen. De aantrekkingskracht tussen een elektro- en een per
manente magneet wordt gebruikt om de stroompulsen in mecha
nische energie om te zetten. Fig. 2.1 toont de doorsnede van een
dynamische luidspreker. De spreekspoel bevindt zich aan het
uiteinde van de trechtervormige conus in de smalle luchtspleet
van een sterke permanente magneet. De wisselstroom vloeit door
de spreekspoel en produceert er omheen een magnetisch wisselveld.
Afhankelijk van de overlapping met het constante veld van de
permanente magneet beweegt zich de spoel. De conus is nauw
verbonden met de spreekspoel en voert op deze wijze, in het
ritme van de elektrische wisselstroom, trillingen uit die een
geluidsgolf in de omgevende lucht teweeg brengen. De conus
moet de bewegingen van de spreekspoel zo nauwkeurig mogelijk
volgen, dus niet verbogen raken, want dan ontstaat vervorming.
Daarom wordt deze in trechtervorm uit zeer stevig, speciaal
geprepareerd karton, of kunststof gemaakt. Door middel van
nauwkeurig berekende vormgevingen en stijve materialen kunnen
ongewenste deeltrillingen worden uitgeschakeld. Ook de conus
ophanging in het luidsprekerframe moet aan hoge eisen vol
doen: daarbij moet de conus veel bewegingsvrijheid gelaten
worden, met andere woorden, hij moet soepel en elastisch en
tegelijkertijd stabiel zijn. De conus wordt daarom aan een centreerring opgehangen, zodat de spreekspoel zich altijd precies in
het midden van de luchtspleet bevindt en niet kan aanlopen.
19

Fig. 2.1

Doorsnede van
een dynamische
luidspreker.

Vilt
Conusophanging
Stofkapje
Frame
Conus
Spreekspoel

1 Bewegingsrichting
van de
<3=0
spoel
V//A7/T

Permanente magneet
Centreerring
Aansluiting

2.2 Impedantie - belastbaarheid - luidsprekergegevens
Voor ieder luidsprekertype wordt een uitvoerig datablad uitge
geven waarop de elektrische en akoestieke gegevens staan vermeld.
De belangrijkste daarvan zijn de impedantie, de belastbaarheid en
de geluidsdrukkarakteristiek. Iedere elektrische spoel bezit een
gelijkstroomweerstand die wordt bepaald door het materiaal, de
dikte en de lengte van de gebruikte draad. Wordt de weerstand
met wisselstroom gemeten, dan verkrijgt men een hogere waarde,
die men schijnbare weerstand of impedantie noemt. De hogere
weerstandswaarde van een spoel voor wisselstroom ontstaat door
de terugwerking van het wisselend magnetische veld op de spoel,
de zelfinductie. De impedantie is afhankelijk van de vormgeving
20

van de spoel en van de frequentie. Deze frequentie-afhankelijkheid is bij een luidspreker niet gewenst en moet daarom worden
verzwakt.
Het is van belang dat de impedantie van de luidspreker met de
uitgangsweerstand van de versterker overeenkomt. Voor Duitse
apparaten is dit doorgaans 4 O: de beschreven boxen zijn dus
voor deze waarde gebouwd. Als de schijnbare weerstand van de
luidspreker kleiner is dan de uitgangsweerstand van de versterker,
dan spreekt men van onderaanpassing, in het andere geval van
overaanpassing. Onderaanpassingen zijn gelijk aan een kortsluiting
van de versterker en leiden gauw tot schade. De juiste aansluitingsweerstand moet dus in acht worden genomen! Overaanpassingen
verminderen hoogstens het vermogen van de versterker en veroor
zaken geen schade.
Boxen die volgens dit boekje worden gebouwd, mogen nooit aan
versterkers worden aangesloten met een uitgangsimpedantie die
hoger is dan 4 SI. De enige uitzondering is het Isophon klankscherm met 8 £2! De nominale belastbaarheid geeft het elektrisch
vermogen aan dat een luidspreker kan verwerken, zonder onher
stelbaar vernietigd te worden. Bij luidsprekercombinaties geldt
dit voor de hele box. Wordt een luidspreker met een groter ver
mogen gestuurd, dan groeien de trillingsamplituden tot ontoelaat
bare waarden. De conusophangingen kunnen beschadigd en zelfs
vernietigd worden, of de spreekspoel raakt oververhit. Muzieksignalen met de sterkte van de nominale belastbaarheid worden
nog in geluid van goede kwaliteit omgezet.
De nominale belastbaarheid van de luidsprekerbox moet minstens
zo groot zijn als het aangeduide vermogen van de versterker.
In muziekstukken treden echter vaak korte vermogenspieken op bijvoorbeeld trommelslagen e.d. De muziekbelastbaarheid geeft
aan welke kortstondige vermogensmaxima voor mogen komen,
zonder dat schade veroorzaakt wordt. Deze waarde is ongeveer
anderhalf maal meer dan de nominale belastbaarheid. De beste
samenstelling verkrijgt men, indien de nominale belastbaarheid
van de box tweemaal groter is dan het nominale vermogen van de
versterker, of, bij grotere installaties, als dat overeenkomt met
het muziekvermogen. De box werkt dan in het gebied met de
minste vervorming en de goede eigenschappen van de versterker
worden niet door ruis in de box overschaduwd. Ook van belang
bij het beoordelen van een luidspreker is de geluidsdrukkarakteristiek. De luidspreker wordt voor verschillende frequenties met
21

een constant ingangsvermogen van 1 watt gestuurd. Door middel
van een meetmicrofoon meet men de geluidsdruk vanaf een
bepaalde afstand voor de box en zet die uit in een diagram.
Samen met de gegevens van de boxen zijn in dit boek ook de
geluidsdrukverlopen afgebeeld. Bij de hoge en lage frequenties is
de geluidsdruk lager dan bij de middenfrequenties. Op plaatsen
waar het geluidsdrukpeil met 8 dB ten opzichte van frequenties
van 100 tot 4000 Hz gedaald is, eindigt het overdrachtsbereik van
de box. In de Hi-Fi-norm is een overdrachtsbereik van minstens
50 tot en met 12 500 Hz voorgeschreven en het verloop van de
geluidsdruk moet binnen nauw toleranties lineair zijn. Iedere
sterke daling of piek in de geluidsdrukkarakteristiek beïnvloedt
de totale klank van een box nadelig. Een HiFi-box is des te beter
van kwaliteit naarmate het geluidsdrukverloop meer lineair en
het overdrachtsbereik groter is.
180°
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Lage (bas) frequentie
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Richtkarakteristiek van een luidsprekerbox.
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i.

Het verloop van de geluidsdruk is niet overal voor een luidspreker
even lineair. Wanneer men de middenas van de box verlaat, dan
merkt men een daling in de hoge tonen. Fig. 2.2 geeft een indruk
van de typische stralingskarakteristiek van een box. De krommen
zijn steeds voor één frequentie opgenomen en verbinden punten
met dezelfde geluidsdruk. Voor hoge frequenties wordt het
geluid sterker gebundeld, de stralingskarakteristiek wordt dan
ook smaller. Goede boxen moeten ook de hoge frequenties in alle
richtingen uitstralen om een goed stereo-effect te garanderen.
De belangrijkste mechanische maatstaf van een losse luidspreker
is zijn resonantiefrequentie, dat is, waarbij hij het beste trilt. Deze
eigen frequentie is door de bouw gegeven en moet vooral bij lage
tonen luidsprekers een kleine waarde hebben; frequenties
beneden deze resonantiefrequentie worden zeer slechts weerge
geven.
De sterkte van het magnetisch veld in de luchtspleet van de
permanente magneet wordt magnetische inductie genoemd en de
Gauss (G) of Tesla (T) gemeten. Een Tesla komt overeen met
10000 Gauss. De spreekspoel wijkt door de erdoorheen vloeiende
wisselstroom sterker uit, naarmate de magnetische inductie in de
luchtspleet groter is. Er is minder werkvermogen nodig om de
zelfde geluidssterkte te verkrijgen: het rendement is groter.
Verdere luidsprekergegevens zijn in de technische vaktermenlijst
aan het eind van het boek uitgelegd.
2.3 Lage tonen luidsprekers
Basluidsprekers dragen het lage frequentiebereik van ongeveer
50 tot 4000 Hz over. Een lage tonen luidspreker moet grote
luchthoeveelheden langzaam bewegen. Dat kan door een kleine
conus met een grote uitwijking of door een grote conus met een
kleine uitwijking gebeuren. Meestal kiest men voor de tweede
mogelijkheid, want dan kan de spreekspoel nauwkeuriger in de
luchtspleet worden gehouden. De normale lage tonen luidsprekers
hebben een diameter tot 300 mm. Zij mogen niet zonder behuizing
worden gebruikt, daar zij een luchtbuffer nodig hebben om over
matige trillingsamplituden te dempen. Zonder deze buffer, die
het effect van een veer op de luidspreker heeft, kan de conus veel
te grote uitwijkingen maken en de centrering van de spreekspoel
beschadigen.
Basluidsprekers mogen niet liggend of hangerid worden inge23

bouwd. Het gewicht van de conus en de spreekspoel zou dan de
conusophanging niet op de voorgeschreven wijze belasten, zodat
vervorming en zelfs beschadiging niet uitgesloten zijn.
Lage tonen luidsprekers nemen binnen een box bijna het totale
versterkervermogen voor hun rekening, daar het oor voor lage
tonen veel ongevoeliger is dan voor hoge. Om die reden worden
zij voor grote nominale belastbaarheid vervaardigd.
2.4 Midden en hoge tonen luidsprekers
Het membraan van een hoge tonen luidspreker moet tot 20000
maal per seconde heen en weer trillen. De beste resultaten worden
daarom met kleine, lichte membraansystemen bereikt. Het oor is
voor hoge tonen zo gevoelig dat de kleinste vermogens al een
luide weergave garanderen. Een 8 W hoge tonen luidspreker is
samen met een 50 W lage tonen luidspreker al voldoende om een
evenwichtig klankbeeld tevoorschijn te toveren. Meestal worden
sterker te belasten luidsprekers ingezet om de vervorming, waar
voor het oor - vooral bij hoge frequenties - bijzonder gevoelig is,
zo gering mogelijk te houden. Waarom zien hoge tonen luidspre
kers er echter anders uit dan lage tonen luidsprekers? Bij trechter
vormige membranen zoals vroeger gebruikelijk was, neemt'het
lichteffect sterk toe als de frequentie stijgt. Het geluid wordt
gauw zachter als de middenas van de luidspreker wordt verlaten
en de stereo-indruk verslechtert. De uitstralingskarakteristiek kan
aanzienlijk worden verbeterd door naar voren gewelfde, koepel
vormige membranen te gebruiken. De lucht wordt dan tot geluids
golven in alle richtingen aangespoord. Fig. 2.3 laat de doorsnede
van een koepelmembraan zien.
Vaak worden nog midden tonen luidsprekers tussen het hoge en
lage tonen bereik geschakeld, die dan het bereik tussen 1000 en
5000 Hz overdragen. Zij lijken qua bouw zoveel op de hoge
tonen luidsprekers, dat het onnodig is om er nog op in te gaan.
Voor een goede midden toon uitstraling worden bij onze bouwsuggesties uitsluitend koepelmembraan-luidsprekers gebruikt.
Midden en hoge tonen luidsprekers mogen niet rechtstreeks aan
een versterker worden aangesloten. De elektrische signalen bevat
ten alle frequenties, dus ook de lage. Hoge en midden tonen luid
sprekers kunnen deze lage frequenties niet verwerken, hetgeen te
grote amplituden van de membraantrillingen zou vergen. Zij
raken dan onmiddellijk defect.
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Bevestigingsgat

