
De rondstralende luidspreker 

Inleiding 
Een luidspreker zou een rondstralend karakter moeten hebben. Per slot van rekening straalt de originele 
geluidsbron ook min of meer rondom. Er zijn verschillende rondstralers ontworpen, maar het wint niet 
snel terrein. Tijd om dat dan maar zelf te onderzoeken? 

http://forum.zelfbouwaudio.nl/viewtopic.php?t=15808 begint met:  
 

Zo af en toe komt weer de drang bovenzetten om eens een rondstralende luidspreker te bouwen, zeker nadat ik in 
het AZ stadion laatst een set heb gehoord die wel een goed geluidsbeeld had. 
In het verleden hebben de systemen niet echt weten te overtuigen vanwege de vage plaatsing van instrumenten, zo 
hoor je de stem vaak niet in het midden maar gewoon links rechts. Eerst Beolab 5 gehoord die kwa techniek veelbe-
lovend overkwam en later nog een ander merk, deze wisten niet te overtuigen als het ging om plaatsing en beleving. 
Natuurlijk kan het ook aan de rest van de apparatuur liggen... zeker de B&O heeft een enorme lading electronica in 
het signaalpad zitten die een mooie ruimtelijke weergave in de weg kan staan. 
 

Persoonlijk vind ik de techniek van rondstralen door de luidspreker verticaal te richten tegen een reflector 
hele interessante materie, zo denk ik erover om een midrange van 18cm naar boven te richten en de 
tweeter juist naar beneden te richten met daartussenin een dubbele reflectie cone. 
De woofer zou dan in een conventionele behuizing komen. 

Er zijn vele rondstralers gemaakt, allemaal uitgaande van: http://www.linkwitzlab.com/Pluto/photos.htm  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
behalve de laatste. Dat is een ‘fantoombeeld vergroter’ 
van OmniwAve (Leo de Klerk). Ik kom daar zo op 
terug. Alle ontwerpen met een omhoog-
stralende luidspreker op een pijp, geven de 
meest beroerde baffle step problemen. Daar 
heb ik zo mijn twijfels bij.  

Leo de Klerk maakt rondstralende speakers door de 
conus van een coaxiale KEF luidspreker ‘binnenste 
buiten’ te keren, zie onder. Twee van die speakers boven 
elkaar 90º tov elkaar gedraaid geven vertikaal een groter fantoombeeld. Lees dat maar eens na op zijn 



website: http://www.bloomline.com/   

Binnen de verlengde spreekspoel zit de (kleine) dome tweeter. Hoe zoiets uitpakt wat baffle step betreft... 
geen idee. Dat het anders zou kunnen werken dan een ‘normale’ luidspreker met een kegel er boven, 

intrigeert.  

‘Theelichtje’ 

Eind zestiger jaren kwam Kopinga bij Philips Lab ELMA  
al met het zg. ‘theelichtje’: een 10 cm grote recht omhoog 
stralende ‘middentoner’ waar boven een kegel met een 
tophoek van 100º werd gemonteerd. De top daarvan viel 
ongeveer gelijk met het inbouwvlak. In die kegel lag een 
dome tweeter die recht omhoog straalde of iets naar 
voren gekanteld lag voor meer direct hoog. Het kastje van 
~0,5 liter waarin de middentoner was gemonteerd zorgde 
oa. voor een weergave tot zo’n 300 Hz.  
Het hele systeem bestond uit twee ‘theelichtjes’ en een 
losse kast waarin de woofers zaten. Kopinga had het idee 

dat het stereo-beeld uitsluitend bepaald werd door frequenties boven de 300 Hz. Het klonk niet zo best 
oa. door de polycarbonaat domes (soft domes bestonden nog niet) en de versterkers van die tijd met ger-

manium eind-transistoren met een Ft van zo’n 30 kHz. Het klonk wel 
ruimtelijk maar zonder een duidelijke afbeelding van de 
geluidsbronnen, als die al in de opname zat.  
Het systeem is nooit in productie genomen omdat het te bewerkelijk 
was....  

