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Stuurversterker

• Keuze uit 6 ingangen middels relais
• Volume- en balansregeling middels relais en weerstanden 

(geen vervormende IC’s in de signaalweg)
• Afstandsbediening
• Scheiding analoge en digitale gedeelten
• Vervormingen gehoormatig zo laag mogelijk (kom ik 

uitgebreider op terug) --> computermodellering
• Aansturing van interlinks van enige meters lengte
• Aansturing van hoofdtelefoonversterker
• Uitgangen voor recorder en door gebruiker te specificeren
• Ontwerp en programmering digitale gedeelte door

Ron Eijling





Doelstellingen

• Huiskamersysteem
• Aparte, bijzondere vormgeving
• Elektronica geïntegreerd in systemen (hoge WAF)
• Holistische benadering: optimaliseer geheel
• Geen “sweet spot”, zelfde klankbeeld overal in de 

luisterruimte
• Correct tijdgedrag (impulsgedrag), ook in laag
• Vervormingen gehoormatig zo laag mogelijk
• Beperkte terug- en tegenkoppeling
• Hoge kwaliteit afwerking, keuzevrijheid voor klant



Doelstellingen: keuzes

• “Diamant” en “Pyramide” vormen
• Rondstraal (360o) systeem
• Alleen interlinks en netvoeding naar luidsprekers
• Actief 3-weg systeem
• “Slappe” filters
• Correctie van luidspreker in behuizing
• Andere wijze van vervormingsonderdrukking
• Impedantiecompensatie van luidsprekerunits in behuizing



Rondstralen, waarom?

• Ideale weergever is “zuchtende bol” (= 4π afstraling)
• Rondom afstraling in horizontale vlak op oorhoogte beter

(= 2π afstraling) dan direct stralende luidsprekers
• Daardoor geen “sweet spot” en/of “sleutelgateffect”
• Klank is hetzelfde in hele luisterruimte
• Indirecte geluid heeft dezelfde (spectrale) samenstelling 

als directe geluid
• Daardoor neutraler, natuurlijker klankbeeld
• Overname tussen midden en hoog heel gemakkelijk door 

korte afstand van “spiegelbeelden”
• Stereo-effect is anders, hangt “los” van luidsprekers



Reflectie 
van 
tweeter

Reflectie 
van 
squawker



Actief vs. passief

• Passief: rendement = “nivelleren naar beneden”
• Minder controle van versterker over de luidsprekerunits omdat 

er altijd “iets” tussen de units en de versterker zit. Op de 
volgende slide een voorbeeld van een “iets”….. 



r

Voorbeeld van passief wisselfilter. Foto 
van internet gehaald. Geen TC product!



Actief vs. passief

• Passief: rendement = “nivelleren naar beneden”
• Minder controle van versterker over de luidsprekerunits omdat 

er altijd “iets” tussen de units en de versterker zit
• Lastige interactie filter met impedanties van de units



Actief vs. passief

In de volgende slide zien we twee grafieken.  In blauw de gewenste 
filterkarakteristiek zoals deze zou worden verkregen met een 
zuiver Ohmse impedantie van 8 Ohm. In paars de karakteristiek 
zoals deze wordt verkregen met een meer realistische impedantie 
van een luidsprekerunit. Let op de schaal: 5 dB/div!





Actief vs. passief

• Aanpassing rendement d.m.v. weerstanden
• Kan alleen goed gaan als alle units 

impedantiegecompenseerd zijn! Zich dus als zuivere 
weerstanden zouden gedragen.

• Bijv. als we 3 dB moeten verzwakken aan een “8 Ohm” 
unit kan dat door een weerstand van 2,34 Ohm in serie en 
19,4 Ohm parallel aan de unit (dan blijft impedantie 8 
Ohm).

• Maar als de impedantie varieert tussen 6 en 30 Ohm 
(volkomen normaal) geeft dat al 2 dB variatie

• Serieweerstand reduceert dempingsfactor sterk!
• Daardoor wordt ook het tijdgedrag negatief

beïnvloed



Actief vs. passief

• Versterkers worden breedbandig gebruikt
• Vervormingsproducten gaan via passieve filter naar midden- en 

hoogunits
• Amplitude- vs. Vermogensoptelling  --> 

groter piekvermogen nodig
4 W laag  + 4 W midden + 1 W hoog = ?? W
= 25 W in de piek als de amplitudes in fase zijn

(zie ook Elektor audio special nr. 5)



Actief vs. passief

• Actief: iedere unit heeft zijn eigen versterker --> maximale 
controle, minimale vermogens verliezen

• Filtering kan geoptimaliseerd worden voor de units (in hun 
behuizingen) en hun tijdgedrag

• Versterkers worden smalbandiger gebruikt --> minder 
narigheid

• Narigheid kan niet worden doorgegeven aan andere units want 
er is geen elektrische koppeling

• Minder vermogen nodig door vermindering amplitude vs. 
vermogensoptelling

• Vermogen kan worden gebruikt voor luidsprekercorrectie
• Actief kun je hobbels overwinnen die passief niet

genomen kunnen worden!



