OmniwAve met BMRs?
Inleiding
Leo de Klerk maakt OmniwAve systemen, ook wel Bloomline genoemd. Dat wordt beschreven in ‘De
rondstralende luidspreker’ op deze site. De crux van dit systeem is dat de plaats van de luidsprekers niet
te traceren is zodat een veel fraaier stereobeeld verkregen wordt. Op zijn
manier twee boven elkaar geplaatste speakers maken een fantoombeeld dat
lokalisatie haast onmogelijk maakt.
Het gevolg is dat een prachtig ruimtelijk stereobeeld wordt verkregen. De
plaatsing van de instrumenten is wat vager maar komt de werkelijkheid nabij.
Er is ook geen sprake van een sweet spot.
Je kunt ook één poot van het systeem gebruiken. Bv bij een electrisch versterkte gitaar komt het geluid duidelijk uit de kast met de versterker en de
(meestal grote) luidspreker. Dat geluid kan zo hinderlijk direct uit de luidspreker komen dat het niet past tussen de andere instrumenten. Als er één poot uit
de OmniwAve wordt gebruikt om de gitaar te versterken, is dat effect verdwenen. De luidspreker is onhoorbaar geworden (noemt Leo de Klerk dat). Er ontstaat een fantoombeeld tussen de twee OmniwAve-luidsprekers dat ‘los in de
ruimte’ hangt en zich dienovereenkomstig voortplant. (Dat is trouwens nog
‘een dingetje’.)
Met Leo’s luidsprekers is iets speciaals aan de hand: het zijn ‘bending wave’
speakers. Leo heeft die zelf gemaakt (zie ‘De rondstralende luidspreker’ op
deze site). Met gewone pistonluidsprekers gaat dit niet lukken!
Sinds een jaar of wat zijn er vlakke bending wave speakers te koop in de vorm
van zg. Balanced Mode Radiator-s (BMR). Die dingen kosten slechts een paar
tientjes. Zou daar een OmniwAve systeem mee te maken zijn? Dat ga ik hier uitzoeken. Het zal heel
anders uitpakken!

Vooronderzoek
In de artikelen hiervoor op mijn website heb ik al het een en ander geschreven over diverse typen luidsprekers en luidspreker-systemen. Aanvankelijk met gewone (breedband) piston luidsprekertjes in arrays
om een breder stralingsdiagram te krijgen. Daar is nogal wat moeite voor gedaan zoals daar blijkt totdat
ik de BMR op het spoor kwam! Dat is toch iets bijzonders! De ‘BMR in afgeronde kast’ heeft eigenschappen die in de buurt komen van een OmniwAve
systeem. Nu brengt Cambridge Audio een
satalite speaker, de min 12, op de markt waar
een BMR in zit, dezelfde die ik in de afgeronde kast heb gebruikt. We gaan eens kijken of
daar iets moois mee te maken is.
Links staat het OmniwAve systeem met twee
min 12 ‘s. Rechts staat precies hetzelfde
systeem met op elke speaker een kartonnen
koker van 100 mm dik en 600 mm lang.
De horizontale- en de verticale speaker staan
zo’n 2 meter boven elkaar.
De twee systemen staan ~3,5 meter uit elkaar
met de voorkanten van de onderste speakers
naar elkaar toe zoals bij ‘BMR in afgeronde
kast’ op deze site.
Leo heeft zijn zelfgemaakte bending wave
speakers op kokers gemonteerd. Het zou wel
eens kunnen dat die kokers een rol spelen in
de OmniwAve applicatie. Daar gaan we eens
naar kijken.

Metingen
Eerst maar eens met roze ruis meten of er verschil is tussen de min 12 speakers mèt en zonder de
kartonnen kokers.
Daarvoor zijn de twee systemen in de OmniwAve-opstelling gezet en werd de meetmicrofoon op ~90 cm
hoogte (de oorhoogte zittend in een luie stoel) geplaatst.

zònder kartonnen kokers

mèt kartonnen kokers
Het verschil ligt binnen de meetfout, dus is er ook geen verschil in klank te verwachten.