Semie coaxiaal 

Al een hele tijd loop ik met de ge-
dachte rond om ‘50% geperforeerd’ 
plaat te gebruiken ‘om de afbeelding 
van twee speakers op elkaar te leg-
gen’: Als een middentoner recht om-
hoog straalt tegen een geperforeerde 
plaat onder 45º, zal de helft van het 
signaal naar voren (hier naar rechts) 

worden gestraald. Als er vervolgens een tweeter achter die geperfo-
reerde plaat gezet wordt, zal de helft van zijn straling ook naar voren 
gaan en de andere helft naar boven. De afbeel-dingen van die twee 
speakers komen dan op elkaar te liggen alsof het een coaxiaal systeem 
is zodat er geen zijlobben ontstaan. 

Vooronderzoek 
Zoals al eerder gezegd, kies ik mijn luidsprekers ‘door er tegenaan te lopen’: bij toeval hoor ik luidspre-
kers die mij bevallen. Dat was lang geleden ook het geval met de 8” AD8061/W4 uit 1974 van Philips. Die 
zaten samen met een (slechte) dome tweeter in een vrij goedkoop kastje. Ik was dat al weer vergeten tot 
ik Norbert Veel ontmoette die mij op deze speaker attendeerde. Hij bouwde daar zijn systemen mee. Ik 
heb er daarna, samen met mooie (vlakke) tweeters,  jaren mee gespeeld totdat ik gefassineerd werd door 
ESL’s (Electro Statische Luidsprekers). Henk ten Pierick † had ESL63’s staan. Ik ben toen begonnen met 
zelf ESL’s te bouwen voor het frequentiegebied van 300 Hz tot 20 kHz (zie elders op deze site). Daar heb 
ik jaren van genoten ondanks de sterke bundeling en de toch beperkte dynamiek. Tot ik de 2” full range 
speakertjes van VISATON ontdekte (zie 36, 37 en 38 onder ‘Artikelen over Audio’ op deze site). Nu staan 
de circulaire arrays in de kamer die een prachtig breed stralingsdiagram hebben, een zeer gedefinieerde 
plaatsing van het klankbeeld en, door de grote gevoeligheid van de speakertjes, een enorme dynamiek.  

Bij al deze systemen maak(te) ik gebruik van MFB (Motional FeedBack) met twee keer AD8066/W4(MFB) 
van Philips voor het laag.  

Even terug naar de AD8061: Er waren twee sterk op elkaar gelijkende typen luidsprekers: de AD8061/W4 
en de AD8066/W4. De laatste had een veel grotere magneet en een 0,6 mm dikke conus. De AD8061 
had een conus van 0,3 mm dik en was bedoeld voor de goedkopere tweeweg systemen. Zij klinken in het 
middengebied veel fraaier dan de AD8066/W4. Wat licht er dan meer voor de hand dan de conus + 
spreekspoel van de 8061 over te zetten op het frame van de 8066 met de grotere magneet. Het rende-
ment neemt zo’n 6 dB toe!  



AD8061/W4                                                                                              AD8066/W4 

Later kwam ik de AD7066/W4 tegen, de 7”-variant, ook met de dikke conus en grote magneet. Na het 
‘plukken’ van diens conus aan de achterkant (de conussen werden gemaakt van geschept papier wat 
eenvoudig met een pincet afgepeld kon worden, tot de dikte was gereduceerd van 0,6 tot ~0,35 mm) 
kreeg ik een middentonen luidspreker die in het hoog een stukje verder doorliep dan de AD8061 en ook 
iets minder bundelde. Er zijn nog meer modificaties doorgevoerd zoals een 9 mm ontluchtingsgat  door 
de magneet (zie de 8061 hierboven) dat ik verder buiten beschouwing laat.  

Bloomline / OmniwAve 

althans het systeem van Leo de Klerk: ‘de onhoorbare luidspreker’.  

AudioLife vertelt het volgende: 

In de periode tussen 1926 en 1932 ontwikkelde Philips het idee 
om een luidspreker te maken waarbij de konus van de luidspre-
ker is omgedraaid (dat waren electro magnetische luidsprekers, 
voorlopers van de magneto dynamische luidsprekers van tegen-
woordig!), dus in feite als een omgekeerde hoorn (??)  wordt 
gebouwd. Daarmee creëer je een stereobeeld (in 1932 ?) waarbij 
je overal kunt gaan zitten en het geluid vooral heel live klinkt. 
Geen sweetspot meer, maar meer een “sweet area” of, liever 
gezegd (zoals Bose ooit durfde te beweren, foei!) “stereo in uw 
hele kamer”. Met Omniwave kan het wél. Beter gezegd: het is 
het heel eenvoudig om 3D geluid (wat is dat?) te creëren, want 
de plaatsing van dit systeem is onafhankelijk van de luisterpo-
sitie. 