I

Permanente magneet

Koepelmembraan

Fig. 2.3 Doorsnede van een koepelmembraan luidspreker.
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KLANKSCHERM

Welke luidsprekers worden in een box aan elkaar geschakeld?
Hoe worden zij gemonteerd en bedraad? Dat zijn vragen die nu
worden beantwoord. Bij het bouwen van een HiFi-klankscherm
moeten bepaalde basisregels in acht worden genomen, want
zonder die zou zelfs de beste luidspreker niet zijn volle prestatie
kunnen leveren.
3.1 De bouw
Wanneer een niet-ingebouwde lage tonen luidspreker aan een
versterker wordt aangesloten, zijn er geen lage tonen te horen. Er
wordt hier nogmaals met nadruk op gewezen, dat dit niet met de
HiFi-luidsprekers, beschreven in dit boek, moet worden gepro
beerd. Hoe is dit verschijnsel te verklaren?
Als de luidsprekerconus trilt, ontstaat er aan de ene kant van de
conus een hogere en aan de andere kant een lagere luchtdruk. Bij
lage frequenties, als de golflengte van het geluid groot is ten op
zichte van de afmetingen van de luidspreker, worden deze
verschillen in luchtdruk vereffend. De geluidsgolf kan zich niet
voortplanten en dit fenomeen heet een ’akoestieke kortsluiting’.
Pas de golflengte van een 1000 Hz toon komt overeen met de
doorsnede van een 30 cm lage tonen luidspreker.
Het klankschermprincipe is gebaseerd op het tegengaan van deze
luchtdrukvereffening. Als wij de luidspreker voor een opening in
het midden van een ronde houten plaat schroeven, kunnen de ge
luidsgolven niet meer rechtstreeks de achterkant van de luidspre
ker bereiken. Zij moeten een omweg maken om de rand van de
plaat heen. De luidspreker schijnt nu een grotere doorsnede te
hebben. Naarmate de grootte van het klankscherm toeneemt,
neemt de intensiteit van de uitgestraalde geluidsgolf toe. Maar om
een 100 Hz toon te kunnen uitstralen is een plaat van 1 tot 2 me
ter doorsnede nodig! Dit onhandige formaat kan worden ver
kleind door het klankscherm in de vorm van een box te buigen,
zoals fig. 3.1 dat laat zien.
De weergave wordt het meest verbeterd als de box aan de achter
kant gesloten is. Dit sluit een akoestische kortsluiting volledig uit
en het klankscherm schijnt oneindig groot. In het taalgebruik
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wordt echter niet de gehele box als klankscherm aangeduid, maar
slechts de rechthoekige plank ervan, het front, waarop de indivi
duele luidsprekers zijn gemonteerd. Niet alleen het type, maar
ook de wijze van bevestiging is belangrijk. Een luidspreker die
louter aan de achterkant tegen een passende opening in het front
wordt bevestigd, produceert reflecties van de geluidsgolven aan
de randen van de opening. De klank wordt - vooral bij zeer hoge
tonen - veel minder van kwaliteit. Daarbij komt nog dat de bruik
bare boxinhoud kleiner is dan bij het inbouwen vanaf de voorkant.
Worden luidsprekers om welke reden dan ook van achteren vast
geschroefd, dan moeten de openingen in het klankscherm trech
tervormig worden uitgehold. Bij koepelmembraan hoge of
midden tonen luidsprekers is deze manier van bouwen niet be
trouwbaar daar de goede uitstralingseigenschappen daarmee ver
loren gaan. In onze boxen worden derhalve alle hoge tonen luid
sprekers vanaf de voorkant aangebracht. Bij lage tonen luid
sprekers is dit evenwel niet noodzakelijk omdat de golflengten
alsmede het conusoppervlak groter zijn. Bij hoge vermogens heeft
heeft dit tevens het voordeel dat de conus niet van het luidspreWegen van de geluidsgolven met lange golflengten
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Van de akoestische kortsluiting tot de gesloten box.
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kerframe kan losraken, daar hij met een kurk of viltlaag tegen de
boxwand wordt geperst.
Waar moet verder nog rekening mee worden gehouden bij de
bouw van een geluidsbox? Een luidspreker moet zo asymmetrisch
mogelijk op het klankscherm worden gemonteerd. De conus pro
duceert namelijk ook geluidsgolven binnen in de box. Er ontstaan
trilholte-resonanties, versterkingen van bepaalde frequenties, die
de klank vervormen. Is de luidspreker precies symmetrisch in het
midden van het klankscherm ingebouwd, dan komen deze reso
nanties hoofdzakelijk bij één of twee frequenties voor en vallen
dus erg op. Bij een asymmetrische inbouw daarentegen verdelen
de resonanties zich over een groot frequentiebereik en zijn dan
haast niet te horen. Om deze redenen zijn vierkante klankschermen of zelfs kubusvormige behuizingen niet aan te bevelen. De
beste akoestische eigenschappen levert een asymmetrische box,
waarvan geen kant parallel loopt. Zulke ’scheve’ boxen worden
echter gewoonlijk niet in een woonkamer gezet; de vorm die het
oog zowel als het oor tevreden stelt, is een rechthoekige kast.
Het klankscherm van de linker en de rechter box van een stereoinstallatie moeten eikaars spiegelbeeld zijn om een uitgebalan
ceerde richtingsindruk te verkrijgen.
De boxen worden later zodanig opgesteld dat de hoge tonen luid
sprekers zich aan de buitenkant bevinden; dus zo ver mogelijk
van elkaar verwijderd.
3.2 Luidsprekers - maar welke?
Luidsprekers op een klankscherm moeten zo worden uitgezocht,
dat zij elkaar zo goed mogelijk aanvullen wat hun vermogen en
frequentiebereik betreft. Voorheen werden aan 3-weg systemen,
die het totale frequentiespectrum in lage-, midden- en hoge tonen
bereiken opsplitsen, de voorkeur gegeven. Tegenwoordig is het
mogelijk om met 2-weg systemen uitstekende resultaten te berei
ken; dan zijn slechts lage en hoge tonen luidsprekers ingebouwd.
Voor elk frequentiegebied dient een aparte luidspreker te worden
gebruikt.
Werken meerdere luidsprekers binnen hetzelfde toonhoogtebereik,
dan kunnen hun geluidsgolven zich onderling versterken of op
heffen. Destijds werden het ongunstige richteffect en slechte
belastbaarheidvan de vroegere hoge tonen luidsprekers afgevlakt
door het inbouwen van vier of meer luidsprekers. Hierdoor verliest
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de weergave echter aan helderheid, daarom gebuiken wij tegen
woordig slechts één koepelmembraan hoge tonen luidspreker.
De luidsprekercombinatie dient een groot overdrachtsbereik te
hebben: voor de basluidspreker is een lage resonantie-frequentie
een vereiste, voor de hoge tonen luidspreker is dat een zo hoog
mogelijke bovengrens-frequentie en de overdrachtsbereiken moe
ten - met een geringe overlapping - op elkaar aansluiten. De nomi
nale belastbaarheid van de box moet in de verhouding 1:0,5 :0,2
over de lage, midden en hoge tonen luidsprekers worden verdeeld.
Bij 2-weg systemen bedraagt deze verhouding 1 :0,6. Voor onze
50 W-box is de minimale belasting dus 50, 25 en 10 W. De
gebruikte typen voldoen gemakkelijk aan onze vuistregel.
Een box kan dus niet voor alle frequenties een toon met een
sterkte van de nominale belastbaarheid onvervormd of zonder
beschadiging weergeven. Wal betekent dan ’nominale belastbaar
heid’? De nominale belastbaarheid wordt niet met sinusvormige
tonen, maar met een speciale breedbandige ruis gemeten. Deze
bestaat uit een exact bepaald mengsel van alle audio frequenties.
Het ruisvermogen verdeelt zich dan over de afzonderlijke luid
sprekers. De lage tonen luidspreker wordt het meest en de hoge
tonen het minst belast. Orkestmuziek verspreidt zich over een
groot frequentiebereik, dus een test met sinustonen zou verre van
de werkelijkheid zijn. Het enige van belang is dat de box een
evenwichtig, natuurgetrouw klankbeeld vertoont. In de meeste
gevallen is het niet noodzakelijk de hoge tonen met hetzelfde ver
mogen weer te geven als de lage, want dat maakt de totale klank
vaak onaangenaam schril.
Luidsprekers, elk van topkwaliteit, zijn bij HiFi-boxen een
absoluut vereiste: elke luidspreker moet binnen zijn frequen
tiebereik aan de HiFi-norm voldoen of deze zelfs overtreffen. Eén
goedkope luidspreker ertussen zou de klank van het geheel beder
ven.
De juiste samenstelling van luidsprekers voor een HiFi-box
vereist een fijn gevoel en de nodige meetinstrumenten, waar
over een amateur in de meeste gevallen niet beschikt. Daarom is
het beter om alleen die onderdelen te gebruiken, die in de bouwbeschrijving staan aangegeven.
3.3 Scheidingsfilters
Scheidingsfilters splitsen het signaal, dat van de versterker afkom
stig is in individuele frequentiebereiken. 2-weg filters hebben
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Foto 1 (boven) en foto 2. Op de voorgrond liggen de twee zijwanden met
half ingeslagen spijkers. Rechts en links staan het deksel en de bodem waar
op de zijwanden worden gezet nadat een laag lijm is aangebracht, zoals foto 2
dat laat zien.

Foto 3

De basisbouw voordat de tweede zijwand wordt opgezet.

Foto 4

Iloe de lijsten worden ingebouwd om de voor- en achterkant te
bevestigen. De spijkers aan weerskanten zijn, na het meten van de
afstand tussen de lijsten en de rand, al ingeslagen. Links in beeld
de voorbereide lijsten.
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twee uitgangskanalen, één
voor de lage en één voor
de hoge tonen luidspreker;
bij 3-weg filters komt daar
nog een midden tonen
kanaal bij. Hoe een scheidingsfilter werkt, wordt in
fig. 3.2 getoond. Aan het
geluidsdrukverloop is te
zien dat het lage tonen
kanaal de hoge frequenties
blokkeert, terwijl het hoge
tonen kanaal dat juist bij
de lage tonen doet. Hier- §
door wordt vernieling van
hoge tonen luidsprekers '|
door lage
frequenties
tegengegaan. Het midden
tonen kanaal is op zo’n
manier tussen de twee
andere bereiken ingevoegd,
dat het verloop van de
totale geluidsdruk zo li
neair mogelijk is.
Scheidingsfilters worden
buiten de elektrische be
lastbaarheid nog door twee
andere grootheden geken
merkt: de demping en de
kantelfrequentie.
Twee
naast elkaar liggende ka
nalen dienen goed van
elkaar gescheiden te zijn.
Het is technisch mogelijk
een
tamelijk
scherpe
scheiding door te voeren,
maar dit vereist veel meer
elektronica en verhoogt de
prijs. Ook is er gevaar voor
dalingen in het geluids
drukverloop van de combinatie. Dempingen van 6
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Fig. 3.2

Hoe een scheidingsfilter bij de kantelfrequenties 2000 en
8000 Hz werkt.

