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INLEIDING
Voor het zelf maken van een goed functionerende geluidsweergever — zijnde de combinatie van één of meer luidsprekers en
hun behuizing — is in de eerste plaats enige handvaardigheid op
het gebied van houtbewerking vereist.
En wie zich beperkt tot de aanschaf van een compleet bouw
pakket en de aanwijzingen van de fabrikant zorgvuldig opvolgt,
kan tot een goed resultaat komen, ook zonder kennis van de
luidsprekertechniek.
Maar wie zo is begonnen — eerste doel: het besparen van geld —
krijgt al gauw de smaak beet en wil dan door experimenteren met
meer of minder afwijkende constructie-details proberen, zijn weer
gever te verbeteren. Bijvoorbeeld gebruik van dikker hout, een
iets grotere kast e.d. geeft dikwijls heilzaam resultaat.
Voor verdergaande experimenten moet men echter wel enig in
zicht hebben in de elektro-akoestische verschijnselen, die een rol
spelen bij de werking van luidsprekers. Die kennis komt ook te
pas bij het kiezen van het kast-type enz., dat het beste aan uw
wensen zal tegemoet komen.
Daarom worden in de eerste drie hoofdstukken de grondbeginse
len uit de doeken gedaan, voor zover van belang voor de zee
bouwende amateur. De elektrostatische-, piëzo-elektrische- en
ionofonische luidsprekers worden niet behandeld, omdat die niet
voor amateurconstructie in aanmerking komen.
Vervolgens wordt de praktische uitvoering beschreven van enkele
veel voorkomende weergevertypen (hfdst. 4 en 7).
In hfdst. 5 vindt u de theorie van de exponentiële hoorn en de be
schrijving van een gevouwen hoorn naar een ontwerp van C. R.
Bastiaans en in hfdst. 6 is de veel gevraagde bouwbeschrijving
van de Karlson-kast, beroemd om zijn zeer goede basweergave,
nogmaals afgedrukt.
Genoemde bouwbeschrijvingen zijn oorspronkelijk in Radio Bulle
tin gepubliceerd en waren ook opgenomen in "Luidsprekers",
(thans vervallen uitgave van De Muiderkring).
Tenslotte bevat dit boek gegevens en bijzonderheden van de be
langrijkste in de handel verkrijgbare luidspreker-bouwpaketten,
zoals die ons door de desbetreffende fabrikanten zijn verstrekt.
Bussum, voorjaar 1975
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Het is de taak van de geluidsweergever om het elektrische sig
naal, dat in oorsprong afkomstig is van een microfoon, om te
zetten in geluid. Dat geluid moet dan precies zo klinken als het
oorspronkelijk geluid dat door de microfoon werd opgevangen.
Althans dit is het ideaal. Wij kunnen dat zeer dicht benaderen
(als alles meezit!), maar dan moet wel aan een aantal voorwaar
den zijn voldaan.
Het zal u duidelijk zijn, dat een afwijking van de oorspronkelijke
klank het gevolg is van één of meer onvolkomenheden in de ge
hele keten — van microfoon tot en met de geluidsweergever. Met
andere woorden de beste weergever zal een ondermaatse ge
luidsweergave leveren, wanneer het hem toegevoerde signaal
reeds vervormd is; bijv. door een defect in de platenspeler of in
de versterker, slechte radio-ontvangst, slecht gelukte grammofoonopname of -persing, defecte microfoon in de studio en der
gelijke.
Dit lijkt zo vanzelfsprekend, maar het wordt zo gemakkelijk ver
geten, zoals men nogal eens kan opmerken bij demonstraties op
hi-fi tentoonstellingen. Het tragische hierbij is, dat juist de beste
weergever alle ongerechtigheden in het hem toegevoerde signaal
ook het duidelijkst — en dus het hinderlijkst — doet klinken !
Bij de hierna volgende beschouwingen gaan wij er uiteraard van
uit, dat de weergever steeds een ideaal signaal krijgt toegevoerd,
dat wil zeggen een elektrische wisselspanning, waarvan de golfvorm volkomen overeen komt met die van het geluid zoals dat de
microfoon bereikte.
Geluid is een materietrilling, die wij kunnen horen, als de frequen
tie (dit is het aantal perioden per seconde, uitgedrukt in hertz,
afgekort Hz) ligt tussen 20 en 20.000 Hz. Geluid bereikt onze oren
vrijwel uitsluitend via de ons omringende lucht, waarin de tril
lingen zich voortplanten in de vorm van drukgolven. Dit gaat als
volgt: Een trillend voorwerp bijv. de kast van een viool, het vel
van een trom, enz. — veroorzaakt in de omringende lucht in het
ritme van zijn trilling, snel achter elkaar, afwisselend een druktoename en een drukvermindering. Deze drukveranderingen plan5

ten zich met een zekere snelheid voort in alle richtingen. Die snel
heid hangt ondermeer af van de temperatuur en van de gemid
delde luchtdruk en is bij kamertemperatuur praktisch 340 m/s.
Wij hebben hier te maken met een golfverschijnsel; en daarbij is
dus ook sprake van golflengte, aangeduid met A (Griekse letter
lambda). Deze is gelijk aan voortplantingssnelheid gedeeld door
de frequentie. Voor geluid is dat dus:
340
A =
(A in m, f in Hz)
f
Voor een frequentie van 170 Hz vindt men zo een golflengte van
340
= 2 meter.
170
Dat betekent dan, dat voor een (geluids)trilling met een frequentie
van 170 Hz de afstand tussen twee opeenvolgende golftoppen
gelijk is aan twee meter. Hetzelfde geldt natuurlijk voor de afstand
tussen twee opeenvolgende golfdalen, of in ’t algemeen: de
afstand tussen twee punten die in dezelfde trillingstoestand ver
keren. In het geval van geluidsgolven komt een golftop overeen
met het punt, waar de druktoename maximaal is en een golfdal
met de grootste drukvermindering (zie fig. 1).
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Deze drukveranderingen noemt men de geluidsdruk, gewoonlijk
uitgedrukt in microbar (^b).
Hoe groter de geluidsdruk, des te sterker klinkt het geluid. Een
geluidsdruk van ongeveer 0,5 è 1 /xb treedt bijvoorbeeld op bij het
voeren van een gesprek, wanneer de afstand tussen de sprekers
om en nabij een meter bedraagt.
Wanneer men deze geluidsdruk vergelijkt met de normale lucht
druk (= 1000 millibar op zeeniveau) dan blijkt, dat de bij een nor
maal gesprek optredende geluidsgolven drukverschillen veroor
zaken, die ongeveer een miljoen maal kleiner zijn dan de heer
sende luchtdruk (1 nb = 10-6 bar = 10-3 mb).
6

Het sterkste kortstondige geluid, dat wij nog juist zonder schade
voor ons gehoor kunnen verdragen, heeft een geluidsdruk van
ongeveer 100 nb. Van de zwakste, nog juist waarneembare ge
luiden, bedraagt de geluidsdruk nauwelijks meer dan één vijf
duizendste deel van een microbar!
In de praktijk drukt men de geluidsterkte uit in decibel (dB), waar
bij 0 dB overeenkomt met de gehoorgrens voor de frequentie
1000 Hz, waarvoor men heeft aangenomen een geluidsdruk van
2 x 10-4 /xb, overeenkomend met een oppervlaktedichtheid (ver
mogen) van 10-12 W/m2 (één biljoenste watt per vierkante meter).
Bij een geluidsdruk van 1 nb hoort een geluidsterkte van 74 dB,
overeenkomende met 25 x 10-6 W/m2; terwijl het sterkste (nog
genietbare) geluid ca 110 dB bedraagt, overeenkomend met
31,6 /ib geluidsdruk en een oppervlaktedichtheid van 0,1 W/m2.
Wij zeiden reeds, dat geluid ontstaat doordat een trillend voor
werp zijn trillingen op de omringende lucht overbrengt. Bij een
luidspreker is dit voorwerp het membraan; het komt in beweging
door de kracht, die wordt ontleend aan het aan de luidspreker
toegevoerde elektrische signaal.
Dit kan op verschillende manieren geschieden; het meest ge
bruikelijk is de elektrodynamische luidspreker, waarbij een stevig
aan het membraan verbonden spoel van koperdraad — de zgn.
spreekspoel — zich in een sterk magnetisch veld bevindt (zie
fig. 2). De richting van dit veld (de krachtlijnen) staat overal lood■ frame

, ringmagneetpool

§
.ctntrale magneetpod

spreekspoel

'ferroxdure rmgmagneet

'spreelapoelcentering

de krachtlijnen van de mageet
gaan alle loodrecht door de
spreekspoel

'soepele aansluiting van spreekspoel
'conus
■flexibele conusrand

Fig. 2
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recht op de as van de spoel en bovendien loodrecht op de richting
van de stroom in de spreekspoel.
Wanneer er nu een elektrische stroom in de spreekspoel vloeit,
wordt er een kracht op de draad van de spoel uitgeoefend, in een
richting, zowel loodrecht op die van de stroom als loodrecht op
die van het magneetveld. Uit de tekening blijkt, dat de totale
kracht langs de as van de spreekspoel werkt en wel óf naar boven
óf naar beneden, al naar de stroomrichting. Vloeit er een wissel
stroom in de spreekspoel, dan zal deze dus heen en weer be
wegen en het membraan in trilling brengen. Aangezien deze
kracht recht evenredig is met de stroomsterkte en met de mag
netische veldsterkte, kunnen zo de trillingen van het membraan
in principe geheel gelijkvormig zijn aan de toegevoerde elektri
sche trilling, die gewoonlijk audiosignaal of ook gewoon signaal
wordt genoemd. In de praktijk zijn er evenwel nog heel wat pro
blemen te overwinnen voordat dit ideaal is bereikt.
Ook als men heeft gezorgd voor een homogeen magneetveld,
d.w.z. dat de spreekspoel ook bij zijn grootste uitwijking uit de
ruststand steeds dezelfde magnetische veldsterkte ondervindt,
dan is nog alleen maar bereikt, dat de op de spreekspoel wer
kende kracht volkomen evenredig is met de stroomsterkte. Verder
hangt het af van ten eerste de mechanische eigenschappen van
het membraan, ten tweede zijn bevestiging aan de spreekspoel en
ten derde zijn ophanging in het luidsprekerframe, in hoeverre de
bewegingen van het membraan — en dus ook de op de om
ringende lucht overgedragen geluidstrillingen — nog evenredig
zijn met de op de spreekspoel uitgeoefende kracht.
De ideale luidspreker heeft een zeer licht en toch volkomen stijf
membraan, dat volledig de bewegingen van de spreekspoel volgt.
Sinds jaar en dag maakt men gebruik van speciaal voor dit doel
gemaakt papier. Slechts enkele fabrikanten maken met succes
gebruik van kunststoffen voor hun luidsprekermembranen. Om het
membraan zo stijf mogelijk te maken geeft men het de vorm van
een kegel. De spreekspoel wordt bevestigd in zijn (afgeknotte)
top.
Vanwege de kegelvorm noemt men zo’n membraan gewoonlijk
conus (Engels: cone = kegel).
Aan het grondvlak van de kegel bevindt zich een soepele ring, de
conusrand (Engels: surround), waarmee de conus is opgehangen
in het luidsprekerframe. Deze ophanging zorgt er voor, dat de
conus alleen in de richting van zijn as kan bewegen, zodat de
8
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spreekspoel niet kan aanlopen in de luchtspleet van het magneetsysteem. Om die reden is tevens een centreerring aangebracht,
op de plaats waar de spreekspoel aan de conus is bevestigd.
De afmetingen van de conus bepalen in belangrijke mate de
eigenschappen van de luidspreker. Allereerst het oppervlak, dat
evenredig is met het kwadraat van de conusdiameter. Een groot
conusoppervlak is gunstig, wanneer een groot akoestisch ver
mogen moet worden uitgestraald: immers hoe groter het opper
vlak, des te groter wordt de verplaatste hoeveelheid lucht bij een
bepaalde maximale uitwijking van de conus. Wanneer men boven
dien verlangt, dat een zo groot mogelijk deel van het geluidsspectrum — dus een breed frequentiegebied — wordt uitge
straald, dan gaan bij het bepalen van de gunstigste afmetingen
andere factoren een overwegende rol spelen.
Zo'n belangrijke factor is: de verhouding van de conusdiameter
tot de golflengte van het uit te stralen geluid. Is de diameter groter
dan een halve golflengte, dan is het uigestraalde vermogen con
stant bij groter wordende frequentie en bij gelijk blijvende ampli
tude van de conusbeweging. Wel treedt dan een toenemende
bundeling van het geluid op bij hoger wordende frequentie
(= kleiner wordende golflengte).
Voor frequenties, waarbij de conusdiameter kleiner is dan 1/2
golflengte, neemt het uitgestraalde vermogen af met dalende
frequentie en bij gelijkblijvende amplitude van de conusbeweging.
Om ook hier het uitgestraalde vermogen constant te houden,
moet de conusuitwijking groter worden bij dalende frequentie en
wel omgekeerd evenredig met het kwadraat van de frequentie.
Voor dit probleem biedt de natuur zelf de oplossing aan. Want,
wanneer men er voor zorgt dat de massa van de conus diens
bewegingen beheerst, dan wordt het gewenste effect als het ware
automatisch bereikt.
Daartoe moet de resonantie-frequentie van enerzijds de massa
van conus plus spreekspoel en anderzijds de stijfheid van de op
hanging, iets kleiner zijn dan de laagste nog weer te geven fre
quentie. Is dat het geval, dan wordt de weerstand tegen beweging
van de conus hoofdzakelijk bepaald door de traagheid van de
massa van conus en spreekspoel, zodat de conussnelheid om
gekeerd evenredig is met de frequentie, en bijgevolg de uitwijking
van de conus omgekeerd evenredig met het kwadraat van de
frequentie, wanneer een constant elektrisch signaal aan de
spreekspoel wordt toegevoerd.
Dit alles geldt voor een 'ideale' luidspreker, dat wil zeggen bij
een heen en weer bewegende zuiger, geplaatst in een wand met
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oneindig groot oppervlak. Anders is er een extra geluidsverlies,
afhankelijk van de uitgestraalde frequentie.
Dit wordt verduidelijkt in fig. 3. In fig. 3a ziet men een 'losse'
luidspreker, namelijk op het moment dat de conus naar voren
gaat, zodat aan diens voorkant een drukverhoging optreedt en
tegelijkertijd een drukverlaging aan de achterkant. Men kan dit
opvatten als de positieve, respectievelijk negatieve faze van het
door de luidspreker uitgestraalde geluid.

Fig. 3a

Wanneer de conus in de tweede helft van de periode naar achte
ren gaat, ontstaat aan de voorzijde een drukverlaging (negatieve
faze) en aan de achterkant een drukverhoging (positieve faze).
De geluidsgolven die door de voor- en achterkant van de conus
worden uitgestraald, zijn dus in tegenfaze. Dit heeft tot gevolg,
dat aan de rand van de conus de drukverschillen zich zullen ver
effenen, zolang er vrijelijk lucht van voor- naar achterkant van de
conus kan stromen en vice-versa. Er is zo als het ware kortsluiting
van het geluid; de genoemde drukvereffening verzwakt meer of
minder de aan beide zijden van de conus optredende geluids
golven. Deze verzwakking blijkt ook omgekeerd evenredig te zijn
met de frequentie. Dat is gemakkelijk in te zien, want hoe lang
zamer de conus beweegt, des te meer tijd is er beschikbaar voor
de drukvereffening.
In fig. 3b wordt dit verduidelijkt aan de hand van een praktisch
voorbeeld. Hier is de luidspreker gemonteerd op een klankscherm, bijvoorbeeld een stuk multiplex of spaanplaat. Druk10

vereffening is nu alleen mogelijk langs een omweg. In de tijd, die
nu nodig is om de weg van voorzijde naar achterzijde af te leggen,
kan de conus zich al weer in een andere positie bevinden, waar
door er weinig of geen drukverschil bestaat. Zelfs is het mogelijk,
dat er juist een drukversterking optreedt. Dit geschiedt, wanneer
de omweg juist in de halve trillingstijd wordt afgelegd. In die tijd
krijgt de conus gelegenheid om eveneens een halve periode te
doorlopen, zodat hij nu in faze is met de omlopende drukgolf; en
dat betekent, dat beide elkaar versterken.

VzV//////////////////A

Ya////////////////,'/SA

Fig. 3b

Stel, dat de afstand a in fig. 3b gelijk is aan 0,5 m. De omweg is
dan twee maal zo groot, dus 1 m, en de golflengte moet dan 2 m
zijn, wanneer die omweg gelijk is aan 1/2 golflengte.
De hierbij behorende frequentie is dan:
340
= 170 Hz.
f=
2
Dit is dus de frequentie, waarbij genoemde — kleine — ver
sterking optreedt. Maken we de frequentie kleiner, dan wordt de
golflengte groter en de omweg 2 x a is dan steeds kleiner dan
y2 golflengte. Met andere woorden: naarmate de frequentie daalt,
zal er meer en meer drukvereffening optreden (dus verzwakking
van de uitgestraalde geluidsgolf).
Is daarentegen de frequentie groter dan 170 Hz, dan is de golf
lengte kleiner dan 2 m. De omloopweg is dus groter dan 1/2 golf
lengte en wordt met toenemende frequentie steeds groter, zodat
er hoegenaamd geen drukvereffening meer kan optreden.
Wel zal er in principe nog ertige verzwakking kunnen optreden
wanneer de omweglengte gelijk is aan een hele golflengte. In ons
voorbeeld dus bij een frequentie van 340 Hz; dan zijn immers de
omlopende golf en de conus weer in tegenfaze.
In de praktijk merkt men daarvan niets. Ten eerste, omdat er na
één golflengte maar weinig van de omlopende drukgolf over is,
en in de tweede plaats, omdat er vele wegen zijn van voorzijde
naar achterzijde, die allemaal een verschilllende weglengte
hebben.
11

Zo is in fig. 3c een luidspreker in ’t midden van een vierkant ge
tekend. De kleinste afstand tot de rand is gelijk aan a, de grootste
is b.

Bij een vierkant is b = a V2 = 1,41a. Wanneer dus de omweg
langs a gelijk is aan 1/2 golflengte, is die langs b al 0,71 golf
lengte. En wanneer de omweg langs b gelijk is aan 1/2 golflengte,
is die langs a nog slechts 0,35 golflengte.
Alleen met een luidspreker midden in een cirkelvormig klankscherm krijgt men hinderlijke effecten, omdat dan alle omwegen
altijd even lang zijn, zodat dan de frequenties waarbij de omweg
een halve dan wel een hele golflengte bedraagt, zich duidelijk
manifesteren.
Uit het voorgaande valt op te maken, dat een eenvoudig vierkant
klankscherm zijn functie naar behoren vervult, wanneer de
breedte gelijk is aan y2 golflengte, behorende bij de laagste, nog
12

onverzwakt weer te geven frequentie. Het rekenvoorbeeld toont
aan, dat een scherm van 1 m in het vierkant reeds bij 170 Hz zijn
afsnijfrequentie heeft. Daaruit volgt, dat voor weergave van de
laagste tonen, die in de muziek voorkomen, wel heel grote klankschermen noodzakelijk zijn.
In de praktijk is 30 a 40 Hz de onderste grens; daarbij hoort een
halve golflengte van 5,7 è 4 m. Dit zou betekenen, dat men een
hele kamermuur als klankscherm zou moeten gebruiken. Vroeger
werd dat wel eens gedaan, maar de nadelen wegen niet op tegen
het voordeel van ruimtebesparing. Behalve dat het geluid in twee
kamers tegelijk wordt weergegeven, is er nog het bezwaar, dat
door drukverschil tussen beide kamers — bijv. als er bij winderig
weer een raam wordt geopend — de conusophanging kan worden
beschadigd.
Wanneer evenwel een goede basweergave geen directe eis is, of
wanneer die eenvoudig niet mogelijk is wegens de eigenschappen
van de te gebruiken luidspreker, kunnen klankschermen zeer
goede diensten bewijzen door bijvoorbeeld een goedkoop luid
sprekertje goed te doen klinken.
Immers, beneden zijn resonantie-frequentie kan een luidspreker
geen fatsoenlijk geluid produceren, zodat het geen zin heeft hem
een klankscherm voor lagere frequenties te geven.
Vele luidsprekers hebben hun resonantie bij 90 tot ca 250 Hz en
die doen het nog uitstekend met een klankscherm van bijv.
60 x 80 cm. De langste diagonaal is dan 1 meter, dus nog y2 golf
lengte voor 170 Hz.
Hoewel in het spraakgebruik dikwijls het woord 'klankbord' in dit
verband wordt gebruikt, moet men wel bedenken, dat het klank
scherm van een luidspreker — evenals een luidsprekerkast, die
feitelijk fungeert als bijzondere vorm van klankscherm — dient om
de geluidgolven van voor- en achterkant van de conus te schei
den. Het mag juist niet als klankbord werken, want dan zou aan
het door de luidspreker geproduceerde geluid nog de eigen klank
van het meetrillende klankbord worden toegevoegd. Dat is hier
uiteraard zeer ongewenst, anders dan bij muziekinstrumenten als
piano, viool, enz., waarbij de klankkast juist voor een groot deel
de kleur van de voortgebrachte klank bepaalt.
Wanneer nu de frequentie zo hoog is, dat de conusdiameter
gelijk is aan een halve golflengte, dan gaat de conus zelf als
klankscherm fungeren, en wel des te meer, naarmate de golflengte
kleiner wordt. Maar ook hierom is de toestand anders dan bij de
lagere frequenties: daar lopen de geluidsgolven langs het klank13

scherm en breidden zich naar alle kanten uit. Nu is — als alles
goed is! — dat scherm niet in trilling, maar het conusoppervlak
wel. En wanneer dat groot is ten opzichte van de golflengte, dan
heeft een in het midden van de conus opgewekte geluidsgolf niet
meer de tijd om zich naar de rand te bewegen vóórdat de faze
omkeert; met andere woorden: er is alleen nog een uitweg recht
naar voren. En daarmee is tevens verklaard, waarom een luid
spreker zich principieel anders gedraagt, al naar de omstandig
heid of de weer te geven frequentie lager of hoger is dan die,
waarbij de halve golflengte gelijk is aan de conusdiameter.
Tot nu toe hebben we nog alleen de eigenschappen van de
'ideale' conusluidspreker besproken, maar helaas bestaat die niet.
Er bestaan nu eenmaal geen ideale materialen voor het maken van
zo’n luidspreker.
We zijn er van uitgegaan, dat de conus zich gedroeg als een
zuiger die over zijn gehele oppervlak nauwkeurig alle bewegingen
van de spreekspoel kan volgen. Dat is evenwel een illusie; zeker
indien men verlangt dat de luidspreker zowel de laagste als de
hoogste frequenties onvervormd zal weergeven.
Bij de hoge frequenties gaan de massa's van conus en spreek
spoel steeds meer hun storende rol spelen. Niet alleen zijn beide
veel groter dan de massa van de verplaatste lucht (slechte akoes
tische aanpassing van conus aan luchtimpedantie), ook het ver
schil in grootte van de massa van spreekspoel en conus onderling
geeft een slechte mechanische energie-overdracht, waardoor bij
hoge frequenties de conus niet meer dezelfde bewegingen maakt
als de spreekspoel. Dit alles geeft verzwakking van de weergave
van hoge tonen.
En zo is er meer, waardoor de praktijk heel anders uitpakt dan de
theorie zou doen verwachten. Daarorp is het construeren van een
werkelijk goede luidspreker voor slechts 20 % ©en kwestie van
toegepaste technische kennis en voor 80 % een kunst, waaraan
een grote ervaring ten grondslag ligt.
Om tot een goed resultaat te komen, moet men namelijk uit een
groot aantal tegenstrijdige factoren een bevredigend compromis
weten te vinden. Daartoe staan verscheidene wegen open. De
meeste hiervan berusten op het principe 'van de nood een deugd
maken’.
Welke weg men uiteindelijk kiest, hangt o.m. af van de te stellen
eisen: de toelaatbare omvang van de weergever; het gevraagde
akoestisch vermogen; en niet te vergeten, de kostprijs.
De weergever met slechts één luidspreker, die het gehele frequentiegebied verzorgt, lijkt, vanwege zijn eenvoud, het aan14