Luisteren
Dat is ook het geval. Ik hoor geen enkel verschil in het klankbeeld met of zonder de vier kokers. Het
stereobeeld van goede opnamen (zonder ge-pan-de microfoons) is echter veel minder gedefinieerd dan
van de BMR’s-in-de-afgeronde-kasten, ook zonder speaker er boven! Bovendien is de klank ‘schooner’.
Waarom is dat zo? Daar kunnen twee redenen voor zijn:
- De grotere afgeronde kast is daar verantwoordelijk voor, of
- de trillingsvrije bevestiging in die kasten geeft een nauwkeuriger klankbeeld.
Dat gaan we dus eerst uitzoeken.

BMR in jampot
Om een BMR trillingsvrij te kunnen monteren, zou hij op een zware metalen pijp gemonteerd moeten worden. Die pijp moet een binnendiameter van 64 mm (= 2,5”) hebben. Daar komt niet veel voor in aanmerking wat betaalbaar is dus ging ik met de schuifmaat door het huis of er enige huisraad gekonfiskeerd kon
worden. Ik kwam uit bij een vier vruchten ah-jampotje met een inhoud van 335 gr. Dat komt overeen met
⅓ liter, de inhoud van het min 12 kastje. In de deksel werd een gat van 64 mm gesneden en met 3-S-lijm
aan het bewerkte luidsprekertje gelijmd.

Bij alle bewerkingen was er toch ijzervijlsel in de luchtspleet van de magneet gekomen! Dan zit er niet veel
anders op dan de kooi openknippen…. De luchtspleet is
vrij groot omdat de conus vrij veel kan kantelen doordat
de centreerringen dicht bij elkaar zitten. Het uitrichten is
daarna goed te doen.

Het jampotje (of pindakaaspotje van ah, het deksel past daar ook op, NIET op dat van Calvé) is waarschijnlijk niet zwaar genoeg om ‘los in de lucht’ niet in trilling te raken. Het hele potje komt pas in trilling
onder de 400 Hz. Verzwaren helpt!
Los in de hand resoneert het speakertje op 200 Hz.
Op het lege potje resoneert de 4-Ω-BMR op 260 Hz met een impedantie van 40 Ω.
Het gat in de bodem voor het snoer moet goed dicht zijn anders treedt < 500 Hz vervorming op!
Bij zo’n 16 kHz is de impedantie 7 Ω ondanks de kortsluitring.
Gevuld met ‘Dr Bailey’s long hair’ (2 m, aangeplempt) resoneert het spul op 240 Hz bij 28 Ω.
Er worden dan minder eisen gesteld aan de afdichting van het gat.
Gevuld met OASIS maakt geen verschil met de wol. Het potje trilt iets meer.
Ik begin zo langzamerhand te bevroeden dat een BMR zich in een gesloten kast(je) beter gedraagt
dan in een (half) open systeem! In de ‘kast met afgeronde hoeken’ bleef de achterkant open met
alle gevolgen van dien.
We houden het op Dr Bailey’s long hair. Het speakertje klinkt op de toongenerator (GM 2308, de ‘Blokfluit’) heel glad bij sweepen.

Luisteren met de losse speakertjes
De hier gecreëerde speakertjes zijn vergeleken met twee min 12’s zonder laag-unit.
De min 12’s klinken verder weg en minder helder dan de BMRs op de jampotjes!
Dat kàn aan de filtering liggen. In de min 12 zit een C = 150 µF in serie met de parallelschakeling van
R = 6R8, C = 3,8 µF en 0,5 mH. Dat geeft een dip van ~7 dB op 4 kHz.
Bij ‘het jampotje’ is geen enkele filtering toegepast.

Het verschil meten tussen de min 12 en ‘het jampotje’

Boven staan de metingen met de min 12 recht voor de speaker (links) en onder ~60º (rechts).
Hieronder de metingen van ‘het jampotje’.

onder 0º

onder 60º

De min 12 is duidelijk ontworpen om recht van voren te beluisteren. Het jampotje loopt bij 0º een paar dB
op in het hoog. Bij 60º wint ‘het jampotje’ het van de min 12 wat frequentiekarakteristiek betreft. Nog veel
belangrijker is dat het jampotje beter klinkt dan de min 12 !

