
Spoel- & Condensatorbank voor luidsprekerfilters 

 

Inleiding  
 

De banken worden verondersteld te moeten werken in cross over filters van ~1 kHz tot zo’n 300 Hz. (We 
werken niet meer met tweeters die overnemen bij 3 kHz. Daar hebben we onze buik vol van.) 
Bij TentLabs is een spoelenbank beschikbaar om een zelfinductie van 0,39 to 4,7 mH te kunnen maken. 
Die is als luchtspoel uitgevoerd met vele aftakkingen. Sinds ik grote zelfinducties kan meten met een 
metertje van Chinees makelij van nog geen $10, leek mij een continu variabele spoel (ijzerkern in spoel 
schuiven) handiger. Voor condensatoren > 1 nF is zoiets niet mogelijk en zullen we dus een condensator-
bank met relais en/of schakelaars moeten samenstellen.  
 

Vooronderzoek C-bank 
 

De grootste waarde van de condensator zal, voor een 8 Ω systeem zo’n 100 µF zijn. De kleinste 20 µF. 
De kantelfrequentie van een high/low pass filter verloopt lineair met de capaciteit als we de zelfinductie 
‘mee laten lopen’: 
 
freq. ..(Hz): L …(mH): C …(µF): 
 

1000   1,25    20 
  800   1,5    25 = 20 + 5 
  630    2    32 = 20 + 5 + 5 
  500   2,5    40 = 20 + 20 
  400   3,2    50 = 20 + 20 + 5 + 5 
  300   4,24    66 = 20 + 20 + 20 + 5 
  250   5    80 = 20 + 20 + 20 + 20 
  200   6,4              100 = 20 + 20 + 20 + 20 + 20 
 
Een condensatorbank die 20, 25, 30, 40, 50, 66, 80 en 100 µF kan maken (met parallelschakelingen = 
goedkoper), lijkt mij voorlopig voldoende. De kleinste stap zal zo’n 5 µF zijn dus. We zouden kunnen 
volstaan met 5 x 20 µF en 2 x 5 µF en een relais-bak plus diodematrix! Dat is qua prijs misschien goed-
koper dan acht grote condensatoren.  
Als we ⅓ euro/µF rekenen, gaat de matrix oplossing zo’n € 35 kosten en de rechtoe-rechtaan oplossing:  
(100 + 80 + 60 + 50 + 40 + 30 + 25 + 20) x ⅓ = € 135.  
 

Globaal ontwerp C-bank 
 

De hierboven genoemde waarden zitten niet in de 12-reeks, dus zullen we eerst eens kijken wat Conrad 
met Monacor-C’s in petto heeft: 
3,3 µF : € 1,50;   10 µF : € 3,50;   22 µF : € 6,50;   33 µF : € 10,49;   47 µF : € 16,00;   68 µF : € 21,50  
die door de bank genomen dus 32 ct/µF kosten. Met een 9 standenschakelaar met 2 moedercontacten 
wordt dat voor 8 Ω: 
 
freq. ..(Hz): L …(mH): C …(µF): 
 

1000   1,25    20 => 22 = 22 
  800   1,5    25 => 22 // 3,3 = 25,3 
  630    2    32 => 33 = 33 
  500   2,5    40 => 33 // 10 = 43 
  400   3,2    50 => 47 // 3,3 = 50,3 
  350   3,65    57 => 47 // 10 = 57 
  300   4,24    66 => 68 = 68 
  250   5    80 => 68 // 10 = 78 
  200   6,4                90 => 68 // 22 = 90 
 
3,3; 10; 22; 33; 47; 68 � 1,50 + 3,50 + 6,50 + 10,49 + 16,00 + 21,50 = € 59,49. Daar is overheen te 
springen, toch?   
 

Gedetailleerd ontwerp C-bank  
 

Met een 9 standen schakelaar met 2 moedercontacten wordt 
dat zoals rechts aangegeven.  
 

Realisatie C-bank 
 

Het geheel werd in een aluminium die cast box gemonteerd. 
De gemeten waarden waren: 22, 25.2, 33, 43, 51.5, 59, 69,  
80 en 92 µF.  
 

 
 
 
 



 
Theoretisch hoort daar voor 8 Ω bij: 
freq. ..(Hz): L …(mH): C …(µF): 
 

 904   1,41    22 
 789   1,61    25,2 
 603    2,11    33 
 463   2,75    43 
 386   3,30    51,5 
 337   3,78    59 
 288   4,42    69 
 249   5,12    80 
 216   5,89                92 
 

 
 
 
 
Vooronderzoek variabele L 
 

In de dump heb ik ooit twee 220 volt electromagneten gevonden waarvan de kern ‘naar binnen werd 
gezogen’ als er spanning op werd gezet.  

 
De ohmse weerstand van die spoelen was 125 Ω en de 
zelfinductie zonder kern: 123 mH, en met kern: 1955 mH. 
Een verhouding van bijna 16.  

 
 

1e Ontwerp variabele L  
 

Het ene spoelvormpje gewikkeld met 2 lagen van 0,7 mm 
draad (= ~65 wd

en
)  geeft ‘naakt’: 0,06 mH bij 0,5 Ω en met 

juk: 0,4 mH. 
 

Met 4 lagen ‘naakt’: 0,23 mH bij 0,9 Ω en met kompleet juk + 
kern: 3,9 mH bij 0,9 Ω, een verhouding van 17.  
 

De grootste zelfinductie moet zo’n 5 mH worden, dus moet er 
nog een aantal windingen bij (½ laagje). Voor het andere spoeltje had ik nog iets dunner draad.  
 

