
Concepten van de dipool-luidspreker

‘Pasithea’ en de aansturing ervan

Gezamenlijke ontwikkeling van

“Temporal Coherence”

en

“Hepta Design Audio”



Doel van Pasithea-ontwerp

• Muziekweergave van hoge kwaliteit in huiskamer



Aandachtspunten

• Afstraalgedrag

• Tijdgedrag (hoog, midden, laag, combinatie)

• Stereobeeld (diepte, “los” van luidsprekers)

• Detaillering

• Interactie met versterker



Afstraalgedrag

• Afstraalgedrag is van belang vanwege de verhouding 

tussen ‘direct’ en ‘indirect’ geluid

• In een ‘normale’ huiskamer is op ca. 1 meter afstand 

van de luidspreker het ‘indirecte’ geluid even sterk als 

het ‘directe’ geluid; verder weg overheerst het 

‘indirecte’ geluid

• Rondstralers hebben ideale verhouding tussen ‘direct’ 

en ‘indirect’ geluid



Afstraalgedrag

Rondstraler is het beste



Afstraalgedrag

Rondstralers, zoals de Diamanten en Pyramides, hebben 

het beste afstraalgedrag, maar zijn vrij kostbaar



Doel van Pasithea-ontwerp

• Muziekweergave van hoge kwaliteit in huiskamer

• Goedkoper dan Diamant / Pyramide



Afstraalgedrag

Bij een ‘normale’ luidspreker is het ‘indirecte’ geluid 

frequentie-afhankelijk en’donkerder’ dan ‘directe’



Doel van Pasithea-ontwerp

• Muziekweergave van hoge kwaliteit in huiskamer

• Goedkoper dan Diamant / Pyramide

• Zoveel mogelijk de positieve punten van de 

rondstralende systemen overnemen



Afstraalgedrag

Indirecte geluid van een dipool heeft evenwichtiger 

klankbalans



Doel van Pasithea-ontwerp

• Muziekweergave van hoge kwaliteit in huiskamer

• Goedkoper dan Diamant / Pyramide

• Zoveel mogelijk de positieve punten van de 

rondstralende systemen overnemen

• Passief / semi-actief ombouw eenvoudig mogelijk

• Geen “aanpassen” aan “smaak”, systeem mag geen

eigen bijdrage leveren (zijn meestal artefacten)



Correct gedrag in de tijd

• Het tijdgedrag van een luidspreker is erg belangrijk 

voor een natuurgetrouwe weergave: we horen in de 

tijd, niet in frequenties (wijdverbreid misverstand)

• Hoge eisen aan de eigenschappen van de units

• Geen “verkeerde” zuinigheid: kies de meest 

geschikte units

• Consequenties voor (passieve) scheidingsfilter

• Strijdig met “scherpe” filtering



Wet van behoud van ellende

• Dipolen hebben probleem met “akoestische 

kortsluiting”

• Daardoor beperkte laagweergave



Akoestische kortsluiting



Akoestische kortsluiting



Wet van behoud van ellende

• Dipolen hebben probleem met “akoestische

kortsluiting”

• Daardoor beperkte laagweergave

• Met elektronische correctie bestaat risico van grote

luidsprekeruitslagen omdat er geen ‘tegendruk’ bij

lage frequenties wordt opgewekt

• Combineren met ‘traditionele’ baskast



Afmetingen paneel

• Tussen twee vuren: enerzijds zo groot mogelijk 

i.v.m. akoestische kortsluiting, anderzijds zo klein 

mogelijk

• Compromis: vergelijkbaar houden met elektrostaten 

en magneplanars

• Combineren met baskast (maar afstraalgedrag?)

• Vierkant is meest effectief

• Maat bepaald door kantelfrequentie laag / midden

• Vooruitstralende tweeter op oorhoogte



Afmetingen baskast

• Horizontale positionering woofer en piramide 

erboven om rondstralen te realiseren



Piramide boven woofer



Afmetingen baskast

• Horizontale positionering woofer en piramide

erboven om rondstralen te realiseren

• Akoestische box, dus volume bepalend

• Zelfde volume als Hepta Sublimis Orator (per 

woofer) zodat dezelfde correctie kan worden

toegepast (beide punten worden later toegelicht)

• Breedte hetzelfde als paneel

• Diepte voldoende om woofer in onder te brengen

• Hoogte volgt dan uit gewenste volume



Woofer keuze

• Stijve aluminium conus

• Geeft geen blijk van opbreken van de conus

• Spreekspoel heeft 4 lagen

• Faseplug houdt spreekspoel langer in het magnetische 

veld

• Door open verbinding geen compressie tussen stofkap 

en pool-plaat

• Goede ervaringen in topmodel van Hepta



Woofer keuze



Frequentiekarakteristiek woofer



Middentoner keuze

• Lange slag luidspreker met grote uitslag mogelijk 

(handig voor dipolen omdat er geen kast is die uitslag 

beperkt)