trekkelijkst. Inderdaad kan men zo uitstekende resultaten krijgen
— maar zo’n luidspreker vraagt een vrij grote kast en is vrij kost
baar indien men goede geluidskwaliteit verlangt.
Strevend naar steeds betere geluidskwaliteit komt men op een
punt, waarbij men voor hetzelfde geld net zo goed — of zelfs
beter — twee verschillende luidsprekers kan toepassen; één
speciaal ontworpen voor de lage tonen, en één dito voor weer
gave van hoge tonen.
Men hoeft namelijk minder problemen gelijktijdig op te lossen,
naarmate de weer te geven toonomvang kleiner is. Vandaar dat
het dikwijls zinvol is, het totale geluidspectrum nog verder te
verdelen.
Veel toepassing vinden tegenwoordig de drieweg-systemen.
Hierbij geeft de lage-tonen- of basluidspreker (Amerikaans:
woofer) het gebied tot 200 a 600 Hz weer; de middengebied luid
spreker (Am.: squawker) het gebied van 200 è 600 Hz tot 3 è 5
kHz, terwijl de hoge-tonen luidspreker (Am.: tweeter) de rest van
het frequentiegebied verzorgt.
Deze voor verschillende frequentiegebieden ontworpen luid
sprekers krijgen ieder slechts dat gedeelte van het signaal, waar
voor zij bestemd zijn. Tussen de versterker en deze luidsprekers
is een wisselfilter aangebracht (Eng.: crossover network), ook wel
scheidingsfilter genoemd.
Dat wisselfilter is noodzakelijk, omdat de bas-, middengebied- en
hoge-tonen-luidsprekers zodanig gespecialiseerd zijn, dat zij als
het ware energie, die buiten hun frequentiegebied ligt, niet goed
verwerken. Niet alleen is er dan kans op storende vervorming,
maar ook op beschadiging. Een tweeter kan ten onder gaan aan
het geweld der lage tonen, als die ongehinderd zijn spreekspoel
kunnen bereiken.
Hoge-tonen-luidsprekers
Zo’n hoge-tonen-luidspreker kan men zonder bezwaar een zeer
lichte, kleine conus geven, want in het frequentiegebied boven
3400 Hz is de golflengte kleiner dan 10 cm. Een kleine conus
diameter voor een tweeter zal toch al gauw groter zijn dan een
halve golf. Dit is een gunstige toestand wat betreft de akoestische
aanpassing: een betrekkelijk kleine conusuitwijking geeft reeds
een behoorlijk akoestisch vermogen. Daarnaast is de straalbundeling nog niet hinderlijk, zolang de conusdiameter niet groter
is dan de golflengte. Met het oog op een zo goed mogelijke ver
spreiding van het geluid naar alle kanten (dispersie) komt men
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voor hoge-tonen-luidsprekers voor het frequentiegebied boven
5000 Hz tot een membraandiameter van ongeveer 25 mm. Dit komt
overeen met 1/2 golflengte voor 6800 Hz en pas een hele golf voor
ca 13 kHz.
Bij een zo kleine diameter kan men in plaats van een conus een
veel steviger vorm voor het membraan kiezen: een halve bol — of
althans een bolsegment — en dan aan diens omtrek de spreekspoel bevestigen. Een dergelijke constructie kan bijzonder licht
worden uitgevoerd: het membraan met zijn ophanging is als één
geheel uit kunststof geperst; de spreekspoel behoeft nu geen
spoelvorm. De windingen worden eerst aan elkaar en dan aan het
membraan vastgekit, met een daarvoor geschikte kunststof. Op
deze wijze wordt bovendien een zeer vaste mechanische koppe
ling tussen spreekspoel en membraan verkregen; dit kan dan ook
de snelste bewegingen van de spreekspoel volgen.
Zo’n luidspreker noemt men een koepelluidspreker (Eng.: dometweeter). Dit vanwege de koepelachtige vorm van het membraanen ter onderscheiding van de conusluidspreker.
Nog een voordeel van deze constructie is de uitstekende akoes
tische demping. Die wordt verkregen door de betrekkelijk kleine
hoeveelheid lucht, die achter het membraan is opgesloten in het
magneetsysteem. Al deze hoedanigheden maken de koepel
luidspreker te verkiezen boven een conusluidspreker, voor zover
het gaat om de weergave van hoge tonen.
Het middenregister
Enkele fabrikanten maken ook koepelluidsprekers voor het mid
dengebied, met een ondergrens bij ca 500 Hz. Voor lagere fre
quenties zou een koepelluidspreker te kostbaar worden. En
wegens de vereiste grotere diameter van het membraan — en dus
ook van de spreekspoel — zou een vergelijking met de conus
luidspreker geen voordeel opleveren. Er zou een enorme magneet
nodig zijn om de vereiste fluxdichtheid in de (alsdan zeer omvang
rijke) luchtspleet te verkrijgen.
Een koepelmembraan van 50 a 60 mm diameter is nog goed uit
voerbaar. Met een maximale uitwijking van ca 2,5 mm kan het nog
een akoestisch vermogen van 1 watt uitstralen. Dit is meer dan
voldoende voor de huiskamer.
De meeste voor het middenregister bestemde luidsprekers be
zitten evenwel een conus met een diameter van 75 tot 125 mm.
Hiermee besrijkt men het gebied van omstreeks 300 Hz tot
6 a 12 kHz.
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Weergave van lage tonen
Wij merkten reeds eerder op, dat de grote golflengten, die bij de
lage tonen in het spel zijn, meebrengen, dat ook de afmetingen
van de luidspreker en meer precies die van zijn klankscherm,
voldoende groot moeten zijn, om te voorkomen dat vereffening

i

!

Fig. 4

van drukverschillen aan voor- en achterzijde van de conus plaats
heeft. Nu hoeft dat klankscherm natuurlijk niet per se een vlakke
plaat te zijn. Men kan het bijvoorbeeld de vorm geven van een
kast, die aan de achterzijde open is (fig. 4). Als men maar zorgt,
dat de 'omweg’ van voor- naar achterkant van de conus niet
kleiner is dan een halve golflengte, voor de laagste frequentie
die men nog onverzwakt wil weergeven.
Deze methode wordt onder meer toegepast bij radio’s en TVtoestellen, maar is verre van ideaal. Men moet bedenken, dat een
open kast van bijvoorbeeld 60 x 60 x 60 cm met de luidspreker in
het midden van de voorwand het reeds beneden ca 100 Hz laat
afweten. Bovendien kan die nog een hinderlijke kleur aan het ge
luid geven, omdat de luchtkolom in de kast bij bepaalde frequen
ties in resonantie komt. De kast gedraagt zich namelijk als een
open orgelpijp; en die raakt in resonantie, wanneer zijn lengte
(= diepte van de kast) gelijk is aan een oneven aantal kwartgolflengten van de geluidstrilling. Dus: wanneer A = 1/4 of 3/4 of
5/4 golflengte.
340
= 142 Hz
Bij 60 cm kastdiepte is de resonantie-frequentie
4x0,6
(voor A = 1/4 golflengte). Verder nog 425 Hz (voor A = 3/4 golf
lengte) en 710 Hz (voor A = 5/4 golflengte).
Gelukkig lijkt deze kast niet echt veel op een orgelpijp, zij heeft
een veel grotere doorsnede in verhouding tot de lengte. Daardoor
zijn de optredende resonanties ook veel zwakker dan bij een
echte orgelpijp.
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HOOFDSTUK 2
DE VERSCHILLENDE SYSTEMEN
Geheel gesloten kast
Waarschijnlijk heeft de lezer zich reeds afgevraagd, of dat pro
bleem van de geluidsdrukvereffening niet radicaal opgelost kan
worden door de luidspreker in een geheel gesloten kast te mon
teren. De weg van voor- naar achterzijde van de conus is dan
geblokkeerd.
Inderdaad is dat een oplossing die veel wordt toegepast. Om een
zeer goede geluidsweergave te verkrijgen is dit de eenvoudigste
en bij massaproduktie ook de goedkoopste methode. Het rende
ment is evenwel gering. In de eerste plaats, omdat de helft van
het totale akoestische vermogen wordt uitgestraald. Daarnaast
wegens de vereiste akoestische demping, die in dit geval meestal
extra sterk moet zijn; zij dient mede om het binnen in de kast door
de achterzijde van de conus opgewekte geluid onschadelijk te
maken.
Een gering rendement is opzichzelf geen bezwaar, het betekent
wel, dat men een groter elektrisch vermogen (zwaardere verster
ker) nodig heeft om een bepaald akoestisch vermogen (geluid
sterkte) te verkrijgen.
Men zou kunnen menen, dat de afmetingen van zo’n gesloten
kast weinig of geen invloed hebben op de geluidsweergave. Maar
dat is een misvatting. Allereerst ondervindt de luidspreker een
tegenkracht van de in de kast opgesloten hoeveelheid lucht. Die
moet door de achterzijde van de conus telkens worden samen
geperst (gecomprimeerd) en weer gedecomprimeerd. In een grote
kast is die invloed gering. Bij een kleinere is al spoedig de door
de conus verplaatste hoeveelheid lucht niet meer te verwaarlozen
ten opzichte van de totale hoeveelheid.
Men kan het ook zo zien: de in de kast opgesloten lucht gedraagt
zich min of meer als een verend kussen, dat tegen de conuswand
rust. Het vormt zo een veerkracht, die door de bewegende conus
mede moet worden overwonnen. Daarom: hoe kleiner de inhoud
van de kast, hoe sterker de door het luchtkussen uitgeoefende
tegenkracht. Aangezien deze tegenkracht (of te wel stijfheid van
het luchtkussen) op de bewegingen van de conus hetzelfde effect
heeft als de stijfheid van de conusrand, komt de totale stijfheid,
die de conus ondervindt, neer op de som van beide.
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Die stijfheid heeft rechtstreeks invloed op de resonantie-frequentie van de luidspreker, evenals de massa van de bewegende
delen: membraan plus spreekspoel.
De betrekking luidt:

waarin: f„ = resonantiefrequentie in Hz (hertz)
st = totale stijfheid in N/m (newton per meter*)
mc. = massa van conus plus spreekspoel in kg (kilogram)
Door fabrikanten wordt altijd de resonantie-frequentie opgegeven,
zoals die wordt gemeten bij de 'kale' (niet in een kast gemon
teerde) luidspreker. In dat geval is dus alleen de stijfheid van de
conusophanging sc werkzaam. Zodra de luidspreker in een ge
sloten kast wordt gemonteerd, is bovendien de stijfheid van het
luchtkussen werkzaam. In de resonantieformule moeten wij dan
St = sc + Si invullen.
Het blijkt, dat de luidspreker in de kast een hogere resonantie
frequentie heeft.
Deze resonantie-frequentie markeert, zoals reeds eerder opge
merkt, de benedengrens van het weer te geven frequentiegebied.
Dus, wanneer de resonantie-frequentie hoger wordt na het mon
teren in een gesloten kast, betekent dit tevens een ongunstige
verschuiving van de bas-grens, terwijl juist die gesloten kast het
verlies van lage tonen moest voorkomen !
Het is dus van belang deze zaak nader te bekijken.
Allereerst: hoe groot is deze verhoging van de resonantiefrequentie?
Dat hangt af van de grootte van Si (stijfheid van het luchtkussen)
t.o.v. sc (stijfheid van de conus). Is Si klein t.o.v. sc, dan heeft de
kast weinig invloed op de totale stijfheid sc + si, dus de resonantiefrequentie verandert dan weinig. Omgekeerd, als S| groot is ten
opzichte van sc, dan is die invloed groot.
A2
De stijfheid van het luchtkussen Si is evenredig met
V
A = werkzaam oppervlak van de conus en V=inhoud van de kast.
* De newton is in het thans ingevoerde Sl-eenheden stelsel de eenheid van
kracht. 1N=0,1 kgf (kilogramkracht, de ouderwetse eenheid).
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Wil men dus S| klein houden, dan is een klein conusoppervlak ge
boden; althans wanneer men geen grote kast wenst te gebruiken.
Hier komen we in conflict met de eerder genoemde wenselijkheid
van een grote conus voor weergave van lage frequenties.
Bekijken we nog eens de betrekking van de resonantie-frequentie
fw van de complete weergever (luidspreker in kast).
1
= ------ /
2tt

/

' :
sc + Si,
mc

Hieruit valt op te maken, dat we fw laag kunnen houden, door een
luidspreker te maken (ofte kiezen) die een zo klein mogelijke stijf
heid van de conusophanging sc heeft en een verhoudingsgewijs
grote massa (m). Het komt er op neer, dat dan de resonantiefrequentie f0 van de luidspreker zelf (dus buiten de kast) zeer laag
ligt; bijvoorbeeld bij 15 a 20 Hz. Wanneer hij dan in een verhou
dingsgewijs kleine kast wordt geplaatst, waarbij S| bijvoorbeeld
10 a 25 maal groter is dan sc, dan zal fw weliswaar veel groter zijn
dan f„, maar toch altijd nog een aanvaardbare waarde bezitten:
50 è 100 Hz.
In dit geval wordt de totale stijfheid hoofdzakelijk bepaald door S\;
reden voor de Amerikanen om te spreken van airsuspension ofte
wel lucht-ophanging van de conus. Met luchtvering kan men het
effect duidelijker aangeven. Van onze oosterburen is in dit ver
band de term drukkamer-luidspreker overgewaaid, maar dat is
hier een misplaatst begrip. Bij hoornluidsprekers voor groot ver
mogen — de ‘toeters’ op reclame-auto’s — wordt een drukkamer
toegepast in de vorm van een zeer kleine, hermetisch gesloten
ruimte aan de achterkant van het membraan. Doel is tegendruk te
geven als aanpassing aan de akoesische belasting die de hoorn
op de voorzijde van het membraan geeft.
Als voordeel van overwegende lucht-stijfheid wordt wel aange
voerd, dat hierdoor onregelmatigheden in de stijfheid van conusrand plus centreerring vrijwel geen effect meer hebben. Dit effect
kan zijn: vervorming van het weergegeven geluid, vooral bij grote
amplituden van de conus.
Bij zorgvuldig geconstrueerde luidsprekers geeft de conus
ophanging zelf weinig aanleiding tot onregelmatige beweging.
Hoe die kwestie van de resonantie-frequentie in de praktijk uitvalt,
wordt duidelijk aan de hand van enkele voorbeelden.
Bij de verschillende luidsprekertypen zal de stijfheid van de
conusophanging liggen tussen ongeveer 200 en 5000 N/m, even20

tuele uitschieters daargelaten. De stijfheid van het luchtkussen
kan men berekenen uit:
A2
s, = 175 x 103 x
N/m
V
A = conusoppervlak in m2 en V = kastinhoud in m3. Vindt men
het praktischer de conusoppervlakte in cm2 en de kastinhoud in
liters uit te drukken, dan kan men zich bedienen van de betrekking
A2
s, = 1,75 x
N/m
V
Jammer genoeg publiceert de fabrikant bij zijn technische ge
gevens nooit een opgave van het conusoppervlak, zodat men dat
zelf moet meten. De opgegeven diameter slaat namelijk steeds op
de totale diameter van het frame. Voor het berekenen van het
(werkzame) conusoppervlak A moet de diameter van het stijve
gedeelte van de conus — dus zonder de soepele conusrand —
7r

x d2, ofte-

bekend zijn. Duidt men deze aan met d, dan is A =
4

wel 0,785 x d2.
Zeer globaal kan men er van uitgaan, dat een 15" luidspreker een
conusoppervlak heeft van 700 cm2; bij een 12" type is dat 500 a
540 cm2; 8" heeft ca 225 cm2; 7" ca 150 m2; 6" ca 100 cm2;
5" 60 è 65 cm2 en 4" 35 è 40 cm2.
Nemen wij nu een kast met een inhoud van ca 50 liter, dan kunnen
we berekenen, dat een 15" luidspreker hierin een stijfheid S| van
ca 17500 N/m ondervindt tengevolge van de opgesloten lucht.
Deze stijfheid is zeer veel groter dan de stijfheid sc van de conus
rand, zodat de resonantie-frequentie van deze combinatie vrijwel
geheel wordt bepaald door de stijfheid van het luchtkussen en de
massa van de bewegende delen. Indien laatstgenoemde bijvoor
beeld 50 g bedraagt, dan vindt men fw = ca 95 Hz.
Voor zeer goede basweergave zou de kast 4 x groter moeten zijn
— dus 200 liter — om met deze grote luidspreker een resonantiefrequentie van 42 a 43 Hz te krijgen. Neemt men met 65 a 70 Hz
genoegen, dan is een kastinhoud van 100 liter toereikend.
Nu bekijken we hiernaast eens het andere uiterste, een 5" luid
spreker met een fo=40 Hz en een massa van conus plus spreekspoel van 30 g. Zijn stijfheid sc is dan 1850 N/m.
In de 50 liter-kast ondervindt deze veel kleinere luidspreker een
stijfheid tengevolge van het luchtkussen, Si = 216 N/m. Nu is S| veel
kleiner dan sc en bijgevolg heeft de in de kast opgesloten lucht
nauwelijks invloed op de resonantie-frequentie. Voor fw vinden we
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dan ook 42 Hz. We kunnen nu de kast aanmerkelijk kleiner maken,
zonder dat de resonantie-frequentie onrustbarend stijgt.
In een kast van 10 liter is de stijfheid Sj weliswaar 5 x zo groot,
maar 1080 N/m is toch altijd nog kleiner dan sc=1780 N/m. In die
10 liter-kast heeft de 5" luidspreker een fw=49 Hz. Pas wanneer S\
groter wordt dan sc, begint fw snel te stijgen. Dat is in dit geval,
wanneer de kast kleiner is dan ca 6 liter. Bij laatstgenoemde inhoud is S| = 1800 N/m en fw = 55 Hz; bij 3 liter is fw al 68 Hz.
Na deze voorbeelden met een grote en een kleine basluidspreker
nu als derde voorbeeld: een voor het gehele audio-frequentiegebied ontworpen luidspreker. Hiervoor is 8" een favoriete maat
en dergelijke typen hebben gewoonlijk een resonantie-frequentie
(buiten de kast) van omstreeks 60 Hz. Stellen we de totale be
wegende massa op 7 g, dan bedraagt de stijfheid sc ca 720 N/m.
Voor een 50 liter-kast is nu S| = ca 1800 N/m. Dat is dus al groter
dan sc en resulteert in een vrij hoge resonantie-frequentie: fw =
95 Hz. Een kast van 100 liter inhoud geeft het geheel een fw =
75 Hz.
Voor het bereiken van redelijke basweergave blijken dus de af
metingen van de geheel gesloten luidspreker-kast niet kritisch te
zijn, maar ze moeten toch wel enigszins aan de eigenschappen
van het te gebruiken luidsprekertype worden aangepast: een
grote luidspreker verdraagt geen kleine kast. Een klein formaat
woofer kan daarentegen in vrij kleine kasten behoorlijke resul
taten geven. Vergroten van de kast tot veel meer dan 50 liter in
houd geeft geen noemenswaardige verbetering van de bas
weergave.
Uit het derde voorbeeld blijkt, dat 'gewone' dat wil zeggen niet
speciaal voor basweergave ontworpen luidsprekers, een vrij grote
kast nodig hebben om de van oorsprong reeds betrekkelijk hoge
resonantie-frequentie niet tè hoog te doen uitvallen.
Beneden de resonantie-frequentie valt het afgegeven akoestisch
vermogen snel af (met ca 12 dB/octaaf). Dit verlies is praktisch
niet te compenseren door middel van de basregelaar van de ver
sterker.
Wanneer men, na draaien aan genoemde knop, al sterkere bas
meent te horen, dan is deze geluidstoename hoofdzakelijk te dan
ken aan de vervorming, die zeer snel toeneemt, wanneer de fre
quentie beneden ca 100 Hz daalt. Beneden de resonantie-frequen
tie kan de vervorming gemakkelijk 100 % of meer bereiken (twee
de harmonische). Dan lijkt het, of men grondtonen van bijvoor
beeld 30 a 40 Hz kan weergeven, maar in werkelijkheid wordt dan
de dubbele frequentie — dus 60 è 80 Hz — gehoord.
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Lijken deze verschijnselen op het eerste gezicht uiterst bedenke
lijk met het oog op de weergave-kwaliteit, in de praktijk valt het
gewoonlijk nog wel mee, dank zij de eigenschappen van ons
gehoor.
In de eerste plaats mag de vervorming bij zeer lage frequenties
wel tot 10 a 25% oplopen, voordat we er iets van horen. Maar
nog belangrijker is, dat natuurlijke geluiden en met name de tonen
van muziekinstrumenten haast altijd bestaan uit de grondtoon en
een aantal harmonischen (in de muziek aangeduid als boven
tonen). Laatstgenoemde hebben een frequentie gelijk aan 2x, 3x,
enz., tot soms veel meer dan 10 x de grondtoon (fundamentele
frequentie of eerste harmonische). De onderlinge sterkteverhouding van de verschillende harmonischen bepaalt de klank van het
geluid.
Het klankverschil tussen bijvoorbeeld een fluit en een hobo wordt
veroorzaakt, doordat de eerste zwakke en de tweede sterke har
monischen produceert.
Ons gehoor heeft de eigenschap, dat het de toonhoogte (funda
mentele frequentie) van een geluid kan vaststellen aan de hand
van het frequentieverschil van de harmonischen. Een toon van
bijv. 40 Hz heeft harmonischen op 80 - 120 - 160 - 200 Hz enz.
Het verschil tussen opéénvolgende harmonischen is steeds 40 Hz,
dus gelijk aan de fundamentele frequentie. Wanneer men nu de
grondfrequentie wegfiltert, horen wij geen verschil in toonhoogte,
hoogstens een subtiele verandering van de klank.
Vooral bij het luisteren naar lage tonen werkt dit gehoormechanisme, omdat de oorgevoeligheid voor frequenties beneden ca
200 Hz zeer snel kleiner wordt, naarmate de frequentie daalt.
Aan deze gehooreigenschappen is het te danken, dat wij nog een
redelijke basweergave kunnen genieten bij een kleine geluidsweergever (gesloten kast kleiner dan 50 liter). Ondanks het feit,
dat die beneden 60 è 100 Hz geen zuivere grondtoon kan weervan de concertzaal, wil horen, is aangewezen op een omvangrijke
geven.
De perfectionist, die graag het ware basgeluid, zoals hij dat kent
weergever. Dit geldt zowel de kast als de luidsprekers.
Voor werkelijk goede basweergave, met natuurlijke klank, zonder
overdreven luide bassen, is een kast van minstens 100 liter nood
zakelijk, en de luidspreker mag niet kleiner zijn dan 10".
Overigens bedenke men wel, dat in de gangbare muziek uiterst
zelden tonen voorkomen met frequenties lager dan 40 Hz. Tijdens
een symfonie-concert worden maar sporadisch tonen beneden
60 Hz geproduceerd.
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Een geheel ander argument tegen de kleine kast met de daarin
noodzakelijkerwijs kleine luidspreker, is het volgende: bij zo’n
kleine luidspreker moet de conus wegens zijn kleine oppervlak
veel grotere uitwijkingen naar voren en naar achteren maken dan
een grote conus, wil hij een even groot akoestisch vermogen
leveren. Juist bij de basweergave weegt dit zwaar, want omdat de
conusuitwijking omgekeerd evenredig is met het kwadraat van de
frequentie, krijgt men bij lage frequenties te maken met zeer grote
conusbewegingen, indien een akoestisch vermogen van betekenis
moet worden afgestraald. Voor de huiskamer is in het algemeen
een akoestisch vermogen van 0,25 watt ruim voldoende. Houden
wij dit aan als het maximum, dat de weergever moet kunnen leve
ren, dan vinden wij voor een luidspreker in een geheel gesloten
kast de volgende cijfers: Bij een maximale conusuitwijking van
6,35 mm (% inch) kan een 15" luidspreker dit vermogen nog op
37 Hz afgeven; een 8" luidspreker komt al niet lager dan 69 Hz
en een 5" kan zelfs onder de 140 Hz geen 0,25 watt meer afgeven.
Deze grensfrequenties zijn dus alleen afhankelijk van de toelaat
bare conus-uitwijking en het gewenste maximale akoestisch ver
mogen. Ze staan geheel los van de kastafmetingen.
Als we deze getallen zetten naast de resonantie-frequenties van
de eerder gegeven drie voorbeelden, dan blijkt de 15" luidspreker
in kasten van 50 tot 200 liter nog beneden de resonantie-frequen
ties (respectievelijk 95 Hz en 42 Hz) de volle 0,25 W te kunnen
leveren. De 8" luidspreker in het derde voorbeeld geeft in kasten
van 50 tot 100 liter evenmin problemen.
Met de 5" luidspreker in het tweede voorbeeld staat het anders.
In de 50 liter kast is zijn resonantie-frequentie weliswaar 42 Hz,
maar beneden 140 Hz kan hij de 0,25 W niet meer leveren. Die
kast is dus eigenlijk te groot voor deze luidspreker. Zelfs in het
3 liter kastje komt hij voor zijn laagste tonen (omstreeks 70 Hz)
nog niet aan die 0,25 W toe. Met de conusuitwijking van 6,35 mm
kan hij op 70 Hz nog maar 16 milliwatt afgeven.
Er kan dan geen sprake zijn van redelijke basweergave.
Om de luidspreker meer geluid te doen produceren moet men de
conusuitwijking vergroten. Het afgegeven akoestisch vermogen
is evenredig met het kwadraat van de conusuitwijking (bij gelijk
blijvende frequentie). Verdubbelt men de maximaal toelaatbare
conusuitwijking dan wordt het vermogen viermaal zo groot. De 5"
luidspreker van ons voorbeeld zou met een maximale conus
uitwijking van 13 mm bij 70 Hz nog 63 mW produceren; dit is een
akoestisch vermogen, dat in een niet te grote kamer nog wel bas
weergave suggereert.
24

