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Maximale prestaties
in de huiskamermk

DOOR RUUD JANSEN
ï, V«V

Hoe ontwerp je een luidspreker die een welhaast compromis¬

loze weergave combineert met afmetingen die nog acceptabel

zijn voor plaatsing in een gewone, wat ruimere huiskamer? Deze

vraag ligt ten grondslag aan het ontwerp van de ScanSpeak

Maxima. Het weergeven van een zo groot mogelijk frequentie-

bereik, liefst vanaf zo’n 20Hz tot ver boven het hoorbare bereik,

met een op ieder luisterniveau een zo laag mogelijke vervorming

is niet zo eenvoudig als het lijkt.
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lijke kasten elkaar beïnvloeden. Het passieve scheidings-

filter is geplaatst in de baskast. Op deze manier is er wat

meer ruimte voor de filteronderdelen die net als de luid¬

sprekers van een zeer hoge kwaliteit, en derhalve nogal

aan de maat zijn. Daarbij past het in de compromisloze

opzet om de spoelen wat verder uit elkaar te zetten en

ook haaks op elkaar, zodat de magnetische velden elkaar

niet kunnen beïnvloeden. De verbinding tussen topkast

en baskast wordt gemaakt met kabels die via de achter¬

zijde naar boven lopen en worden door middel van WBT

connectoren met de luidsprekers in de kast verbonden.

Uit eerdere ervaringen met de R2904/7000 ringradia-

tor van ScanSpeak was duidelijk dat deze tweeter het

mogelijk maakt aan alle eisen te voldoen die je aan de

hoge tonen weergave kunt stellen. De afwijkende con¬

centrische membraanconstructie met het puntje in het

midden heft het eeuwig terugkomende euvel van de op¬
brekende dome op en zorgt zo voor een detailweerga-

ve met de vanzelfsprekendheid van een elektrostaat. De

1 5-cm mid-woofers van dezelfde fabrikant zijn gelijk aan

de mid-woofers van de Mini-Reference, die elders in

deze uitgave wordt besproken.

In de Elektuur Luidspreker Specials uit het verleden zijn

een overvloed aan zelfbouw luidsprekers beschreven.

In de meeste gevallen betrof het hier ontwerpen met

een hoge prijs/kwaliteitsverhouding en soms een wat bij¬

zondere vormgeving of een niet alledaagse samenstel¬

ling. Heel af en toe kwam er een vlaggenschip van een

“dure” fabrikant langs en dat was dan gelijk immens

groot systeem met het formaat van een dubbeldeurs

koelkast. Speakerland heeft een poging gewaagd om de

ultieme luidspreker te ontwerpen die dusdanige afme¬

tingen heeft dat plaatsing in een “gewone” huiskamer

nog prima te doen is.
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De opzet
Ruud Jansen van Speakerland vond de oplossing in de

toepassing van een twee-weg systeem, uitgevoerd volgens

het d’Appolito concept en aangevuld met een actief aan¬

gestuurde 10" woofer in een gesloten kast. De behui¬

zingen voor het laag en het mid-hoog zijn hierbij volle¬

dig van elkaar gescheiden. Tussen de kasten zijn dem¬

pers geplaatst die moeten voorkomen dat de afzonder-



&

Figuur i. Foto van de De voordelen van actief laag
losse drivers, voor en

achterkant

membraan. Zoals op de foto te zien is wordt deze in het

zwart geleverd, maar er is ook een versie verkrijgbaar

met een blank aluminium membraan. De ScanSpeak
woofer is er één met heel speciale eigenschappen: in een

kleine gesloten kast van slechts 30-liter komt deze woo¬
fer op een -3dB punt van 35 Hz. Door de grote lineai¬

re membraanuitslag van maar liefst 26-mm top-top kan

er in dat laag ook nog een forse geluidsdruk behaald

worden. Eén nadeel heeft deze woofer echter wel, het

rendement is namelijk erg laag, de woofer komt niet ver¬
der dan 82 dB op I W/ 1 m. De ontwerpers bij ScanSpeak
hebben ook op dit punt kwaliteit boven kwantiteit ge¬

steld. Gelukkig hebben we tegenwoordig hele compac¬
te versterkers die door de Groningse firma Hypex com¬
pleet met elektronisch cross-over als subwoofer ver¬

sterker worden geleverd. De hier toegepaste DS 4.0 le¬

vert 400W RMS schoon aan de haak en dat is genoeg

om de ScanSpeak woofer volledig uit te kunnen sturen.

De natuurwetten zijn de laatste decennia niet veranderd,

maar de doorsnee luidspreker is in die periode wel flink

gekrompen. Waren 20-jaar geleden de meeste grote

luidsprekers (Kef, Infinity, AR) uitgevoerd als gesloten

systeem, tegenwoordig is basreflex de norm. Door de

energie die aan de achterkant van de woofer wordt uit¬

gestraald te “recyclen” via een resonantie in een afge¬

stemde poort kun je flink wat meer laag uit hetzelfde

kastformaat halen. Elk voordeel heeft z’n nadeel, bij een

basreflex ontstaat een forse fasedraaiing en dus een tijds¬

vertraging in de laagweergave.