of 12 dB per octaaf zijn normaal. Dat betekent dat aan de
kanaalgrenzen bij verdubbeling of halvering van de ingestelde
frequen-tie het signaal met 6 of 12 dB wordt verzwakt. De
frequentie waarbij het filter tussen aaneengrenzende kanalen
omschakelt, noemt men scheidings- of kantelfrequentie. De
aangesloten luidsprekers ontvangen hier telkens slechts de helft
van hun vermogen.
Scheidingsfilters bestaan uit samerischakelingen van spoelen en
condensatoren. Zij moeten precies op de aangesloten luidspreker
afgestemd zijn, zodat elk in een zo gunstig mogelijk bereik kan
werken. Filters zijn zo goedkoop verkrijgbaar, dat het niet de
moeite loont ze zelf te bouwen.
3.4 Polariteit
Als een korte elektrische puls een luidsprekercombinatie bereikt,
moeten alle membranen zich tegelijkertijd naar voren of naar
achteren bewegen. Als twee membranen in verschillende richtingen
trillen, heffen zich de geluidsgolven die geproduceerd zijn, gedeel
telijk op. Met name in het kantelfrequentiebereik van een filter
zal dit verschijnsel optreden: het vermogen verdeelt zich hier over
twee luidsprekers die bij een verkeerde poling tegen elkaar in
werken. Hierdoor ontstaat een daling in het geluidsdrukverloop
die de klank van de box verslechtert.
Deze fout kan worden vermeden door een kleine rode stip aan
één van de beide luidsprekeraansluitingen aan te brengen. De stip,
vaak ook wel een plusteken, kenmerkt de pluspool van de luid
spreker. Wordt tussen de twee aansluitingen even een 1,5- of een
3 V-batterij geschakeld, zodat de pluspool van de batterij met de
pluspool van de luidspreker is verbonden, dan beweegt de conus
zich aan de voorkant naar buiten. Als men de batterij ompoolt,
dan beweegt de conus naar achteren, dus naar binnen toe. Zo kan
men de polariteit alleen bij lage tonen luidsprekers testen; bij de
andere soorten zijn de uitwijkingen te gering. De juiste manier
om luidsprekers aan te sluiten staat op het scheidingsfilter ver
meld, de verbindingsdraden moeten vooral niet worden verwis
seld! Wordt de pluspool van de batterij aan die van de filteringang
gelegd, dan bewegen alle membranen zich voorwaarts.
Ook de beide boxen van een stereo-installatie moeten worden
gelijkgepoold. Als wij de ronde pen van een DIN-luidsprekersteker met de pluspool van één box verbinden, moet de andere
net zo worden aangesloten. Worden de aansluitingen van een box
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verwisseld, dan gaat de ruimtelijke indruk van de weergave ver
loren. Bij een juiste poling zijn alle orkestinstrumenten nauw
keurig te plaatsen en lijkt een nieuwsberichtlezer zich in het mid
den tussen de twee boxen te bevinden. Bij een verkeerde poling
lijkt de stem van de spreker vanuit de gehele ruimte tussen de
boxen te komen. Dit wordt meteen opgelost door de steker om
te polen.
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DE BEHUIZING

Zoals wij al in het hoofdstuk ’Het klankscherm’ vaststelden, kan
een akoestische kortsluiting worden veroorzaakt bij grote golf
lengten, d.w.z. als de golflengte van het geluid groot is vergeleken
met de afmetingen van de luidspreker.
Er bestaan twee mogelijkheden om dit vermijden: wij kunnen bij
voorbeeld het klankscherm zo groot maken dat de weg er om
heen erg lang is, maar zulke reuze planken passen natuurlijk niet
in een woonkamer. Daarom kiezen wij voor de tweede mogelijk
heid: wij zorgen er gewoon voor dat de geluidsgolven die niet
alleen door de luidspreker naar voren maar ook naar achteren
worden uitgestraald, elkaar niet treffen en zodoende opheffen.
Dit bereiken wij door de luidspreker in een stevige behuizing te
installeren. Maar nu rijzen al de eerste vragen: hoe groot moet de
kast zijn? Hoe moeten de wanden eruit zien? Wat voor stof kiest
men voor het dempen en de bekleding.
4.1 De inhoud van de gesloten box
De grootte van de box hangt voornamelijk van twee factoren af:
de diameter van de lage tonen luidspreker en de gewenste laagste
frequentie die de box nog effectief moet kunnen uitstralen. De
lucht binnen een gesloten box beïnvloedt de bewegende luidsprekerconus als een veer. In een kleine box is de veerkracht
sterker dan in een grote. Bij gelijk luchtvolume wordt het veereffect sterker naarmate het oppervlak van de conus toeneemt
(grotere luidspreker). Dit betekent dus dat de grootte van de box
nauw samenhangt met die van de basluidspreker. Een overzicht
hiervan verschaft de volgende tabel.
Diameter van de bas luidspreker
13
17
20
25
30

cm
cm
cm
cm
cm

Aanbevolen boxinhoud
101
15 1
20 1
28 1
35 1
35

De tabel geeft een idee van de waarden waaraan men zich moet
houden om als laagste frequentie 80 Hz te verkrijgen. Is slechts
een laagste frequentie van 100 Hz gewenst, dan is 6/10 van de op
gegeven inhoud al toereikend. Deze gegevens gelden als richtlijnen
daar per geval met vele andere factoren rekening moet worden
gehouden, zoals: de resonantiefrequentie van de luidspreker (niet
ingebouwd), het gewicht van conus en spoel, de werkelijke dia
meter van de conus e.a. De bovengenoemde waarden gelden
trouwens alleen als de boxen goed bekleed zijn met dempmateriaal.
4.2 Materialen en bewerking
Gewoon een kast met de juiste inhoud bouwen is nog lang niet
voldoende om akoestische kortsluiting te vermijden. Fig. 4.1 laat
de opbouw van een luidsprekerbox zien. Op het demp- en bekledingsmateriaal na bestaat hij volledig uit hout. Wanneer wij zuinig
te werk gaan en slechts dun hout voor de wanden gebruiken, dan
bewegen zij zich net als de conussen en staan wij weer voor het
zelfde probleem. Daar de oppervlakte van de wanden een stuk
groter is dan die van de luidsprekerconus, zijn uiterst kleine
bewegingen van de houtwanden al voldoende. Hier moet men
overigens de bewegelijkheid van het hout niet onderschatten!
Voor boxen waarbij de grootste afmetingen (zijwanden, voor- of
achterkant) niet veel groter zijn dan ca 400 x 400 mm, voldoet
normaal gesproken 16 mm spaanplaat. Zijn de afmetingen groter,
dan moet men óf dikkere spaanplaten nemen, óf de wanden van
binnen met dikke steunlatten verstevigen. Bij erg grote boxen vanaf ca 80 1 - is het zelfs nodig de voor- en achterwand door
middel van een flinke steunlat te verbinden, zodat zij niet t.o.v.
elkaar kunnen trillen. Nu komt een andere eigenschap van de
gesloten box naar voren: een klankkast gedraagt zich als een
muziekinstrument. Denk maar aan een gitaar. Als wij het geluidsgat dichtmaken, gaat erg veel van de klank verloren. Onze box
echter, waarbij het ’geluidsgat’ in de vorm van de conus aanwezig
is, is niet bedoeld om zelf tonen voort te brengen, maar om de
signalen die van de versterker afkomstig zijn zo natuurgetrouw
mogelijk weer te geven.
Deze klankkast-resonantie verschuift de eigen resonantie van de
luidspreker naar hogere frequenties. Door het inbouwen van een
luidspreker ontstaat er een resonantiefrequentie die afhankelijk is
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van de eigen resonantie van de luidspreker, het gewicht van de
conus, de doorsnede van de conus en boxinhoud. Luidsprekers
met een soepele ophanging (centreerring) en een zware conus
hebben veelal een lagere resonantiefrequentie dan typen met een
stugge ophanging. Wanneer de luidsprekers tot aan het grensbereik
van hun belastbaarheid worden gebruikt (bijvoorbeeld als gitaarluidsprekers voor popgroepen), dan is aan een stugge ophanging
de voorkeur te geven. Hun resonantiefrequentie - en daar produ
ceert de luidspreker juist het meeste geluid - ligt binnen het frequentiebereik van de laagste tonen van de basgitaar. Voor gitaarboxen kan de inhoud natuurlijk ook kleiner worden genomen,
een luchtvolume dat berekend is voor een 100 Hz weergavegrens
is hier voldoende.
Klankkast-resonantie is doorgaans niet wenselijk en mede omdat
de natuurlijke klank sterk wordt vervormd, moet hij onderdrukt
worden. Bij resonantie worden staande-golven in de klankkast
van de box gevormd, dat wil zeggen dat er plekken zijn waar de
luchtdeeltjes binnen de box sterk in beweging raken. Kunnen wij
dit tegengaan dan kan het ontstaan van resonanties worden voor
komen. Daarom vullen wij een box met lichte, luchtige stof. Het
best geschikt is glaswol, steenwol, pluizige matrasvulling of de
in de handel verkrijgbare luidsprekerdemp-materialen. Het aan37

bevolen dempend materiaal is meestal in bouwmateriaalzaken,
hobbywinkels, HiFi- en elektronicawinkels, alsmede de elektroni
ca postorder-bedrijven te koop.
De ruimte binnen de box moet bijna volledig worden opgevuld,
maar zonder het dempmateriaal samen te persen. Om te verhin
deren dat iets daarvan tegen de luidsprekerconus aankomt, dient
men de laatste met dun gaas of oude dunne gordijnstof te bespan
nen. Bij gitaarboxen zijn resonanties vaak wel gewenst en moeten
dus niet worden gedempt. Men dient in ieder geval een laag
dempmateriaal van 50 mm dik op de achterwand aan te brengen.
Voor wij aan de bouw beginnen, moet er nog iets over het klankscherm worden gezegd. Het dient - in zoverre het niet kant-enklaar wordt gekocht - net zo dik te zijn als de achterwand en de
overige wanden. De afmetingen van het klankscherm en de achter
wand moeten in de praktijk qua lengte en breedte ongeveer 2 mm
kleiner zijn dan vermeld; dit voorkomt de moeilijkheden tijdens
het inbouwen. Bij het monteren van de luidsprekers in het front
dient men er rekening mee te houden dat zij dicht op elkaar wor
den aangebracht. Daardoor kunnen de frequentiebereiken bijzon
der goed aan elkaar worden gekoppeld. Tips die tot doel hadden
de resonanties en de luchtdrukvereffeningen te verminderen door
middel van een goede klankschermstructuur werden al in hoofd
stuk 3.1 gegeven.
Nu moet het klankscherm nog worden bekleed. Er zijn vele stof
fen die goed lijken, maar slechts een paar zijn geschikt om klankschermen te bespannen, daar de meeste textielsoorten hoge tonen
dempen. Men kan zichzelf hier van overtuigen door bij wijze van
test verschillende huishoudelijke stoffen (dekens, tafellakens,
lakens en hoofddoeken voor een luidspreker te hangen. Een ge
schikte en tegelijkertijd netjes uitziende stof is het zogenaamde
luidsprekerdoek, verkrijgbaar in elektronica- en radiozaken.
Om te testen of stoffen ook hoge tonen doorlaten, dient men
vlak voor de hoge tonen luidspreker te staan en deze met elk van
de genoemde stoffen te bedekken. Wanneer een stof blijk geeft
van een daling in geluidssterkte wat de hoge tonen betreft, dan is
deze niet geschikt. In het algemeen laten weefsels met wat grotere
mazen de hoge tonen bijzonder goed door. Bij het gebruik van dit
soort weefsels kan men het beste het front, de randen en alle
blanke gedeelten zwart verven (met plakkaatverf, matte lak, e.d.).
Dan is niets meer van het klankscherm door de mazen heen te
zien.
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Als de behuizing eenmaal is gebouwd, wat in de bouwbeschrijving
uitvoerig zal worden toegelicht, dient* men zorgvuldig na te gaan
of het ook luchtdicht is. Zijn namelijk nog ergens spleten aanwe
zig dan kan, vooral bij lage frequenties, lucht naar binnen stromen.
Het is verbazingwekkend met welke kracht lucht door zo’n opening blaast. Alle gaten en spleten dienen dus goed te zijn afge
sloten; dit kan het beste aan de binnenkant gebeuren met houtlijm, siliconenkit of iets dergelijks. Velerlei ’kit’ soorten zijn ge
schikt, maar vooral geen gips, omdat dit brokkelig wordt en na
enige tijd eruit valt.
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DE OPSTELLING