Eén der kenmerken van specifieke basluidsprekers (woofers) is
dan ook, dat hun conusophanging van bijzondere constructie is,
zodat zeer grote uitwijkingen mogelijk zijn. Bovendien hebben zij
een lange spreekspoel, die ter weerszijden van het magneetsysteem buiten de luchtspleet uitsteekt. Dit is noodzakelijk, opdat
zich altijd, ook bij de uiterste standen van de conus, eenzelfde
aantal windingen binnen het magneetveld bevindt.
De grotere massa van een dergelijke spreekspoel kan bij weer
gave van lage frequenties weinig kwaad. En het verlies aan rende
ment wegens het feit, dat zich telkens een deel van de spreek
spoel buiten het magneetveld bevindt, neemt men graag voor lief.
Het alternatief zou namelijk zijn: een zeer brede luchtspleet, waar
door de spreekspoel ook bij zijn grootste uitwijking nog altijd in
zijn geheel binnen het magneetsysteem zou blijven. Om dan een
behoorlijke magnetische veldsterkte in die brede luchtspleet te
kunnen opwekken, zou een veel grotere magneet nodig zijn. En
grote magneten (d.w.z. met een grote flux) zijn niet alleen erg
zwaar, maar vooral ook duur!
Uit het voorgaande blijkt, dat men de inhoud van de gesloten kast
altijd enigszins aan het gebruikte luidsprekertype moet aanpassen
om een gunstig effect te verkrijgen. Ook de vorm en proporties
van de kast spelen nog een rol, evenals het materiaal waarvan de
kast is gemaakt.
Met de gesloten kast bedoelen wij de luchtdrukvereffening tus
sen voor- en achterzijde van de conus tegen te gaan. Dit doel is
wel bereikt, maar zoals de opgesloten lucht een tegendruk tegen
de achterkant van de conus geeft (waardoor onder meer de resonantie-frequentie van de luidspreker hoger wordt) zal zij ook een
druk op de kastwanden uitoefenen en die in trilling kunnen
brengen. De wanden gaan dan op hun beurt als klankbord fun
geren en hun eigen klank aan het door de luidspreker weer
gegeven geluid toevoegen. En zoals wij reeds eerder opmerkten:
bij een luidspreker is iedere vorm van klankbord uit den boze. De
luidsprekerkast moet derhalve worden geconstrueerd van stevig
materiaal, dat zelf niet — althans zo min mogelijk — in trilling kan
worden gebracht. En dat tevens het binnen de kast opgewekte
geluid zo min mogelijk doorlaat. Baksteen is ideaal voor dit doel,
maar veel te zwaar voor weergevers, die verplaatsbaar moeten
zijn. Men gebruikt dan ook meestal houtsoorten van grote dicht
heid.
Vooral spaanplaat en multiplex van behoorlijke dikte worden veel
gebruikt. Voor kleine kastjes is een dikte van 10 mm heel ge
schikt; voor panelen met afmetingen tot ongeveer 30 bij 40 cm
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is 15 mm dik genoeg; voor grotere kasten neme men minstens
materiaal van 20 è 25 mm dikte.
Oerdegelijke, resonantievrije panelen kan men samenstellen uit
twee platen multiplex van 6 è 10 mm dikte, die door latten op een
onderlinge afstand van ca 15 mm worden gehouden. Dan deze
goed dichtgemaakte tussenruimte vullen met schoon, kurkdroog
zand.
De vorm van de kast speelt een ondergeschikte rol. In eerste
instantie maakt het niet veel uit hoe men de verhoudingen tussen
hoogte, breedte en diepte kiest, zolang de inhoud maar gelijk
blijft. In de praktijk krijgt men de beste resultaten door niet al te
zeer van de kubusvorm af te wijken. Feitelijk is de bolvorm theo
retisch het beste, omdat er dan in ’t geheel geen evenwijdige
vlakken aanwezig zijn, die aanleiding kunnen geven tot het op
treden van staande golven. Wanneer een geluidsgolf tussen twee
evenwijdige wanden heen en weer wordt gekaatst, kan het ge
beuren, dat de afstand tussen deze wanden juist gelijk is aan een
halve golflengte. In dat geval zijn de heengaande en de terug
gekaatste golf als het ware met elkaar in resonantie.
Hun onderlinge faze-verhouding is dan zodanig, dat de resulteren
de trilling gelijktijdig op alle plaatsen tussen de wanden dezelfde
faze heeft, terwijl de amplitude voor elke plaats verschillend is.
De geluidsdruk is het grootst aan de wanden en is minimaal op
een afstand gelijk aan % golflengte van de wand.
Wanneer men er dus voor zorgt, dat het inwendige van de kast
zo min mogelijk door evenwijdige vlakken wordt begrensd, kan
men het optreden van staande golven in de kiem smoren. Zij be
ïnvloeden rechtstreeks de werking van de luidspreker. Ook ver
oorzaken zij een verandering van het timbre (verkleuring van het
geluid in de kast) dat echter via de conus van de luidspreker toch
nog naar buiten kan treden. De (beweegbare!) conus is als het
ware transparant voor geluid. Om het geluid in de kast te absor
beren — maar vooral om de beweeglijkheid van de conus akoes
tisch te dempen — dient er geluid-absorberend materiaal in de
kast te worden aangebracht. Schuimplastic, glaswol, stoffeerderswatten enz. zijn hiervoor heel geschikt. Mits het materiaal zeer
poreus is en losjes wordt aangebracht (dus niet in de kast prop
pen), heeft de aanwezigheid geen invloed op de netto inhoud van
de kast. Het effect is slechts een schijnbare vergroting van de
luchtdichtheid.
Samenvattend komt één en ander hierop neer:
1) Om goede basweergave met een geheel gesloten kast te be26

2)

3)

4)

5)

reiken, is het gunstigst: een vrij grote kast met daarin een
luidspreker met niet te klein conusoppervlak.
Wenst men kleine kastafmetingen, dan is men tevens genood
zaakt een luidsprekertype met kleiner conusoppervlak te kie
zen, om nog een redelijk lage resonantie-frequentie van de
complete weergever te krijgen.
Bij kasten kleiner dan ca 50 liter, zal men haast altijd een
speciale basluidspreker moeten kiezen en daarnaast een luid
spreker voor het middenregister en/of de hoge tonen moeten
monteren.
Met zeer kleine kastjes (15 liter of minder inhoud) is nooit een
echte basweergave mogelijk. Doordat zeer sterke harmonischen worden geproduceerd, krijgt men de indruk, dat zeer
lage tonen nog worden weergegeven.
Ofschoon de vorm van de kast geringe invloed heeft op het
uiteindelijk resultaat, moet men liefst dicht bij de bol- of kubus
vorm blijven. En ook: Hoe minder evenwijdige wanden, hoe
beter.

Kwartgolf pijp
Uit het voorgaande valt op te maken, dat de op het eerste gezicht
veelbelovende gesloten kast toch niet de ideale luidsprekerbehuizing is. Zij het, dat hij bij niet te kleine afmetingen uitsteken
de resultaten kan geven. Het zint lang niet iedereen, dat het door
de achterzijde van de luidsprekerconus uitgestraalde geluid in die
kast wordt geabsorbeerd. Tenslotte gaat daarmee de helft van de
opgewekte akoestische energie weer verloren en vooral bij het
weergeven van zeer lage tonen moeten we daarmee zuinig om
springen. Immers in dit frequentiegebied komt de luidspreker het
eerste aan de grens van zijn kunnen. Daarom is het geen wonder,
dat men reeds vroeg is gaan zoeken naar akoestische middelen
om van de lage tonen te redden wat er te redden was. Vergeet
niet, dat de echte woofers, die zeer grote conusuitwijkingen kun
nen maken, pas sinds ca 1960 gemaakt kunnen worden, dank zij
de ontwikkeling in de kunststofindustrie.
Het elektrisch-akoestisch rendement van de luidspreker (dat wil
zeggen de verhouding van toegevoerd elektrisch vermogen en
afgegeven akoestisch vermogen) is gering, want de massa van de
bewegende delen is zoveel groter dan de massa van de in trilling
gebrachte lucht. Bij een betere mechanisch-akoestische aanpas
sing kan dit rendement gunstiger zijn en dat betekent méér geluid
bij gelijkblijvende conusuitwijking. De mooiste oplossing hiervoor
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is het gebruik van een hoorn, waarvan elders in dit boek de prin
cipes en een praktisch voorbeeld worden beschreven.
Wegens de vrij grote omvang en de nogal ingewikkelde construc
tie worden hoornweergevers voor hi-fi en huiselijk gebruik maar
weinig toegepast — en dan nog alleen in de afgeleide vorm: de
gevouwen hoorn.
Een eenvoudige methode bestaat uit het toepassen van een pijp
of koker, waarvan de lengte overeenkomt met een kwart golf
lengte voor de resonantie-frequentie van de luidspreker. Deze
komt aan het éne uiteinde, dat verder is afgesloten, terwijl het
andere uiteinde open blijft (fig. 5).
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Fig. 5

Een zekere overeenkomst met het klankscherm valt hierbij op: het
door de achterzijde van de conus uitgestraalde geluid kan ook
hier slechts langs een omweg weer de voorzijde bereiken. Voor
de resonantie-frequentie is die 2 x % golflengte, dus juist een
halve golflengte, zodat enige ondersteuning van drukverschillen
optreedt in plaats van vereffening. Dit is hier overigens maar bij
zaak, want de achterzijde van de conus ondervindt nu een grotere
akoestische belasting, d.i. een betere aanpassing, tengevolge var
de luchtkolom in de pijp. Doordat de pijp aan één uiteinde open
is, bevindt zich daarin géén 'verend luchtkussen', zoals in de ge
sloten kast. Hier bevindt zich een luchtmassa, die door de luid
spreker moet worden heen en weer bewogen.
Bij resonantie van de zich als een orgelpijp gedragende behuizing
is er een staande golf in de pijp met een geluidsdruk-minimum aan
het open eide en een maximum aan het gesloten einde. Hierdoor
ondervindt de luidspreker een extra-belasting. Laat men de reso
nantie-frequentie van de pijp samenvallen met die van de luid
spreker, dan wordt de luidspreker-resonantie gedempt. En het
akoestisch vermogen neemt toe, dat wil zeggen de open kant van
de pijp straalt dan eveneens geluid uit.
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Zo’n pijp zonder meer geeft wel een sterke, maar daarom nog
geen goede, natuurgetrouwe basweergave. Daarvoor lijkt hij nog
te veel op een echte orgelpijp en geeft een veel te sterke kleuring
aan het weergegeven geluid. Want de pijp geeft niet alleen reso
nantie bij een lengte van % golflengte, maar ook nog wanneer
deze 3/4, 5/4, in het algemeen een oneven aantal kwartgolven,
lang is.
Is de pijp bijv. berekend voor een luidspreker-resonantie-frequentie van 60 Hz, dan zijn er ook nog resonanties bij 180 Hz - 300 Hz 420 Hz - 540 Hz enz., alhoewel die hogere resonanties nauwelijks
een merkbaar effect veroorzaken. Die, welke bij 3/4 golflengte
optreedt, kan nog wel eens hardnekkig zijn. Dan zijn extra tegen
maatregelen noodzakelijk. De beste methode is, de luidspreker
niet aan het einde van de pijp te monteren, maar op 1/3 van de
pijplengte daarvandaan. Dit is verduidelijkt in fig. 6. De conus be
vindt zich nu (d.w.z. voor de 3e harmonische) op een afstand van
!4 golflengte van het gesloten einde, dus in een druk-minimum.
Hij ondervindt dus vrijwel geen invloed van deze harmonische.
N.b.: Een bezwaar van deze methode is, dat nu de luidsprekerconus een geringere belasting ondervindt, omdat hij verder van
het pijp-einde is geplaatst. Voor 'gewone' luidsprekers is dit
meestal geen ramp, maar speciale woofers kunnen moeilijkheden
geven. Die kan men dan ook beter aan het einde van de pijp
monteren en een akoestisch filter plaatsen op een afstand van
1/3 pijplengte.
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Fig. 6

Een akoestisch filter kan bestaan uit een plaatje zachtboard of
ook wel spaanplaat, voorzien van spleten (zaagsneden) of kleine
gaatjes. Vooral het aantal zaagsneden of gaatjes bepaalt de mate
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van demping. Ook de dikte van het materiaal heeft invloed, vooral
bij hogere frequentie. De overige resonanties zijn behoorlijk te
onderdrukken, door in de pijp schuimplastic aan te brengen. Hoe
véél en op welke plaatsen, is een kwestie van experiment.
Wat de afmetingen betreft: men neme de lengte bij voorkeur ge
lijk aan % golflengte voor de resonantie-frequentie van de te ge
bruiken luidspreker. De doorsnede van de pijp moet inwendig niet
kleiner zijn dan de werkzame oppervlakte van de conus. Een
ronde pijp verdient de voorkeur boven een vierkante of recht
hoekige koker. In ieder geval neme men stevig materiaal, dat geen
kans geeft op storende mechanische resonanties.
Kolomluidsprekers
De praktische uitvoering kan vele vormen aannemen (fig. 7).
Meestal zet men de pijp verticaal — en zo is de naam kolomluidspreker ontstaan.
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Wanneer de luidspreker een type is, dat voor het gehele frequentiegebied is bestemd, monteert men hem aan de bovenkant, en
laat de onderkant van de pijp open. De voet van de kolom wordt
zó uitgevoerd, dat de opening van de pijp minstens 10 cm boven
de vloer blijft en zijn basgeluid vrijelijk kan uitstralen.
Fungeert de luidspreker voornamelijk voor de lage tonen, dan is
dit meestal een vrij zwaar tijpe, zodat hij dan het beste aan de
onderkant kan worden gemonteerd. De hoge-tonen-luidspreker
kan dan boven aan de kolom worden aangebracht.
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Akoestisch labyrint
Het is niet per se nodig, de kwartgolf pijp als één rechte buis uit
te voeren. Men kan hem heel goed ’opvouwen’ en het hele geval
in een kast onderbrengen. Dit is schematisch aangegeven in
fig. 8. In de praktijk lijkt dit enigszins op een doolhof, vandaar
de naam.

\\
\
\
\
\
\
\

Fig. 8a

Fig. 8b

Vooral wanneer men zeer lage tonen wil weergeven en een luid
spreker met lage resonantie-frequentie bezit, is het labyrint aan
trekkelijker dan de kolom. Voor 40 Hz is een kwartgolf al ruim
2 meter en een kolom van die lengte is niet direct een handelbaar
apparaat. Voorts blijkt de netto inhoud van een labyrint kleiner
te kunnen zijn dan de inhoud van een gesloten kast, wanneer
beide moeten dienen om met een bepaalde luidspreker hetzelfde
basgebied te bestrijken. Zo is de netto inhoud van een labyrint
voor een 10" luidspreker met f0 = 40 Hz ongeveer 80 liter. Voor
een 8" luidspreker met f0 = 50 Hz, kan men met een pijp-inhoud
van ca 40 liter volstaan. In tegenstelling tot de gesloten kast geeft
de kwartgolf-pijp hoegenaamd geen verandering van de resonan
tie-frequentie van de luidspreker.
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Op het principe van de kwartgolf-pijp zijn nog meer variaties
mogelijk. Heel aantrekkelijk om zelf te maken is bijv. een kast,
zoals in fig. 9 geschetst. Een soort kruising tussen labyrint en
(gevouwen) hoorn, ofschoon de bijzondere eigenschappen van
laatstgenoemde hier nauwelijks in het spel zijn. Doordat bij dit
model de doorsneden van begin tot eind verschillend zijn, zijn de
resonanties aanzienlijk verzwakt.
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In Engeland genoot deze constructie enkele jaren geleden grote
populariteit onder de zelfbouwers. Een uitgekiend ontwerp werd
destijds onder de naam 'Paraline' gepubliceerd in Hi-fi News.
Een zeer moderne variant is het aperiodisch labyrint (afb. 10). De
pijp is hier zodanig gevormd en met absorberend materiaal ge
vuld, dat er in het geheel geen resonanties optreden. De luid
spreker krijgt zodoende een vrijwel constante akoestische be
lasting over het gehele frequentiegebied. Men noemt dit wel het
transmissielijn-systeem. Overigens een verkeerde benaming, want
een transmissielijn is weliswaar frequentie-onafhankelijk, maar
absorbeert nauwelijks energie. Het aperiodisch labyrint heeft als
voordeel, dat met verhoudingsgewijs' kleine kastafmetingen een
zeer goede basweergave is te verwezenlijken.
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Het basreflex principe
Een andere methode, om het door de achterzijde van de conus
uitgestraalde geluid te benutten voor ondersteuning van de bas
weergave, bestaat uit toepassing van de Helmholtz resonator
(fig. 11).
Dat is een ruimte, die via een pijp in verbinding staat met de
buitenlucht. De stijfheid van de in de ruimte opgesloten lucht kan
in resonantie.komen met de massa van de in de pijp heen en weer
trillende luchtkolom, wanneer een geluidsgolf met de resonantiefrequentie de pijp-opening bereikt. Het geval werkt als een akoes
tische ’afgestemde kring’. Helmholtz gebruikte zijn resonatoren
dan ook o.m. om de aanwezigheid van bepaalde frequenties in
een geluid aan te tonen.
De resonantie-frequentie hangt af van de inhoud van de kast V,
de doorsnede van de pijp A en de effectieve pijplengte le. Drukt
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men deze uit in achtereenvolgens m3, m2 en m, dan is de resonantie-frequentie:
A
f0 = 54,5 | /
in Hz.

De effectieve lengte van de pijp is iets groter dan de werkelijke
lengte, omdat ook de lucht vlak voor de openingen van de pijp
min of meer deel uitmaakt van de trillende luchtkolom. Wanneer
we nu in de wand van een Helmholtz-resonator ook nog een
luidspreker monteren, dan vormt het geheel als het ware een
bandfilter, bestaande uit twee gekoppelde kringen. De tweede
kring wordt gevormd door de massa en stijfheid van de luid
spreker, in resonantie met de stijfheid van de in de kast op
gesloten lucht. Indien men de resonantie-frequentie van de kast
zonder luidspreker gelijk maakt aan die van de luidspreker (buiten
de kast), dan straalt de pijp-opening (dikwijls poort genaamd)
geluid uit, zolang de frequentie niet te veel afwijkt van de reso
nantie-frequentie. Bovendien is dit geluid in faze met dat, hetwelk
de conus rechtstreeks uitstraalt, zodat voor de lage frequenties
een duidelijke versterking van de totale geluidsdruk optreedt:
ongeveer over de breedte van een octaaf. Vandaar de naam
basreflexkast.
Een goed ontworpen basreflexkast kan een uitstekende geluids
kwaliteit opleveren, met betere basweergave dan gewoonlijk
wordt verkregen met een gesloten kast of labyrint. Maar dat ver
eist wel een zorgvuldig ontwerp en moeizaam experimenteren bij
het afregelen van de kast. Wanneer daaraan niet genoeg aandacht (en vooral tijd!) wordt besteed, klinkt een basreflexkast
36
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spoedig 'boemerig'. Bepaalde frequenties krijgen dan te sterke
nadruk.
Men moet experimenteren met de afmetingen van de pijp en met
akoestische filters. Ook het aanbrengen van absorberend mate
riaal voor demping van de resonanties luistert nogal eens nauw.
Hoewel dat niet per se noodzakelijk is, gaat men er bij het ont
werpen van uit, dat de pijp-operiing een doorsnede (oppervlak)
krijgt, die gelijk is aan het werkzame conusoppervlak van de te
gebruiken luidspreker. En dat de resonantie-frequentie van de
kast samenvalt met die van de luidspreker (buiten de kast). De
plaatsing en de vorm van de poort zijn niet kritisch, ofschoon
meestal de beste resultaten worden bereikt, wanneer hij dicht bij
de luidspreker is aangebracht. Wanneer de pijp echter kort is, of
geheel afwezig, (pijplengte = gelijk aan dikte van de kastwand) is
het beter, de poort niet te dicht bij de luidspreker te plaatsen.
Men kan de kastresonantie nog enigszins wijzigen door de opper
vlakte van de poort te veranderen en/of de pijplengte te variëren.
Een langere pijp — of verkleinen van de doorsnede — geeft
lagere resonantie-frequentie. Wenst men een hogere frequentie,
dan de opening groter maken of de pijp inkorten; Ook de netto
kastinhoud heeft invloed: hoe groter de inhoud, des te lager de
resonantie-frequentie.
Bij het bepalen van de netto-inhoud moet men rekening houden
met het volume, dat wordt ingenomen dóór verstevigingslatten,
door de pijp en door de luidspreker. Bij deze laatste telt evenwel
het conusvolume niet mee, evenmin als het in de kast aanwezige
absorptie-materiaal.
Een nogal eens toegepaste variant van de laatste tijd is de basreflexkast met passief membraan. Men vervangt dan de pijp door
een soepel opgehangen luidsprekerconus (feitelijk een luidspreker-chassis zonder magneet en spreekspoel).
Deze neemt minder ruimte in dan de pijp. Door het variëren van
de massa van die conus kan men de kast afstemmen.
Tenslotte zijn er nog allerlei variaties mogelijk, die in zekere zin
neerkomen op een kruising tussen de basreflexkast en de geheel
gesloten kast. Wanneer men een poort toepast zonder pijp en
deze de vorm geeft van een aantal smalle spleten, dan wordt daar
mee de akoestische weerstand in die poort zo groot, dat de reso
nantie steeds meer gedempt wordt en tenslotte geheel on
merkbaar wordt. Wat wij dan hebben is feitelijk een zeer lekke
gesloten kast, die nu geen (hoge) resonantie-frequentie heeft,
omdat de veerkracht van de lucht is verdwenen. Het hangt hele37

maal van de eigenschappen van de luidspreker af, in hoeverre
dit een gunstig effect heeft op de weergave-kwaliteit. Het loont
zeker de moeite, te experimenteren met meer of minder grote
openingen (spleten of gaten) in de achterwand van een oor
spronkelijk gesloten kast.
N.b.: Neem daarvoor een apart experimenteer-paneel. Men zal
merken, dat dan de bas sterker klinkt, maar dat tevens de weer
gave-kwaliteit slechter wordt, naarmate men de opening groter
maakt. Ook hier dus weer een kwestie van het zoeken naar een
compromis tussen geluidsterkte en kwaliteit van de basweergave.