De kale jampotjes op de MFB
Misschien heb ik van de BMR-in-de-afgeronde-kast veel te veel werk gemaakt. Dit ontwerp lijkt al beter
dan de arrays met kleine piston-luidsprekers, maar het zou wel eens kunnen dat de ‘losse’ jampotconstructie nog beter of gelijkwaardig is. Om dat uit te proberen, komen de jampotjes op ‘regenpijpsteunen’ boven-op de MFB-kasten te staan. Om de BMRs heel te houden, zullen ze toch voorafgegaan
moeten worden door een high pass filter op 400 Hz net als in de kasten-met-afgeronde-hoeken.

Eerst maar eens luisteren
Zonder MFB zijn respectievelijk vergeleken:
1 BMR in afgeronde kast
2 BMR in min 12 boxjes zonder filter
3 BMR in jampotje gemonteerd.
De verschillen worden kleiner, maar 3 wint! 1 en 2 ontlopen elkaar nauwelijks. 1 wordt voorafgegaan door
een high pass filter op 400 Hz. (2,2 mH met 68 uF). Dat zal bij 3 ook toegepast moeten worden. Netjes
maken dus!
Na uitgebreid luisteren wint 3 zelfs van 1 zonder high pass filter bovenop de MFB! Nu kan ik natuurlijk
een filter maken, maar als ik straks naar OmniwAve wil, heb ik met twee speakers van doen.
Overigens merk ik niets van een baffle step wat volgens Olson het ergste is bij een cilindervormige kast.

De schakeling
Eerste vraag: komen de beide speakers in serie (8 Ω) of parallel (2 Ω) te staan? Bij 8 Ω geeft de SSA120
altijd nog 80 watt. Meer dan genoeg dus. Wat gebeurt er eigenlijk met de klank als ik twee speakers in
serie zet?
Hiernaast is geschetst hoe
de impedantie van de
BMR in ⅓ liter verloopt.
Als we bij 400 Hz willen
overnemen, hebben we al
met een oplopende capacitieve reactantie te maken van ~7,5 Ω. Twee van
die dingen in serie wordt
dus iets van 15 Ω….
Bovendien zijn de reactanties daar zeer frequentieafhankelijk en bovendien
afhankelijk van de resonantiefrequentie van de
twee speakers. Daar zit
nogal wat spreiding op!
De twee speakers moeten
dus parallel geschakeld
worden! Rond de 1000 Hz komen we dan op 2,5 Ω. De kabels naar de speakers en de connector moeten dan zeer laag-ohmig zijn. We komen niet onder een trafo uit, toch?

Wat te denken van een
autotrafo waarover de
BMRs in serie staan? De
zelfinductie van het high
pass filter zou over de
helft van de wikkeling
gezet kunnen worden, dan
hoeft hij slechts een kwart
van de waarde te hebben.
(0,6 mH?). De trafo krijgt
dan met de kringstromen
te maken. Toch maar niet.
De capaciteit staat in serie
met de beide speakers
zodat de waarde daarvan
klein blijft. (50 uF?). De
waarde van L en C in het
filter worden aanvankelijk
uit gepubliceerde tabellen
gehaald. Met een toongenerator wordt het filter ‘doorgefloten’. Vervolgens gecontroleerd met een audio spectrum analyser (amplitude) en uiteindelijk wordt gelet op de ‘plaatsing’ (helderheid) van het stereo-beeld.
De trafo komt uit de lineaire array. Daar schreef ik:
The two windings have 100 turns on a 7 cm2 iron of a double C-core.
The two windings in series measure 850 mH (at 40 Hz). One winding is 200 mH (at 82 Hz).
The total leakage inductance is 50 µH (at 3,5 kHz).