Natuurlijk heeft een dergelijke luidspreker ook nadelen. Met name het rendement van dit systeem is niet bijster 

hoog (??). Met 82 DB op 3.6 Ohm heb je een redelijk stevige versterker nodig (vanaf 200 Watt) tenzij je het geen 

bezwaar vindt minder luid te spelen.  

Nieuwe ideeën  

En toch kwamen er in de loop van de tijd andere ideeën en andere gedachten 
op tafel. Uiteindelijk heeft dat ertoe geleid dat de konus is gekeerd. Hogere 
efficiëntie en een ander klankbeeld. Luidsprekerontwerpers wisten natuurlijk 
allang dat dit mogelijk was. Zo bouwde het Amerikaanse Western Electric al 
heel vroeg hoogrendements luidsprekers op een manier zoals wij dat eigenlijk 
niet meer kennen (field coil based). G.I.P. Laboratory is daar een mooi voor-
beeld van, maar helaas ook meteen redelijk onbetaalbaar. Ondanks het gigan-
tische aantal fabrikanten (meer dan 25000 geregistreerde luidsprekermerken 
wereldwijd), zijn er gelukkig nog een heel klein aantal bouwers die wél weten 
hoe een fatsoenlijk geluidsbeeld kan worden gecreëerd. 

Bloomline Omniwave  

Even terug naar Omniwave. We hoorden dit systeem voor het eerst bij een 

violist van Filharmonie Zuid Nederland. We waren onder de indruk en spra-

ken kort daarna met Leo de Klerk, hij is de (her)ontwerper van bovenge-

noemde gedachte en gebruikt nu speciaal door Kef vervaardigde units (ik 

dacht dat Leo die zelf maakte van KEF-onderdelen...) om zijn systemen mee 

te bouwen. Die worden verkocht in een combinatie van vier speakers. Twee 



links en twee rechts. Eventueel kan een sub worden toegevoegd voor meer fundament.  

3D geluid  

Door gebruik te maken van vier in plaats van twee speakers creëer je in feite een 3D geluid waardoor je onafhanke-
lijk bent van de luisterpositie. Maar dat schept ook het waanzinnige gevoel van echtheid. Je zit écht in de studio of op 
het podium of in de zaal.  

Door gebruik te maken van 2 omni-directionele luidsprekers die onder een hoek van 90 graden verticaal worden 
opgesteld is de muzikaliteit fenomenaal, mits op de juiste wijze versterkt en afgeregeld.  

Daarnaast heb je geen kolos in huis. Het zijn kleine kokers die tegen de muur geschroefd kunnen worden en dus 
nauwelijks of niet opvallen in de ruimte. 

De beleving van Omniwave 

Akoestische muziek is zo mooi omdat het niet de eigenschappen heeft van een hoornvorm (???) maar heeft juist een 
afstralingsgedrag dat daaraan natuurlijkerwijze tegenovergesteld is. Geen toeter effect. Iemand die naar Omniwave 
luistert kan geen luidspreker meer lokaliseren. Dat komt door de vorm van de unit en het kleine formaat van de luid-
sprekers. Het is een bijzondere ervaring. Geen popmuziek op oorlogsniveau en bij gemis van het laagste octaaf kan 
zondermeer een sub worden aangesloten.  

Natuurlijk zijn er ook een paar nadelen. Het relatief lage rendement vraagt om een stevige versterker en een valse 
(??) opname valt direct door de mand, zelfs als deze op een andere systeem geweldig klinkt en vice versa. Het is 
maar waar je voorkeur naar uitgaat. (???)  

Bloomline zelf is overigens minder kritisch op gebruikte apparatuur. Wij vinden echter dat ook een Omniwave vraagt 
om een goede bron en versterker. Het gebruik van kamercorrectie met behulp van een meegeleverde doos (Oh?) 
van een niet nader te noemen fabrikant vonden wij verre van ideaal, maar dat terzijde.  