Gemaakte keuzes

Ieder audio systeem is een compromis!

•Keuze tussen 2, 3 of 4-weg systeem. Met 2-weg moeten de units 
veel tegelijkertijd doen, 4-weg is heel moeilijk tijd-correct te 
krijgen door complexe filtering en looptijdverschillen -->
3-weg systeem is beste compromis (vinden wij)
•Iedere unit krijgt zijn eigen “akoestische box” (compartiment)
•Akoestische box is tijd-correct te krijgen, open behuizing niet
•Luidsprekerunit in akoestische box is hoogdoorlaatfilter, maar met 
bekende eigenschappen --> correctie mogelijk



Gemaakte keuzes voor filters

• Causale filters en tijdcorrect gedrag
• “Slappe” filters zijn dan enige optie
• 2e orde laagdoorlaat voor woofer
• 2e orde hoogdoorlaat voor tweeter
• 1e orde hoog- en laagdoorlaat + correctie voor squawker
• Voor details: RE publicatie uit 1979 op website



Gemaakte keuzes voor filters

Op de volgende slide is het blokschema van het filter te zien: de 
som van de uitgangssignalen van de twee meest linkse blokken is 
gelijk aan het ingangssignaal, de som van de uitgangssignalen van 
de twee meest rechtse blokken is gelijk aan het uitgangssignaal van 
het blok linksonder. Op deze wijze is de som van de drie signalen 
naar de luidsprekers gelijk aan het ingangssignaal.





Gemaakte keuzes voor filters

Op de volgende slide zijn de uitgangssignalen van de twee meest 
linkse blokken van de vorige slide te zien. Het bovenste signaal is 
het uitgangssignaal van het bovenste blok, de middelste signaal dat 
van het blok daaronder. Het onderste signaal is de som van beide 
en identiek aan het ingangssignaal.

Merk op dat de filters causaal zijn: er komt geen uitgangssignaal 
uit voordat er signaal ingaat, zoals bij digitale filters mogelijk is. Alle 
verbreding in tijddomein (een direct gevolg van de Fourier theorie) 
treedt op aan het einde van het signaal en is door het normaliter 
wegsterven van geluiden niet merkbaar.
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Gemaakte keuzes voor filters

Op de volgende slide is het volledige blokschema van het filter met 
de correcties voor de luidsprekers in hun behuizing getekend. De 
fasesplitser (genereert een fase- en een tegenfasesignaal) is 
noodzakelijk voor het gebruik van twee eindtrappen voor het laag 
in een brug-configuratie (waardoor er meer vermogen beschikbaar 
is ter compensatie van het afnemende rendement bij de laagste 
frequenties).





Waarom correctie luidsprekers?

• Luidspreker in behuizing is een filter
• Beïnvloedt amplitude èn fase
• Zonder correctie geen correct tijdgedrag



Waarom correctie luidsprekers?

Op de volgende slides staat de responsie van een bas-reflex 
systeem op een gesimuleerde paukenslag  (eerste slide) en de 
responsie van een gecorrigeerde akoestische box op hetzelfde 
signaal (tweede slide). Merk op dat de bas-reflex tijd nodig heeft 
om op sterkte te komen en bijna in tegenfase reageert.
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Waarom correctie luidsprekers?

• Luidspreker in behuizing is een filter
• Beïnvloedt amplitude èn fase
• Zonder correctie geen correct tijdgedrag
• Uitbreiding frequentieresponsie
• Verminderde rendement blijft, uiteraard
• Kost extra vermogen, geen probleem anno 2014
• Zeker in actief systeem geen bezwaar



Vervormingen en vervormingen zijn veel

• Vervormingen (niet-lineaire) zijn veel complexer dan velen 
denken en kunnen niet in een enkel getalletje “gevangen” 
worden

• Voorbeeld: cijfermatig zijn luidsprekervervormingen veel hoger 
dan die van halfgeleiderversterkers. Toch zijn die van 
versterkers probleemloos hoorbaar met deze luidsprekers

• Bij het ontwerp van de elektronica moet je dus rekening 
houden met ons gehoor en de optimalisatie daarop baseren

• Zo is bijv. de spectrale verdeling van vervormingsproducten 
belangrijk vanwege de maskering door ons gehoor en de 
harmonischen van instrumenten