1e Realisatie variabele L 
 

Dus ‘naakt’: 0,3 mH bij 0,8 Ω, in juk: 0,34 mH en met compleet juk: 5,35 mH, een verhouding van ~16.  
Geheel gemonteerd: 0,33 mH bij 0,7 Ω en met hangen en wurgen 5 mH bij 0,8 Ω.  
 

Het andere spoeltje: 4x 40 = 160 wd
en

 geeft zonder kern: 0,33 mH bij 0,8 Ω, met kern: 5,89 mH bij 0,9 Ω 
wat een verhouding van bijna 18 oplevert. 
Een verdere afwerking is niet nodig als de spoel slechts af en toe gebruikt wordt. Wanneer in de schake-
ling de juiste stand van de niet licht schuivende kern gevonden is, kan de spoel uitgenomen (zonder het 
anker te verschuiven) en de zelfinductie gemeten worden. Natuurlijk zal de L-variatie bij de grote waarden 



kritisch zijn. Dat blijkt zachtjes uitgedrukt! De variatie van de verlangde 1,4 ÷ 6 mH vindt plaats bij de 
laatste millimeter inschuiven van de kern in het juk!! Er zal dus steeds een vaste spoel in de buurt 
van de gewenste waarde in serie moeten staan of er moet een fijnafstemming op komen met een 
schroefsysteem.  
Dit had ik bij het Vooronderzoek al moeten zien! 
 

Spoelenbank  
 

Bij TentLabs ligt ook nog een partij spoelen die ge-
schikt zijn voor ons doel. De kleinere afmetingen 
zijn van VISATON. De verzameling vóór mij hebben 
de waarden: 3.3, 1.8, 0.82 en 0.47 mH, twee stuks 
van elk.  
 

Vooronderzoek 
 

Met deze waarden en een meerstandenschakelaar 
kun je een spoelenbank opbouwen door de juiste 
waarden in serie te schakelen. We zagen eerder 
dat de grootste zelfinductie ~6 mH en de kleinste 
~1,5 mH met een stapgrootte van 0,5 mH zal moe-
ten zijn.   
Zoals steeds zijn er twee mogelijkheden om een 
bepaalde waarde te verkrijgen: serieschakelen en parallelschakelen. Bij condensatoren is parallelschake-
len goedkoper, bij zelfinducties serieschakelen. Bovendien kunnen spoelen ‘gekoppeld’ worden voor 
eventuele tussenliggende waarden. 
 

Koppeling van spoelen 
 

Twee spoelen kunnen we met elkaar koppelen door hen op elkaar te leggen. Twee spoelen van 1,8 mH 
bijv. meten ongekoppeld in serie: 3,6 mH, ‘mee’-gekoppeld: 4,87 mH en ‘’tegen’-gekoppeld: 2,38 mH. Het 
is dus mogelijk om een aantal continu regelbare zelfinducties te maken met een beperkt bereik (~2 x) die 
echter soepel instelbaar zijn. Een ferriet- of ijzerkerntje doet ook wonderen voor dit doel.  
 

Globaal Ontwerp  
 

freq. ..(Hz):   L …(mH):  
 

1000   1,25 � 0,82 + 0,47  = 1,29 
  800   1,5    � 0,82 + 0,82  = 1,64  
  630    2 � 1,8 + 0,47//0,47  = 2,035 
  500   2,5 � 1,8 + 0,82  = 2,62 
  400   3,2 � 3,3 + 0  = 3,3 
  350   3,65 � 1,8 + 1,8   = 3,6 
  300   4,24 � 3,3 + 0,82  = 4,12 
  250   5 � 3,3 + 1,8  = 5,1 
  200   6,4 � 3,3 + 3,3  = 6,6 
 

Gedetailleerd Ontwerp  
 

We zullen ook hier gebruik maken van een negenstanden schakelaar met twee moedercontacten.  
 
 

 
 
 
 

 
 
 



Realisatie Spoelenbank  
 

In de junk box ligt vast nog wel een spoeltje van 0,2 mH waarmee we de twee keer 0,47 mH parallel 
kunnen vervangen. De hier bijgeschreven waarden zijn gemeten.     

 

 
 
 
 

Conclusies 
 

De weerstandswaarden van de spoelenbank zijn aan de hoge kant maar voor 8 Ω, waar dit systeem voor 
bedoeld is, goed bruikbaar voor testdoeleinden.  
Voor het bepalen of de juiste waarden van L en C eenvoudig gevonden kunnen worden voor een high 
pass filter, werd de ‘2 BMRs in een Baffle’ (6,4 Ω) samen met de MFB-box gemeten met een Sennheiser 
KE 4 microfoon en TrueRTA in de diskrecorder.  
Het eerste wat opviel is dat de stapgrootten van de L- en de C-bank klein genoeg zijn. Als we de high/mid 
unit apart bekijken, blijkt de C de frequentiekarakteristiek boven het kantelpunt het meest te beïnvloeden 
en de L die onder het kantelpunt. Het was niet zo kritisch! Uiteindelijk kwam ik uit op 2 mH en 59 µF. 
(Theoretisch zou dat met 6,4 Ω bij 400 Hz op 2,5 mH en 62 µF uitkomen, wat uitstekend zou kunnen.)  
Samen met de MFB-box was dat niet anders.  
Zowel de L-bank als de C-bank voldoen volledig aan de verwachting. Het wijzigen van hun waarde met 
een draaischakelaar is bijzonder plezierig als je met een spectrum analyser werkt of al luisterend de 
waarde tracht te bepalen.  
 

NB. 
 

De spoelenbank is in een houten kastje gebouwd om de waarden van de spoelen niet te beïnvloeden. 