Er is heel wat aan te merken op dit verhaal () maar nu is enigszinds duidelijk waar OmniwAve over gaat. 
Ik heb het gehoord op de X-Fi 2016 en in de studio van Leo in ‘s-Gravendeel samen met Pieter en 
Gertjan om het een en ander eens nauwkeurig te beluisteren. Leo heeft echt iets bijzonders gemaakt en 
meent ook te kunnen uitleggen waarom het werkt zoals het werkt. Wij vinden het mooi klinken met veel 
ruimte in de weergave. Hoogte wordt goed weergegeven. De preciesie van de plaatsing laat echter te 
wensen over. Een precieze plaatsing en ruimtelijke weergave lijken elkaar uit te sluiten.  

Hoe maak je een eenvoudige rondstraler? 

Optie één 

Er wordt met de geplukte AD7066/W4 een constructie met de half-doorlatende plaat en een (vlakke) 
tweeter een midden/hoog systeem gemaakt. Door de tweeter verder naar voren of achteren te schuiven, 
kan de fase in het overnamegebied afgestemd worden. 

Optie twee 

Een AD8061/W4 conus wordt  omgekeerd op een 8066-frame gemonteerd (ongeveer zoals Leo de Klerk 
doet met KEF-frames).  

Daar boven wordt een dome tweeter 
gemonteerd. Dat kan op twee manieren: de 
dome wijst naar beneden en de verstrooing 
voor het rondstralen wordt door de omgekeer-
de conus van de 8061 verzorgd (‘akoestische 

lens’), of de tweeter wijst naar boven met daaronder een kegel om de (vlakke) onderkant van de tweeter 
‘weg te moffelen’. Met de neerwaards gerichte tweeter kan weer aan de fase in het overnamegebied 
gerommeld worden door hem in hoogte te verstellen. 

Optie drie 

Er wordt bv. met de KT100V van VISATON een constructie á la het eerder genoemde theelichtje ge-
maakt. 

Optie vier  

BRM: Balanced Mode Radiator, een kleine 
vlakke conus met bijzondere eigenschappen.  

’Unlike traditional pistonic or flat panel 
speakers, BMR® drivers combine vertical and 
horizontal dispersion using Horizontal 
Vibration Modes. This means BMRs® can 
deliver a much wider sound stage and a truly 
room-filling performance.’ 

 



Het Ontwerp  
 

Optie één: de quasie coaxiale lsp (rechts >>) 
Bij nadere beschouwing zal dit niet werken voor een rondstraler. Althans 
de tweeter zal naar voren moeten wijzen voor het beoogde effect. Het 
gezamenlijke signaal naar boven zal een rondstralend effect hebben. 
Voor een symmetrische rondstraler zit de tweeter toch in de weg maar 
misschien zijn er naar voren toe weinig zijlobben doordat de beelden 
van de beide speakers op elkaar vallen alsof het één luidspreker betreft. 
Hoe groot de vertikale openingshoek zal uitvallen moet domweg worden 
geprobeerd. 

Trouwens, waarom niet de tweeter zèlf onder 45º geplaatst ipv. de 
geperforeerde plaat? Er is dan geen sprake meer van een rondstraler, 
zeker niet naar boven, maar de middentoner wordt keurig op de tweeter 
afgebeeld.   
 

De crossover kunnen we 6 dB/octaaf maken. De beide speakers staan 
dan in fase. De volgende tabel geldt:                             

   Voor 12 dB/octaaf geldt: 

 

Voor 12 dB/octaaf zijn dit theoretische tabellen. Kijk 
in: ‘De Keuze van Dynamische Luidsprekers en 
Crossover-filters’ op deze site. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Optie twee: het ‘theelichtje’ 

Indertijd heeft Kopinga het zg. theelichtje bedacht. Een stukje pijp met daarop een 10 cm speakertje. 
Daarboven hing een kegel met een tophoek van 100º. In die kegel lag een dome tweeter recht omhoog te 
stralen of enigszinds naar voren gekanteld voor meer hoog. 

Wij maken hier gebruik van een 
KT100V en een FRS5X van beiden 
VISATON. We kunnen dan lager 
overnemen. De ‘woofer’ zetten we op 
een pijp ondanks de bafle step (Olson). 
Leo de Klerk doet dat ook met zijn 
OmniwAve.  

De kegel maken we van blik. De 
diameter van de kegel nemen we zo’n 
100 mm. De diameter van de KT100V 
is ~10 cm.  