Een portable radio kan men in elke hoek van een kamer neerzet
ten, zonder dat het geluid sterk verandert. Bij HiFi-luidsprekers is
dat zeker niet het geval: net als een muziekinstrument vormen zij
samen met de weergave een klankeenheid. Een verandering van
plaats kan de klank zo sterk be'invloeden dat de HiFi-box geen
haar beter klinkt dan een goedkope stereo-box. Om die reden
moeten de luidsprekers dan ook op de juiste plaats in de kamer
worden opgesteld.
5.1 De grootte van de ruimte
Hoe groot moet het versterkervermogen voor onze woonkamer
zijn? Welke belastbaarheid vereist onze HiFi-box?
Een grote woonkamer - hier worden de luidsprekers meestal neer
gezet - vereist meer versterkervermogen voor een goede weergave
dan een kleine zolder. De grootte van de boxen speelt daarbij
tevens een belangrijke rol, want de luidsprekers moeten in de
kamer passen zonder al teveel op te vallen. Zelfs de grootste van
de hier beschreven boxen is van een dergelijke afmeting dat hij
altijd wel gunstig kan worden geplaatst.
Voor wat het versterker- en luidsprekervermogen betreft, bestaat
een vuistregel: het sinusvermogen of de nominale belastbaarheid
in watt per kanaal moet minstens overeenkomen met het aantal
vierkante meters van de kamer in kwestie. Wanneer dat iets meer
is, is dat niet erg, omdat de vermogensreserve voor een goede
dynamiek zorgt. Het minimumvermogen moet echter worden ver
hoogd als sterk geluidsabsorberende voorwerpen in de inrichting
van de kamer aanwezig zijn, zoals bijvoorbeeld dikke tapijten of
zware gordijnen. Mocht de versterker al aanwezig zijn, dan is het
verstandig om de nominale belastbaarheid van de boxen dusdanig
te kiezen dat deze gelijk is aan het muziekvermogen van de ver
sterker. De luidsprekers worden dan steeds in een vervormingsarm bereik gebruikt.
Vooral bij de basweergave spelen de kamerafmetingen een grote
rol. Geluidsgolven met golflengten die overeenkomen met de
afmetingen van de kamer, worden door de ruimte zelf afgezwakt.
Als de golflengten groter worden - dus bij nog lagere frequenties 40

dan worden de tonen niet meer weergegeven. Deze ’staandegolven’ herkent men aan het feit dat vlak voor de kamerwanden
de bassen duidelijk te horen zijn, terwijl de lage tonen elders ont
breken. Zulke golven leiden tot een gedreun in de luidsprekerweergave.
Bekijken wij de golflengte van een 100 Hz-toon, 3,4 m, dan zien
wij dat de meeste woonruimten frequenties beneden de 100 Hz
afzwakken. In kleine ruimten kunnen boxen van klein formaat
met een slechte basweergave soms een beter resultaat afwerpen
dan grote studio luidsprekers die tonen tot 20 Hz overdragen; er
kan dus veel geld worden bespaard. Hoe groter de kamer, des te
lager de frequenties die kunnen worden overgedragen. Voor een
goede HiFi-weergave is een kamer van 4 x 5 m ideaal om een
goed stereo-effect te verkrijgen.
5.2 Reflecties en demping
In de buitenlucht kan het geluid zich in alle richtingen voortplan
ten, alleen door grote hindernissen kan het worden gereflecteerd.
Staat er in de verte een bos, dan kan het oorspronkelijke geluid
niet met het gereflecteerde geluid worden gemengd en horen wij
een echo. Ook in grote zalen kunnen korte geluidsimpulsen - een
drumslag bijvoorbeeld - tot echo leiden, dit moet echter zo zacht
moge lijk zijn.
In de woonkamer wordt het geluid door alle obstakels van enig
formaat teruggekaatst. Men krijgt dan ook een ingewikkeld
mengsel van rechtstreeks en gereflecteerd geluid te horen. De
geluidssterkte bereikt niet meteen zijn maximale waarde, maar
zwelt langzaam aan. Het wegsterven van een toon heet nagalm.
Grote ruimten zorgen voor een langdurige nagalm, want een
geluidsimpuls wordt slechts langzaam zachter. De nagalm ver
doezelt kort opeenvolgende impulsen en mag daarom niet meer
dan 0,2 sec duren. Lege ruimten galmen sterk, terwijl de sterk
gedempte daarentegen dof en droog klinken. Een juiste akoes
tische demping van de weergaveruimte is derhalve erg belangrijk.
Hoge frequenties worden door poreuze stoffen zoals kussens,
tapijten en gordijnen geabsorbeerd; daarvoor zijn speciale geluiddempplaten verkrijgbaar. Zelfs de kleding van de aanwezigen
dempt frequenties boven de 500 Hz. Lage tonen worden door
grote oppervlakten die gemakkelijk trillen - zoals meubels en
houtlagen - gedempt. Daar komt nog bij dat bastonen door dunne
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plafonds en wanden nagenoeg verloren gaan; ze moeten daarom
vaak met behulp van de klankregeling van de versterker worden
’opgehaald’. In flats moet men rekening houden met het feit dat
juist die geluidsgolven, welke bij ons verloren gaan, bij de buren
goed te horen zijn!
Luidsprekers moeten niet - zoals helaas zo vaak het geval is achter gordijnen of houtbekleding worden neergezet, want dan
kan van HiFi nauwelijks meer sprake zijn. Door een kamer op
de juiste manier te dempen kunnen staande-golven worden afgezwakt. Mochten zulke staande-golven ook bij hoge tonen optre
den, dan is een hoofdbeweging al voldoende om de geluidsindruk
te veranderen. Luidsprekers dienen daarom van een ongedempt
deel van de woonkamer naar het gedempte toe te stralen. Een
goede opstelling van de boxen verbetert de basweergave van een
luidsprekerbox aanzienlijk.
De basoverdracht is op zijn slechts indien de box vrij in de ruimte
zweeft. Op de grond gezet, straalt hij ongeveer een derde meer
aan basgeluid uit. Voor een muur geplaatst wordt de weergave
zelfs twee keer en in een hoek drie keer zo sterk als een 'zwevende’
box. Deze verbetering van het basgeluid kan echter ook nadelen
met zich meebrengen: bij grote luidsprekerboxen bestaat het ge
vaar dat de muziek onnatuurlijk gaat dreunen. Het is interessant
om de verschillende klankverhoudingen uit te proberen door de
boxen steeds te verplaatsen. Bij het vergelijken van de luidspre
kers moet men erop letten dat de boxen dicht bij elkaar staan,
want een box die in een hoek is geplaatst, kan verkeerd worden
beoordeeld.
______________________ _____
5.3 Stereo-effect
Voor een optimaal stereoeffect dienen beide boxen
op gelijke afstand van de
toehoorder te staan in een
hoek van 50° tot 60°.
Fig. 5.1 laat zien dat de as
van de luidspreker dan een
gelijkbenige driehoek met
het hoofd van de luisteraar
vormt. Is de stereobasis
te lang, dan ontstaat er
tussen de luidsprekers een
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Fig. 5.1

De gelijkbenige stereo-driehoek.

Stereo-gehoorzone

Fig. 5.2

Boven. Opstelling van de luid
sprekers in een rechthoekige
ruimte.

Fig. 5.3

Midden. Juiste standplaats van
boxen langs een lange muur in
de woonkamer.

akoestisch gat en de weer
gave wordt ’uit elkaar
gescheurd’.
Staan
de
boxen echter te dicht bij
elkaar, dan vermindert het
stereo-effect. De stereobasis moet minstens 2,5 m
lang zijn, terwijl bij grotere
woonkamers afmetingen
van 3,5 tot 4 m gebruike
lijk zijn. Het stereo-effect
is niet alleen op de middelloodlijn van de basis waar
te nemen, maar beslaat een
ruimer gehoorgebied, zoals
fig. 5.2 dit laat zien.
Als men van plaats veran
dert binnen het stereo
gehoorvlak, zijn het slechts
de gehoorperspectieven die
veranderen,
de
door
zichtigheid van de weerga
ve blijft echter behouden.
De zithoek in de kamer
moet zo worden geplaatst,
dat zo veel mogelijk
mensen het geluid van
voren kunnen horen. Wor
den de boxen langs een
wand opgesteld, dan is
plaatsing van de meubels
volgens fig. 5.3 bijzonder
gunstig. Toch is de stereobasis hier korter dan in de
eerste mogelijkheid. De
beste standplaats van de
luidsprekers in een asym
metrische ruimte wordt in
Fig. 5.4

Beneden. Luidsprekeropstelling in een asym
metrische kamer.
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fig. 5.4 weergegeven. Daarbij komt nog dat de boxen dezelfde
bouw hebben, want alleen dan kan men een goed stereo-effect
verwachten.
Nu nog een paar tips over het ’hoe’ van de opstelling. Een belang
rijke regel is dat hoge tonen luidsprekers zich op ooghoogte
moeten bevinden. Zijn de boxen hoog geplaatst, dan moeten zij
iets voorover hellen, zodat de toehoorder rechtstreeks deze sig
nalen ontvangt. Staande-golven worden afgezwakt door de luid
sprekers iets te draaien. De achterkant loopt dan niet meer paral
lel met de muur. Wil men de boxen in een wandmeubel zetten,
dan moet men het front ervan met de voorkant van de wand
laten samenvallen. Worden zij verder naar achteren geschoven,
dan klinkt het ’als uit een schoenendoos’ en moeten we bedacht
zijn op rinkelende glazen en trillende deuren.
De twee zijmuren van de kamer dienen het liefst in gelijke mate
gedempt te zijn. Heeft de versterker een gescheiden klankregeling
voor beide kanalen, dan kan een verschil in weergave van de
boxen worden gecorrigeerd. Het stereo-effect wordt pas optimaal
als de geluidssterkte van de beide boxen even groot is. Mocht de
afstand van de toehoorder ten opzichte van elk verschillend zijn,
dan kan de geluidssterkte worden aangepast met behulp van de
balansregelaar. Een versterker kan overal worden neergezet, maar
een platenspeler moet niet op dezelfde plank als een box staan,
daar de bastonen dan op de arm doorwerken en de naald onaan
genaam doen dreunen of verspringen.
Om de kwaliteit van de weergave niet te benadelen, moeten de
luidsprekerleidingen niet langer dan 30 m zijn. Tot 5 m is een
dubbele kabel van 2 x 0,75 mm2 voldoende, tot 10 m één van
2 x 1 mm2 en daarboven dient de doorsnede van het draad 2 x
1,5 mm2 te zijn. Bij te dunne leidingen gaat teveel van het versterkervermogen verloren. Erg belangrijk voor een goed stereoeffect en een gunstige basweergave is natuurlijk de gelijke poling
van de boxen! Het beste kan men de leidingen met kabelklemmen
(zadeltjes) vastzetten, daar een spijker tussen de aders van een
platte kabel vaak op een kortsluiting uitloopt. Over de samenhang
tussen HiFi en geluidssterkte lopen de meningen uiteen. De
muziek klinkt uiteraard het meest natuurgetrouw als zij met de
originele geluidssterkte wordt weergegeven. De boxen zouden
dan in een concertzaal moeten staan! De geluidssterkte en dyna
miek van een symfonie-orkest zouden een gewone kamer doen
ontploffen. Een natuurgetrouwe ruimtelijke weergave is ook met
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Fig. 5.5

Quadrafonie-zone.