Deze versmering van de laagenergie in de tijd geeft het

basreflex systeem zijn karakteristieke warme en wollige

karakter. Als je daar van houdt, prima, maar als je écht

wilt horen wat er precies in het lagetonenbereik gebeurt,

is een gesloten systeem toch superieur. De ScanSpeak

Rn

1 Constructie
Het bovenste deel van het systeem huisvest de ScanSpeak
ringradiator tweeter met daar boven en onder de 1 5-cm

ScanSpeak Revelator mid-woofers. Elk van de drivers

heeft zijn eigen afgesloten compartiment Voor de twee¬

ter is dit niet echt nodig maar op deze manier kan de

ruimte achter de tweeter opgevuld worden met zand,

een optie die de definitie in het hoog nog kan vergro¬
ten. In de kast zijn panelen verlijmd die onder hoeken

geplaatst zijn. Op deze manier wordt het ontstaan van

staande golven, en dus resonanties, voorkomen. De ach¬

terwand is dubbel uitgevoerd om de stabiliteit van de

behuizing te verbeteren. De gaten voor de mid-woofers

zijn aan de achterzijde afgerond, het is immers belang¬
rijk dat er zo min mogelijk belemmeringen zijn voor de

luchtbeweging achter de conus. Naast de loodbitumen-

bekleding is tegen de achterwand Pritex dempings-
schuim aangebracht, en wordt de rest van de ruimte op¬
gevuld met schapenwol.

 Figuur 2. 23W 10" woofer is een van de eerste basluidsprekers 
 Filterschema van deze fabrikant die is uitgevoerd met een aluminium 
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spectrum. Door de woofer aan de voorzijde te plaat¬

sen werd de baskast breder dan de topkast. Een facet

in de bovenhoeken zorgt voor de optische aanpassing

tussen de kasten. De subkast biedt naast de kastinhoud

voor de woofer ook ruimte aan de Hypex DS 4.0 sub¬
woofer versterker, die aan de achterzijde een eigen ruim¬

te heeft gekregen. Erboven kan het filter worden ge¬

plaatst, ook in een aparte ruimte. Hier is gekozen voor

een transparante afdekplaat zodat het scheidingsfilter

zichtbaar blijft. Het kastgedeelte voor de woofer is voor¬

zien van een interne versteviging, die zo ontworpen is

dat ook hier de luchtstroom achter de conus van de

woofer zo min mogelijk wordt gehinderd. Net als in de

bovenkast ook hier een bekleding van de wanden met

loodbitumen en als akoestische demping een combina¬
tie van pritex en schapenwol.



Het filter
Het omvangrijke scheidingsfilter heeft hier enkel de taak

om de twee samenwerkende mid-woofers te laten aan¬

sluiten op de tweeter. Volgens de richtlijnen van Joseph

d’Appolito dient de filtering een derde-orde, 18 dB/Okt,

verloop te hebben, het schema laat zien dat hier exact

aan voldaan is. Een weerstandsnetwerk is toegevoegd

om het niveau van de tweeter iets te dempen zodat deze

beter aansluit op beide mid-woofers.

Een selectie van compromisloze filtercomponenten is

een logische keuze bij dit ontwerp. De Tritec spoelen,

hier uitgevoerd met de dikst mogelijke draad voor de

serie-spoelen, hebben hun kwaliteiten ruimschoots be¬

wezen en ook de Audyn Cap Plus MKP condensatoren

zijn naar verhouding zoveel beter dan “gewone” MKP’s

dat een vergelijking bij het luisteren onmiddelijk de ver¬

schillen blootlegt. Zelfs de weerstand in serie met de

tweeter is geen doorsnee component. Deze folie-weer-

stand kan zelfs op een koelplaat worden gemonteerd en

dan is de maximale belasting 10 W. Zonder koelplaat mag

er maximaal 3 W gedissipeerd worden, in de praktijk zal

dat niet eens gehaald worden, dus voldoet deze weer¬

stand zelfs zonder koelplaat prima.