De FRS 5 X is te hoog om geheel in de 
kegel te verdwijnen. De bovenkant 
sluiten we af met, eveneens, een 
kegel. Hiernaast is een schets gemaakt 
voor de afmetingen. (Het spul staat op 
z’n kant.)   

De onderste kegel is eenvoudig te 
berekenen. De straal van de uitslag 

moet dus ruim 65 mm zijn. Om de ‘tophoek’ T van 100º te krijgen, moet uit de cirkelvormige plaat een hap 
genomen worden van:  
360º – sin(50º) x 360º = 84º (volgens www.smitsengineering.nl Húh? Die is gekaapt!) zonder rekening te 
houden met een overlap voor het solderen.  

De bovenste ‘afgeplatte’ kegel komt uit een plaat met een straal van 58,5 mm. Het gat in het midden 
wordt de helft daarvan: straal = 29,3 mm (zie schets). Als de kegel gebogen is, wordt het gat 50 mm 
zodat de FRS5X er in past. De hap uit de uitslag wordt hier: 360º – sin(58º) x 360º = 55º zonder overlap.  

Voor het buigen is het misschien dienstig om de hoogte van de kegels te weten. De onderste kegel wordt: 
50 / tg 50º = 42 mm en de afgeknotte bovenkegel wordt: 50 / 2·tg 58º = 15,6 mm.  

Zo wordt het dan: 
 

De kegel is stevig gevuld met Dr Bailey’s Longhair. De resonantiefrequentie is van de ene 440 Hz, van de 
andere 500 Hz (beetje lijm gemorst).   

De pijp is gemaakt van 42 cm rioolpijp. De wanddikte van Ø110 mm PVC rioolpijp is slechts 3,5 mm. 
Door er een tweede in te schuiven, waar een spleet van zo’n 21 mm uit is gezaagd, met wat PVC-lijm 
krijgen we een dikwandige pijp (7 mm) van ruim 3 liter. De KT100V past er dan ook beter op. Die wordt er 
met PVC-lijm op gelijmd.  

De verzonken bodem is van 16 mm MDF. 
De f0 = 70/72 Hz. 
 

Samengesteld wordt het als de foto op de volgende pagina.  
 

De afstand tussen de tweeter en de woofer is hier wel erg groot en zal bijgesteld worden aan de hand  
van metingen.  
 

  



 

Crossover filter 

Het crossover filter wordt een 6 dB/octaaf filter. De FRS 5 X is zo’n 4 à 5 dB gevoeliger dan de KT 100 V,  
dus moet er een verzwakker voor de tweeter.  

 
De overnamefrequentie komt op zo’n 1,4 kHz.  
De verzwakking voor de tweeter is 4,7 dB. 

Luisteren 

Zonder eerst gemeten te hebben, kon ik het niet 
laten om even te luisteren. Dat viel niet mee. Het 
geluidsbeeld is ruimtelijk, zeker, maar er was geen 
sprake van plaatsing. Dat was te verwachten en 
herken ik ook van de Kopinga-theelichtjes van 
destijds.Uiteraard was er geen sweet spot, je kon de 
hele kamer door wandelen zonder dat de klank veel 
veranderde. Echter, die klank liet ook te wensen 
over: er zit geen body in stemmen. Er komt 
voldoende laag uit, maar ik denk dat het ‘hogere 
laag’ te zacht is. Dat zou wel eens kunnen doordat 
de ‘woofer’ op een pijp zit met de nodige baffle step 
problemen. De filters kunnen waarschijnlijk beter. 
We moeten dus eerst meten. 
 
 

 
 
 



Optie drie: de omgekeerde conus 

Een aantal foto’s zegt meer dan een verhaal, dus.... 

Het ‘oogsten’ van het magneetsysteem        Het verkeerde idee.... het ‘omkeren’ van het frame 
met  spreekspoel van een AD8066/W4 

Aanvankelijk had ik het idee om het frame ook om te 
draaien maar dat was niet goed! De centreerring (om de 
spreekspoel) en de rubber rolrand van de conus liggen 
dan practisch in één vlak waardoor de driedemensionale 
centrering teloor gaat. Beide centreringen werken 
uitsluitend radiaal waardoor de top van de conus dan vrij 
kan kantelen waardoor de spreekspoel schuin in de 
luchtspleet van de magneet kan gaan lopen. 