Maten (inwendig) in mm. Houtdikte minstens 15 mm.
* Voor Concert Master, E120CM, CM120FM, Coax 120-50 en CM120W : G = 270.
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HOOFDSTUK 3

WISSELFILTERS

Wanneer een geluidsweergever 2 of 3 verschillende luidsprekers
bevat, die elk een bepaald frequentiegebied uitstralen, dan
spreekt men van 2-weg- en 3-wëgsysteem. Er is dan een wisselfilter (Eng.: crossover-network), ook wel scheidingsfilter of scheidingsnetwerk genoemd, nodig, om het van de versterker afkom
stige signaal te splitsen in de voor de verschillende luidsprekers
bestemde frequentiebanden of kanalen. Men spreekt dan van het
laag-, midden-, en hoog-kanaal.
Ter voorkoming van misverstand bedenke men wel, dat een kast,
met daarin twee of meer luidsprekers, nog niet een twee- of meerwegsysteem behoeft te zijn. Een klankzuil (zie blz. 80) kan 4 of 6
luidsprekers bevatten, maar die zijn serie-parallel geschakeld en
stralen alle het gehele spectrum uit. Ook ziet men dikwijls een
twee-wegsysteem, dat bestaat uit één basluidspreker en twee
parallel geschakelde luidsprekertjes, die het midden- en hogetonen-gebied verzorgen. Zo zijn er meer mogelijkheden, bijv. een
3-wegsysteem met 4 tot 6 luidsprekers, enz.
Voor het samenstellen van een wisselfilter moeten bekend zijn:
de gewenste wisselfrequentie en de spreekspoel-impedantie van
de luidsprekers. Die is gegeven door de gekozen luidspreker,
maar de wisselfrequentie kan men nog kiezen. Voor twee-wegsystemen ligt de gunstigste wisselfrequentie gewoonlijk tussen
1500 en 4000 Hz. Dikwijls geeft de luidsprekerfabrikant een
gunstige waarde op.
Bij drie-wegsystemen laat men de basluidspreker meestal het ge
bied tot 200 è 600 Hz verzorgen. De scheiding tussen midden- en
hoge-tonen-luidsprekers legt men dan tussen ongeveer 2000 en
8000 Hz. Verreweg de meeste weergevers zijn nog voorzien van
zgn. passieve filters bestaande uit spoelen en condensatoren.
Hoewel men de vereiste zelfinducties en capaciteiten gemakkelijk
kan berekenen of opzoeken in een diagram (zie blz. 43), zijn er
voor de amateur toch wel praktische bijkomstigheden, waardoor
het zelfvervaardigen van een goed wiselfilter geen simpele zaak
is. De spoelen moet men zelf wikkelen, dat is geen onoverkomelijk
probleem. Maar het filter experimenteel op de juiste waarden
brengen, is bijna letterlijk een erg langdradige en moeizame
bezigheid.
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Voor de condensatoren zijn typen met polyester- of overeen
komstig diëlektricum nodig; en de voor wisselfilters vereiste grote
capaciteitswaarden zijn niet altijd vlot te krijgen. Men behelpt zich
dan met elektrolytische condensatoren, maar om de juiste capaci
teit te weten te komen, moet men ze meten, omdat bij elco's de
capaciteitstoleranties zeer ruim zijn (bijv. + 50 % en — 20 %).
Bovendien kunnen elco’s eigenlijk alleen goed functioneren met
een (pulserende) gelijkspanning. In wisselfilters ontbreekt de ge
lijkspanning; daardoor loopt de capaciteit in de loop der jaren
snel terug. Dit is te voorkomen, door twee elco's tegengesteld in
serie te schakelen ( + aan + , of — aan —). Om dan bijv. 50 v-F
te krijgen, moet men twee exemplaren van 100 nF in serie schake
len. De minimale werkspanning van de filtercondensatoren moet
minstens 30 volt zijn.
Wie wil experimenteren met verschillende wisselfrequenties, kan
het beste voor elke luidspreker een aparte eindversterker schake
len en dan een wisselfilter vóór die eindversterkers plaatsen. Nu
kan het wisselfilter bestaan uit een netwerkje van weerstanden
en condensatoren van zeer courante waarden. Behalve dat het
veranderen van de wisselfrequentie nu veel eenvoudiger gaat
(wijzigen van capaciteits- en weerstandswaarden) kan men nu
veel gemakkelijker het geluidsniveau van de verschillende luid
sprekers onderling instellen (met een regelaar op elke eindver
sterker). Voorts is er nu geen enkel probleem, als de luidsprekers
niet allemaal dezelfde spreekspoel-impedantie bezitten. Men kan
dus met willekeurige luidspreker-combinaties experimenteren. Dat
men dan 2 (of 3) eindversterkers nodig heeft in plaats van één
gemeenschappelijke is wel een kosten en rompslomp verhogende
factor. Hier tegenover staat dan weer, dat die afzonderlijke ver
sterkers 'lichter' kunnen zijn. Te weten: het werk van één ge
meenschappelijke 20 watt versterker kan ruimschoots worden
verzet door bijv. een 10 watt versterker voor de lage tonen tot
1000 Hz en een 2 è 3 wattertje voor de hoge tonen. Voor een
drie-wegsysteem kunnen dat bijv. twee 5 wattertjes en een 2 watter zijn.
Nóg een voordeel van deze methode — gewoonlijk elektronisch
wisselfilter genoemd — is het feit, dat hierbij de haast altijd
frequentie-afhankelijke luidspreker-impedantie geen invloed heeft
op de werking van het wisselfilter en dat de aanpassing van de
versterker optimaal kan zijn. Het klassieke wisselfilter tussen
luidsprekers en versterker gooit hier nogal eens roet in het eten,
vooral als de spoelen een wat grotere weerstand bezitten.
Wanneer een geluidsweergever een aantal luidsprekers bevat,
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moet men er op letten, dat alle in faze werken, d.w.z. gelijktijdig
een druktoename veroorzaken. Bij serie-parallel-geschakelde
luidsprekers is dit eenvoudig te constateren: sluit men een 1,5 volt
elementje aan, dan moeten alle conussen naar dezelfde kant
uitwijken.
+ 2----------- ------ — n in------------- ------ —t—--------- n

t

laag

midden

hoog

dB 0

t,
4
6
6
10
12
1
14
IS________________________________________
102
2
3 4 5 6 8 103
2
3 4 5 6
frequentie (Hz)

8 10A

Fig. 12b

Bij een meer-wegsysteem kèn men deze faze-proef doen, maar in
sommige gevallen blijkt omkèren van de faze van één luidspreker
(verwisselen van de aansluitdraden) een betere geluidskwaliteit
te geven. Dit is te verklaren, doordat een luidspreker voor som
mige frequenties een aanzienlijke fazeverschuiving kan veroor
zaken. Wanneer dit juist in de omgeving van de wisselfrequentie
gebeurt, kan dit een versterking of verzwakking geven van het
totale door beide luidsprekers (met de betreffende frequentie)
uitgestraalde geluid.
Het voorgaande kan als volgt worden samengevat:
Het elektronisch wisselfilter (zie fig. 12) met afzonderlijke eindversterkers, geeft de beste resultaten; en bovendien de moge
lijkheid tot experimenteren met verschillende luidspreker-combinaties.
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Wie zich wil beperken tot het gebruik van door fabrikanten aan
bevolen combinaties kan het beste een daarbij passend wisselfilter kopen, voorzover dat niet reeds in de ’luidspreker-kit’ is
begrepen.
In geval van nood kan hij een tweeweg-wisselfilter maken aan de
hand van de diagrammen in de figuren 14, 15 en 16.
De gegevens voor een drieweg-filter zijn aangegeven in fig. 13.
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Gebruik van de monogrammen
In fig. 14 zijn rechtsboven de verschillende filterschakelingen op
genomen. A en B zijn eerste-orde filters, die een flankstijlheid
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van 6 dB/octaaf bezitten. De tweede-orde filters C en D hebben
een flankstijlheid van ca 12 dB/octaaf. De eigenschappen van A
en B (respektievelijk parallelschakeling en serie-schakeling) zijn
vrijwel gelijk. Men geeft meestal voorkeur aan de serie-schake
ling. Hetzelfde geldt voor de filters C en D.
Heeft men één dezer schakelingen gekozen, dan gaat men als
volgt te werk:
1) Bepaal de capaciteit van de condensator(en) door uit te gaan
van de gewenste wisselfrequentie (links-verticaal aangegeven
in fig. 14) en de horizontale lijn te volgen, tot het snijpunt met
de schuin omlaaglopende lijn, welke is gemerkt met de
(dichtstbijliggende) spreekspoelweerstand en de schakelingletter (A, B, C of D). Vanaf dit snijpunt recht naar beneden
vindt men de vereiste capaciteit in /xF. Met stippellijn en pijlen
is een voorbeeld gegeven: uitgaande van 900 Hz vindt men
voor de condensatoren in schakeling D en een spreekspoelimpedantie van 3 ohm een capaciteit van 83 /xF. Heeft men
4 ohm luidsprekers, dan wordt de capaciteit % x 83 = 62 /xF.
In dit voorbeeld is een condensator van 80 /xF of de genormali
seerde waarde van 83 /xF voldoende nauwkeurig. Wanneer de
dichtstbijliggende verkrijgbare capaciteitswaarde meer dan
10% afwijkt, moet men de gewenste waarde samenstellen
door parallelschakeling van verschillende condensatoren.
2) Zoek op gelijksoortige wijze in fig. 15 de zelfinductie van de
spoelen. Het voorbeeld geeft voor dezelfde wisselfrequentie
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(900 Hz) en dezelfde schakeling en spreekspoel-impedantie
(D en 3 ohm) een zelfinductie van 0,37 mH. Voor een 4 ohm
luidspreker moet men elke uitkomst met 4/3 vermenigvuldigen
en komt dan op 0,49 mH.
3) Raadpleeg voor het vinden van het vereiste aantal windingen
en de afmetingen van de spoel, fig. 16.
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Om de berekeningen eenvoudig te houden is hier uitgegaan
van een zgn. vierkante spoelvorm, hierbij is de lengte van de
wikkeling gelijk aan de hoogte. Of anders gezegd: het aantal
windingen per laag is even groot als het aantal lagen. In de
tekening ziet men, dat lengte en hoogte van de wikkeling gelijk
zijn aan a (uitgedrukt in millimeter) en dat de diameter van de
spoelvorm 2 x a is. De buitendiameter van beide spoelflenzen
is dus 4 x a.
Men vindt de maat a, door in fig. 16 de gewenste zelfinductie
op de horizontale as op te zoeken en van daaruit de lijn naar
boven te volgen, tot deze de lijn snijdt, die bij de gewenste
draaddikte behoort. Van daar naar links vindt men de grootte
van a in mm. Bijvoorbeeld: voor L = 0,37 mH en draaddikte
1,2 mm vindt men voor a 12,7 mm.
Men kan nu de spoelvorm maken, bijv. de koker van hout of
karton en de flenzen van dun triplex. Deze spoelvorm wordt nu
volgewikkeld met geëmailleerd koperdraad van de gekozen
draaddikte. Het aantal windingen is dan: voor 1,5 mm draad
dikte: N = 0,44 x a2 en voor 1,2 mm: N = 0,682 x a2.
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HOOFDSTUK 4

35 LITER BASREFLEXKAST VOOR EEN 9710/M LUIDSPREKER

Een 35 liter basreflexkast voor een 9710/M luidspreker, kan
zeker zo goed, zoal niet beter zijn dan een geheel gesloten van
ca. 100 liter.
Een te kleine gesloten kast is niet gunstig voor de weergave van
de lage tonen, omdat beneden de resonantie-frequentie van luid
spreker met kast de lage tonen flink verzwakt worden weer
gegeven.
materiaal: spaanplaat
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Om toch voldoende lage tonen te verkrijgen, moet een reflexopening worden aangebracht. Deze opening werd verkregen door
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de luidspreker met tussenvoeging van drie afstandsbusjes van
15 mm lang, tegen de voorwand te schroeven.
De kast is opgebouwd zoals fig. 17 aangeeft. Van ’de vorm kan
gerust worden afgeweken.
De voorkant, zijkanten, boven- en onderkant zijn op elkaar gelijmd
en gespijkerd. Aan de binnenkant zijn deze delen, behalve de
voorkant, voorzien van een laag tandenschuim van 11/2 cm dikte.
Het tandenschuim op het raamwerk aan de achterkant is ca 3 cm
dik. De latten van het raamwerk zijn ca 21/2 cm dik, evenals de
latten waarop de achterwand wordt vastgeschroefd. Op deze
laatste latten wordt rubberen tochtband geplakt, waardoor de
kast luchtdicht sluit.
De constructie op de achterwand heeft tot doel om staande golven
te voorkomen c.q. te reduceren.
Als luidsprekerdoek komt bijv. nylonfrill in aanmerking, wat met
textiellijm alleen om de luidsprekeropening wordt gelijmd en langs
de randen van nietjes wordt voorzien. Kwart-ronde beuken latjes
maken de nietjes onzichtbaar.
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HOOFDSTUK 5

DE HOORN

In het algemeen wordt een hoorn gebruikt om de akoestische
belasting op een geluidsbron te vergroten en daarmede het
rendement hiervan. De meest eenvoudige en natuurlijke vorm
van een hoorn vinden we in het gebruik van onze beide handen,
die als een toeter om de mond gevouwen meehelpen het bereik
van onze stem te vergroten. Verder hebben we ook de megafoon,
een luxueuze vorm hiervan. Bij de weergave met luidsprekers
vinden we de hoorn toegepast in combinatie met zowel membraanals conus-luidsprekers. Binnen het normale en nuttige frequentiegebied zijn de uitslagen, de bewegingen van conus of membraan
bij gebruik van een hoorn veel geringer wegens de vergrote
akoestische belasting, dan wanneer de luidspreker wordt gebruikt
in combinatie met een klankscherm of kast; een en ander bij een
gelijk akoestisch vermogen. Dit verschijnsel heeft uiteraard gun
stige invloed op de vervorming.
Men kan het principe van de hoorn ook binnenshuis voor de
weergave van muziek, spraak, enz. toepassen en wel omdat men
er in is geslaagd, de afmetingen van de hoorn aanmerkelijk te
verkleinen, zonder echter aan de werking afbreuk te doen. Dit is
namelijk te bereiken door de hoorn ’op te vouwen’, waardoor een
veel kleinere werkelijke lengte ontstaat met behoud van de totale
effectieve lengte. Een voorbeeld hiervan geeft fig. 18.

*

In feite is een hoorn een akoestische transformator, die akoesti
sche energie — gekenmerkt door hoge (lucht)-druk en lage (lucht)
snelheid — omzet in energie met lage druk en hoge snelheid.
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Hoorns kunnen verschillende vormen hebben, met name conisch
zijn, parabolisch, exponentieel of hyperbolisch (fig. 19).

Hyperbolisch
of hypts(T«0,S)

Fig. 19

De exponentiële hoorn geeft de beste resultaten en we zullen
daarom de andere typen hier niet behandelen.
In de professionele sector, en wel vooral in de theaterwereld,
vinden we de exponentiële hoorn (kortweg E.H. genoemd) veel
toegepast, aangezien er vele niet onbelangrijke voordelen aan zijn
verbonden. Voor de amateur, in het algemeen voor huis-gebruik,
is de E.H. moeilijk toe te passen, althans waar het een E.H. voor
de lage frequenties betreft. We zullen echter zien, dat speciale
maatregelen de E.H. ook voor ons 'hanteerbaar' kunnen maken.
Voor- en nadelen van de exponentiële hoorn
1. Hoog rendement: wegens de goede 'koppeling' tussen luid
spreker en de omringende lucht kan met een E.H. een zeer
hoog rendement worden verkregen. Voor een gegeven inputvermogen wordt een veel hogere akoestische output ver
kregen dan met enige andere luidsprekerkast mogelijk is. Het
is zelfs mogelijk voor een beperkt frequentiegebied een rende
ment van 80 % te halen I Hoorns voor een groot frequentie
gebied kunnen normaliter 30 è 40 % rendement hebben. De
bekende Amerikaanse ’Klipschorn’ bijv. heeft een rendement
van 50 % en de LowtherTPI 40 %; dit betekent slechts 1 watt
elektrische energie om een piano op volle sterkte weer te
geven.
2. Lage vervorming: voor een zelfde akoestische output zijn de
conusbewegingen veel geringer. De door niet-lineariteit van
conusophanging en magnetisch veld ontstane vervorming is
dus geringer.
3. Betere transient weergave: de demping van de conusuitslagen
is zodanig, dat inslinger- en uitslinger-verschijnselen sterk
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worden onderdrukt. Het geluid dat een goed ontworpen E.H.
reproduceert is 'los' en gaaf van toon.
4. Groot volume voor een E.H. die ook zeer lage frequenties moet
kunnen weergeven. Een dergelijke hoorn moet namelijk voor
de goede werking vrij lang zijn en de uitmonding van de hoorn
relatief groot. Door de hoorn 'op te vouwen’ is het volume
efficiënter te dimensioneren, terwijl door gebruik te maken van
zgn. virtuele en reële reflecties het effectieve mond-oppervlak
'akoestisch' groter kan lijken dan het in werkelijkheid is.
5. Betrekkelijk ingewikkelde constructie: vergeleken met een ge
wone kast, is de constructie van een E.H. ingewikkelder.
Verkorte hoorn-theorie
Een E.H. is gedefinieerd door de exponentiële toename van het
oppervlak der dwarse doorsnede. Noemen we Oi de oppervlakte
van de doorsnede van de halsopening, dan is de oppervlakte A
van de doorsnede, die zich een afstand x van de hals bevindt,
gegeven door:

0)

A = Aifmx

waarin m een constante is, die gegeven is door de gewenste (of
toegestane) afsnijfrequentie van de hoorn, d.w.z. de frequentie
waar beneden de E.H. geen akoestische belasting meer vormt (de
E.H. gedraagt zich in feite als een hoogdoorlaatfilter). Verder is
*=2,71828. Fig. 20 verduidelijkt een en ander.
Mondopening

Of

O

/L—
I Halsopening
Fig. 20

De betrekking tussen de openingsconstante m en de afsnijfrequentie fc is gegeven door:
4tt fc
m
(2)
(zie ook fig. 31)
c
waarin c de voortplantingssnelheid is van het geluid in lucht
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(340 meter per seconde). Uit vgl. (1) kunnen we x oplossen, aan
gezien
In (A/Aj)
2,3026 log (A/Ai)
x=
(3)
m
m
Voor een lage afsnijfrequentie is m kleiner en de afstand x voor
een gegeven verhouding A/Ai groter dan voor hogere afsnijfrequenties. Vergelijking (3) kan daarom op een elegante wijze
voor enige vaste oppervlakteverhoudingen als functie van de
afsnijfrequentie fc worden gehanteerd.
Er is nog een voorwaarde, waaraan de E.H. moet voldoen. De
omtrek van de mondopening moet namelijk tenminste gelijk zijn
aan of groter dan de golflengte van de laagste frequentie, die nog
moet worden weergegeven. De golflengte is gegeven door de
formule:
A=c : f
(4)
Nomogrammen
Een E.H. kan velerlei vormen voor de doorsnede hebben: vierkant,
rechthoekig, driehoekig of rond. Zelfs kan de doorsnede van vorm
veranderen en de halsopening van vierkant tot rechthoekig, van
rond tot vierkant of rechthoekig in de mondopening overgaan.
Verder kan het exponentiële verloop in één of twee dimensies
plaats vinden. Enige mogelijke vormen zijn in fig. 21 geschetst.

r

Alle figuren hierin stellen het vóóraanzicht van een hoorn voor;
het gearceerde deel is de halsopening. De linksboven getekende
twee vormen hebben het exponentiële verloop in één dimensie
(de breedte), de andere allemaal in twee dimensies.
Om nu de berekening van diverse oppervlaktematen eenvoudig
te houden, is fig. 22 gemaakt. Hiermede is snel de oppervlakte te
vinden van:
a. een rechthoek (d x h).
b. een gelijkzijdige driehoek (% d2 V3).
c. een cirkel (% * d2).
d. een vierkant (d2).
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Fig. 22

Voor een gelijkbenige driehoek geldt basis x halve hoogte en
hiervoor kan (d x h) worden gebruikt mits de uitkomst wordt ge
halveerd.
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Dan is in fig. 23 een monogram gegeven voor de berekening van
het exponentiële verloop. Op de x-as (horizontaal) vinden we de
frequentie ft. in Hz, op de y-as (links verticaal) de afstand x tussen
twee oppervlakken. We vinden verder drie schuin getrokken
lijnen aangegeven met A/Aj. = 1,1; =2 en -10. Voor een gegeven
Afstand X in cm
»
*

Fig. 23 (rechter verdeling: golflengte X in cm voor f> 1000 Hz)
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afsnijfrequentie fc vinden we de afstand x, waarbij de oppervlakte
vergrotingsfactor 1,1; 2 of 10 geldt door normale ordinaatbepaling.
Zo bijv. voor:
fc= 30 Hz x = 8,6 cm voor A/Ai = 1,1
fc = 220Hz x = 8,6 cm voor A/Ai = 2
fc = 740Hz x = 8,6cm voor A/Ai = 10
We zien dan dat voor een hogere afsnijfrequentie een veel sneller
verlopende exponentiële vorm tot stand komt.
In dezelfde figuur is ook de betrekking van vgl. (4) uitgezet. Hier
voor vinden we twee aparte y-assen, voor frequenties beneden
en boven 1000 Hz, resp. links en rechts van de figuur.
Ontwerpprocedure
1. Bepaal de halsdoorsnede met behulp van fig. 22.
Bedenk dat de effectieve conusdiameter van luidsprekers wat
kleiner is dan de nominale. Voor 30 cm luidsprekers bedraagt
deze 26,5 cm, voor 25 cm l.s. 22 cm, enz.
2. Bepaal het exponentiële verloop met behulp van fig. 23, uit
gaande van de gewenste afsnijfrequentie fc.
3. Zet nu het verloop uit voor: vierkante, ronde en gelijkzijdigdriehoekige doorsneden; één aanzicht is voldoende. Voor
rechthoekige doorsneden zijn twee aanzichten noodzakelijk.
Teken de as, de halsafmeting en trek lijnen dwars op de as op
een afstand x (gevonden uit fig. 23) van elkaar.
4. Bepaal met fig. 23 de golflengte van de afsnijfrequentie. Kies
uit de in punt 3 gevonden doorsneden één, waarvan de omtrek
groter of gelijk is aan deze golflengte. Deze doorsnede is de
mondopening.
Voorbeeld 1
Gevraagd wordt een hoorn bestemd voor een 25 cm luidspreker,
te ontwerpen voor een afsnijfrequentie van 30 Hz. De doorsnede
zal vierkant zijn.
a. De effectieve conusdiameter is 22 cm. Het oppervlak vinden
we uit fig. 22, namelijk 380 cm2. Eén zijde van de vierkante
halsopening heeft een lengte van 19,5 cm (alweer uit fig. 22).
b. Voor een fc=30 Hz vinden we uit fig. 23 een x=8,6 cm voor
een oppervlaktevergroting van 10 % (A/Ai = 1,1). M.a.w. om de
8,6 cm wordt het oppervlak van de doorsnede 10% groter.
Teken nu een horizontale lijn met om de 8,6 cm een verticale
lijn (fig. 23). Zet op de linker lijn (nr. 1) de halsopening uit
(d = 19,5 cm).
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c. Lijn nr. 2 heeft een lengte, die we als volgt vinden: Het opper
vlak van de halsopening was 380 cm2; vermenigvuldigd met
1,1 =418 cm2. Hiervoor geeft fig. 22 een d = 20,5 cm.

Q®®©®®©®®
3

3

M

li ?