Quadrafonie-zone

&

&

lage geluidsniveaus mogelijk, en dit is juist de bedoeling van
stereofonie.
Nu nog een paar opmerkingen omtrent quadrafonie. Fig. 5.5
toont het quadra-gehoorgebied in een rechthoekige woonkamer.
De achterste boxen kunnen wat verder van de luisteraar verwijderd
staan dan de voorste; zij kunnen ook iets hoger en vooroverhel
lend aan de muur worden opgehangen. Het luistergebied is verge
leken met stereofonie kleiner, dus de boxen moeten nauwkeuriger
worden geplaatst. Het is de moeite waard om enige tijd aan de
opstelling te besteden, want zelfs kleine veranderingen van plaats
zijn misschien al van grote invloed op de totale klank.
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BOXEN VAN 20 TOT 60 WATT

De volgende bouwbeschrijving geldt over het algemeen voor alle
boxen. Waar afwijkingen optreden, worden zij in het onderdeel
* Afmetingen en gegevens’ per box tot in details toegelicht. Verder
dient men tevens de foto's goed te bekijken. Daar zijn bijna alle
handelingen in beeld gebracht.

6.1 Bouwbeschrijving
Aan gereedschap hebben wij nodig: 1 hamer, 1 kleine zaag (hand
zaag of schrobzaag) en een boormachine. Verder:
Boutjes M 4 x 40 mm met bijbehorende moeren;
Houtschroeven 4 x 30 mm (platkopschroeven);
Spijkers (verzinkbare kop 35 mm en 45 mm lang, kopspijkertjes
max. 14 mm lang);
Houtlijm, lijmkwasten en kleine kabelklemmen (zadeltjes).
Het spaanplaat voor de behuizing kan men beter door een tim
merman laten zagen, want met een handzaag worden ze niet
nauwkeurig genoeg. Beschikt men over een tafelcirkelzaag dan is
het karwei zelf te klaren. Daar het slechts zes platen betreft, te
weten: twee zijwanden, 1 voor-en achterwand, deksel en bodem,
is het niet zo duur als we het laten doen. Omdat in het frontpaneel toch gaten voor de luidsprekers moeten worden gezaagd,
is het misschien beter alles door de timmerman te laten opknap
pen. Buiten de genoemde spaanplaten, hebben wij verder nog
vurenhouten latten van ca 25 x 25 mm nodig om de voor- en
achterkant te bevestigen. Voor het raamwerk nemen wij ook
vurenhout, maar dan met een dikte van 15x15 mm. De exacte
afmetingen van de platen en gaten hangen van de gegevens van de
boxen zelf af.
De planken, die door de timmerman zijn gezaagd, worden nog
één keer nagemeten en op elk stuk wordt geschreven welke wand
het zijn moet, zodat zij onder het lijmen niet worden verwisseld.
Hierna kunnen wij met de samenstelling van de kast beginnen.
Wij nemen een zijwand, zetten aan de ene kant het deksel en aan
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de andere kant de bodem er tegen aan en trekken hierlangs een
potloodstreep. Daarmee hebben wij de dikte van de deksel en de
bodem afgetekend. Halverwege deze rand slaan wij drie tot vier
spijkers van het langere soort in de zijwand (op een oude werk
tafel werken!), en wel zo diep dat aan de andere kant de punten
net te zien zijn. De andere zijwand wordt op dezelfde wijze voor
bereid.
Nu brengen wij een dikke laag houtlijm aan op de deksel- en
bodemranden waaraan de zijkant wordt bevestigd (!) en wel aan
één kant. Dan zetten wij ze op een vaste bodem, zodat wij ze
kunnen aankloppen (bijvoorbeeld op de grond), met de gelijmde
kant naar boven. De zijwand wordt met ongeveer net zoveel lijm
ingesmeerd op de plekken waar de spijkerpunten te voorschijn
komen.
Daarna wordt de zijkant op het deksel en de bodem gezet en
precies op elkaar gepast. Het is daarbij van belang dat de zijwanden
nergens uitsteken. De eerste spijker wordt ingeslagen en telkens
bekeken of de zijwand er nog recht op ligt. Door het trillen kun
nen de platen gemakkelijk verschuiven. Nu slaan wij de rest van
de spijkers erin. De lijm moet aan de zijkanten naar buiten
vloeien ten teken dat alles goed werd ingesmeerd. De druppels
met een met een natte doek afvegen, voordat zij hard worden en
dan moeilijker te verwijderen zijn. Nadat we het geheel hebben
omgedraaid, zodat het er als een U uitziet, worden de naar boven
gekeerde kanten van deksel en bodem, alsmede de bijbehorende
randen van de zijkant, met lijm ingesmeerd en gaan we zoals
voorheen verder. Indien lijmtangen aanwezig zijn, worden de
kasten op de gelijmde plekken stevig tegen elkaar aan gedrukt,
want het is voornamelijk de lijm die alles bij elkaar houdt. De
spijkers dienen louter om de wanden in positie te brengen en
tegen elkaar aan te drukken totdat de lijm voldoende gedroogd is.
Nog een handige tip: houtlijm kleeft maar één keer, als we dus
over gedroogde lijm nog een laag willen aanbrengen, houdt dit
niet. Dan helpt slechts parellijm, Uhu Plus e.d.
Om te verhinderen dat de box scheef wordt, drukken wij de
achterwand naar binnen, of we meten de afstand tussen de twee
diagonaal tegenover elkaar liggende hoeken. Deze afstanden
moeten voor beide kanten gelijk zijn, dan is het werkelijk een
rechthoek. Nu nog een keer flink op de gelijmde plekken aan
kloppen en de behuizing ergens zetten waar hij drogen kan.
Terwijl de box droogt, nemen wij het frontpaneel. De precieze
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Foto 5

De lengte latten zijn ingebouwd. Nu nog de kortere voor deksel
en bodem.

Foto 6

De basisbehuizing met ingeschoven achterwand.

Foto 7 en 8.
De basisbouw van de kleine
box. Van achteren gezien kan
men het scheidingsfilter dat
op de bodem is geschroefd,
alsmede het dempmateriaal
dat voor de achterwand ligt,
goed herkennen. Van voren
gezien is het vooruitstekende
frame te zien waarover later
de stof wordt gespannen.
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afmetingen en maten van de openingen halen wij uit de schetsen
van de te bouwen box. Zij worden allemaal op het klankscherm
afgetekend en de openingen erin gezaagd. Dit alles kan de tim
merman natuurlijk ook doen.
De plaats voor het bevestigen van de luidsprekers vinden wij door
de luidsprekers op de openingen te leggen en de bevestigingsgaten
met potlood èan te stippen. Vervolgens worden gaatjes van 4 mm
geboord. Aansluitend worden de bevestigingsgaten voor het
klankscherm aangebracht (kleine boxen uitgezonderd). Ook
deze gaten hebben een doorsnede van 4 mm en worden met
een grotere boor nog wat extra verzonken. Hier is een steenboor
goed voor, daar deze zich niet in het hout bijt. De luidsprekers
zelf worden dan met 4 mm boutjes aan het klankscherm beves
tigd. Om te vermijden dat hier de metalen delen van de luidspre
ker tegen het hout rammelen en om een absolute dichtheid te
bereiken, wordt de rand van de geluidsopening met Tesa-Moll
beplakt. Met uitzondering van de lage tonen luidspreker in de
grote box, worden alle luidsprekers vanaf de voorkant tegen het
klankscherm gemonteerd.
De moeren worden strak aangedraaid en uiteindelijk met een
druppel Uhu bedekt, zodat zij niet losraken. Bij de lage tonen
luidspreker die van achteraf wordt ingebouwd, worden eerst de
boutjes door het hout gestoken en dan met een moer aan de
plank vastgemaakt. Dan wordt de luidspreker over de boutjes
geduwd en bevestigd. Niet teveel kracht gebruiken, anders zou
het luidsprekerframe weleens krom getrokken kunnen worden.
De moeren ook met Uhu bedekken. Let op! Het klankscherm dat
klaar is nooit met de voorkant naar beneden leggen, want dan
kunnen de koepelmembraan luidsprekers in elkaar worden
gedrukt!
Terug naar de behuizing. Als lijmtangen worden gebruikt, kan
men na ca 4 uur (afhankelijk van de kamertemperatuur) verder
werken, anders moet men tot de volgende dag wachten.
Van de vurenhouten latten (25 x 25 mm) zagen wij vier stukken
(per box) af, die ongeveer even lang zijn als het klankscherm. Zij
dienen goed in de box te passen zonder dat er teveel ruimte tus
sen de randen is. Nu drie a vier spijkers, de kortere (35 mm),
zo diep erin slaan, dat de punt tevoorschijn komt. Dan de steun
latten met lijm insmeren en op de juiste afstand in de box parallel
met de rand zetten en vastspijkeren. Gebruiken we 16 mm spaan
plaat dan moet de steunlat voor de achterwand op 18 mm komen.
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Daar de beklede voorwand uit esthetische overwegingen iets
buiten de kast moet vallen (ca 3 mm), moeten wij hiermee reke
ning houden. Dus: dikte van het klankscherm 16 mm plus dikte
van het raamwerk 15 mm plus 2 mm voor bespanning en schuim
rubber laag is totaal 33 mm. De afstand van achterkant raamwerk
tot de rand moet dus 30 mm zijn om het klankscherm 3 mm uit
te laten steken.
Zijn de lengtelatten eenmaal ingebouwd dan komen nog de vier
korte stukken aan de beurt. Zij zijn iets korter dan de breedte
van het klankscherm min 50 mm. Ook zij dienen gemakkelijk,
maar zonder al teveel speling tussen de andere steunlatten te
passen. Verder is weer dezelfde werkwijze van toepassing. De
afstand behoeven wij nu niet te meten, omdat dit al door de
steunlatten in de lengte bepaald is.
Terwijl alles droogt, nemen wij de achterwand en boren er rond
om gaten in met een doorsnede van 4 mm om hem te kunnen
bevestigen. Om de 150 mm (ongeveer) een gat. Het eerste gat
vanaf de hoeken mag niet verder dan ongeveer 50-70 mm van de
hoek verwijderd zijn, zodat de wand niet kan schommelen. Ook
deze gaten worden verzonken. Als de lijm eenmaal droog is,
wordt nog een laag Tesa Moll (6 mm dik) op de latten geplakt.
Bij de hoeken de Tesa Moll over elkaar aanbrengen (ook al trek
ken de schroeven het goed samen), dan blijven zeker nergens
gaten achter.
De basisstructuur van de kast is nu klaar. Maar het oog wil ook
wat, dus worden de uitstekende kantjes weggeschaafd of-gevijld.
Daarna worden alle hoeken en gaten, (vooral de randjes van de
spaanplaten) met kneedbaar hout of met een kunststof opgevuld
en geschuurd. Soms moet deze procedure worden herhaald. Nu
wordt de kast in de grondverf gezet en na herhaaldelijk schuren
al naar believen gelakt of met bedrukte zelfklevende folie beplakt.
Bij dit laatste moet vooral de voorkant goed worden bewerkt.
De zelfklevende folie wordt om de box gewikkeld, zodat begin en
einde aan de onderkant in het midden komen te liggen. Het stuk
dat naar voren steekt moet nauwkeurig afgemeten zijn. Nu de
vier hoeken inknippen en de kanten naar binnen slaan. De rand
wordt aan de hoeken met een scherp mes schuin ingesneden, de
overtollige stukken weggehaald en de folie glad gestreken. Wil
men de box met een laag edelhout fineren (daarvoor zijn lijmtangen en ervaring met het werken met hout vereist) dan vervalt het
gronden. Hierop gaan we niet verder in, daar dit een vak apart is.
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Voordat wij de voorwand inbouwen, solderen wij de kabels van
het scheidingsfilter aan de luidsprekers. Stekerverbindingen zijn
niet geschikt, omdat zij er uit kunnen vallen en we dan de box
opnieuw open moeten maken.
Een van de luidsprekeraansluitingen is gemerkt met een *+* of
een rode punt. Deze aansluiting moet dan ook met de *+* pool
aan het scheidingsfilter worden verbonden. De kabels bevestigen
wij met een kabelklem (zadeltje) zo dicht mogelijk bij de luid
spreker; dit voorkomt schommelingen. De kabels voor de mid
den en hoge tonen luidsprekers worden tot aan het onderste
einde van het frontpaneel
vastgemaakt. Op de bodem
d-c-fix of
y, iets dergelijks
wordt later namelijk het
filter bevestigd. We moeten
er echter aan denken dat /
:
i
de voorwand nog moet Deksel
worden ingebouwd en dan
op de steunlatten rust. Op
Zijkant
de rand (25 mm) mag dus
geen kabel worden gelegd, Doorsnede van de behuizing
anders wordt deze in el
Omslaan
kaar gedrukt.
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7
Eindresultaat