Alles wordt eenvoudiger wanneer we de conus domweg 
omgekeerd op het bestaande frame monteren. De verbin-
dingspijp tussen de spreekspoel en de top van de conus 
wordt in ieder geval lang wat de frequentiekarakteristiek 
en het rendement nadelig zal beïnvloeden.       

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conus gedemonteerd uit een AD8061/W4        Conus voorbereid op montage 

De butylrubber rand van de conus wordt voorzichtig losgescheurd uit het frame van een AD8061/W4. 
Butylrubber hecht niet zo sterk aan de lijm (van destijds) en is zonder schade met de blote hand los te 
maken. 

Met een dun mesje kan vervolgens de centreerring worden doorgesneden. De electrische aansluitingen 
worden verwijderd. Denk er om dat er geen knikken in de conus komen!  

Voordat de conus omgekeerd wordt gemonteerd, wordt diens spreekspoel voor het grootste deel 
weggeslepen.  

De conus moet zo licht mogelijk worden ivm. de frequentiekarakteristiek en het rendement.  

De spreekspoel in de magneet wordt ‘mechanisch doorverbonden’ met het restje van de spreekspoel in 
de conus dmv. een koker. Die moet ook zo licht mogelijk worden.  

Van een op straat gevonden Red Bull-blikje wordt de buitenwand gebruikt om de kokers te maken.  

Een bierblikje is van 0,2 mm staal, en het Red Bull- (of SPAM-) blikje van 0,25 mm dik aluminium 
gemaakt (in zoverre ik dat met de schuifmaat kan schatten). Afgezien dat aluminium gemakkelijker te 
bewerken is, is staal onbruikbaar omdat het de magneet ingetrokken wordt.  

De aluminium spreekspoelkoker is radiaal onderbroken zodat hij geen kortsluitwikkeling vormt! De koker, 
die daar ingelijmd wordt, moet dus geïsoleerd zijn van de spreekspoel. Ik deed dat met een stukje matte 



cellotape (die vroeger op calque papier geplakt werd). De lijm daarop is lichtbestendig en blijft langdurig 
zijn kleefkracht behouden. Op de matte cellotape kun je lijmen met 3-seconden- en 2-componentenlijm.  
 

Hierboven is te zien hoe het uiteindelijk wordt. 

Behuizing 

De luidspreker zal in een behuizing moeten. De luidsprekers worden, om te beginnen, op de MFB-kasten 
getest. Die zijn 280 mm breed en 310 mm diep. De inbouwdiepte van de luidspreker is 78 mm (zeg 80) 
en ‘het gat’ 180 mm. Het grbruikte materiaal is 18 mm Okoumé multplex.  

Links staat het zijaanzicht. Van voren is 
geen kopse kant te zien. Van de zijkant 
alleen die van de frontplaat. 

Het zaaglijstje per luidspreker wordt 
dan: 

bodem:  292·244 mm 
bovenkant :  262·244 mm 
voorkant:  116·280 mm 
zijkanten:      2x 262·116 mm 
achterkant:    80·244 mm 
 
 
 
 

De inhoud wordt grofweg: 80 x 244 x 244 mm
3
 = 4,8 liter.    Als domweg de bodem en het deksel op de 

wanden geplaatst worden, wordt het lijstje: 

bodem: 280 x 310, bovenkant: 280 x 280, 
voorkant/achterkant: 280 x 80, zijkanten: 244 
x 80. De schroeven zijn dan alleen van boven 
en van onderen te zien. Bovendien kan de 
bovenkant vervangen worden voor andere 
proefjes als die niet vastgelijmd is. 

Zo komt het er dan uit te zien. 
De resonantiefrequentie komt op 150 Hz.  
De kast wordt gevuld met OASIS (schuim om 
bloemen in te steken) langs de ran-den. F0 
daalt dan nog wat en is veel minder pregnant.  

Om over te nemen bij 400 Hz naar de MFB-
systemen is bij 4 Ω: 68 µF en 2,2 mH nodig.  