««5

3

jn

jo

Fig. 24

418 cm2 met 1,1 vermenigvuldigd geeft 460 cm2 met een d =
21,5 cm (lijn nr. 3). En zo zetten we alle verticale lijnen uit.
d. Verbind nu de uiteinden van alle verticale lijnen met een con
tinu verlopende lijn en we hebben de vorm van één zijde (en
dus van alle vier van onze vierkante hoorn) geconstrueerd.
e. Voor een fc = 30 Hz vinden we voorts uit fig. 23 een golflengte
van 1120 cm. De mondopening moet dus zó groot zijn dat één
zijde tenminste 1120/4 = 280 cm bedraagt. Hieraan voldoet in
onze constructietekening lijn nr. 9 nog niet, zodat de hoorn nog
niet lang genoeg is. Bij voortzetting van het verloop zal blijken,
dat eerst lijn nr. 57 de gewenste afmeting heeft. De hoorn
heeft dan een totale lengte van liefst 480 cm I
Voorbeeld 2
Gevraagd wordt: een hoorn voor een tweeter, een hoge-tonenluidspreker, met een effectieve conusdiameter van 2 cm, afsnijfrequentie 800 Hz, rechthoekige hoorndoorsnede, ééndimensio
naal verloop.
a. We vinden uit fig. 22 : Ai =3,15 cm2, voor een hoogte van
2 cm; dus een breedte van 1,57 cm.
b. Uit fig. 23 vinden we voorts voor fc = 800 Hz, x = 8 cm voor
A/Ai = 10.
c. Het verloop tekenen we op; alle verticale lijnen om de 8 cm.
Lijn nr 1 met een lengte van 1,57 cm.
Het oppervlak van de tweede doorsnede is 10 x 3,14 = 31,4 cm2,
de lengte van lijn nr 2 dus 15,7 cm, nr 3 157 cm.
We merken hier dat een oppervlakteverhouding van 10 te groot is
gekozen. We herhalen de procedure dus voor A/Ai = 2 (fig. 23 en
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vinden hiervoor een x=2,35 cm. Het verloop is in fig. 25 getekend.
Voor ruimtebesparing is slechts het verloop van één helft ge
tekend. Om een vloeiende verbindingslijn te kunnen tekenen is
het hier gewenst meer verticale lijnen te trekken. Door de
ordinaat-assen van fig. 23 door 10 te delen, vinden we x=0,325 cm
voor A/Ai = 1,1 en kunnen hiermede het verloop van de E.H. zéér
nauwkeurig tekenen.

Voor de afsnijfrequentie 800 Hz moet de mondopening tenminste
44 cm in omtrek zijn, d.w.z. een afmeting hebben van 2 x 20 cm.
Hieraan voldoet de extra verticale lijn tussen 4 en 5 in fig. 25 met
een lengte van 20 cm. Uit voorbeeld 1 blijkt dus wel, dat een der
gelijke E.H. immense afmetingen krijgt: een lengte van bijna
5 meter en een mondopening yan liefst 3x3 meter! Het is duide
lijk dat we een dergelijk monster moeilijk in de huiskamer kunnen
zetten; met de moderne huizenbouw is het omgekeerde misschien
wel eerder een mogelijkheid. Niettemin zijn er hi-fi-enthousiasten,
die iets dergelijks hebben gebouwd en wel in de tuin, zodanig dat
de hoorn in de huiskamer uitmondde. Eén wand van dit vertrek
was dan opgetrokken uit geluiddoorlatend materiaal, zodat men
niet steeds in het donkere binnenste van de E.H.-tunnel keek.
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Hoe kunnen we nu de E.H. in een andere vorm brengen, zodanig
dat deze wèl in de huiskamer past? Daarvoor passen we iets toe,
dat in de optische techniek al heel normaal is. Geluidsgolven ge
dragen zich voor een goed deel als lichtstralen; zij worden terug
gekaatst onder dezelfde wetmatigheid: hoek van inval = hoek
van uitval.

m
Tm,
Fig. 26

Willen we van een bepaalde verlichtingslamp tweemaal zoveel
effectief licht hebben, dan plaatsen we daar een vlakke spiegel
achter; we hebben dan als het ware twee lampen (fig. 26). Iets
soortgelijks kunnen we met een hoorn doen. Als we een hoorn
symmetrisch overlangs doorzagen, blijft iedere helft voldoen aan
de exponentiële vorm van vgl. 1. Plaatsen we zo’n helft nu tegen
een reflecterende wand (spiegel), dan hebben we nog steeds de
zelfde hoorn als voorheen, terwijl deze toch maar de helft van het
oorspronkelijke volume inneemt (fig. 27). We maken hierbij ge
bruik van het reële spiegelbeeld van de hoorn.

:

Fig. 27

Plaatsen we nu de hoorn zodanig dat de mondopening juist in de
hoek van een kamer uitkomt, dan kunnen we van nog meer spie
gelbeelden gebruik maken. In fig. 28 is een en ander geschetst.
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A is het oppervlak van de hoornmond; Si, S-2 en S4 zijn reële
spiegelbeelden hiervan, veroorzaakt door de twee kamerwanden
en de vloer. Verder ontstaan nog twee virtuele spiegelbeelden,
aangeduid met S3 en S5. Het effectieve mondoppervlak is hier
mede liefst zesmaal groter geworden. Alhoewel dit verschijnsel
uit de optica overbekend is, heeft u misschien moeite u dit voor
te stellen. Een proef met behulp van drie spiegels haaks op elkaar
geplaatst en een stukje rechthoekig papier (voor de mondopening)
zal u ogenblikkelijk van de waarheid van deze stelling overtuigen.
Het is dus zeer voordelig, de E.H. zo te ontwerpen dat deze in een
hoek van de weergave-ruimte kan worden geplaatst. Dit heeft
bovendien het voordeel dat de totale lengte van de E.H. minder
kan zijn, aangezien de wanden en de vloer van de ruimte dan
worden gebruikt als effectieve voortzettingen van de hoornvorm.
We zitten dan als het ware met de kamer in de hoornmond. Van
zelfsprekend is deze voortzetting allesbehalve exact exponentieel
verlopend, maar niettemin is het een aantrekkelijke en praktisch
goed werkende oplossing van het ruimteprobleem.
De E.H. in opgevouwen toestand
De werkelijke hoornlengte kan worden verminderd door de E.H.
op te vouwen, waardoor deze minder ruimte inneemt. Nu is dit een
zeer kritische bedoening, omdat het in elkaar vouwen zodanig
moet plaatsvinden dat het ontstaan van staande golven in de
hoorn wordt voorkomen, Bij een recht-toe-recht-aan hoorn zijn
staande golven uitgesloten. Zodra er echter enige discontinuïteit
is, is de mogelijkheid geschapen voor het ontstaan van staande
golven. Deze tasten de anders zo uitstekende transiënt-karakteristiek van de E.H. aan en introduceren pieken en dalen in de
weergavekarakteristiek. We moeten er dus wel naar streven zo
weinig mogelijk bochten in de hoorn aan te brengen en deze ver
der zoveel mogelijk onder 2 x 45° en niet onder 90° te maken.
Fig. 29 illustreert de noodzakelijkheid hiervan beter dan woorden
dit kunnen doen.
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Fig. 29
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Het ontwerpen van een vouwconstructie kan het beste gebeuren
door op doorschijnend tekenpapier enige malen de rechte hoorncontour te tekenen en uit te knippen. Het eenvoudigste is wel één
van de afmetingen van de E.H. constant te houden, bijvoorbeeld
de breedte of de hoogte. Op deze tekenmalletjes is de hoorn-as
aangegeven en de haaks hierop staande hulplijnen die een af
stand x van elkaar staan. De hoorn-as is maatgevend en we ge
bruiken de tekenmalletjes als hulp om de vouwconstructie te
tekenen. In fig. 30 is een voorbeeld gegeven; de drie tekenmallen
'scharnieren' om de aangegeven punten en de uiteindelijke vorm
van de ontstane constructie is (uiteraard slechts voor een deel) in
dikke lijnen aangegeven. Het behoeft geen betoog dat de schar
nierpunten slechts gevormd mogen worden door twee gelijk
genummerde hulplijnen van twee mallen.
Het slechts flauw verlopende exponentiële verloop van een hoorn
voor zeer lage frequenties maakt het mogelijk deze te benaderen,
door voor ieder stukje van zo'n bocht dit verloop als recht te be
schouwen. De zeer flauw gebogen delen, die in fig. 30 met A, B en
C zijn aangegeven, kunnen dus rustig, ieder apart, als een rechte
worden gezien.
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Het volume van een gevouwen hoorn
Bij het ontwerpen van een gevouwen hoorn worden we niet alleen
geleid door de afmetingbepalende factoren als afsnijfrequentie en
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halsoppervlak, maar eigenlijk voornamelijk door het totaal in te
nemen volume. Ofwel we willen het volume van de te maken ge
vouwen hoorn weten, ofwel we hebben de taak voor ons, de hoorn
in een bepaald gegeven volume onder te brengen. Door nu eerst
het volume van de ideale rechte hoorn te bepalen, kan het volume
van de uiteindelijke 'kast', waarin de hoorn is gevouwen, vlug
worden bepaald.
Het volume van een E.H. nu kan met behulp van hogere wiskunde
worden berekend, door de oppervlakte van de doorsnede te inte
greren over de totale axiale lengte.
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ffc» 1000Hz)

Voor een initiële berekening van het te verwachten volume is het
soms praktischer, dit te berekenen uit het gegeven oppervlak van
halsopening Ai, de gekozen mondopening A en de openingsconstante m. We behoeven in de eerste berekening dan nog niet
de totale lengte van de E.H. te berekenen, respectievelijk het
hoornverloop uit te zetten. Aangezien de vorm emxt in vgl. 5 niet
anders is dan de verhouding mond/halsoppervlak, kunnen we
deze formule ook anders schrijven:
A—Ai

Ai

V=

m l

1
Ai

(5)
m

Met de voorgaande wetenschap zullen we nu trachten de l.f.hoorn van voorbeeld 1 in een praktisch volume samen te 'persen'.
We hadden reeds gevonden, dat de afmetingen van de mond
opening 280 x 280 cm moesten bedragen, indien we de ideale
rechte hoorn zouden willen construeren. Empirisch is gebleken,
dat plaatsing van een hoorn in een hoek van de weergeefruimte

1
te ver-

toelaat dit theoretisch oppervlak met een factor
0,102fca

kleinen, als a het aantal malen is dat het effectieve oppervlak van
de mondopening groter is dan het werkelijke oppervlak.
Voor de situatie van fig. 28 is a = 6. Het werkelijke mondopper280X280
= 4270 cm2.
vlak kan dus worden gereduceerd tot
0,102X30X6
Met vgl. 5 vinden we dan:
4270—380
= 350000 cm3 = 350 liter.

V=
0,0111

Stellen we de door de wanden en schotten van de gevouwen
hoorn ingenomen ruimte op 50 liter (aan de zeer ruime kant ge
nomen!), dan komen we op een totaalvolume van 400 liter, dat wil
zeggen een hoekkast met afmetingen: 93 cm hoog en zijden van
93 cm. Een dergelijke kast is dan wel niet klein te noemen, hij is
toch zeer goed te plaatsen en aanmerkelijk kleiner dan de ideale
hoorn met een volume van 7000 liter, waarvan hij is afgeleid!
Nu kunnen we dus met de benaderde afmetingen van onze ge
vouwen hoorn de uiteindelijke constructie gaan bedenken.
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De constructie
De keuze voor de luidsprekerbehuizing is dus gevallen op de
exponentiële hoorn met zijn niet te overtreffen gunstige akoesti
sche belasting van de luidsprekerconus, waardoor buitensporige
bewegingen hiervan worden voorkomen.
De constructie is nu zodanig dat de twee poorten van een basreflexruimte met exponentiële hoorns worden belast, die hun
voortgang vinden in de vloer en wanden van de huiskamer. Hier
mede wordt een gunstige combinatie verkregen van de goede
eigenschappen van beide systemen. Noodzakelijkerwijs moet het
geheel dan in een hoek van de huiskamer worden geplaatst —
akoestisch èn esthetisch de beste plaats — terwijl plaatsruimte
dan ook geen probleem meer is. De kamerhoeken zijn toch altijd
het minst benut.
We zullen hier twee ontwerpen bespreken, één gebaseerd op een
zo goedkoop mogelijke uitvoering, het andere iets luxueuzer uit
gevoerd.
Fig. 32 geeft de constructiedetails weer van het eenvoudige type.
Hieruit is te zien, dat de luidsprekers aan de voorzijde belast wor
den met een korte hoorn, effectief voor frequenties tussen 450 en
1000 Hz. De ruimte achter de conussen is als basreflex uitge
voerd, waarbij de beide poorten wederom belast zijn met twee
exponentiële hoorns, die zich in de huiskamer als het ware voort
zetten.
Het ontwerp is gebaseerd op het gebruik van een 8" luidspreker,
bijv. Audax HIF 21-32 ES of Goodmans Audiom8 P en een 10"
luidspreker, bijv. Peerless C100 W of Audax WFR 155 of Good
mans Audiom 10P, resp. met een resonantiefrequentie van 60 Hz
en 50 Hz.
Beide systemen zijn parallel geschakeld teneinde elektrisch reeds
een goede demping van de conusuitwijkingen bij de resonantiefrequenties te bereiken. In combinatie met de complete kast wordt
de eigen frequentie verlaagd tot 30 Hz! De mate van demping
blijkt uit het in fig. 33 opgenomen oscillogram van het uittrillen der
conussen met deze lage frequentie.
Bij deze meting was de spreekspoel niet belast met de uitgangsimpedantie van de versterker. Gebruik van versterkers met grote
dempingsfactor maakt de demping nog beter. Als materiaal voor
de bouw van de kast kan 1" multiplex worden gebruikt.
In het onderhavige geval werd gebruik gemaakt van hardboard
platen, aan twee kanten op een raamwerk van latten geschroefd,
met zandvulling er tussen in. In ieder geval zullen, welk materiaal
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Fig. 32

ook wordt gebruikt, de diverse delen geschroefd en gelijmd moe
ten worden teneinde een stevig geheel te verkrijgen.
Afwerking kan geschieden met een goede laksoort of met fineer,
afhankelijk van smaak en budget.
Akoestisch absorberend materiaal behoeft alleen te worden aan
gebracht aan de onderkant van het bovenblad en op de bodem,
aangezien dit de enige evenwijdige vlakken zijn, welke onge
wenste reflecties kunnen veroorzaken. Het spaarzame gebruik
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van absorberend materiaal heeft het aangename resultaat dat
hoge tonen weinig worden gedempt, in tegenstelling met de prak
tijk bij een normale basreflex-kast.
Fig. 34 geeft de uitvoering weer. Het is gewenst de raakvlakken
van het bovenblad aan de muren te voorzien van rubberen tochtband of iets dergelijks, om een luchtdichte afsluiting te waar
borgen.
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Op de juiste montage van de luidsprekers dient bijzonder goed te
worden gelet (fig. 35). De voorkant van de conus moet uitsluitend
via de kleine hoorn naar voren stralen; de achterkant via de grote
hoorn naar achteren en daarna opzij naar voren.
Plank B in fig. 32 doet tevens dienst als luidsprekerplank; van
daar de afgeplatte ronde gaten. De meeste luidsprekers kunnen
direct achter tegen dit onderdeel worden geschroefd.
Een luxueuze uitvoering is geschetst in de figuren 36 t.e.m. 40,
gebruikte luidsprekers 10" en 12", resonantie-frequenties res
pectievelijk 50 en 45 Hz.
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De meerdere luxe zit ook hierin dat een compleet afgerond geheel
werd gemaakt met achterwanden, waardoor luchtdichte overgang
op de muurvlakken niet meer noodzakelijk is.
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Alle onderdelen hebben dezelfde dikte. Wat deze diktemaat dan
wel is? Uit fig. 40 blijkt dat onderdeel nr 7 800 x 800 mm meet, ter
wijl nr 8 784 x 800 mm groot is. Uit fig. 39 blijkt de reden van dit
verschil. De conclusie is dat de materiaaldikte 800 — 784 =
16 mm is.
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Fig. 38

Achteraf is gebleken, dat men het best gebruik kan maken van
dikker materiaal, bijv. 25 mm dik. Hiertoe moet men het volgende
in gedachte houden:
a. Van de ombouw — onderdelennummers 7, 8, 11 en 12 — hou
den we de binnenmaten aan.
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b. Van de kast zelf — nummers 6, 9 en 10 — moeten de buiten
maten worden aangehouden.
c. De andere onderdelen — nummers 1, 2, 3, 4, 5; 13 en 14 —
kunnen 16 mm dik blijven.
De kast is berekend voor het gebruik van twee luidsprekers met
resonantie-frequenties van 45 en 50 Hz en met een diameter van
10" en 12".
De figuren 39 en 40 zijn op schaal getekend, met uitzondering van
de ronde luidsprekergaten. In werkelijkheid worden deze door de
rechthoekige uitsparing van onderdeel nr 1 overlapt en wel 22 mm
naar beneden en 14 mm naar boven, waarbij de twee luidsprekers
zo dicht mogelijk bij elkaar zijn gemonteerd op de separate montageplaat, welke achter tegen nr 1 wordt geschroefd.
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HOOFDSTUK 6

DE KARLSON WEERGEVER

De Karlson zou een breedband-resonator kunnen worden ge
noemd; 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. 41 ge
schetst. Op frequenties waarvoor de kolomlengte gelijk is aan de
halve golflengte, of een veelvoud daarvan, is de reflectie aan het
open einde van de pijp in tegenfaze, waardoor een akoestische
'kortsluiting' ontstaat en de straling dus nihil is.
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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 (fig.
41b).
Een verlenging van de spleet tot 2/3 van de kolomlengte en een
exponentieel verloop daarvan, heeft het breedbandverloop van
fig. 41 tot resultaat. Het zal u lastig vallen in de constructie van de
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Karlson een pijp met exponentiële spleet terug te vinden, te meer
daar John Karlson het basreflex-principe eveneens heeft aange
wend 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. 42 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
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gemeten, krijgen we een impedantiekromme, als in fig. 42 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
eigen-resonantie van de luidspreker.
Monteren we dezelfde luidspreker in een grote gesloten kast
(73 liter), dan zijn we de kortsluitdip kwijt. De resonantiepiek blijft
bestaan; de luidspreker heeft op deze frequentie zijn hoogste ren
dement, daar beneden vindt wederom geen straling plaats. De
impedantie verloopt als in fig. 42 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. 42 in streep-stippellijn). Door deze techniek is de frequentie
waar beneden de luidspreker geen energie meer afstraalt weer
iets verlaagd, namelijk tot ca 40 Hz.
In een Karlson-kast vertoont dezelfde luidspreker een impedantieverloop, dat in fig. 42 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 van 1 : 6 nodig is om een
wijziging van 2 dB in akoestische straling te weeg te brengen.
Met deze wetenschap is het piek-en-dal karakter van de impe
dantiekromme lang niet zo verontrustend als deze er voor het
lekenoog wellicht uit ziet! Belangrijk is het niet-harmonische ver
band tussen de pieken en dalen. Een 30 Hz toon krijgt dus geen
versterking op diens tweede harmonische 60 Hz of derde har
monische 90 Hz.
Om een dergelijke karakteristiek te benaderen, zou, volgens Karlson, een exponentiële hoorn nodig zijn met een lengte van bijna
10 meter en een opening van bijna 4 meter.
Een gunstige eigenschap van de exponentiële spleet is voorts nog
de goede spreiding van de uitgestraalde geluidsgolven. Het is be
kend 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
uniforme straling (tot ca 10.000 Hz) vindt plaats over een hoek
van ruim 120° in het horizontale vlak.
De bouw van de Karlson is duidelijk in fig. 43 te zien. De maten
zijn nauwkeurig in inches aangegeven, om de originele, door Karl70

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
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 toegepaste 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.
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Fig. 43

In de tekeningen zijn geen constructiedetails gegeven. Lijmlatten
e.d. zijn niet aangegeven.
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, bijv. cel
lulose lak of schellak.
c. De Kramforac kussens zijn nodig om staande golven in de
achterkamer tegen te gaan.
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d. Daar de luidspreker niet van de voorkant uit kan worden ge
monteerd, moet de achterwand afneembaar zijn. Zorg voor een
luchtdichte en rammelvrije afdichting (schuimplastieken voe
ring bijvoorbeeld).
e. De exponentiële spleet kan met behulp van de nevenstaande
tabel worden uitgerekend. De indicaties 1 en b vindt u in fig.
43a terug; maten weer in inches.

TABEL
I

b

1"
2
3
4
5

0,46''
0,52
0,64
0,80
1,00
1.24
1.52
1,88
2,22
2,64

6
7
8
9
10

11"
12
13
14
15

16
17
18
19
20

b

I

b

3,12"
3,62

21"
22
23
24
25

10,14"

4,18
4,76
5,42

6,10
6,82
7,60
8,42
9,30

26
27
28
29
30
303/i6

11,16
12,18

13,18
14,28
15,38

16,58
17,80
19,04
20,34
20,50

Fig. 44

Opgemerkt zij, dat de afmetingen van de in fig. 43a-b getekende
poort afwijken van de destijds door Karlson in 'Radio & TV News'
gepubliceerde. De thans aangegeven maten zijn gemodificeerde,
een en ander in verband met enkele geconstateerde pieken in het
middenregister.
Fig. 44 geeft een perspectivisch, gedeeltelijk opengesneden beeld
van de kast.
Tenslotte volgt nog een bouwbeschrijving van een kleiner type
Karlson-kast, dat in weergave niet veel onder doet voor het grote
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 resultaten
bereikt, ook indien er een 8" luidspreker in gemonteerd wordt.
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In fig. 46 zijn de afmetingen van het voor- en achterpaneel te zien.
Het materiaal is spaanderplaat van 18 mm dikte, dat door zijn con
structie weinig resonantie geeft. Het achterpaneel is 38 x 59 cm.
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Fig. 45 (Afmetingen van de totale plaat zijn in cm.)

Het voorpaneel bestaat uit twee delen, die het beste eerst op ware
grootte op papier getekend kunnen worden met behulp van de
maten, die rechts in fig. 46 weergegeven zijn. Fig. 47 geeft de
beide zijpanelen. Hierin is tevens aangegeven hoe de andere
panelen ingebouwd moeten worden. De steunbalken zijn ook uit
spaanderplaat gezaagd en dienen om een stevige en luchtdichte
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6.5 mm
7.5
8.5
3.5
11
12
13.5
15
17
19
22
24.5
77
30.5
34
37,5
41
44.5
49.5
54
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80
86
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113
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ISO
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167
176
185
194
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213
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233
243
254
265
276
287
298
309
320
331
342
354
367
380
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Fig. 47

afsluiting te verkrijgen. Alleen de steunbalken waartegen de
achterwand geschroefd wordt, kunnen beter van hout gemaakt
worden. Fig. 49 geeft het luidspreker paneel en het verticale
tussenpaneel. In dit tussenpaneel zijn 3 horizontale sleuven ge
zaagd (gefraisd) van 25 cm lengte en 1,5 cm breedte. Fig. 48 geeft
het onder- en bovenpaneel en de horizontale tussenpaneeltjes
weer. Fig. 49c toont de samenstelling van de kast.
Fig. 45 toont een zaagplan voor twee luidsprekerkasten uit één
spaanderplaat van een bepaalde standaardafmeting. Hiermede
wordt het minste materiaal-verlies verkregen.
Het verdient aanbeveling het zaagwerk te laten doen in een
machinale zagerij, om de panelen zo nauwkeurig mogelijk op maat
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
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van de kast hangen zeer 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 ge
schroefd, dan worden de panelen stuk voor stuk losgemaakt, met
lijm ingesmeerd en weer vastgezet.
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Nu kunnen ook de diverse steunlatjes met lijm ingesmeerd en met
een paar spijkertjes vastgezet worden. Door de kleinere af
metingen van deze kast t.o.v. de Karlson kast voor 15" luid
spreker is er veel minder hinder van paneelresonanties, die bij
de grote kast nog wel willen optreden. Zoals te zien in fig. 42
bevat de kast een drietal resonantiepieken. Bij sommige luid
sprekers wil de kast nog wel eens te veel aanspreken op één van
deze resonanties. Om deze weg te dempen zijn goede resultaten
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bereikt door de ruimte achter de luidspreker te vullen met dem
pend materiaal. Men kan beginnen er een kussen in te stopoen
en het resultaat te beoordelen. Met de Philips 9710 luidspreker is
extra demping niet zo nodig.
Hiervan geeft fig. 81 een neutraal voorbeeld, waarbij alle drie
IVJVSPREKEB PANEEL

(Gi

£

Fig. 49a

3

JU

krommen onder dezelfde omstandigheden zijn opgenomen, echter
met verschillende frequenties.
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Met enige verzorging kan de 12" kast een bijzonder goede weer
gave geven bij redelijke afmetingen. Voor diegenen, die nog ver
der willen gaan in het verkleinen van de afmetingen, kunnen enige
vuistregels gegeven worden.
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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, namelijk als ongeveer 1 : 0,74 : 0,5. De openingen in de
horizontale en verticale tussenpanelen verhouden zich ongeveer
als de oppervlakten van de conussen, (zie tabel I).