Hoe te werk?
We kunnen wel een protocol bedenken, maar er zal toch veel intuïtie aan te pas komen. De OmniwAve
werd in elkaar gezet met twee ‘jampot-speakers’ (onder) en twee BMRs in gemodificeerde min 12 kastjes. Dat klonk vergelijkbaar met twee enkele jampot-speakers met 1,7 mH en 100 µF. Er was meer ruimte
in het klankbeeld en minder sweet spot. Echter: op de halve hoogte tussen de twee boven elkaar geplaatste speakers vond een duidelijke interferentie plaats! Dat verkoos ik niet boven het minder plakken van
het geluid aan de speakers. Wat nu?
Pieter en Geertjan hebben circulaire arrays ‘aan twee kanten’. Dwz een baffle met aan twee zijden
speakers. Daarmee voorkom je de baffle step. Dit wordt uitgewerkt in: ‘2 BMRs in een Baffle’.
Zou dat ook werken met twee jampot-speakers met de bodems naar elkaar toe (zonder baffle)? Hoe dan
ook… dit blijkt het ei van Columbus! Niet alleen de sweet spot is gewoon weg, maar de beide LSPsystemen kunnen weer in de originele 60º - 60º - 60º - opstelling geplaatst worden wat een redelijk
gedetailleerd stereobeeld oplevert. Ook de afstand tot de achterliggende muur is minder relevant.
Waar je ook staat in de kamer, het stereobeeld blijft behouden zonder buiken en knopen! Dit blijkt ‘de onhoorbare luidspreker’ te zijn om in termen van Leo de Klerk te blijven! Hier gaan we mee verder. Exit
OmniwAve.

Hoe ver zijn we nu?
Het spul is provisorisch in elkaar gezet om te zien of het echt iets werd. De high pass filters moesten nog
uitgezocht worden etc.

Er was nog een ‘onderstel’ te maken van de zelfgemaakte 8” omgekeerde conus-speakers. Daar heeft de
OmniwAve tijdelijk opgestaan. Twee BMRs met de konten naar elkaar toe bleek goed, dus werd een
jampot-speaker gecombineerd met een gemodificeerd min 12 kastje. Daar is ‘de trafo’ bijgezet met het
high pass filter. Dat filter was niet echt goed te krijgen rond de 700 Hz. Vanaf zo’n 1000 Hz tot 10 kHz
vertoonde deze constructie een verhoging van zo’n 5 – 6 dB.
Inmiddels is het min 12 kastje vervangen door een tweede jampotje:

Details linker unit

Voorkant

Achterkant

Om van die 1 – 10 kHz-verhoging
af te komen, had Cambridge dat
RLC-filtertje voor wat ik
aanvankelijk niet goed vond
klinken. Uiteindelijk, na een dag
meten en luisteren, kwam ik op
het schema links:

Dit gaf, op de MFB-kast in de kamer gemeten, het volgende resultaat:

Daar hoeven we ons niet voor te generen, toch? Van 600 Hz tot 6 kHz loopt de frequentiekarakteristiek
vlak. Dat bepaalt voor het grootste deel de klank. Boven de 10 kHz stort de zaak niet echt in dus is toevoeging van een dome tweeter niet aan de orde.
De deuk tussen 200 en 400 Hz is te wijten aan de (ene) MFB-kast. Tegenkoppeling bijstellen? Later
bleek een elcootje uitgedroogd zodat die nauwelijks nog als capaciteit diende.