Fig. 6.1
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Hoe de box met zelfkle
vende folie wordt over
trokken.

De basluidspreker wordt
daarna bespannen met fijn
gaas, zodat het dempmateriaal niet tegen de conus
komt. Nu leggen wij de khc 19/6
voorwand in de kast en
schroeven deze goed vast
met de houtschroeven. Als
wij de kast omdraaien,
moeten wij ervoor zorgen
dat de koe'pelmembraan tcbó
luidspreker niet in elkaar
wordt gedrukt. Bij het
aansluiten van het scheio
dingsfilter moet men zeer
nauwkeurig controleren of
de kabels ook aan de juiste
aansluitingen
van
het
scheidingsfilter zijn gesol
Afmetingen in cm
deerd, anders kunnen de
Fig. 6.2 Afmetingen van het klankhoge tonen luidsprekers
scherm voor de kleine box.
worden beschadigd.
Het scheidingsfilter zelf wordt met vier houtschroeven (max.
15 mm lang, anders steken ze er doorheen) op de bodem vastge
maakt. Om te vermijden dat het ding meetrilt, wordt een dunne
laag schuimrubber of dempmateriaal ertussen gelegd. De schroeven
mogen niet te vast worden aangedraaid, daar het materiaal van
het filter gemakkelijk breekt.
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Nu wordt de benodigde kabellengte uitgenieten en de kabel door
een klein gat in de achterkant ter hoogte van de basluidspreker
doorgevoerd. Binnen wordt een knoop in de kabel gelegd, zodat
deze niet naar buiten kan glijden, en aan het scheidingsfilter
aangesloten. Hierbij moet de poling in acht worden genomen die
voor beide boxen dezelfde moet zijn. Willen wij om de één of
andere reden een luidsprekerchassisdeel in de box hebben, dan
boren wij een 16 mm groot gat en bevestigen dit van binnen met
twee passende houtschroeven. De chassisdelen sluiten wc allebei
op dezelfde wijze aan, bijvoorbeeld de pluspool aan de aansluiting
met de ronde punt. De scheidingsfilterkabel lang genoeg laten om
de achterkant naast de box te kunnen plaatsen. Nu de behuizing
met dempmateriaal vullen, niet volproppen, en dan de achterwand
erin leggen (voorzichtig, niet de kabel platdrukken!) en vast
schroeven.
Nu nog de lijst bouwen en bespannen. De stukken die daarvoor
gezaagd zijn (15 x 15 mm) worden elk met een spijker en een
beetje lijm aan elkaar gemaakt. Na het drogen wordt de lijst net
als de voorwand zwart geverfd. Voor de bespanning de stof op
een gladde bodem uitspreiden en de lijst erop leggen, maar zo dat
de kanten parallel lopen met de draad van de stof. Eerst de korte
kanten omslaan en deze met een beetje Uhu lijm en kleine spijkers
(kopspijkertjes) bevestigen. Nu komen de lange zijden aan de
beurt. Om de stof te spannen, moet deze aan de andere korte
kant strak worden getrokken voor we gaan vastspijkeren. De
hoeken worden aan de punten een beetje weggesneden, netjes
samenvouwen en bevestigd, maar zo, dat de kanten er zo glad
mogelijk uitzien. De lijst is nu klaar en wordt door middel van
een dubbelzijdig klevend plakband of iets dergelijks, op de voor
wand bevestigd. Nu kan men rustig van de muziek genieten!

6.2 Kleine 20 watt box
Qua grootte en klank is deze box uitstekend geschikt voor ka
mers met een oppervlakte van niet meer dan 10 m2. Het is een
twee-weg box van kleine afmetingen. Als lage tonen luidspreker is
het type TC 136 gebruikt en als hoge tonen koepelmembraan
luidspreker de KHC 19/6 (beide van de firma Heco). Als schei
dingsfilter dient het type HN 741.
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Afmetingen van de kast:
2 zijwanden
deksel, bodem
1 achterwand
1 voorwand
alles van 16 mm spaanplaat

332
200
298
296

x
x
x
x

180
180
198
196

mm
mm
mm
mm

25 x 25 mm, toaal ca 2 m
Vurenhouten steunlatten
15x15 mm
Vurenhouten lijst
2 stukken 296 mm lang
2 stukken 166 mm lang
Dempmateriaal zoals steenwol, glaswol ca 8 liter
Voor deze box wordt geen aparte lijst gemaakt, maar de lijsten
worden rechtstreeks op het frontpaneel gelijmd. Het klankscherm
wordt in zijn geheel met stof bespannen. De voorwand wordt dus
vanaf de achterkant bevestigd, dat betekent, er worden 4 mm
gaten in de lijsten geboord en het klankscherm wordt dan van
binnen met houtschroeven vastgeschroefd.

Technische gegevens:
Buitenkant van de kast
Bruto inhoud
Bas- midden tonen luidspreker
Koepelmembraan hoge tonen luidspreker
Scheidingsfilter
Nominale muziekbelastbaarheid
Resonantiefrequentie
Kantelfrequentie

332 x 232 x 180 mm
ca 14 liter
TC 136 van Heco
KHC 19/6 van Heco
HN 741 van Heco
20/30 watt
68 Hz
2000 Hz

6.3 Middenmaat box 30 watt
Deze box voldoet prima in alle kamers met een oppervlakte niet
groter dan 30 m2. Het is een twee-weg box met een afgevlakt
frequentieverloop en tevens klein genoeg om overal neer te zetten.
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Afmetingen van de kast:
2 zijwanden
deksel, bodem
voor- en achterwand
alles van. 16 mm spaanplaat

372 x 220 mm
200 x 220 mm
198 x 338 mm

25 x 25 mm totaal ca 2 m
Vurenhouten latten
15x15 mm totaal ca 1 m
Vurenhouten lijst
Dempmateriaal zoals steenwol, glaswol ca 10 liter
Voordat bij de middenmaat box de voorwand wordt ingebouwd,
moet een stuk uit de vurenhouten steunlatten ter hoogte van de
basluidspreker worden weggehaald, zodat het basluidsprekerframe niet tegen de platen kan komen.
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Technische gegevens:
Buitenkant van de kast
Bruto inhoud
Bas- midden tonen luidspreker
Koepelmembraan hoge tonen luidspreker
Scheidings filter
Nominale muziekbelastbaarheid
Resonantiefrequentie
Kantelfrequentie

372 x 232 x 220 mm
ca 19 liter
TC 176 van Heco
KHC 25/6 van Heco
HN 742 van Heco
30/40 watt
75 Hz
1500 Hz

6.4 Grote box 1 - 50 watt
Door zijn hoge belastbaarheid is de grote box alleen voor kamers
groter dan 30 m2 geschikt. Het is een typische drie-weg box
waarvan de afmetingen niet al te groot zijn.
Afmetingen van de kast
2 zijwanden
deksel, bodem
voor- en achterwand
alles van 16 mm spaanplaat

570 x 260 mm
260 x 260 mm
536 x 258 mm

Vurenhouten steunlatten
25 x 25 mm totaal ca 3,5 m
15x15 mm totaal ca 1,7 m
Vurenhouten lijst
Dempmateriaal zoals steenwol, glaswol ca 30 liter
Bij deze grote box wordt de basluidspreker van achteren op het
klankscherm gezet. De opening op de schets is dus voor montage
vanaf de achterkant bedoeld. Voordat het klankscherm wordt in
gebouwd, moet ter hoogte van de basluidspreker zoveel hout uit
de vurenhouten steunlatten worden weggehaald, dat de basluid
spreker zonder ergens tegen aan te stoten in de behuizing past.
Daarom dient men bij het vastspijkeren van de steunlatten erop
te letten dat op de plek waar iets moet worden verwijderd geen
spijkers worden ingeslagen.
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Technische gegevens:
Buitenkant van de kast
Bruto inhoud
Basluidspreker
Midden tonen koepelmembraan
luidspreker
Hoge tonen koepelmembraan luidspreker
Scheidingsfilter
Nominale muziekbelastbaarheid
Resonantiefrequentie
Kantelfrequentie

570 x 292 x 260 mm
ca 43 liter
TC 256 van Heco
KMC 38/6 van Heco
KHC 19/6 van Heco
HN 743 van Heco
50/70 watt
60 Hz
900/5000 Hz

6.5 Grote box 2 - 60 watt
Deze box gebruikt een kant-en-klaar klankscherm van de firma
Isophon (bouwdoos). In tegenstelling tot de andere combinaties
heeft deze box een nominale impedantie van 8 ohm! In plaats
van een kant-en-klaar klankscherm kan men een daarmee over
eenkomende combinatie uit losse luidsprekereenheden opbouwen,
maar dan wel met een impedantie van 4 ohm:
1 lage tonen PSL 245/60; 1 midden tonen KM 11/150; 1 hoge to
nen KK 10/4; 1 scheidingsfilter FW 5.
Afmetingen van de kast:
526 x 250 mm
268 x 250 mm
266 x 486 mm

2 zijwanden
deksel, bodem
achterwand
alles van 19 mm spaanplaat
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Vurenhouten steunlatten
25 x 25 mm totaal ca 3,5 m
15 x 15 mm totaal ca 1,7 m
Vurenhouten lijsten
ca 30 liter
Dempmateriaal zoals steenwol, glaswol
Voordat het klankscherm wordt ingebouwd, moet in de hoek van
de midden tonen luidspreker nog wat hout uit de vurenhouten
steunlatten worden weggehaald.
Technische gegevens:
Afmetingen van de kast
Bruto inhoud
Klankscherm
Resonantiefrequentie
Nominale muziekbélastbaarheid