I

Tabel I
15" kast
Hoogte inwendig
800
Breedte inwendig
534
Diepte inwendig
420
Oppervlakte opening van:
verticale schot
i
185
horizontale schot
320

12" kast

8" kast

590

380
314

400 mm
260 mm
210 mm

117
270

ca. 55 cm2
ca. 100 cm2

5

Fig. 49c
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Tabel II geeft de maten voor de exponentioneel verlopende opening in het voorpaneel van de 8" kast.
Tabel II
afstand
vanaf top
in mm
0
13,5
27,0
40,5
54,0
67,5
81,0
94,5
108,0
121,5

breedte
opening
in mm
4
5
6.5
8,5
10,5
13
16,5
21,0
26
30,5

135.0
148.5
162.0
175.5
189.0
202.5
216.0
229.5
243,0
256.5

37
44
51,5

270.0
283.5
297.0

59

310.5
324.0
337.5
351.0
364.5
378.0
385.0

67
76,5
86,5

97
108
120.5

133
146
159.5
173.5
189
204
219
234
251
260
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DE KLANKZUIL
Ten behoeve van geluidsinstallaties in grote ruimten wordt veelal
de klankzuil toegepast. Vooral wanneer in de eerste plaats de
verstaanbaarheid van het gesproken woord doorslaggevend is,
is de klankzuil duidelijk de meerdere.
Een klankzuil bestaat in principe uit een voorpaneel met een
meestal even-aantal luidsprekers (voor gemakkelijke aanpassing
bijv. 4 of 8) en daarom heen een kleine gesloten ruimte. Hij heeft
het grote voordeel scherp gebundeld te stralen.
Toegepast werden vier luidsprekers van het type AD3500M (uiter
aard kan men ook andere typen gebruiken). Bij de bouw, waarbij
we gebruik maakten van 15 mm spaanplaat, dient vooral rekening
te worden gehouden met resonantie van de grote panelen. Daar
om hebben we het frontpaneel, dat wegens de luidspreker openingen niet zo stevig is als de overige, van 20 mm plaat gemaakt.
Voor het uitzagen van de openingen is een schrobzaag en een
beetje ervaring nodig. De overige panelen dienen goed aan te
sluiten en om te voorkomen dat de lange panelen gaan resoneren,
is in het midden een 20 mm dik multiplex schotje aangebracht.
De gehele kast wordt gelijmd met een goede houtlijm.
Het is opvallend, hoe vier luidsprekers gezamenlijk een kast aan
het resoneren kunnen brengen en zo een dreun kunnen produ
ceren dat zelfs % x 6 mm houtschroeven waarmee het handvat
was bevestigd, zich volledig uit het hout werkten, ondanks dat
het maximale vermogen van ca 25 watt werd toegevoerd.
Ook het achterschot hebben we na eerst te zijn geschroefd, later
gelijmd. Men dient er dan wel van overtuigd te zijn, dat alles goed
is gemonteerd. Het frontpaneel mat zwart en de overige delen
gelakt of licht geschilderd, geeft het geheel een aantrekkelijk
uiterlijk.
Ter beveiliging van de spreekspoelen is een zekering van 4 A op
genomen. Bij de bedrading van de luidsprekers, die in serieparallel zijn geschakeld, dient men vooral op de polariteit te letten,
alle conussen dienen tegelijkertijd naar voren en naar achteren te
bewegen.
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Maatschets van de klankzuil
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OPSTELLING VAN GELUIDSWEERGEVERS BIJ
MONO- EN STEREOWEERGAVE

De plaatsing van een geluidsweergever heeft invloed op het uit
eindelijk verkregen geluidsbeeld, evenzeer als de akoestische
eigenschappen van de ruimte waarin de weergave plaats vindt.
Aangezien die akoestiek en ook de eigenschappen van de ver
schillende weergevers sterk uiteenlopen, zijn geen algemeen gel
dende regels te geven, die zonder meer tot het beste resultaat
leiden. De hierna volgende aanwijzingen vatte men dan ook op
als uitgangspunt voor het proefondervindelijk vaststellen van de
beste oplossing voor ieder afzonderlijk geval. Tijdens deze ex
perimenten schrome men niet, de bestaande rangschikking van
het meubilair te wijzigen, om zo de beste plaatsen voor weer
gevers) en luisterpositie te kunnen vinden. De beste plaats voor
een weergever is haast altijd in een hoek van de kamer, zoals ook
in de voorgaande hoofdstukken reeds was opgemerkt. Vooral de
basweergave komt dan het beste tot haar recht, in het bijzonder
bij weergevers met een kastvolume kleiner dan ca 100 liter. Is
geen hoekplaats beschikbaar, dan plaatse men de weergever
tegen een muur, bij voorkeur een der korte muren, ingeval de
breedte van de kamer aanmerkelijk kleiner is dan de lengte. Dit
alles geldt voor weergevers, bestaande uit een kast met daarin
één of meer luidsprekers. De figuren a en b verduidelijken een
en ander.

Fig. 5/a

Fig. 51b

Fig. 51c

Heeft men echter een open klankscherm, waarbij dus ook aan de
achterzijde geluid wordt uitgestraald, dan is plaatsing viak tegen
een muur minder gunstig. Is het niet mogelijk zo'n weergever op
enige afstand van een muur op te stellen, plaats hem dan zó, dat
het klankscherm niet evenwijdig is met de muur. Opstelling in een
hoek (als in fig. 51a) is natuurlijk ideaal; de beide muren en de
vloer vormen een vergroting van het oppervlak van het klank
scherm en het van de achterkant van de luidspreker afkomstige
geluid wordt door beide muren en het plafond gereflecteerd en in
de kamer verspreid, hetgeen bijdraagt tot een enigszins ruimte
lijke en dus natuurlijker klank.
Aangezien het door een luidspreker uitgestraalde geluid zich
alleen bij lage frequenties — ruwweg tot 500 Hz — min of meer
gelijkmatig in alle richtingen verspreidt, maar voor hogere fre
quenties in toenemende mate is gebundeld in de richting van de
as van de luidspreker, ontvangt de luisteraar, die zich in die
bundel bevindt, voornamelijk het directe geluid en maar weinig
indirect (= gereflecteerd) geluid, vooral van de hoge tonen. Dit
heeft tot gevolg, dat hij dit geluid in de luidspreker localiseert,
welk verschijnsel bekend staat als het 'Sleutelgat effect', een be
zwaar dat dikwijls karakteristiek voor mono weergave wordt ge
noemd. Overigens ten onrechte, zoals een ieder kan constateren,
die een mono-programma via een stereo-installatie weergeeft, dus
met behulp van twee weergevers. Nu zijn er namelijk gelijktijdig
twee ’geluidbundels' die samen ter plaatse van de luisteraar één
geluidsveld vormen, waarvan de bron zich ergens tussen beide
luidsprekers schijnt te bevinden, nu zonder het hinderlijke sleutelgat-effect.
Een verbetering op dit punt is ook te bereiken, indien men één
weergever heeft. Men laat hem dan niet rechtstreeks naar de
luisterruimte stralen doch zorgt ervoor, dat voornamelijk gerefleceerd geluid de luisteraar kan bereiken. Een geschikte opstelling
hiervoor is in fig. 51c geschetst. Voorwaarde voor succes is, dat
ook de hoogste tonen goed worden gereflecteerd. Een harde
wand voldoet aan deze eis: (zware) gordijnen en beklede meube
len absorberen het geluid en reflecteren dus weinig. Aanmerke
lijke verbetering is nog te bereiken door één of meer afzonderlijke
weergevers voor hoge tonen (zgn: 'hoge-tonen-stralers’) aan te
brengen, vooral als men gebonden is aan een opstelling volgens
fig. 51a of b.
Stel ze zo op, dat hun geluid wordt gereflecteerd door de muur
waartegen de grote weergever is opgesteld. Daarbij is het van
belang om zorgvuldig te experimenteren met zowel de juiste posi83

tje — een kleine verplaatsing of verdraaiing heeft soms grote in
vloed op het totale geluidsbeeld — als met de instelling van de
sterkte van het aan de hoge-tonen stralers toegevoerde signaal in
verhouding tot dat van de hoofdweergever. Bedenk hierbij steeds,
dat zij alleen dienen om het totale geluidsbeeld natuurlijker te
doen klinken; zodra men echter een hoge-tonen-straler 'hoort', al
is het alleen maar af en toe, bijv. bij een triangel of een harde
bekkenslag, is de ruimtelijke illusie verstoord !

I

Stereo
Onder stereofonie verstaat men ruimtelijke geluidsweergave,
waarbij de richting waarin de verschillende geluidsbronnen zich
t.o.v. de luisteraar bevinden, eveneens wordt weergegeven. Om
dit volledig te kunnen verwezenlijken zou een zeer gecompliceer
de installatie nodig zijn, zowel bij de weergave als bij de opname.
Daarom berust het sinds 1958 gangbare systeem voor stereoweergave op een compromis, dat reeds een vrij natuurlijke, name
lijk ruimtelijk klinkende weergave mogelijk maakt met duidelijk
waarneembaar verschillende plaatsen van de geluidsbronnen.

f

!
Fig. 52a

Fig. 52b

Dat dit mogelijk is met behulp van slechts twee weergevers —
één links, de ander rechts voor de luisteraar geplaatst (fig. 52a) —
is te danken aan het verschijnsel, dat de richting waarvandaan
het geluid schijnt te komen wanneer dat gelijktijdig door twee
luidsprekers wordt weergegeven, afhankelijk is van de verhouding
van de geluidssterkten, die zij produceren. Zijn beide even sterk,
dan schijnt de geluidsbron zich midden tussen de luidsprekers te
bevinden; is de linkse luidspreker sterker dan de rechtse, dan
verplaatst de geluidsbron zich naar links en wel des te meer,
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naarmate het sterkteverschil groter wordt. Vandaar dat men bij dit
systeem spreekt van ’intensiteits'-stereofonie, waarvan het ken
merk is, dat er twee afzonderlijke kanalen voor de geluidsoverdracht worden toegepast, waarbij ieder kanaal de volledige geluidsinformatie overbrengt, echter met onderling verschillende
sterkteverhoudingen van de samenstellende componenten. Dit
laatste wordt tot stand gebracht door bij de geluidsopname de
verschillende signalen, afkomstig van twee of meer microfoons,
zodanig over de beide kanalen te verdelen, dat bij weergave een
bevredigend geluidsbeeld ontstaat.
Ofschoon op het richting-effect veelal de nadruk wordt gelegd, is
een veel belangrijker verdienste van stereo-weergave, dat het
geluid als het ware is losgekomen van de luidsprekers en daarom
Veel doorzichtiger en natuurlijker klinkt. Bij het zoeken naar een
goede opstelling voor de weergevers schenke men in de eerste
plaats aan dit aspect alle aandacht.

Fig. 52d

Wanneer men namelijk uitgaat van de 'klassieke' stereo-opstelling (zie fig. 52a) dan is weliswaar het richtingseffect maximaal
voor de luisteraar in punt P, maar men zal tevens bemerken dat
dit voornamelijk optreedt binnen een betrekkelijk klein gebied van
de luisterruimte en wel in de omgeving van de lijn q, dus wanneer
beide weergevers ongeveer even ver van de luisteraar zijn ver
wijderd. Bovendien manifesteren zich dan ook kleine onvolkomen
heden in de installatie zich het spoedigst: ongelijkheid van stralingsdiagrammen en de frequentie karakteristieken van beide
weergevers maken het richteffect frequentie afhankelijk en bij85

gevolg schijnen sommige muziekinstrumenten of zangers af en
toe plotseling van plaats te veranderen.
Ook kunnen akoestische eigenschappen van de luisterruimte het
stereobeeld beïnvloeden, bijv. verschillen in de absorptie-coëfficiënten van de muren ter weerszijde van de weergevers (bijv. kale
muur naast de ene en zware gordijnen naast de andere).
Aangezien het stralingsdiagram (de mate van bundeling van het
uitgestraalde geluid) van de weergever het stereo-beeld aanzien
lijk beïnvloedt, is het bij het zoeken naar de beste oplossing
nuttig, de weergevers ook onder verschillende hoeken te pro
beren. dus niet per se naar één punt gericht (fig. 52b).
Een betrekkelijk gelijkmatig geluidsbeeld in een groot deel van de
luisterruimte is soms te verkrijgen met een opstelling als in fig. 52c
is weergegeven ('Hugh Brittain’-methode). Voorts kan men ook
bij stereo in sommige gevallen met succes zijn toevlucht nemen
tot reflectie, bijvoorbeeld met een opstelling zoals in fig. 52d is
geschetst.
In het algemeen kan men het beste de afstand tussen de weer
gevers onderling en de luisteraar zo groot mogelijk maken, al
thans in normale huiskamers, waarbij de luisteraar zich ongeveer
even ver van de weergevers moet bevinden en de afstand van de
weergevers niet groter mag zijn dan de afstand tot de luisteraar,
zodat deze de weergevers onder een hoek, niet groter dan 60°,
ziet.
Voorts is het van belang, dat de beide weergevers in faze werken.
Dit kan men controleren, door ze tijdelijk vlak naast elkaar te
zetten en een stereo-programma waarin vooral zeer lage tonen
voorkomen, weer te geven. Als men nu de aansluitingen van één
weergever ompoolt, zal de sterkte van de basweergave verande
ren; v/ordt de bas zwakker, dan was de oorspronkelijke aanslui
ting goed, de bas klinkt het sterkst, wanneer de beide luid
sprekers in faze zijn.
De stereo-balans kan men het beste op het gehoor instellen (met
de balansregelaar op de versterker). Eventueel schakelt men de
versterker op mono en stelt dan de balansregelaar zo in, dat het
geluid midden tussen de luidsprekers schijnt te ontstaan.

%

HOOFDSTUK 9

APPENDIX

1. Geluidsterkte, luidheid (decibel en foon) en geluidsdruk
Onder geluidsterkte(-intersiteit) wordt verstaan de geluidsenergie
die bijv. ter plaatse van de waarnemer) per tijdseenheid de oppervlakte-eenheid passeert in de richting loodrecht op dit oppervlak.
Zij wordt uitgedrukt in watt per vierkante meter (W/m2), even
tueel in dB, waarbij 0 dB = 10-12 W/m2 (gehoordrempel voor
1000 Hz).
Verschillende geluiden van gelijke geluidsterkte maar van ver
schillende frequentie (= toonhoogte) worden echter door het
menselijk gehoor niet met gelijke luidheid waargenomen.
De luidheid wordt uitgedrukt in foons (symbool phon), een loga
ritmische maat, zoals de dB. (Voor 1000 Hz zijn phon en dB gelijk;
zie verder de krommen). Nul phon ligt op de gehoordrempel.
Het verband tussen luidheid en geluidsterkte voor verschillende
frequenties is gegeven in hierbij afgebeelde Robinson-Dadsonkrommen.
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Hieruit blijkt bijv. dat bij de (standaard) frequentie van 1000 Hz
een geluidsterkte van 10-10 W/m2 nodig is om een luidheid van
20 phon te bereiken, terwijl voor een toon van 60 Hz een veel
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grotere geluidsterkte (namelijk 10-5 W/m-, zijnde 50 dB meer)
nodig is om weer een luidheid van 20 phon te verkrijgen.
Onder geluidsdruk wordt verstaan de afwijking van de ter plaatse
heersende luchtdruk, veroorzaakt door periodieke verplaatsing
van de luchtdeeltjes t.g.v. de geluidsgolf. De geluidsdruk (verge
lijkbaar met de spanning bij elektriciteit) is evenredig met de
wortel uit de geluidsterkte en wordt uitgedrukt in /*bar; 1 /xbar =
0,1 Pa (pascal) = 0,1 N/m- = 1 dyne/cm- en komt overeen met
een geluidsterkte van 2,5 x 10-5 W/m- en een luidheid van 74 phon
bij 1000 Hz.
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ENKELE TIPS
• Let op de vrijkomende dampen bij het drogen van synthetische
lak- en lijmsoorten. Ze zijn niet alleen slecht voor de gezond
heid, ook kunnen ze de conusophanging beschadigen, wanneer
de luidspreker te vroeg in de kast is gemonteerd.
• De draaddikte van luidsprekersnoer mag niet te klein zijn.
Vooral bij grote lengte heeft dun draad een niet te verwaar
lozen weerstand, die in serie met de luidspreker staat en zo
oorzaak is van een (te) lage effectieve dempingsfactor.
Voorbeeld: 10 m snoer met aders van 1 mm diameter (ca.
0,75 mm2 doorsnede) heeft een weerstand ("heen en terug")
van ongeveer 0,45 ohm.
In combinatie met een 8 ohm luidspreker is dan de effectieve
dempingsfactor al kleiner dan 16 en bij een 4 ohm luidspreker
kleiner dan 8.
• Men hoeft niet per se DIN-stekers aan luidsprekersnoeren te
monteren. Gebruik echter nooit netstekers: In een onbewaakt
ogenblik prikt iemand die in een wandcontactdoos met alle
gevolgen van dien!
• Direct op de vloer geplaatst, geeft een weergever nog al eens
een minder goede basweergave; de lage tonen klinken boemerig en/of hol.
Zet ze op een krukje of speciaal voor ’t doel vervaardigd
statief, zodat de weergever 30 è 50 cm boven de vloer komt.
Dit brengt tevens de hoge-tonen luidspreker ongeveer op
"oorhoogte".
• Ook kan men weergevers aan een muur ophangen. Hiervoor
zijn speciale beugels in de handel.
• De belastbaarheid ofwel het maximaal toelaatbare vermogen
van een luidspreker wordt gewoonlijk bepaald m.b.v. een
signaal, dat uit (gefilterde) ruis bestaat en grote gelijkenis ver
toont met het karakter van conventionele muziek.
Als vuistregel geldt, dat men niets hoeft te vrezen, zolang het
max. vermogen van de versterker niet groter is dan de belast
baarheid van de aangesloten weergever.
Evenwel, bij doorfluiten met toongenerator (sinus- of blok
vormig signaal) moet men ’t toegevoerd vermogen drastisch
beperken om schade te voorkomen. Als uw tweeters u lief zijn,
houdt dan boven 1000 è 2000 Hz 't vermogen op Vio van de
nominale belastbaarheid!
• Ook bij aansluiting op elektronische muziekinstrumenten moet
men het toegevoerde vermogen kleiner dan het toelaatbare
vermogen houden.
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Goodmans Loudspeakers Ltd.
DIN 20 - KIT

Goodmans

INHOUD:
aantal:
1
1
1
1
1
1
1

90

onderdeel:
basluidspreker 204 mm 0
dome-tweeter 25,4 mm 0
poort
wisselfilter met gecodeerde aansluitdraden
aansluitpaneel
schufmplaat voor demping
aansluitbedrading met DIN-plug/schroefaansluiting
akoestisch dempend materiaal
montageschroeven
gebruiksaanwijzing

Goodmans Loudspeakers Ltd.
DIN 20 - KIT

Technische gegevens:
Frequentie-omvang
45 ... 22 000 Hz
Toelaatbaar vermogen 20 watt (volgens DIN)
Impedantie
4 of 8 ohm
Wisselfilter
4000 Hz
Behuizing
bas-reflex principe
Maximale afmetingen
485 x 278 x 240 mm
Inhoud
18 liter

««SST

o"
r/t

'<r

E
0

J0
Ja

Benodigd materiaal:
1 Paneel
2 Latjes
2 Latjes
2 Balkjes
2 Balkjes
2 Panelen
2 Panelen
2 Balkjes
2 Balkjes
1 Paneel
2 Balkjes
2 Balkjes

455 x 248 mm
405 x 25 x 12 mm
248 x 25 x 12 mm
405 x 25 x 25 mm
248 x 25 x 25 mm
455 x 240 mm
278 x 240 mm
405 x 25 x 25 mm
248 x 25 x 25 mm
455 x 248 mm
145 x 25 x 25 mm
145 x 25 x 25 mm

spaanplaat, dikte 15 mm

zacht hout
zacht hout
spaanplaat, dikte 15 mm
spaanplaat, dikte 15 mm
zacht hout
zacht hout
spaanplaat, dikte 15 mm
zacht hout
zacht hout

Bijzonderheid: Zeer doorzichtige en natuurgetrouwe weergave van het gehele
toongebied. Door vakpers en consumentenorgaan zeer positief
gewaardeerd.
Door bas-reflex principe een ver, duidelijk doorlopend en resonantievrije laagweergave.

Importeur: REMA ELECTRONICS B.V., Isarweg 6, AmsterdamSloterdijk.
telefoon: 020- 114959
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Heco kit HBS 643

Heco-Hifi-Bausatz

HBS 643
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INHOUD:
aantal:
1
1
1
1

92

-•
onderdeel:
basluidspreker, type TC 204
luidspreker voor middenregister, type KMC 38/4
luidspreker voor hogetonen, type KHC 25/4
wisselfilter, type HN 643
montagevoorschriften

V

Heco kit HBS 643
Technische gegevens:
Frequentie-omvang
Belastbaarheid volgens DIN 45573
Muziekvermogen
Impedantie
Wisselfrequenties
Resonantie frequentie
Drieweg-systeem in gesloten kast
Lagetonen-luidspreker TC 204

30 ... 25.000 Hz
45 watt
60 watt
4 ohm
700 Hz en 5000 Hz; 12 è 14 dB/oct.
60 è 70 Hz
inh. 14 liter; 420 x 210 x 160 (h x b x d) mm
diam. 205 mm; res. freq. 25 Hz; freq. omv.
25 .. 3000 Hz; spreekspoel 25 mm 0;
magneet 450 /zWb (45000 M); 0.95 T
(9500 G).
Middentonen-luidspreker KMC 38/4 res. freq 500 Hz; freq. omv 700 ...
10.000 Hz; spreekspoel 37 mm 0; magneet
470 /xWb (47000 M); 1.35 T (13500 G).
res. freq. 1000 Hz; freq. omv. 1600 ...
Hogetonen-luidspreker KHC 25/4
25.000 Hz; spreekspoel 25 mm 0; magneet
330 ^Wb (33000 M); 1.45 T (14500 G).

Frequentiekarakteristiek van het wisselfilter
Benodigd materiaal:
Spaanplaat 19 mm of dikker
Binnenwerk 420 x 210 x 160 mm
Voor de luidsprekeropeningen. enz. houde men zich aan de aanwijzingen bij
de montage tekeningen.
Dempingsmateriaal
Bijzonderheid: De luidsprekers KMC 38/4 en KHC 25/4 bezitten beide een
koepelmembraan waardoor de weergever een uitstekend richtingdiagram heeft.
Importeur: Inelco Nederland B.V.. Joan Muyskenweg 22.
Amsterdam. Telefoon: 020-93 48 24
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S 3003 en S 3004
ISOPHON-WERKE G.m.b.H. BERLIN WEST

INHOUD:
aantal:
1
1
1

94

onderdeel:
speciale basluidspreker 170 mm 0
midden plus hoog-luidspreker 126 x 175 mm
(weergave van hoge tonen geaccentueerd)
compleet wisselfilter
bouwvoorschriften
alle componenten gemonteerd op klankscherm, 450 x 210 mm.

S 3003 en S 3004
ISOPHON-WERKE G.m.b.H. BERLIN WEST
Technische gegevens:
Toelaatbaar vermogen volgens DIN:
Muziekvermogen:
Impedantie:
Frequentie-omvang:
Eigen resonantie basluidspreker:
Wissel frequentie:

Benodigd materiaal:
Spaanplaat of meubelplaat ter dikte
Aanbevolen maten voor behuizing:
Aanbevolen brutovolume:
Dempingsmateriaal:

20 W
30 W
S 3003 = 4 ohm; S 3004 = 8 ohm
35 ... 20.000 Hz
40 Hz
ca 2.000 Hz

van 16 mm of dikker
485 x 245 x 300 mm (h x b x d)
ca 25 I
ca 160 gr. stoffeerderswatten of dubbele hoe
veelheid schuimstof. glas- of steenwol.