 
 
 

Eerste luisterproeven 

Zonder te meten of de overname naar de MFB klopt, toch maar eens geluisterd naar dit systeem. 
Daarvoor maakte ik gebruik van ‘The Audiophile Sound of MDG’, SACD MDG 906 1800-6 track 2 en 3. 
Track 2 is een ruimtelijke opname van Elisabeth Leonskaja, piano, met een Chopin sonate. Track 3 is het 
blazersensemble Wolfgang Bauer. De CD werd afgedraaid op mijn sterk gemodificeerde CD624 CD-
speler. De versterker is de SSA120. 

Het eerste wat opviel is dat het rendement niet zo veel heeft ingeboet door de verlenging, en dus de 
vergroting van de bewegende massa, van de spreekspoel. Ook de frequentiekarakteristiek viel me niet 
tegen. Die zal bij 5 kHz wel gaan vallen, maar dat zien we later bij de metingen wel.  



a. de conusen naar mij gericht (bovenop de MFB-kasten): de plaatsing van de instrumenten is goed 
echter lang niet zo scherp als met de circulaire cardioïde array (zie artikel 38) door een te kort 
aan hoge tonen. De galm is vergelijkbaar. 

b. de beide conussen naar elkaar gericht (zoals de onderste speakers bij OmniwAve). De 
ruimtelijkheid neemt toe en de plaatsing wordt vager. 

c. de beide conussen naar boven gericht: de ruimtelijkheid neemt nog meer toe en de plaatsing is 
weg.  

De volgende proef is met de beide circulaire cardioïde arrays met de zeer scherpe plaatsing en de rond-
stralers (zonder wisselfilter) anderhalve meter er achter op de grond vlak tegen de achterwand, in de 
schaduw van de beide boxen, met:  

a. hetzelfde signaal als op de arrays: ze spelen dan luid mee. Dat is niet altijd wenselijk. De 
klank van de rondstralers is (tot nog toe) te slecht. Misschien geeft een wisselfilter uitkomst. 
De galm neemt duidelijk toe. 

b. het verschilsignaal van de beide kanalen: dit is al een oude truc. Het niveau hangt nu 
natuurlijk sterk af van de opname. Als bv. een piano precies in het midden is geprojecteerd, 
zal alleen het voor beide kanalen verschillende galmsignaal worden weergegeven. De 
luisterpositie wordt nog minder belangrijk, vooral buiten het directe stralingsveld van de 
arrays. Soms wordt de plaatsing iets vager wat geen bezwaar hoeft te zijn.  

 

Anderhalve meter is slechts 1,5/340 = 4,5 ms vertraagd. Om van het Haas-effect te profiteren, moet de 
vertraging >40 ms zijn. Dat is 0,34x40 = 13,6 m. Dat past niet in mijn kamer! Er zal niet anders op zitten 
dan een digitale vertragingsunit te maken.  

The “precedence effect” was described and named in 1949 by Wallach et al. They showed that when two identical 
sounds are presented in close succession they will be heard as a single fused sound. In their experiments, fusion 
occurred when the lag between the two sounds was in the range 1 to 5 ms for clicks, and up to 40 ms for more 
complex sounds such as speech or piano music. When the lag was longer, the second sound was heard as an echo. 
(De Sony Digital Audio Recorder PCM-7010 heeft een latency van 135 ms). 

Additionally, Wallach et al. demonstrated that when successive sounds coming from sources at different locations 
were heard as fused, the apparent location of the perceived sound was dominated by the location of the sound that 
reached the ears first (i.e. the first-arriving wave front). The second-arriving sound had only a very small (albeit 
measurable) effect on the perceived location of the fused sound. They designated this phenomenon as the 
precedence effect, and noted that it explains why sound localization is possible in the typical situation where sounds 
reverberate from walls, furniture and the like, thus providing multiple, successive stimuli. They also noted that the 
precedence effect is an important factor in the perception of stereophonic sound. 

Let wel: Ik heb nog geen pogingen gedaan in de richting van Bloomline / OmniwAve. 

Optie vier: Balanced Mode Radiator (BMR) 

In het document: https://www.by-rutgers.nl/PDFiles/BMR1%20wp_ovator_bmr.pdf is uiteengezet wat 
BMR is en wat het oplevert. Ik heb zo’n donkerbruin vermoeden dat dit type speaker ook in de 
OmniwAve-opstelling zal werken. Daarom besteed ik er veel aandacht aan in het document:  

‘Hoe gaat het met een BMR (Balanced Mode Radiators)?’   