Luisteren
Uiteraard werd er bij alle geëxperimenteer ook tussendoor geluisterd. Zo ook naar dit ‘voorlopige eindresultaat’. De vormgeving moet nog iets definitiefs worden. Dat kan invloed op de weergave hebben. Er is
nu met vloerbedekking voorkomen dat er ongewenste reflecties optreden. Het ziet er echter niet uit !
Wat de weergave betreft: alle superlatieven schieten te kort. Ik heb nog nooit zoiets gehoord. Dit is
mooi! De klank is goed. De plaatsing van de geluidsbronnen is redelijk als je de speakers ‘gewoon’ met
de voorkanten naar je toe zet in de gebruikelijke opstelling. Er komen nu zaken op hun plaats die ik niet
eerder echt goed gehad heb zoals de piano in de eigen opname van ‘De dochters van Lot’ van Geller in
‘Het Cathrien’. Vooral instrumenten die veraf staan of galm klinkt zeer goed! Ook de afstand van de
luisteraar tot de speakers is veel minder afhankelijk dan bij de ‘BMR in afgeronde kast’!
De enige kritiek die geuit zou kunnen worden, is dat de plaatsing minder is dan met de circulaire arrays
en er weinig of geen hoogte-informatie uit komt, noch bij de opnamen van Norbert Veel, noch bij eigen
opnamen (van het onweer bv.). Als het van boven moet komen, wordt het fantoombeeld wel ruimtelijker
maar blijft vaag. Soms zijn de circulaire arrays te prefereren: bij de strijkkwartetten van Dvorák bijvoorbeeld. Bij de arrays is het beeld directer/dichterbij. Dat wil je in ieder geval wel. Edoch, als het hard gaat,
lijken die meer te vervormen.
De klank blijft goed (met de jampotjes) als je door de kamer loopt. Er is geen sprake (meer) van een
sweet spot. Het is wonderlijk hoe weinig het beeld schuift bij bewegen op je stoel, ja zelfs door de kamer.
15-11-2017

Conclusies
Een OmniwAve systeem bouwen met BMRs is mogelijk als je genoegen neemt met interferenties ‘op
halve hoogte’ die snel minder worden op enige afstand. Hoe dat bij de originele OmniwAve van Leo is,
weet ik even niet. Hij gebruikt ze in (veel) grotere ruimten, dus…
Ik vond dit in mijn kamer bezwaarlijk en bedacht een ‘rondstraler’ met twee BMRs in ⅓ liter (jampotje) met
de achterkanten tegen elkaar. De glazen jampotjes trillen sowieso minder dan de plastic min 12-kastjes
van Cambridge Audio. De nog aanwezige trillingen van de potjes bij frequenties < 400 Hz worden bovendien genivelleerd door ze met de bodems tegen elkaar te zetten. Ik heb de indruk dat dit samen bijdraagt
aan de definitie van het klankbeeld.
Dit geeft een ‘onhoorbare’ luidspreker, zoals Leo de Klerk dat noemt. Ik zou zeggen dat hij niet te lokaliseren is.
Hij is gecombineerd met een MFB-systeem dat overneemt bij 400 Hz. De MFB-box was steeds de basis
voor de op deze site getoonde ontwerpen: ESL + MFB = the best of 2 worlds?, High End Cardioid
Loudspeaker Array, High End Circular Cardioid Loudspeaker Array, BMR in afgeronde kast, in oplopende
volgorde in tijd en van kwaliteit. Dit laatste systeem (gemaakt met BMRs in jampotjes) dat voortkwam uit
het proberen om een OmniwAve systeem met BMRs te maken, is in veel opzichten superieur. Je wilt in
feite een systeem hebben dat een goed stereobeeld neerzet. Alle genoemde systemen doen dat. Dit

laatste systeem stelt bovendien weinig eisen aan de opstelling van zowel de luidsprekers als de plaats
van de luisteraar en dat is precies wat je wilt, toch?
Het vermogen dat in de twee BMRs mag worden gedissipeerd zal zo’n 40 W zijn. De SSA120 kan - in het
2
ergste geval - over 10 Ω (2 x 4 + 2) zo’n 25 /10 = 63 watt maken dus…. niets meer aan doen.

Foto’s
Enige plaatjes van het (voorlopige) eindresultaat.

Bovenstaand samengesteld plaatje geeft enig idee hoe het
systeem er uitziet vanuit mijn luie stoel. De boxen staan verder uit elkaar dan bij de arrays wat een breder
stereobeeld geeft.

Nog eenvoudiger!
Met een enkele BMR op een jampotje gaat het ook uitstekend.