526 x 306 x 250 mm
ca 40 liter
S 8003 van Isophon
75 Hz
60/80 watt

i

i
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DE KARLSON KAST

7.1 Inleiding
De nu volgende beschrijving behandelt een luidsprekerkast die
door zijn opmerkelijke eigenschappen en constructie al jaren in
de belangstelling staat. De samenstelling is gecompliceerder dan
de voorafgaande ’recht-toe-recht-aan’ ontwerpen en vereist daar
om van de lezer/bouwer iets meer handigheid en ervaring.
Voor de iets meer geoefende luidsprekerhobbyïst zal de gegeven
beschrijving ruim voldoende zijn.
7.2 Eigenschappen en werkingsprincipe
Een onafhankelijk consumenten-laboratorium in de V.S. heeft
openlijk toegegeven, dat de Karlson in staat is 16 Hz met weinig
vervorming weer te geven. Op een audioshow werd bij wijze van
demonstratie een akoestisch rondzingen veroorzaakt tussen een
platenspeler en een Karlson. Oscillatiefrequentie: 8 Hz (!).
De andere standhouders op de show klaagden dat hun apparatuur
van de uitstaltafel trilde. De directie van het hotel waar de audio
show werd gehouden, rapporteerde dat de trilling vanaf de lobby
tot zes verdiepingen daarboven was te voelen (!). De vervorming
was zó laag, dat bij deze frequentie nauwelijks iets te horen,
slechts de druk te voelen was.
Dit laatste nu is zeer belangrijk in de beoordeling van basweer
gave. De werkelijk lage tonen worden meer gevoeld dan gehoord.
Vergelijken we twee luidspreker-systemen, waarvan uit metingen
bekend is, dat het ene in staat is zeer lage frequenties weer te
geven met weinig vervorming, terwijl het andere minder ver in het
lage tonengebied doorloopt en daarbij méér vervormt. Dit laatst
genoemde systeem zal bv. een 30 Hz signaal schijnbaar luider
weergeven en daardoor een betere basweergave lijken te hebben.
Hoe komt dit nu? De oorzaak ligt in onze oorgevoeligheid, die
zoals we weten niet voor alle frequenties even groot is. Uit de
’oorkrommen’ die door Fletcher Munson zijn samengesteld, blijkt
bv. dat onze oorgevoeligheid zodanig afneemt voor de lagere fre
quenties, dat 2% tweede harmonische vervorming van 30 Hz luider
klinkt dan de grondtoon zelf j
ons voorbeeld bestond de door
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de tweede kast weergegeven toon dus voornamelijk uit 60 Hz die
beter hoorbaar was dan de pure 30 Hz-toon die de eerste kast uit
straalde. Het menselijk oor heeft de eigenschap de afwezigheid
van de grondtoon niet als zodanig te 'herkennen’; het brein fanta
seert deze er automatisch bij. Het wérkelijk aanwezig zijn van de
30 Hz grondtoon manifesteert zich uitsluitend in een gevoel van
'druk', van zware trilling. Een dergelijke lage toon voelt men
eerder in het borstbeen dan dat men deze hoort.
Deze Karlson is slechts 80 cm hoog, bij ca 60 cm breed en 45 cm
diepte, voorwaar géén bakbeest van een kast!
De Karlson zou een breedband-resonator kunnen worden genoemd;
als resonator wordt hier een luchtkolom (in een aan één zijde
gesloten pijp) gebruikt. Dergelijke pijpen hebben echter een nare
eigenschap. Ze resoneren niet alleen op een frequentie met een
golflengte vier maal langer dan de kolomlengte, maar óók op de
oneven harmonischen van deze frequentie. De weergavekarakteristiek ziet er in principe uit als in fig. 7.1a geschetst. Op fre
quenties waarvoor de kolomlengte gelijk is aan de halve golflengte
of een veelvoud daarvan, is de reflectie aan het open einde van de
pijp in tegenfase, waardoor een akoestische 'kortsluiting’ ontstaat
en de straling dus nihil is.
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Weergavekarakteristiek van een aan één zijde gesloten pijp,
(a) zonder inkeping, (b) met inkeping tot 1/3 van de pijplengte en
(c) met inkeping tot 2/3 van de pijplengte.

i

Maken we nu in het open einde een inkeping, een spleet, dan is
het effect hiervan, dat de kolom geen gedefinieerde lengte heeft
en de pieken op de oneven harmonischen worden verbreed (zie
fig. 7.1b).
Een verlenging van de spleet tot 2/3 van de kolomlengte en een
exponentieel verloop daarvan, heeft het breedbandverloop van
fig. 7.1c tot resultaat. Het zal u lastig vallen in de constructie van
de Karlson een pijp met exponentiële spleet terug te vinden, te
meer daar John Karlson het basreflexprincipe eveneens heeft aan
gewend om het rendement te verhogen. Het beste kunt u de
Karlson zien als een bijzondere basreflexkast, waarvan de poort
belast is met een open pijp, voorzien van exponentiële spleet.
De impedantiekrommen van fig. 7.2 geven wellicht een indicatie
van de reden voor de met de Karlson bereikte weergave. Voor een
niet-gemonteerde luidspreker, om zo te zeggen open en bloot
gemeten, krijgen we een impedantiekromme, als in fig. 7.2 met een
gebroken lijn is aangegeven. Een scherpe dip ontstaat bij 200 Hz
door akoestische kortsluiting van de vóór- en achterwaartse stra
ling van de kale luidspreker. Beneden deze frequentie wordt geen
energie meer afgestraald, ondanks de grote piek bij 50 Hz, de
eigenresonantie van de luidspreker.
Monteren we dezelfde luidspreker in een zeer grote gesloten kast
(73 liter), dan zijn we de kortsluitdip kwijt. De resonantiepiek
blijft bestaan; de luidspreker heeft op deze frequentie zijn hoogste
rendement, daar beneden vindt wederom geen straling plaats. De
impedantie verloopt als in fig. 7.2 in stippellijn is aangegeven.
Montage in een 165 liter reflexkast doet de resonantiepiek ver
dwijnen en plaats maken voor twee pieken van geringere hoogte
(fig. 7.2 in streep-stippellijn). Door deze techniek is de frequentie
waar beneden de luidspreker geen energie meer afstraalt weer iets
verlaagd, nl. tot ca 40 Hz.
In een Karlson-kast vertoont dezelfde luidspreker een impedantieverloop, dat in fig. 7.2 in getrokken lijn is weergegeven. Dit ver
loop lijkt veel op het gedrag van een exponentiële hoorn. Pieken
zijn niet meer zo geprononceerd, maar goed gedempt. Straling
vindt ook bij 20 Hz nog plaats. Wat de ’vele’ pieken zelf betreft,
kan nog het volgende worden gezegd. Olson geeft aan, dat een
impedantie-afwijking van de ordegrootte 1 :6 nodig is om een
wijziging van 2 dB in akoestische straling te weeg te brengen. Met
deze eigenschap is het piek-en-dal karakter van de impedantie
kromme lang niet zo verontrustend aks deze er voor het lekenoog
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Fig. 7.2 Impedantiekrommen van één luidspreker in verschillende soorten
kasten.
wellicht uit ziet! Belangrijk is het niet-harmonische verband tussen
de pieken en dalen. Een 30 Hz toon krijgt dus geen versterking
op diens tweede harmonische 60 Hz of derde harmonische 90 Hz.
Volgens Karlson zou een exponentiële hoorn nodig zijn met een
lengte van bijna 10 meter en een opening van bijna 4 meter om
een dergelijke karakteristiek te benaderen.
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I

Een gunstige eigenschap van de exponentiële spleet is voorts nog
de goede spreiding van de uitgestraalde geluidsgolven. Het is
bekend dat een smalle spleet als geluidsgolfstraler een polair stralingsdiagram heeft van nagenoeg 180°. Iets van deze eigenschap is
in de exponentiële spleet van de Karlson overgebleven; een uni
forme straling (tot ca 10.000 Hz) vindt plaats overeen hoek van
ruim 120° in het horizontale vlak.
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b

De opbouw van de kast met de oorspronkelijke, door Karlson,
verstrekte gegevens.

7.3 Constructie
De bouw van de Karlson is duidelijk in fig. 7.3 te zien. De maten
zijn nauwkeurig in inches aangegeven, om de origineel door Karl
son verstrekte gegevens te handhaven. Tussen haakjes zijn de
overeenkomstige millimetermaten in afgeronde getallen vermeld.
Iedere goede duimstok heeft ook een inch-verdeling, zodat de
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constructie in dit opzicht geen moeilijkheden hoeft te bieden. Als
materiaal is %” spaanplaat of multiplex genomen (19 mm). De
kast zou niet kritisch zijn wat de toegepastc luidspreker betreft.
Al is de opzet het gebruik van een 15” luidspreker geweest, Karlson zegt dat een 12” luidspreker (30 cm diameter) even goede
resultaten geeft. Het is ons niet bekend, wat er met een 25 cm of
20 cm luidspreker valt te bereiken.
In de tekeningen zijn geen constructiedetails gegeven. Lijmlatten
e.d. zijn niet aangegeven.
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2,64

i
I 1"
12
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17
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19
20
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b
3.12”
3,62
4.18
4.76
5.42
6,10
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8.42
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10,14”
1 1,16
12,18
13,18
14,28
25
26
15.38
27
16,58
17.80
28
19,04
29
20.34
30
303/,6 20,50
21”
22
23
24

t
Fig. 7.4 (a) Tabel voor de afmetingen van de exponentiële spleet, (b) pers
pectivisch opengesneden beeld van de oorspronkelijke kast.
Fig. 7.5 Zaagplan voor twee kasten uit één plaat.
Hieronder volgen nog enige aanwijzingen voor de constructie:
a. Alle verbindingen lijmen en schroeven.
b. De met x aangegeven oppervlakken in de voorkamer moeten
met een glashard opdrogende lak worden afgewerkt, bv. cellu
lose lak of schellak.
c. De Kramforac kussens zijn nodig om staande golven in de
achterkamer tegen te gaan.
d. Daar de luidspreker niet van de voorkant uit kan worden
gemonteerd, moet de achterwand uitneembaar zijn. Zorg voor
een luchtdichte en rammelvrije afdichting (schuimplastic voe
ring bv.).
e. Zaag hetluidsprekergat vooreen t.z.t. eventueel aan te schaffen
15” luidspreker.
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f. De exponentiële spleet kan met behulp van de bijgaande tabel
worden uitgerekend. De indicaties 1 en b vindt u in fig. 7.3a
terug; maten weer in inches.
Opgemerkt zij, dat de afmetingen van de in fig. 7.3a-b getekende
poort afwijken van de destijds door Karlson in 'Radio & TV News’
gepubliceerde. De thans aangegeven maten zijn gemodificeerd,
e.e.a. in verband met enkele geconstateerde pieken in het middenregister.
Fig. 7.4 geeft ee/i perspectivisch, gedeeltelijk opengesneden beeld
van de kast.