Bijzonderheid: De combinatie S 3004 is geschikt voor aansluiting aan versterkers
voor 4 ... 8 ohm belasting.

Importeur: TECHN. BUREAU UYLENBURG B.V.. Postbus 176.
Haarlem.
telefoon: 023-315709
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S 3503 en S 3506
ISOPHON-WERKE G.m.b.H. BERLIN WEST

INHOUD:
aantal:
1
1
1
1
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onderdeel:
speciale basluidspreker 203 mm 0
speciale middentonen-luidspreker 75 x .130 mm
koepelluidspreker voor hoge tonen
compleet wisselfilter
bouwvoorschriften
alle componenten gemonteerd op klankscherm,
afmetingen 450 x 300 mm

S 3503 en S 3506
ISOPHON-WERKE G.m.b.H. BERLIN WEST
Technische gegevens:
Toelaatbaar vermogen volgens DIN:
Muziekvermogen.
Impedantie:
Frequentieomvang:
Eigen resonantie basluidspreker:
Wissel frequenties

20 W
35 W
S 3503 = 4 ohm, S 3506 = 8 ohm
40 tot meer dan 20.000 Hz
25 Hz
S 3503 ca 800 en 7.000 Hz
S 3506 ca 1.400 en 7.000 Hz

Benodigd materiaal:
Spaanplaat of meubelplaat ter dikte van 16 mm of dikker
Aanbevolen maten voor behuizing: 485 x 335 x 230 (h x b x d)
ca 35 I
Aanbevolen brutovolume:
ca 320 gr. stoffeerderswatten of dubbele hoe
Dempingsmateriaal:
veelheid schuimstof. glas- of steenwol.
Bijzonderheid: De combinatie S 3506 is geschikt voor aansluiting aan versterkeruitgangen voor 4 ... 8 ohm belasting.

Importeur: TECHN. BUREAU UYLENBURG B.V., Postbus 176,
Haarlem.
telefoon: 023-315709
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S 5005
ISOPHON-WERKE G.m.b.H. BERLIN WEST

INHOUD:
aantal:
1
1
1
1
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onderdeel:
speciale basluidspreker, 245 mm0
speciale midden-luidspreker, 75 x 130 mm
koepelluidspreker voor hoge tonen
compleet wisselfilter
bouwvoorschriften
alle componenten gemonteerd op klankscherm,
afmetingen 615 x 320 mm.

S 5005
ISOPHON-WERKE G.m.b.H. BERLIN WEST
Technische gegevens:
Toelaatbaar vermogen volgens DIN:
Muziekvermogen:
Impedantie:
Frequentie-omvang:
Eigen resonantie basluidspreker.
Wissel frequenties:

Benodigd materiaal:
Spaanplaat of meubelplaat ter dikte
Aanbevolen maten voor behuizing:
Aanbevolen brutovolume:
Dempingsmateriaal:

35 W
50 W
8 ohm
35 tot meer dan 20.000 Hz
28 Hz
ca 800 en 7.000 Hz

van 19 mm
650 x 350 x 310 mm (h x b x d)
ca 50 I
ca. 480 gr. stoffeerderswatten of dubbele hoe
veelheid schuimstof, glas- of steenwol.

Bijzonderheid: De luldsprekercombinatie is geschikt voor aansluiting aan verster
kers voor 4 ... 8 ohm belasting.

Importeur: TECHN. BUREAU UYLENBURG B.V.. Postbus 176,
Haarlem.
telefoon: 023-315709
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BS 7502
ISOPHON-WERKE G.m.b.H. BERLIN WEST

51

INHOUD:
aantal:
1
2
1
1

100

v

onderdeel:
speciale basluidspreker 300 mm0
speciale middentonen-luidspreker, 100 mm 0
koepelluidspreker
compleet wisselfilter
verbindingskabels, aansluitsnoer met DIN-steker,
schroeven en moeren, luidsprekerdoek,
luidsprekertestplaat
bouwtekening van behuizing en klankscherm
bouwvoorschriften

BS 7502
ISOPHON-WERKE G.m.b.H. BERLIN WEST
Technische gegevens:
Toelaatbaar vermogen volgens DIN:
Muziekvermogen:
Impedantie:
Frequentieomvang:
Eigen resonantie basluidspreker:
Wissel frequenties:

50 watt
75 watt
4 ohm
25 tot meer dan 20.000 Hz
22 Hz
ca 700 en 7.000 Hz

Benodigd materiaal:
Spaanplaat of meubelplaat ter dikte van 19 mm
Aanbevolen maten voor behuizing: 723 x 393 x 300 mm (h x b x d)
Aanbevolen brutovolume:
ca 70 I
Dempingsmateriaal:
ca. 550 gr stoffeerderswatten of dubbele hoe
veelheid schuimstof, glas- of steenwol.
Bijzonderheid: De luidsprekertestplaat biedt de mogelijkheid een geluidsweergever te maken welke optimaal aan uw verwachtingen voldoet.

Importeur: TECHN. BUREAU UYLENBURG B.V., Postbus 176,
Haarlem.
telefoon: 023-315709
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HiFi bouwdoos BK 4-50
ITT BAUELEMENTE GRUPPE EUROPA
STANDARD ELEKTRIK LORENZ AG STRAUBING

INHOUD:
aantal:
1
1
1

102

onderdeel:
basluidspreker LPT 175/25/105 F
koepel-luidspreker voor hoge tonen LPKH 90/19/145 FK-1
2-weg wisselfilter
complete bedrading met stekers
aansluitkabel
zaag- en boorsjablonen
bevestigingsmateriaal
afdichtingsstroken
zaag- en boorsjablonen
gebruiksaanwijzing

HiFi bouwdoos BK 4-50
ITT BAUELEMENTE GRUPPE EUROPA
STANDARD ELEKTRIK LORENZ AG STRAUBING

Technische gegevens:
Nominale belasting
Muziekvermogen
Frequentie-omvang
Aansluiting aan versterkers voor belastingsimpedantie van
Bedrijfsbelasting (96 dB)
Wisselfrequentie
Vervorming tot 1 kHz
boven 1 kHz

30 W
50 W
45 ... 22.000 Hz
4n
9,6 W
6 kHz
< 2%
< 0.7%

so
db
40

m
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Benodigd materiaal:
Gesloten akoestisch gedempte rechthoekige kast: Netto volume 10 I
400 x 280 x 180 mm (h x b x d)
Afmetingen:
Houtpakket HBS 4-50
Passend daarvoor:
1 zak dempingsmateriaal
Voor akoestische demping:
(voldoende voor 2 weergevers)
Houtpakket, bestaande uit:
4 gefineerde wanden, 1 gefineerde achterwand, 1 klankscherm, stof voor
klankschermbespanning, plakmiddel (blauwe tube), koudlijm (oranje tube), hoek
lijsten en schroeven.
Gebruiksaanwijzing.
Dempingsmateriaal:
Eén zak bevat 2 dempingsplaten van 640 x 320 x 50 mm groot, die u alleen nog op
de gewenste maat moet snijden.
Bijzonderheid: Het houtpakket HBS4-50 is wat afmetingen betreft, op de aan
bevolen kastvolumes van de Hi-Fi-weergevers afgestemd.
Het wisselfilter is voorzien van duidelijk gemerkte draden; alle
aansluitingen met stekers, dus geen soldeerlasserv:
Importeur: ITT, Afd. Luidsprekers, Postbus 678, Haarlem
telefoon: 023-319022
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HiFi-bouwdoos BK 4-70
ITT BAUELEMENTE GRUPPE EUROPA
STANDARD ELEKTRIK LORENZ AG STRAUBING

t

INHOUD:
aantal:
1
1
1
1

104

onderdeel:
basluidspreker LPT 245/27/105 F
luidspreker voor het middenregister LPM 130/25/95 F
koepel luidspreker voor hoge tonen LPKH 90/19/145 FK-1
3-weg wisselfilter
complete bedrading met stekers
aansluitkabel
zaag- en boorsjablonen
bevestigingsmateriaal
afdichtingsstróken
gebruiksaanwijzing

f

HiFi-bouwdoos BK 4-70
ITT BAUELEMENTE GRUPPE EUROPA
STANDARD ELEKTRIK LORENZ AG STRAUBING
Technische gegevens:
Nominale belasting:
Muziekvermogen:
Frequentie-omvang:
Aansluiting aan versterkers met belastingsimpedantie:
Bedrijfsbelasting (96 dB)
Wisselfrequenties
Harmonische vervorming tot 1 kHz
boven 1 kHz

40 W
70 W
28 . . 22.000 Hz
4-8
5,5 W
0.7 en 5.5 kHz
< 1%
< 1%
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Benodigd materiaal:
Gesloten, akoestisch gedempte rechthoekige kast: Netto volume 40 I
Afmetingen:
615 x 390 x 260 mm (h x b x d)
Houtpakket HBS 4-70
Passend daarvoor:
4 zakken dempingsmateriaal
Voor akoestische demping:
(voldoende voor 2 weergevers)
Houtpakket bestaande uit:
4 gefineerde wanden, 1 gefineerde achterwand, 1 klankscherm, stof voor klankschermbespanning, plakmiddel (blauwe tube), koudlijm (oranje tube), hoeklijsten
en schroeven.
Gebruiksaanwijzing.
Dempingsmateriaal:
Eén zak bevat 2 dempingsplaten van 640 x 320 x 50 mm groot, die u alleen nog op
de gewenste maat moet snijden.
Bijzonderheid: Het houtpakket HBS 4-70 is wat afmetingen betreft, op de aan
bevolen kastvolumes van de HiFi weergevers afgestemd.
Het wisselfilter is voorzien van duidelijk gemerkte draden; alle
aansluitingen met stekers, dus geen soldeerlassen.
Importeur: ITT, Afd. Luidsprekers, Postbus 678, Haarlem
telefoon: 023-319022
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HiFi bouwdoos BK 4-100
ITT BAUELEMENTE GRUPPE EUROPA
STANDARD ELEKTRIK LORENZ AG STRAUBING

BK4100

INHOUD:
aantal:
1
1
1
1
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onderdeel:
basluidspreker LPT 300/37/110 F
koepel-luidspreker voor het middenregister LPKM 130/50/120 T
koepel-luidspreker voor hoge tonen LPKMH 100/25/140 F
3-weg wisselfilter
complete bedrading met stekers
aansluitkabel
zaag- en boorsjablonen
bevestigingsmateriaal
afdichtingsstroken
gebruiksaanwijzing

HiFi bouwdoos BK 4-100
ITT BAUELEMENTE GRUPPE EUROPA
STANDARD ELEKTRIK LORENZ AG STRAUBING

Technische gegevens:
Nominale belasting:
Muziekvermogen:
Frequentie-omvang:
Aansluiting aan versterkers met belastingsimpedantie:
Bedrijfsbelasting (96 dB)
Wisselfrequenties
Harmonische vervorming tot 1 kHz
boven 1 kHz

60 W
100 W
25 ... 22.000 Hz
4-8 ft
7W
0,5 en 5 kHz
< 1%
< 0.5%
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Benodigd materiaal:
Gesloten akoestisch gedempte rechthoekige kast: Netto volume 60 I
700 x 420 x 280 mm (h x b x d)
Ametingen:
Passend daarvoor:
Houtpakket HBS 4-100
6 zakken dempingsmateriaal
Voor akoestische demping:
(voldoende voor 2 weergevers)
Houtpakket, bestaande uit:
4 gefineerde wanden, 1 gefineerde achterwand, 1 klankscherm, stof voor klankschermbespanning, plakmiddel (blauwe tube), koudlijm (oranje tube), hoeklijsten
en schroeven.
Gebruiksaanwijzing.
Dempingsmateriaal:
Eén zak bevat 2 dempingsplaten van 640 x 320 x 50 mm groot, die u alleen nog op
de gewenste maat moet snijden.
Bijzonderheid: Het houtpakket HBS 4-100 is wat afmetingen betreft, op de aan
bevolen kastvolumes van de HiFi weergevers afgestemd.
De LPKM 130, een speciale koepel-luidspreker voor middentonen
heeft als bijzonderheid een dubbele ophanging van het membraan,
waardoor zuiver axiale beweging van de spreekspoel ook bij grote
uitwijking gehandhaafd blijft.
Importeur: ITT, Afd. Luidsprekers. Postbus 678, Haarlem
telefoon: 023-319022

107

KEFkit 1
(CHORALE)

De KEFkit 1 wordt uitsluitend
per paar verpakt geleverd

N

INHOUD:
2 kunststof klankschermen compleet bedraad en gemonteerd met:
1 T27 tweeter
1 B200 laag/midden
1 DN 13 wisseifilter
Toebehoor per weergever:
4 voorgevormde vellen polyurethaanschuim (dempingsmateriaal)
1 compleet afgewerkte - donkerbruine - grille
1 rol zelfklevend schuimstrip
klittenband
1 aansluitpaneel
2 aansluitklemmen
2 schroeven y2" x 4 voor aansluitpaneel
10 schroeven 1%"x8 voor bevestiging klankscherm
bouwtekening + beschrijving

108

KEFkit 1
(CHORALE)
Technische gegevens:
Systeem
2-weg drukkamer
Componenten
B200, T27, DN 13
454 x 264 mm
Afmetingen klankscherm
8 ohm (zie grafiek)
Impedantie
3500 Hz
Wisselfrequentie
Aanbevolen kastinhoud
20 liter
Bij de aanbevolen kastinhoud gelden de volgende specificaties:
Frequentiegebied
40 ... 40.000 Hz
Systeemresonantie
55 Hz
17 W over nominaal 8 ohm produceert
Gevoeligheid
96 dB op 1 m in dode ruimte
25 W muziekprogramma
Belastbaarheid
15 ... 25 W per kanaal, continu over 8 ohm af te
Versterker
geven, speciaal van 40 ... 400 Hz

Bijzonderheid:
Het KEF Chorale bouwpakket KEFkit 1 is een hermetisch gesloten 2-weg systeem
van 20 liter inhoud. De KEFkit 1 is ontworpen voor plaatsing aan de muur, bij
voorkeur opgenomen n een boekenwand. Door de sterke inwendige demping
realiseert de KEFkit 1 onvervormde weergave met weinig kleuring tot zeer
lage frequenties.

Importeur: KEF TransTec b.v.,
Schiedamsevest 67.
Rotterdam-3002
tel. 010-14.70.55

64fl
32 n
16 H

>

8 fl
40

10

30

Hz

60

100

300

H*

500

1000

3000

Hl

5000

10000

30000

KEFkit 1: impedantie als functie van de frequentie
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KEFkit 3
(CONCERTO)

INHOUD:
1 klankscherm met reflexpoort en behuizing voor B110,
compleet bedraad en gemonteerd met:
1 T27 tweeter
1 B110 midden-weergever
1 B139 woofer
1 DN12 wisselfilter
toebehoor
5 meter
91 x46 cm
2.25 m
50 cm
1
1
2
2

10
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BAF dempingsmateriaal
luidsprekerdoek
zelfklevend schuimstrip
klittenband
KEFkit-embleem
aansluitpaneel
aansluitklemmen
schroeven y2" x 4 v. aansluitpaneel
schroeven 1%"x8 v. bevestiging baffle
bouwtekening, Nederlandse beschrijving

KEFkit 3
(CONCERTO)
Technische gegevens:
Systeem
3-weg basreflex
Componenten
B139, B110. T27 en DN12
Afmetingen baffle
357 x 712 mm
Impedantie
8 ohm (zie grafiek)
Wisselfrequenties
400 en 3500 Hz
Aanbevolen kastinhoud
62 liter
Bij de aanbevolen kastinhoud gelden de volgende specificaties
Frequentiegebied
25-40 000 Hz nominaal
Systeemresonantie
35 Hz reflex
Gevoeligheid
9.5 W over nominaal 8 ohm produceert
96 dB op 1 m in dode ruimte
Belastbaarheid
30 W continu. 50 W muziek
Versterker
15 ... 50 W per kanaal continu over 8 ohm af te geven
Bijzonderheid:
Het KEF Concerto-bouwpakket KEFkit 3 is een gedempt basreflex-systeem voor
weergave van hoge kwaliteit in grote tot zeer grote kamers (tot 300 m2).
De baffle van de KEFkit 3 is bedraad en gemonteerd met de drie weergevers en
het aan de voorzijde aangebrachte wisselfilter met plugvoorziening. Dit staat
tevens het gebruik van de KEFkit 3 toe in installaties met zgn. elektronisch
wisselfilter: de drie geluidskanalen worden dan gescheiden toegevoerd aan de
desbetreffende klemmen van de plug. Het luidsprekerdoek is geselecteerd op
zeer lage transmissieverliezen. vooral voor hoge frequenties.
Bouwtekening + beschrijving zijn afzonderlijk te verkrijgen tegen overmaking
van ƒ3,50 op giro 49 93 31 t.n.v. TransTec b.v. te Rotterdam, onder vermelding
van: bouwtekening + beschrijving KK3.
Importeur: KEF TransTec b.v.,
Schiedamsevast 67.
Rotterdam-3002
tel. 010-14.70.55
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Peerless kit 2 - 8
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aantal:
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onderdeel:
lagetonen-luidspreker. type B65W
hogetonen-luidspreker, type MT25HFC
wisselfilter, tyDe 2 A10
gebruiksaanwijzing met kastconstructie

Peerless kit 2 - 8
Technische gegevens:
Frequentie-omvang volgens DIN 45500

50 ... 20.000 Hz (in 16 liter kast: laag
ste frequentie is afhankelijk van de
kastafmetingen)
Toelaatbaar vermogen volgens DIN 45573 20 watt
8 ohm
Impedantie
4000 Hz
Wisselfrequentie
16 liter
Aanbevolen kastvolume
272 x 427 x 195 (h x b x d) mm
Afmetingen (buitenmaten) van de kast
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2—8 in 16 literkast

Benodigd materiaal:
Multiplex, meubelplaat of spaanplaat 16 mm of dikker:
243 x 393 mm
Front- en achterpanelen
194 x 427 mm
2 Zijpanelen
195 x 245 mm
Onder- en bovenpanelen
Balkjes ca 16 x 32 mm (%" x 1 %") 4 lengten a 200 mm
Balkjes ca 16 x 32 mm (%" x 1 %") 4 lengten a 400 mm
Ca 12 liter stoffeerderswatten
Aansluitsnoer met steker
Contactlijm
Eventueel luidsprekerdoek
Bijzonderheid: Laag geprijsd tweeweg-systeem voor maximaal 20 watt en 50 ...
20.000 Hz. De speciale ophanging van de lagetonenconus geeft
een hoog rendement voor de laagste tonen.

Importeur: AMROH B.V., Herengracht 76, Muiden.
telefoon: 02942-1951
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Peerless kit 10 - 2
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onderdeel:
lagetonen-luidspreker, type B65WG
hogetonen-luidspreker. type MT 25 HCF
wisselfilter, type 2 B 10
aansluitkabel (5 m) met steker
luidsprekerklemmen en schroeven
afdichtstrip
Peerless vignet
gebruiksaanwijzing met kastcontructie

Peerless kit 10 - 2
Technische gegevens:
tweeweg-systeem
Frequentie-omvang volgens DIN 45500

45 ... 22.000 Hz (in 10 literkast; de
laagste frequentie is afhankelijk van
de kastafmetingen).
Toelaatbaar vermogen volgens DIN 45573 20 watt
8 ohm
Impedantie
2500 Hz
Wisselfrequentie
10 liter
Aanbevolen kastvolume
204 x 340 x 203 (h x b x d) mm
Afmetingen (buitenmaten) van de kast
Voor deze kit wordt een versterker met een uitgangsvermogen van tenminste
10 watt aanbevolen
I.UI ft Urn
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Kit 10—2 in 10 literkast

Benodigd materiaal:
Multiplex, meubelplaat of spaanplaat 16 mm of dikker.
184 x 320
Voor- en achterpanden
184 x 203
Onder- en bovenpanelen
203 x 340
2 Zijpanelen
2 Balkjes ca 16 x 32 mm (%" x 1 %") 2 lengten ca 184
2 Balkjes ca 16 x 32 mm (5/8" x 1 %") 2 lengten ca 288
Ca 8 liter stoffeerderswatten
Eventueel: luidsprekerdoek
Contactlijm

mm
mm
mm
mm
mm

Bijzonderheid: Lagetonen-luidspreker met specifieke rubberrand voor conus.
Hierdoor fraaie weergave, vooral van bassen. De onderdelen
kunnen zonder solderen worden gemonteerd.

Importeur: AMROH B.V., Herengracht 76. Muiden.
telefoon: 02942-1951
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Peerless kit 20 - 2

INHOUD:
aantal:
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onderdeel:
lagetonen-luidspreker, type L825WG
hogetonen-luidspreker, type MT 225 HFC
wisselfilter, type 2 B 10
aansluitkabel (5m) met steker
luidsprekerklemmen en schroeven
afdichtstrip
Peerless vignet
gebruiksaanwijzing met kastconstructie

Peerless kit 20 - 2
Technische gegevens:
Frequentie-omvang volgens DIN 45500

Toelaatbaar vermogen volgens DIN 45573
Impedantie
Wisselfrequentie
Aanbevolen kastvolume
Afmetingen (buitenmaten) van de kast

e.i.i 4 «i».

20

40... 20.000 Hz (in 20 literkast: laag
ste frequentie is afhankelijk van de
kastafmetingen).
50 watt
8 ohm
2500 Hz
20 liter
255 x 500 x 230 (h x b x d) mm
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Kit 20—2 in 20 literkast

Benodigd materiaal:
Multiplex, meubelplaat of spaanplaat 16 mm of dikker
235 x 480 mm
Front- en achterpanden
230 x 500 mm
2 Zijpanelen
235 x 230 mm
Onder- en bovenpanelen
Balkjes ca 16 x 32 mm (s/8" x 1 %")
2 stuks a 235 mm
Balkjes ca 16 x 32 mm (%" x 1 %")
2 stuks a 450 mm
Eventueel: luidsprekerdoek
Contactlijm
Voor dit bouwpakket wordt een versterker met een uitgangsvermogen van ten
minste 10 watt aanbevolen.
Bijzonderheid: De lagetonen-luidspreker heeft een specifieke rubberrand voor zijn
conus. Hierdoor kan men een fraaie weergave, ook van de laagste
tonen verwachten. Elektrische verbindingen zonder solderen.

Importeur: AMROH B.V., Herengracht 76, Muiden.
telefoon: 02942-1951
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Peerless kit 20 - 3
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onderdeel:
lagetonen-luidspreker, type L825WG
middentonen-luidspreker, type G 50 MRC
hogetonen-luidspreker, type MT 225 HFC
wisselfilter, type 3C10
aansluitkabel (5 m) met steker
luidsprekerklemmen en schroeven
afdichtstrip
Peerless vignet
gebruiksaanwijzing met kastconstructie

Peerless kit 20 - 3
Technische gegevens:
Drieweg-systeem
Frequentie-omvang volgens DIN 45500

40 ... 20.000 Hz (in 20 liter kast; laag
ste frequentie is afhankelijk van de
kastafmetingen).
Toelaatbaar vermogen volgens DIN 45573 50 watt
8 ohm
Impedantie
1500 en 6000 Hz
Wisselfrequenties
20 liter
Aanbevolen kastvolume
255 x 500 x 230 (h x b x d) mm
Afmetingen (buitenmaten) van de kast
Toe te passen versterker tenminste 10 watt vermogen.
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Kit 20—3 in 20 literkast

Benodigd materiaal:
Multiplex, meubelplaat of spaanplaat 16 mm of dikker.
235 x 480 mm
Front- en achterpanelen
230 x 500 mm
2 Zijpanelen
235 x 230 mm
Onder- en bovenpanelen
Balkjes ca 16 x 32 mm (5/8" x 1 %") 2 stuks è 235 mm
Balkjes ca 16 x 32 mm (5/8" x 1 %'•')
2 stuks è 450 mm
Contactlijm
Ca 15 liter stoffeerderswatten
Eventueel luidsprekerdoek
Bijzonderheid: Uiterst lage vervorming door 3 weg-systeem. Elektrische ver
bindingen zonder te solderen.