Provisorisch is het jampotje in een afvoerpijpklem
gemonteerd op een plaatje multiplex, net wat er
voorhanden was. Het high pass filter bestaat uit 1 mH met 68 µF. Omdat de BMR geen baffle heeft, krijgt
de frequentiekarakteristiek een voorkeur in het middengebied. Dat was bij de min 12 ook al het geval.
Cambridge Audio loste dat op met een gedempte parallelkring op zo’n 4 kHz: 0,5 mH, 3,8 µF en 6,8 Ω in
serie met de BMR. Met het jampotje moet dat 0,5 mH, 3,8 µF en 2,7 Ω worden. Scheelt ook in het rendement!
Dat is uitgevogeld met KE 4 microfoons (Sennheiser) aan de TruRTA spectrum analyser. Het resultaat
ziet er zo uit:

e

e

Links weergegeven met een oplossend vermogen van 1/12 octaaf, rechts met 1/6 .
De fase bij het aansluiten op de MFB-box is nauwelijks van belang. (+ zit nu boven). De luidsprekers
stonden weer met de voorkanten naar elkaar toe. De plaats van de luisteraar doet er weinig toe. Wanneer
de systemen met de achterkant tegen de muur staan, klinkt het overigens niet zó veel anders…

Het geluid plakt weinig aan de speakers zo lang je er maar een halve meter vanaf blijft. Het klinkt allemaal prachtig!! Nog sterker: in de opstelling (fronten naar elkaar, 2 m van de wand, luisteraar ziet boxen
onder 90º) komt het fantoombeeld ook van de achterwand als er slechts één speaker speelt..!!

Het high pass filter
Dit bestaat uit een L = 1 mH en een C = 64 µF. Dit bleek het beste te voldoen in combinatie met het MFBsysteem. Dat ziet er wat vreemd uit. In gangbare tabellen vinden we bv: 68 µF met 2,2 mH voor 400 Hz
en 33 µF met 1 mH voor 800 Hz. Daar is geen rekening gehouden met de resonantiefrequentie van de
speaker. Zoals we eerder zagen, resoneert de BMR in ⅓ liter op ~250 Hz. Dat betekent dat het ding op
500 Hz al flink capacitief begint te worden en vanaf die 250 Hz tot voorbij de 200 Hz zwaar inductief is. Er
is natuurlijk een slag naar te slaan hoe de impedantie verloopt door er een simulatie voor op te zetten
maar akoestisch meten moet toch en gaat wel zo snel!
Toch even naar de (absolute) impedantie gekeken met een toongenerator en voltmeter:
16 kHz :: 10 Ω, 4 kHz :: 8 Ω, 1 kHz :: 5,4 Ω, 450 Hz :: 4,2 Ω (dip), 300 Hz :: 6 Ω en 250 Hz :: 8 Ω.
Geen vuiltje aan de lucht dus.

Luisteren, luisteren…
Op 11-12-2017 zijn Pieter en GertJan komen luisteren naar de nieuwe Tascam recorder. De resultaten
daarvan zijn aldaar vermeld.
Bij die gelegenheid werd geluisterd naar de circulaire array, de twee BMRs in de jampotjes en de enkele
BMR in een jampotje als hierboven in het blauw beschreven.
De circulaire arrays met de zeven VISATON FRS 5 X-s vervormt toch te veel (klinkt althans scherp) als
het hard gaat (strijkers). Daar was Pieter in zijn eigen installatie ook al achtergekomen. De BMRs zijn
veel fraaier. De heren verkiezen de dubbele BMR-uitvoering duidelijk boven de enkele.
Bij teruggrijpen naar de circulaire arrays frappeerde mij de scherpe plaatsing wederom. Dat wil ik dus!!
Ondanks de ‘vervorming’ die optreedt (de s-en van Rosario [Norbert Veel] zijn te scherp en je hoort
Rebecca Pidgeon [op de Checkpoint Audio disk van Eelco Grimm] zelfs ademen! Ook haar s-en mogen
wel wat minder. Aan de andere kant klinkt De Grand Partita weer geweldig! Wat de oorzaak hiervan is? Ik
kan niets anders bedenken dan verschil(len) in stralingsdiagram. Als s-en te hard zijn, kunnen ze ook
eerder vervormen. Die indruk krijg je in ieder geval.
‘Het luidsprekerverhaal’ eindigt niet hier. De volgende stap wordt beschreven in: “2 BMRs in een Baffle”.
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