e

I

i De overname tussen de topkast en de baskast wordt be¬

paald door het punt waarop de beide mid-woofertjes in

hun gesloten behuizing aan de onderkant “afvallen”. Het

-3dB punt ligt daar op circa 80 Hz. De traploos instel¬

bare elektronische cross-over op de Hypex DS 4.0 kan

op dezelfde frequentie worden ingesteld, eventueel iets

lager als er in de luisterruimte een veel voorkomende

staande golf van ca 75Hz aanwezig is tussen vloer en pla¬

fond. De ingebouwde en eveneens traploos instelbare

“boost” regeling kan de (sub)laag weergave naar smaak

en kamer akoestiek aanpassen, indien nodig zelfs ver¬

schillend per kanaal. Zo is eigenlijk in iedere kamer een

loepzuiver, gecontroleerd laag te verwezenlijken.
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Luisteren
De meeste luidsprekers kun je neerzetten, een luidspre-
kerkabel aansluiten, apparatuur aanzetten en vervolgens

luisteren maar. Dat heeft hier wat meer voeten in de

aarde. Om zowel de topkast als de baskast optimaal aan

te sturen is het gebruik van een versterker met een

Lÿ.1
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Ontwerp:
Principe:
Tweeter:

Mid-woofers:
Woofer:

Sub-amp:
Scheidingsfilter:
Netto inhoud:

Afmetingen:

Ruud Jansen
Gesloten kast

ScanSpeak R2904/7000

ScanSpeak I5W8530K00

ScanSpeak 23W4557T00

Hypex DS 4.0

l8dB/okt en aktief
14 en 30 liter

500x240x340 (hxbxd, topkast)
700x280x340 (hxbxd, baskast)
150 W

90dB (topkast)
vanaf € 1850,-

[P2

*
Belastbaarheid:

Rendement:

Prijs bouwkit:

Figuur 4.
Foto achterkant kast



“pre-out” (volumegeregelde lijn-uitgang) of een geschei¬
den voor- en eindversterker nodig. De versterker uit¬

gangen worden verbonden met de aansluitingen die op
de afdekplaat van het filter zijn gemonteerd. Het gefil¬
terde signaal wordt dan vanaf het filter met 2 kabels naar
de aansluitingen op de topkast geleid. De Hypex DS 4.0
versterker wordt het liefst van signaal voorzien vanuit

de voorversterker, bij voorkeur met een goede kwali¬
teit cinch kabel. Het is eventueel ook mogelijk om het
signaal van de aansluitingen op de baskast af te tappen.
Tot slot moeten beide versterkers ook nog van netspan¬

ning worden voorzien dus een stopcontact in de buurt

van de luidspreker is handig.

ATB precision
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Het inregelen van het systeem is niet moeilijk, maar kost
wel even wat tijd. Er zit namelijk veel verschil in het ni¬
veau van het laag in de verschillende opnames, en ook
de kamer akoestiek en de persoonlijke voorkeur spe¬
len uiteraard een rol. Als alles goed is ingesteld en de
luidsprekers op de juiste manier zijn neergezet (zoda¬
nig dat ze gericht staan op de luisterplek of net hier ach¬
ter kruisen) valt direct op dat er een zeer compleet
beeld ontstaat van wat er in de opname aan informatie
te horen is. Alles klinkt in het juiste perspectief, zonder
dat er zaken opvallend naar voren worden gebracht Het
geheel blijft in de juiste proporties. Zeker bij muziek met

wat meer dynamiek blijkt hoeveel ruimte deze luidspre¬
kers kunnen weergeven Er treedt geen compressie of

verkleuring op en er kan heel hard gespeeld worden
zonder dat dit storend wordt. Zo omschreven lijkt het
alsof het luisteren naar de Maxima een slaapverwekken¬
de aangelegenheid is. Niets is minder waar, er is zoveel
te horen dat het bijna onmogelijk wordt om niet van de
muziek te genieten. De kwaliteitsbijdrage van het actief
aangestuurde gesloten laag is ook duidelijk, ook bij com¬
plexe laagfragmenten blijft de definitie aanwezig en

wordt het middengebied niet verbloemd.
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Kosten
De kostprijs van de Maxima als bouwpakket is minimaal
€ 1 850,- In deze prijs zijn alle componenten van het fil¬
ter inclusief de Hypex DS 4.0 subwoofer versterker in¬

begrepen. Omdat de weergave van de Maxima voor een

groot deel bepaald wordt door het toepassen van filter-
componenten van hoge kwaliteit wordt er geen “uitge¬
klede” versie aangeboden om de prijs omlaag te halen.
Als je een Maxima bouwt of laat bouwen moet je het
goed doen is het devies, maar uiteraard kan de zelfbou¬
wer hier zelf invulling aan geven. Wel zijn er opties zo¬
als upgrade van de interne kabels, een compleet MDF-
houtpakket, nog mooiere aansluitingen zoals bijvoor¬
beeld van WBT en mooie dempers of kegels. Het sys¬
teem is op bestelling in bijna elke afwerking te verkrij¬
gen vanaf € 3250,- per stuk.

ATB precision

z " I

£V,
7 \ r\ \J\ 7/%

-K3Figuur 5. Frequentiekarakteristiek luidspreker
Figuur 6. Impedantiecurve luidspreker

Figuur 7. Vervorming K2 en K3
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