Voor directe benadering: 

https://www.by-rutgers.nl/PDFiles/LSP/LSP%20BMR%20in%20afgeronde%20kast.pdf 

 

Conclusie  
 

Na de uitgebreide experimenten met BMRs van Cambridge Audio (de MINX MIN 12) is alle verder ge-
zoek vergeefse moeite! Waarom niet elke gerespecteerde speakerbouwer met BMRs werkt, is mij een 
raadsel. Kennelijk is dat een conservatieve wereld. De MTM-opstelling is ook zoiets wat niet weg te 
branden is... maar dat is een ander verhaal. 
 
6-6-2017 
 

In “OmniwAve met BMRs” zal blijken dat de beste rondstraler te maken is met twee BMRs op twee 
jampotjes die met de bodems aan elkaar zitten ........!! 
 

12-11-2017 

 

In ‘’2 BMRs in een Baffle’’ zal blijken dat de twee jampotjes overtroffen worden..!! 

 

 

 



Na de XFi in september 2018  
 

Op de XFi is nooit zo veel goeds te horen, maar dit keer waren er twee systemen die mijn aandacht 
trokken: de ‘LEGEND Precision Sound Reproducers’ van John Watkinson en twee boxen met speakers 
die omgekeerde ‘floating conussen’ hadden met een tweeter er boven: 
https://www.ilumnia.be/maindesign Ik kom daar zo op terug. 
 
LEGEND Precision Sound Reproducers 
 

Dit is een relatief kleine vloerstaander (75 x 26,5 x 
26,5 cm) die een zeer ruimtelijk beeld geeft met een 
fantoom afbeelding volledig los van de speakers (à la 
Bloomline). Het kan ook oerend hard (105 dB).  
De opbouw kunnen we een beetje in het plaatje 
hieronder zien: een Manger Sound Transducer (zie 
‘BMR in afgeronde kast’ onder het kopje: Verder 
Onderzoek) in het bovenste compartiment, daaronder 
de kegel (100º vermoed ik), onder de kegel een kleine 
‘woofer’ voor het middengebied (zijn montagevlak 
vormt met de vlakke onderkant van de kegel een 
‘waveguide’ volgens Watkinson). De rest er onder is 
voor twee 8’’ woofers en 200 watt aan versterking: drie 
versterkers met cross over filters.  
Twee boxen kosten samen € 36.000,-  ...!! 

John Watkinson met zijn creatie. 
 

Ik was onder de indruk, zeker! 
Hoe het precies met de plaatsing van de instrumenten is, weet ik natuurlijk niet precies. Bij de demo op 
de XFi kreeg ik de indruk dat het fantoombeeld vrij hoog zat. Of het hele spectrum van dezelfde plaats 
komt, kon ik daar niet beoordelen mede door de keuze van de bronnen. Juist dàt is een van de sterke 
punten mijn ‘2 BMRs in een Baffle’.  
 

Watkinson geeft nogal op over de research die hij verricht heeft aan het menselijk gehoor.... Dat laten we 
maar voor wat het is. Onder de technische performance noemt hij oa.: Transient distorsion free, High 
precision in the time domain, Phase linear over the entire range, en 360 degree fully omnidirectional, etc. 
Dat zal allemaal best. Met ‘2 BMRs in a Baffle’ heb je dat ook, dus...  
 

De ‘Ilumnia Magister’ speaker 
 

De grap van deze (woofer) luidspreker is dat hij een electro-magnetische ophanging heeft. Dwz dat de 
beide centreerringen (om de conus en om de spreekspoel) weggelaten zijn en zijn vervangen door een 
spoel op de (verlengde) spreekspoel die met dc gestuurd wordt om de ‘vering’ te maken. 

Hoe je een .fig-file kunt laten bewegen in een document weet ik even niet.  

 



Waarom deze omgekeerde conus niet als een ‘bending 
wave resonator’ zou werken, is mij niet duidelijk, De 
ontwerper (Nuyts) die ik er over aansprak wist duidelijk 
niet waar ik het over had... 
 

Het ding zit in de box links.  
Het klonk goed in zoverre je dat op zo’n XFi kunt beoor-
delen. Er was nauwelijks sprake ven een sweet spot en 
het fantoombeeld was goed geplaatst. Het spul kost  
€ 20,000.- per paar.  
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