• Stijve aluminium conus met soepele rolrand

• Lichtgewicht Alu-spreekspoel, koper bekleed

• Goede impulsweergave

• Goede ervaringen in meerdere modellen van Hepta



Middentoner keuze



Frequentiekarakteristiek middentoner



Tweeter keuze

• Groot frequentiebereik (500 Hz tot > 30 kHz)

• Zeer goede impulsweergave (tijdresponsie, een van de 

beste, ook belangrijk voor detaillering en stereobeeld)



Impulsgedrag gekozen tweeter (G. Hill)



Impulsgedrag alternatieve tweeter (G. Hill)



Tweeter keuze

• Groot frequentiebereik (500 Hz tot > 30 kHz)

• Zeer goede impulsweergave (tijdresponsie, een van de 

beste, ook belangrijk voor detaillering en stereobeeld)

• Kwam als beste uit de gehoormatige test voor de AES 

Workshop in Berlijn (conventie 2017)

• Erg goede ervaringen in Diamant, Pyramide en 

meerdere modellen van Hepta (o.a. Sublimis Orator)



Tweeter keuze



Frequentiekarakteristiek tweeter



Afstraalgedrag

• Maar gekozen tweeter is dicht aan achterzijde 

• Oplossing: gebruik er twee per unit

• Heeft tevens voordeel van impedantie (serie)



Opbouw prototype (constructie Hepta)



Optimale interactie

• Luidspreker en eindversterker interageren

• Interactie wordt geoptimaliseerd met vlakke (Ω-se) 

impedantiekarakteristiek: spanning en stroom 

blijven zoveel mogelijk in fase; geen terugvoer meer 

van vermogen van luidspreker naar versterker



Vlakke impedantiekarakteristiek



Tegenstrijdige eisen door faseverschuiving
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Achtergrond van impedantiecompensatie



Optimale interactie

• Luidspreker en eindversterker interageren

• Interactie wordt geoptimaliseerd met vlakke (Ω-se) 

impedantiekarakteristiek: spanning en stroom

blijven zoveel mogelijk in fase; geen terugvoer meer

van vermogen van luidspreker naar versterker

• Kleuring door impedantievariaties bij bijv. 

buizenversterkers worden zo sterk verminderd



(Passief) scheidingsfilter

Bij ontwerp (passief) filter moet rekening gehouden 

worden met

- acoustische kortsluiting van paneel

- impedantie luidspreker units (in behuizing!)

- tijdgedrag

- dempingsfactor (veel minder kritisch met

impedantiecompensatie (IC))

- rendement van de verschillende units

- passieve verzwakking is veel beter na IC omdat

units dan Ohms zijn



Impedantiekarakteristiek: resultaat



Laagcorrectie

Basreflex komt wel diep met “continue” tonen, maar 

heeft een beroerd tijdgedrag (diplomatiek gezegd, zie 

de meting door Mike Turner)



Citaat René van Es over Estelon YB

Music Emotion december 2018:

“Een track als Wholly Earth is op menig systeem niet 

te pruimen vanwege het aanwezige laag, de YB gaat 

diep, heel diep, maar beheerst en nog steeds vol 

kracht. Hadden meer fabrikanten maar de moed om 

een reflexpoort achterwege te laten. De weergave gaat 

in menig huiskamer dan veel egaler klinken.”



Laagcorrectie

• Resonanties om een “vlakke” frequentie-

karakteristiek te verkrijgen zouden verboden moeten 

worden

• Acoustische box heeft wel goed tijdgedrag, maar 

komt minder diep

• Oplossing: elektronische correctie spaart kool en 

geit



Laagcorrectie



Ompluggen  passief / semi-actief



Conclusies Pasithea

• Het afstraalgedrag van een luidspreker is erg belangrijk voor 

de totale klankbalans en het stereobeeld

• Door toepassen van twee tweeters per kanaal is ook dipool-

gedrag in het hoog gerealiseerd

• Rondstralen van lage tonen bereikt door horizontale 

plaatsing en door piramide boven de woofer te plaatsen

• Het tijdgedrag van een luidspreker is erg belangrijk voor 

een natuurgetrouwe weergave: we horen in de tijd, niet in 

frequenties



Conclusies Pasithea

• Beter tijdgedrag verkregen door keuze tweeter, midden- en 

lage tonen luidsprekers en elektronische laag-correctie i.p.v. 

bas-reflex (ge-(liever: mis)bruik van resonanties om 

frequentie-karakteristieken “recht” te trekken zou moeten 

worden verboden)

• Correct tijdgedrag vereist ‘slappe’ filtering, maar is 

mogelijk met geschikte keuze van de units

• Paneelafmetingen blijft keuze uit twee soorten ellende

• Relatief eenvoudige ombouw naar semi-actief



?

www.hepta.nl

www.temporalcoherence.nl