Importeur: AMROH B.V., Herengracht 76, Muiden.
telefoon: 02942-1951
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Peerless kit 50-4
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onderdeel:
lagetonen-luidspreker, type L100WG
middentonen-luidspreker, type O 570 MRC
hogetonen-luidsprekers, type MT 25 HFC
wisselfilter, type 3 D 10
aansluitkabel (5 m) met steker
luidsprekerklemmen en schroeven
afdichtstrip
Peerless vignet
gebruiksaanwijzing met kastconstructie
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Peerless kit 50-4
Technische gegevens:
Frequentie-omvang volgens DIN 45500 30 ... 20.000 Hz (in 50 liter kast; de laagste
frequentie wordt bepaald door de kastafmetingen).
Belastbaarheid volgens DIN 45573
50 watt
Impedantie
8 ohm
Wisselfrequenties
500 en 3500 Hz
Aanbevolen kastvolume
50 liter
Afmetingen (buitenmaten) van de kast 670 x 380 x 267 (h x b x d) mm
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Benodigd materiaal:
Multiplex, meubelplaat of spaanplaat 20 mm of dikker
Front- en achterpanden
340 x 630 mm
Onder- en bovenpanelen
267 x 340 mm
2 Zijpanelen
267 x 670 mm
Balkjes ca 20 x 20 mm
2 stuks a 340 mm
Balkjes ca 20 x 20 mm
2 stuks è 590 mm
Bijzonderheid: Peerless' "top-kit" heeft drieweg systeem, waardoor minimale intermodulatievervorming.
Grote woofer geeft sublieme basweergave, 2 tweeters met koepelmembraan verzorgen kristalhelder hoog.
Importeur: AMROH B.V., Herengracht 76, Muiden.
telefoon: 02942-1951
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Wharfedale Linton 2 kit

'

INHOUD:
Een stereo-paar, dus van alles 2 stuks
Lagetonen-luidspreker, diameter 200 mm
Midden- en hogetonen-luidspreker, diameter 50 mm
Wisselfilter met 2 spoelen en 2 bipolaire condensatoren
Bevestigingsschroeven
Wharfedale embleem
Aansluitbordje
Gebruiksaanwijzing met tekenmallen en kastconstructie
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Wharfedale Linton 2 kit
Technische gegevens:
Tweeweg compact luidsprekersysteem
Frequentie-omvang in kast Li
70 ... 18.000 Hz. ± 4 dB
Frequentie-omvang in kast L2
55 ... 18.000 Hz. ± 4 dB
Afmetingen van 20 liter kast L1
355 x 248 x 222 (h x b x d) mm
533 x 299 x 241 (h x b x d) mm
Afmetingen van 37,5 liter kast L2
20 watt DIN
Toelaarbaar vermogen
5 ... 8 ohm
Impedantie
1200 Hz
Wisselfrequentie
20 of 37.5 liter
Aanbevolen kastvolume
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Benodigd materiaal:
Multiplex, meubelplaat of spaanplaat
Voor- en achterpanelen kast L1
329 x 222 mm, dikte 12 mm
2 Zijpanelen kast LI
331 x 222 mm, dikte 12 mm
Onder- en bovenpanelen kast L1
222 x 248 mm, dikte 12 mm
Voor- en achterpanelen kast L2
501 x 260 mm, dikte 15 mm
2 Zijpanelen kast L2
503 x 241 mm, dikte 15 mm
Onder- en bovenpanelen kast L2
292 x 241 mm, dikte 15 mm
Hoeklatten
20 x 20 mm vurehout
Contactlijm
Eventueel frontpaneel dikte 3 mm en luidsprekerdoek
Absorberend materiaal, ca. 25 mm dik, voor inwendige bekleding van zijpanelen,
boven- en onderpanelen en' achterwand
Bijzonderheid: De ophanging van de stijve wooferconus laat grote amplituden
toe. De midden + hoog luidspreker is akoestisch gedempt door
gesloten achterzijde hetgeen bijdraagt tot goede weergave.

Importeur: AMROH B.V., Herengracht 76, Muiden
telefoon: 02942 - 1951
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Wharfedale Dovendale 3 kit

INHOUD:
Van alles twee stuks voor stereo-paar.
Lagetonen-luidspreker, diameter 300 mm
Middentonen-luidspreker, diameter 130 mm
Hogetonen-luidspreker, diameter 25 mm
Drieweg-wisselfilters
Bevestigingsschroeven
Wharfedale embleem
Aansluitbordjes
Gebruiksaanwijzing met tekenmallen en kastconstructie
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Wharfedale Dovendale 3 kit
Technische gegevens:
Drieweg-luidsprekersysteem
Frequentie-omvang in kast L1
Frequentie-omvang in kast L2
Afmetingen van 66 liter kast L1
Afmetingen van 90 liter kast L2
Toelaatbaar vermogen
Impedantie
Wisselfrequenties
Aanbevolen kastvolume
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50 watt DIN
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66 of 90 liter
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Benodigd materiaal:
Multiplex, meubelplaat of spaanplaat
570 x 320 mm. dikte 25 mm
Voor- en achterpanelen kast L1
570 x 310 mm, dikte 25 mm
2 Zijpanelen kast LI
310 x 360 mm, dikte 25 mm
Onder- en bovenpanelen kast L1
690 x 370 mm, dikte 25 mm
Voor- en achterpanelen kast L2
690 x 310 mm. dikte 25 mm
2 Zijpanelen kast L2
Onder- en bovenpanelen kast L2
310 x 430 mm, dikte 25 mm
25 x 25 mm vurehout
Hoeklatten
Contactlijm
Eventueel frontpaneel dikte 3 mm en luidsprekerdoek
Absorberend materiaal, ca 25 mm dik, voor inwendige bekleding van zijpanelen,
boven- en onderpanelen en achterwand.
Bijzonderheid: Fraaie basweergave door sterke magneet en "heavy-duty"-conus
van woofer. Voortreffelijke transiënts, ook in kritisch gebied 9 tot
15 kHz, dankzij specifieke constructie van tweeter.

Importeur: AMROH B.V., Herengracht 76, Muiden,
telefoon: 02942- 1951
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Wharfedale Glendale 3 kit

INHOUD:
Een stereo-paar, dus van alles twee stuks
Lagetonen-luidspreker, diameter 250 mm
Middentonen-luidspreker, diameter 100 mm
Hogetonen-luidspreker, diameter 30 mm
Drieweg-wisselfilter
Bevestigingsschroeven
Wharfedale embleem
Aansluitbordje
Gebruiksaanwijzing met kastconstructie

126

Wharfedale Giendale 3 kit
Technische gegevens:
Frequentie-omvang in kast L1
Frequentie-omvang in kast L2
Afmetingen van 46 liter kast L1
Afmetingen van 66 liter kast L2
Toelaatbaar vermogen
Impedantie
Wisselfrequenties
Aanbevolen kastvolume

50 ... 20.000 Hz, ±
45 ... 20.000 Hz, ±
565 x 305 x 267 (h x
610 x 356 x 305 (h x
30 watt DIN
5 ... 8 ohm
800 Hz en 5000 Hz
46 of 66 liter

4 dB
4 dB
b x d) mm
b x d) mm

Benodigd materiaal:
Multiplex, meubelplaat of spaanplaat
530 x 270 mm, dikte 15 mm
Voor- en achterpanelen kast L1
270 x 310 mm, dikte 15 mm
Onder-en bovenpanelen kast L1
270 x 530 mm, dikte 15 mm
2 Zijpanelen kast L1
570 x 310 mm, dikte 20 mm
Voor- en achterpanelen kast L2
Onder- en bovenpanelen kast L2 310 x 290 mm, dikte 20 mm
570 x 310 mm. dikte 20 mm
2 Zijpanelen kast L2
25 x 25 mm, vurehout
Hoeklatten
Eventueel frontpaneel 3 mm dik en luidsprekerdoek
Contactlijm
Absorberend materiaal ca 25 mm dik, voor inwendige bekleding van zijpanelen,
boven- en onderpaneel en achterwand.
Bijzonderheid: De basluidspreker bezit een krachtige magneet en een spreekspoel met 38 mm diameter. De tweeter met membraan van zeer
licht materiaal geeft goede weergave tot 20 kHz.

Importeur: AMROH B.V., Herengracht 76, Mulden,
telefoon: 02942 - 1951
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Wigo Acustic B 40.02

___ n »»■«_» «i»»»
B/üel t Kjoer

il»
KMS

dB dl

Uuwog Ot|:

1 dl

•* 61

B«M< i «|OK

Biwl « K|«t

m

Uii». Fr««-

Hl

Wr. Sp«td--------------mm/MC. Ptpo Spood ■

18

6-00

spil

6-«

siïiE

mm

4- W

aass

SlMI

=====
=====
====
=====
=====

0
10

QP1I34

INHOUD:
aantal:
2
1
1
1

128

30

Ml

M

Mah.pty Fioquoncy Stak by 4

o
100

300

500

1000

3000

Zoo Lml

onderdeel:
basluidsprekers (rubber ophanging)
koepel-hogetonen-luidspreker
wisselfilter
bouwinstructie

5000

10000
(1613/31131

<0000 O A B C Lm
A B C Lm.

Wigo Acustic B 40.02
Technische gegevens:
Toelaatbaar vermogen (nominaal)
DIN 45573
Muziekvermogen DIN 45500
Impedantie
Frequentie-omvang
Wisselfrequentie
Lagetonen-luidsprekers (2 st.)

Hogetonen-luidspreker

Vervorming bij vol vermogen
Richtingkarakteristiek
Aanbevolen kastmaat
Inhoud
Minimale wanddikte

Benodigd materiaal:
1 Bovenpaneel
1 Onderpaneel
2 Zijpanelen
1 Voorpaneel
1 Achterpaneel
1 Spanpaneel voor
luidsprekerdoek
Hoeklatten
Dempingsmateriaal

30 watt
40 watt
5 ohm (DIN 45573) (aansluiten op app. van
4 ... 8 ohm is mogelijk)
40 ... 25.000 Hz
1500 Hz - 12 dB/oct.
diam. 130 mm; spreekspoel 19 mm 0; 1.1 T
(11.000 gauss); 343 /xWb (34.300 maxwell);
res. freq. 40 Hz; freq. omv. 30 ... 6000 Hz
115x75 mm; spreekspoel 25 mm 0; 1,5 T
(15.000 gauss); 362 /*Wb (36.200 maxwell);
res. freq. 1000 Hz; freq. omv. 1500 ...
25.000 Hz
boven 250 Hz kleiner dan 1,8%; boven
2000 Hz kleiner dan 0.7%
(-8 dB) 100 bij 12,5 Hz
500 x 300 x 100 mm
15 liter
16 mm

500x 100 mm
500x 100 mm
300x 100 mm
500 x 300 mm
500x300 mm
468 x 268 mm

spaanplaat, dikte
spaanplaat, dikte
spaanplaat, dikte
spaanplaat, dikte
spaanplaat, dikte
hardboard, dikte 3

16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
mm

15 x 15 mm zacht hout
80 gram wol of kramfors

Bijzonderheid: Door het toepassen van aluminium spreekspoelen en steil afsnij
dend wisselfilter is bij een flink vermogen een uitstekende geluids
kwaliteit verkregen.
Importeur: Delcon Holland, Weteringplein 7, Den Haag
telefoon: 070-83 39 03
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Wigo Acustic B 50.02
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Wigo Acustic B 50.02
Technische gegevens:
Toelaatbaar vermogen DIN 45573
Muziekvermogen DIN 45500
Impedantie
Frequentie-omvang
Wisselfilter
Vervorming bij vol vermogen
Richtingkarakteristiek
Aanbevolen kastmaat
Lagetonen-luidspreker

Middentonen-luidspreker

Hogetonen-luidspreker

35 watt
50 watt
5 ohm
30 ... 25.000 Hz
1400 ... 3000 Hz; resp. 12 dB/oct
boven 250 Hz kleiner dan 1,4%, boven
2000 Hz kleiner dan 0,5%
(-8dB) 100° bij 12,5 kHz
550 x 300 x 200 mm
diam. 195 mm; spreekspoel 37 mm o; 1 T
(10.000 gauss); 958 juWb (95.800 maxwell);
res. freq. 20 Hz; freq. omv. 20 ... 4000 Hz.
diam. 130; spreekspoel 25 mm o; 0,93 T
(9300 gauss); 455 /zWb (45.500 maxwell);
res. freq. 50 Hz; freq. omv. 150 ... 10.000 Hz.
115x75 mm; spreekspoel 25 mm 0; 1,5 T
(15.000 gauss); 362 /*Wb (36.200 maxwell);
res. freq. 1000 Hz; freq. omv. 1500 ... 25.000 Hz.

Benodigd materiaal:
1 Bovenpaneel
300x200 mm spaanplaat of multiplex,
1 Onderpaneel
300x200 mm spaanplaat of multiplex,
2 Zijpanelen
550x200 mm spaanplaat of multiplex,
1 Voorpaneel
300x550 mm spaanplaat of multiplex,
1 Achterpaneel
300x550 mm spaanplaat of multiplex,
1 Spanpaneel voor doek 262x512 mm hardboard, dikte 3 mm
Hoeklatten
15 x 15 mm zacht hout
300 gram wol, kramfors of stoffeerderswatten

dikte
dikte
dikte
dikte
dikte

19
19
19
19
19

mm
mm
mm
mm
mm

Bijzonderheid: Door het toepassen van aluminium spreekspoelen en steil af
snijdende wisselfilters is een uitstekende geluidskwaliteit ver
kregen bij flink vermogen.

Importeur: Delcon Holland, Weteringplein 7, Den Haag
telefoon: 070-83 39 03
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Wigo Acustic B 70.01
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onderdeel:
lagetonen-luidspreker
middentonen-luidspreker, koepel membraan
middentonen-luidspreker, "rol! surround"
hogetonen-luidspreker, koepelmembraan
wisselfilter
bouwinstructie

10000
20000
(160/3113)
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Wigo Acustic B 70.01
Technische gegevens:
Toelaatbaar vermogen
(nominaal) DIN 45573
Muziekvermogen DIN 45500
Impedantie
Frequentie-omvang
Wisselfrequenties
Vervorming bij vol vermogen
Richtingkarakteristiek
Lagetonen-luidspreker

Middentonen-luidspreker met conus

Middentonen-luidspreker m. koepel

Hogetonen-luidspreker

Aanbevolen kastmaat
Benodigd materiaal:
1 Bovenpaneel
1 Onderpaneel
2 Zijpanelen
1 Voorpaneel
1 Achterpaneel
1 Spanpaneel voor
luidsprekerdoek
Hoeklatten
300 gram wol, kramfors

50 watt
70 watt
8 ohm
20 ... 25.000 Hz
600-1800-600 6 resp. 12 dB/oct
boven 250 Hz kleiner dan 1%,
boven 2000 Hz kleiner dan 0,4%
(-8dB) 100° bij 12,5 kHz
diam. 245 mm; spreekspoel 37 mm 0; 1,05 T
(10.500 gauss); 1200/xWb (120.000 maxwell);
res. freq. 20 Hz; freq. omv. 20 ... 4000 Hz.
diam. 130 mm; spreekspoel 25 mm 0; 0,93 T
(9300 gauss); 455 /iWb (45.500 maxwell);
res. freq. 50 Hz; freq. omv. 150 ... 10.000 Hz.
145 mm 0; spreekspoel 37 mm 0; 1,1 T
(11.000 gauss); 522 /xWb (52.200 maxwell);
res. freq. 600 Hz; freq. omv. 800 ... 8000 Hz.
115x75 mm; spreekspoel 25 mm 0; 1,5 T
(15.000 gauss); 362 /*Wb (36.200 maxwell);
res. freq. 1000 Hz; freq. omv. 1500 ... 25.000
Hz.
630 x 350 x 235 mm

350 x 235 mm
350 x 235 mm
630 x 235 mm
630x350 mm
630 x 350 mm

multiplex
multiplex
multiplex
multiplex
multiplex

of
of
of
of
of

spaanplaat,
spaanplaat,
spaanplaat,
spaanplaat,
spaanplaat,

dikte
dikte
dikte
dikte
dikte

22
22
22
22
22

mm
mm
mm
mm
mm

586 x 306 mm hardboard, dikte 3 mm
15 x 15 mm zacht hout
of stoffeerderswatten

Bijzonderheid: Door het gebruik van aluminium spreekspoelen; een steil af
snijdend wisselfilter en een middenluidspreker met koepel mem
braan, wordt een goede weergavekwaliteit bij flink vermogen
verkregen.

Importeur: Delcon Holland, Weteringplein 7, Den Haag
telefoon: 070-83 39 03
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KEF luidspreker componenten

r

KEF T 27

KEF T 15

KEF B 110
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KEF luidspreker componenten

1. KEF T27 tweeter
De T27, afgeleid van de T15, is uitgerust met een soortgelijk maar veel kleiner
membraan (18 mm). De koepelvorm van geringe massa en de sterk dynamische
demping leveren een voortreffelijk impulsgedrag en een voorbeeldige spreiding
op. Het frequentiegebied strekt zich ver boven de grenzen van het menselijk
gehoor uit: - 4 dB bij 40.000 Hz. De T27, ontworpen voor de weergave van de
bovenste drie octaven van het muziekspectrum, is beschermd door een geheel
gesloten behuizing.
Diameter
Gewicht
Nominale impedantie
Frequentiegebied
Eigen resonantie
Totale magnetische flux
Veldsterkte
Vermogen

2.

108 mm
0,64 kg
8 ohm
3500 ... 40.000 Hz
900 Hz
247/iWb (24.700 maxwell)
995kA/m (12.500 oersted)
8 watt continu van 3,5 ... 20 kHz, 30 W muziek aan
filter op 3500 Hz, helling 12 dB/octaaf. Aanbevolen
wisselfilters: KEF DN13, DN12. Laagst toepasbare
overneemfrequentie 3500 Hz, bij wisselfilter met hel
lingen van 12 dB/octaaf.

KEF Tl 5 midden/hoog luidspreker

De afstraling wordt verzorgd door een zeer licht Melinex koepelmembraan, ver
stevigd met een uiterst dun aluminiumlaagje. Deze dome is voorzien van een
speciaal gedempte rol-ophanging. Hierdoor wordt een goede lineariteit, geringe
kleuring en een uitstekende spreiding in het gebied van 1 ... 16 kHz gewaarborgd.
De T15 is gevat in een geheel gesloten zwaar metalen huis.
Diameter
Gewicht
Nominale impedantie
Frequentiegebied
Eigen resonantie
Totale magnetische flux
Veldsterkte
Vermogen

95 mm
0,9 kg
8 ohm
1 ...20 kHz
550 Hz
430/xWb (43.000 maxwell)
955kA/m (12.000 oersted)
10 watt continu
40 W muziek aan filter
aanbevolen overneemfrequentie 1000 Hz
wisselfilter KEF DN8
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KEF luidspreker componenten
3. KEF B110 midden/laag en 4. KEF B200 (SP1014) laag/midden
De B110, waaruit naderhand de B200 is ontwikkeld, heeft zowel als de B200
een lange spreekspoel en een soepele rol-ophanging, waardoor grote conus
uitslagen mogelijk zijn. Het door KEF ontwikkelde conusmateriaal - een rubber
polystyreen, voorzien van een dempingslaag bestaande uit een PVA/PVC
copolymeer - garandeert een vlakke weergavekarakteristiek en een minimum
aan kleuring.
B110
Diameter
Gewicht
Nominale impedantie
Frequentiegebied
Eigen resonantie
Totale magnetische flux
Veldsterkte
Vermogen

Toepassingen

140 mm
1.6 kg
8 ohm
55... 3500 Hz
30 Hz
640/tWb (64.000 maxwell)
955kA/m (12.000 oersted)
in 3-weg basreflex-systeem: 50 W muziek, 30 W con
tinu; in gesloten 2-weg systeem: 30 W muziek,
2C W continu
in basreflex-systeem, waarbij de B110 in een pot van
4,25 liter wordt gebouwd:
aanbevolen overneemfrequenties 400 en 3500 Hz
wisselfilter KEF DN12
in gesloten 2-weg systeem:
aanbevolen kastinhoud 7,3 liter
overneemfrequentie 3500 Hz
wisselfilter KEF DN 13

4 KEF B200 (SP1014)
Diameter
Gewicht
Nominale impedantie
Frequentiegebied
Eigen resonantie
Totale magnetische flux
Veldsterkte
Vermogen
Toepassing
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244 mm
1.6 kg
8 ohm
25 - 3500 Hz
25 Hz
640^Wb (64.000 maxwell)
955kA/m (12.000 oersted)
20 Watt continu, 30 W muziek aan filter
2-weg gesloten behuizing
aanbevolen kastinhoud 20 liter
overneemfrequentie 3500 Hz
wisselfilter KEF DN13

KEF luidspreker componenten
5.

KEF BI39 laagluidspreker

Profiterend van de continu research bij KEF, is de B139 allengs uitgegroeid tot
een bijzonder uitgewogen ontwerp met een in alle opzichten lineair gedrag.
De lange spreekspoel en de soepele rol-ophanging in gegoten aluminium chassis
maken grote membraan-uitslagen mogelijk. Het membraan bestaat uit een massief
blok polystyreenschuim, aan beide zijden gewapend met aluminiumfolie. Deze spe
ciale vorm resulteert in een voorbeeldige spreiding tot boven 1 kHz: de karakte
ristiek onder 45° valt 1 dB af. Bovendien wordt met deze constructie een minimum
aan kleuring bereikt. Menig ontwerper van kwaliteits-luidsprekersystemen koos
dan ook de BI39 ter verzorging van de laagweergave.
Afmetingen
Gewicht
Nominale impedantie
Frequentiegebied
Eigen resonantie
Totale magnetische flux
Veldsterkte
Vermogen
Toepassing

330 x 241 mm
4.5 kg
8 ohm
20 ... 1000 Hz
20 Hz
1370/iWb (137.000 maxwell)
835kA/m (10.500 oersted)
40 W continu, 50 W muziek in 3-weg basreflexsysteem of in gesloten behuizing
3-weg basreflex-systeem
aanbevolen kastinhoud 62 liter
overneemfrequentie 400 Hz
wisselfilter KEF DN 12

Importeur KEF: TransTec b.v.
Schiedamsevest 67,
Rotterdam-3002
tel. 010-14.70.55
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KEF wisselfilters
De KEF wisselfilters zijn het resultaat van geduldig critisch meten en luisteren.
Waar nodig worden precisiecomponenten toegepast en condensatoren met lage
verliesfactor. Dit resulteert in een uniform produkt met een tolerantie van
minder dan 1 dB t.o.v. de gespecificeerde frequentiekarakteristiek. Door royale
dimensionering van de onderdelen blijft de harmonische vervorming te verwaar
lozen tot overbelasting. Speciale zorg werd besteed aan het bereiken van een
vlak impedantieverloop.
KEF DN 12 3-weg wisselfilter
opgebouwd uit 9 elementen
Afmetingen
Wisselfrequenties
Toe te passen luidsprekers
Aansluiting

158 x 64 x 29 mm
400 en 3500 Hz, hellingen 12 dB/octaaf
B139, B110 en T27
op steeklijst (connector wordt bijgeleverd)

KEF DN13 2-weg wisselfilter
opgebouwd uit 5 elementen
Afmetingen
Wisselfrequentie
Toe te passen luidsprekers

64 x 64 x 32 mm
3500 Hz. hellingen 12 dB/octaaf
B200 en T27 of B110 en T27

KEF DN8 2-weg wisselfilter
opgebouwd uit 4 elementen
Afmetingen
Wisselfrequentie
Toe te passen luidsprekers

100 x 61 x 15 mm
1000 Hz, hellingen 6 dB/octaaf
B139 en T15
Importeur KEF. TransTec b.v.
Schiedamsevest 67,
Rotterdam-3002
tel. 010-14.70.55

KEF DN12

KEF DN/3
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