7.4 Constructie kleinere Karlson-kast
Tenslotte volgt nog een bouwbeschrijving van een kleiner type
Karlson-kast, dat in weergave niet veel onder doet voor het gro
tere model en voor de huiskamer een veel prettiger formaat heeft.
De grote Karlson-kast is ontworpen voor een luidspreker met een
diameter van 15” (38 cm). Naast deze kast bestaan er nog twee
kleinere modellen. Eén is ontworpen voor een luidspreker van
12” (30 cm) en een tweede voor een luidspreker van 8” (20 cm).
Met de kast voor de 12” luidspreker worden zeer goede resulta
ten bereikt, ook indien er een 8” luidspreker in wordt gemon
teerd.
In fig. 7.6 zijn de afmetingen van het voor- en achterpaneel te
zien. Het materiaal is spaanplaat van 18 mm dikte, dat door zijn
constructie weinig resonantie geeft. Het achterpaneel is 38 x 59 cm.
Het voorpaneel bestaat uit twee delen, die het beste eerst op ware
grootte op papier kunnen worden getekend met behulp van de
maten die rechts in fig. 7.6 zijn weergegeven. Fig. 7.7 geeft de
beide zijpanelen. Hierin is tevens aangegeven hoe de andere panelen
moeten worden ingebouwd. De steunbalken zijn ook uit spaan
plaat gezaagd en dienen om een stevige constructie en luchtdichte
afsluiting te verkrijgen. Alleen de steunbalken waartegen de
achterwand wordt geschroefd, kunnen beter van hout worden
gemaakt. Fig. 7.9a en b geeft het luidsprekerpaneel en het verti
cale tussenpaneel. In dit tussenpaneel zijn 3 horizontale sleuven
gezaagd (gefraisd) van 25 cm lengte en 1,5 cm breedte. Fig. 7.8
geeft het onder- en bovenpaneel en de horizontale tussenpaneeltjes weer. Fig. 7.9c toont de samenstelling van de kast.
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Fig. 76 (Afmetingen van de totale plaat zijn in cm.)

Fig. 7.6

Afmetingen van voor- en achterpaneel.

Fig. 7.5 toont een zaagplan voor twee luidsprekerkasten uit één
spaanplaat van een bepaalde standaardafmeting. Hiermede wordt
het minste materiaalverlies verkregen. Daar het toch aanbeveling
verdient deze kast met twee man in elkaar te zetten, kan men op
deze manier twee kasten tegen betrekkelijk lage prijs verkrijgen.
Het verdient aanbeveling het zaagwerk te laten doen in een ma
chinale zagerij, om de panelen zo nauwkeurig mogelijk op maat
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Fig. 7.7 Afmetingen van de zijpanelen. De positie van de steunlatten en de
andere panelen zijn hierin aangegeven.
i

te krijgen. Een beetje extra aandacht bij het zagen bespaart een
hoop ergernis bij het later in elkaar zetten.
Het is* zeer belangrijk dat alles goed in elkaar past, daar het later
moeilijk is om onnauwkeurigheden bij te werken en de prestaties
van de kast hangen sterk af van een goede en luchtdichte con
structie.
Een goede methode is de kast provisorisch in elkaar te passen,
alles goed op maat bij te werken en met schroeven de panelen
vast te zetten. Het in elkaar zetten kan beginnen met bodem en
zijkant, waartegen het luidsprekerpaneel en het verticale paneel
worden vastgeschroefd. Indien alles goed past, voorlopig nog ge70

schroefd, dan worden de panelen stuk voor stuk losgemaakt,
met lijm ingesmeerd en weer vastgezet.
Nu kunnen ook de diverse steunlatjes met lijm ingesmeerd en met
een paar spijkertjes worden vastgezet. Door de kleinere afmetingen
van deze kast t.o.v. de Karlson-kast voor 15” luidsprekers is er
veel minder hinder van paneelresonanties, die bij de grote kast
nog wel willen optreden. Zoals is te zien in fig. 7.2 bevat de kast
een drietal resonantiepieken. Bij sommige luidsprekers wil de kast
nog wel eens te veel aanspreken, op één van deze resonanties. Om
deze weg te dempen zijn goede resultaten bereikt door de ruimte
achter de luidspreker te vullen met dempend materiaal. Men kan
beginnen er een kussen in te stoppen en het resultaat te beoorde
len. Als vuistregel kan men aanhouden dat een stugge luidspreker
minder demping vraagt dan een luidspreker met een soepele op
hanging.
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Fig. 7. 9ö Het luidsprekerpaneel.
Met enige verzorging kan de 12” kast een bijzonder goede weer
gave geven bij redelijke afmetingen. Voor diegenen, die nog
verder willen gaan in het verkleinen van de afmetingen, kunnen
enige vuistregels worden gegeven.
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Fig. 7.9b Het tussenpaneel met de sleuven.
Het blijkt dat de inwendige afmetingen van de 15”. de 12” en de
8” kast zich ongeveer verhouden als de diameters van de luid
sprekers, nl. als ongeveer 1 :0,74:0,5. De openingen in de hori72

zontale en verticale tussenpanelen verhouden zich ongeveer als de
oppervlakten van de conussen, dus ongeveer als 1 :0,6:0,3 (zie
tabel).
Tot slot kan worden opgemerkt dat voor verbetering van de hoge
tonen weergave een hoge tonen luidspreker in het frontpaneel
kan worden opgenomen. Uiteraard moet dit via een geschikt
wisselfilter worden aangesloten.
De scheidingsfrequentie dient op enkele kHz te worden gekozen.
Deze frequentie is niet kritisch en zal vaak afhangen van de geko
zen hoge tonen luidspreker.
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Fig. 7.9c Samenstelling van de panelen tot een complete kast.
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Gegevens voor kasten met verschillende luidsprekerdiameters.

Hoogte uitwendig
inwendig
Breedte uitwendig
inwendig
Diepte uitwendig
inwendig
Oppervlakte opening van:
verticale schot
horizontale schot
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15”
kast

12”
kast

8" kast

838
S00
572
534
458
420

628
590
418
380
352
314

438
400
298
260
248
2 10

185
320

1 17
270

ca 55 cm2
ca 100 cm2

mm
mm
mm
mm
mm
mm

VERKLARENDE WOORDENLIJST
Hier worden begrippen uit de luidsprekertechniek verklaard,
waarvoor in de tekst zelf geen plaats was. Indien een begrip hier
niet in voorkomt, verwijst de trefwoordenlijst naar de betreffende
plaats in de tekst.

Actiefbox: Luidsprekerbox met ingebouwde versterker.
Akoestisch dode ruimte: Deze wordt voor akoestische meetdoeleinden gebruikt. Het geluid van buiten wordt afgeschermd en
weerkaatsing binnen de ruimte is verminderd door geluidsabsorberende bekleding op de wanden, plafond en vloer. Hier
worden de geluidsdrukkarakteristieken opgenomen.
Basreflexbox: Deze box maakt ook gebruik van de geluidsgolven
die door de achterkant van de conus worden geproduceerd.
Door een precies afgestemde opening in de box wordt de van
achteren uitgestraalde golf in gelijke fase met de geluidsgolf die
naar voren is uitgestraald, gesuperponeerd. Dit veroorzaakt een
veel betere basweergave. Zo’n box is echter erg moeilijk zelf te
bouwen.
Bedrijfsvermogen (of continue vermogen): Het bedrijfsvermogen
is een maatstaaf voor het rendement van een luidspreker. Het
geeft aan welk elektrisch vermogen een geluidsdruk van 12 /ibar
(geluidsdrukpeil van 96 dB) op 1 m afstand produceert.
Coaxiaal luidspreker: Deze luidsprekers bestaan uit twee in elkaar
geschakelde luidsprekersystemen met aparte spreekspoelen en
magneten. Goede overdrachtskarakteristieken zijn te bereiken
en een compacte boxbouw is mogelijk.
Deeltrillingen: Wanneer een dynamische luidspreker te hoge fre
quenties te verwerken krijgt, kunnen delen van de conus in
tegenfase trillen. De oorzaak hiervan zijn staande-golven op het
conusoppervlak. Hiertegen helpt: een stijvere conus, reflexvrije
ophanging.
Dubbele conus luidspreker: Deze luidsprekers kunnen een groot
frequentiebereik uitstralen. Zij bestaan uit een groot mem
braan voor de lage frequenties, met in het midden een kleine
conus voor de hoge tonen weergave die concentrisch is geplaatst.
Deze zijn voor HiFi slechts beperkt bruikbaar, omdat meestal
oneffenheden in het verloop van de geluidsdruk optreden.
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Elektrostatische luidspreker: Deze luidsprekers maken gebruik
van de aantrekkingskracht of afstoting tussen elektrische la
dingen. Het membraan is gemetaliseerd en bevindt zich voor
een vaststaande elektrode. Deze luidsprekers hebben zeer hoge
bedrijfssspanningen nodig. Zij hebben een zeer goede hoge
tonen weergave en zijn erg duur.
Inslingerverhouding: Wordt een spanningspuls op de luidspreker
gegeven, dan bereikt het membraan pas na enige tijd de nodige
uitwijking. Ook komt het niet meteen weer tot rust (uitslingerprocedure). Het inslingeren (alsmede het uitslingeren) wordt
door een kleine inwendige weerstand van de versterker verbe
terd. Het in- en uitslingeren hangt tevens van de stijfheid van
het luchtkussen in de box af.
Intermodulatie: Indien twee frequenties binnen een overdrachtsweg elkaar tegenkomen, dan worden optel- en verschiltonen
opgewekt die in het origineel niet aanwezig waren. Wanneer dit
aandeel kleiner dan 1-2% blijft, dan is de weergave meestal nog
goed, daarboven wordt de klank echter onzuiver.
Karakteristieke gevoeligheid: Dit is de geluidsdruk van een luid
spreker op 1 meter afstand, die met 1 W vermogen wordt
gestuurd.
Karakteristiek geluidsdrukpeil: Dit is de karakteristieke gevoelig
heid in dB uitgedrukt.
Luchtspleetenergie: Deze wordt uit het quadraat van de magne
tische inductie en de luchtspleetinhoud berekend. De energie
in de luchtspleet wordt in mW gemeten.
Magneetgewicht: Dit gewicht is ongeschikt om luidsprekers te
beoordelen, daar lichte magneten dezelfde energie als zware
kunnen produceren.
Magnetische flux: Dit is het produkt van het quadraat van mag
netische inductie en de luchtspleetoppervlakte. Maateenheden:
1 Weber (Wb) = 100000000 Maxwell. 1 Wb = 1 T.m2.
Parallelschakeling: Bij het parallelschakelen van luidsprekers
worden alle pluspolen met elkaar verbonden. De totale impe
dantie vermindert en de versterker kan worden beschadigd.
Presentie: Presentieregelingen verhogen het bereik van ca 1000 tot
5000 Hz met een paar dB. Spraak en muziek klinken dus veel
doorzichtiger.
Serieschakeling: Bij het in serie schakelen van luidsprekers moet
telkens de pluspool met de minpool van een aangrenzende
luidspreker worden verbonden om gelijkfasige geluidsuitstraling
76

te produceren. De impedanties worden bij elkaar opgeteld.
Uitslingerverhouding: Zie inslingerverhouding.
Vervormingsfactor: Bij luidsprekers van HiFi-kwaliteit mag de
vervormingsfactor bij 250-1000 Hz hoogstens 3% bedragen en
boven 2000 Hz slechts 1%. Tussen deze bereiken moet het van
3 tot 1% afnemen.

Luidsprekerfabrikant:
Fa. Heco Hennel & Co. GmbH
Königsteiner Strasse 18
6384 Schmitten/Duitsland
Isophon

Importeur voor
Nederland:
Rank Audio Visual BV
Weverij 10
1185 ZG Amstelveen
Fa. Uylenburg BV
Postbus 176
2000 AD Haarlem
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