Vervormingen en vervormingen zijn veel

De spectrale verdeling van de vervormingsproducten kan sterk 
verschillen tussen schakelingen, luidsprekers en filters. In de 
volgende twee slides worden twee sterk verschillende spectrale 
verdelingen getoond. In de eerste slide zien we een laag niveau 
van de vervormingsproducten (t.o.v. de toon van 1 kHz die deze 
opwekt) , maar wel tot hoge frequenties doorloopt zonder veel af 
te nemen. In de tweede slide zien we vervormingsproducten die 
dicht bij de 1 kHz toon sterker zijn, maar snel met toenemende 
frequentie in sterkte afnemen. De vraag is nu welke vervorming 
voor ons gehoor het minst storend is.







Vervormingen en vervormingen zijn veel

In de volgende slide (van het internet gehaald) wordt de maskering 
door ons gehoor getoond. De rode lijn geeft de maskerende toon 
aan, de curves de maskering bij verschillende sterktes van de 
maskerende toon. Hieruit blijkt dat harmonischen, dicht bij de 
maskerende toon, veel sterker worden gemaskeerd dan die verder 
weg liggen. Daarom is de vervorming van de tweede slide, hoewel 
hoger, minder storend dan die van de eerste slide.





Vervormingen en vervormingen zijn veel

• Tegen- of terugkoppeling is geen “Haarlemmerolie”, maar kan 
helpen om “punten-op-de-i” te zetten.

• De terugkoppelfactor kan niet naar believen worden 
opgevoerd i.v.m. stabiliteit en/of bandbreedte

• Terugkoppelfactor definiëren we als de verhouding tussen de 
open-lus versterking en de gesloten-lus versterking

• Kan als getal of in dB’s worden uitgedrukt.



Beperkingen aan terugkoppelfactor

• Om teruggekoppelde systeem stabiel te houden moet je (bij 
voorkeur) een helling van -6 dB/oct hanteren

• Daardoor zijn bandbreedte en terugkoppelfactor gekoppeld:
Bandbreedte * Terugkoppelfactor = Constant

• Gesloten lus bandbreedte wil je niet te groot hebben 
(problemen met radiosignalen van lange- en middengolf-
zenders)

• Terugkoppelfactor bij 20 kHz =
Gesloten lus bandbreedte / 20 kHz ≈ 10 = 20 dB

• Het liefst wil je de terugkoppelfactor constant houden over 
hele audiogebied (verdeling harmonischen en
intermodulatieproducten)



Beperkingen aan terugkoppelfactor

Op de volgende slide staan drie grafieken. De onderste lijn geeft de 
versterking van de gesloten lus versterker, de middelste lijn die van 
de open lus versterker met een terugkoppelfactor van 20 dB, de 
bovenste van een open lus versterker met een terugkoppelfactor 
van 40 dB. Merk op dat met een terugkoppelfactor van 20 dB een 
constante terugkoppeling over het hele audiogebied gerealiseerd 
wordt. Bij een terugkoppelfactor van 40 dB vermindert de  
terugkoppeling vanaf 2 kHz. Dit werkt een ongewenste distributie 
van de vervormingsproducten in de hand.





Beperkingen aan terugkoppelfactor

• Terugkoppeling niet zover opvoeren dat versterker 
hoofdzakelijk foutsignalen zit te verwerken

• Theorie van terugkoppeling gaat uit van òf, òf, òf, maar in 
werkelijkheid heb je én, én, én!

• Terugkoppeling kan tot hele goede resultaten leiden als je 
maar weet wat je doet

• Helaas wordt er nogal eens gezondigd door ontwerpers en dan 
krijgt terugkoppeling de schuld

• Voor hoge kwaliteit versterkers is terug- en/of tegenkoppeling 
onontbeerlijk

• Als je de ontwerpen goed analyseert vind je bijna
altijd terug- en/of tegenkoppeling, ook in de zg.
“niet tegengekoppelde” versterkers



Vervormingen anders aanpakken

• Spoor de oorzaken van de vervormingen op en pak het 
probleem bij de wortel aan

• Modelberekeningen kunnen zeer behulpzaam zijn om 
schakelingen te ontwikkelen en de vervormingen te 
kwantificeren en de gewenste eigenschappen te geven

• Hebben we dan ook bij de vleet gedaan om nieuwe concepten 
te ontwikkelen

• Schakelingen zijn geheel discreet opgebouwd naar eigen 
ontwerp (gebruiken geen analoge IC’s in onze producten)



Vervormingen anders aanpakken

• Vervormingsproducten moeten, spectraal genomen, snel 
afnemen met harmonische frequentie

• Vgl. buizenversterkers en luidsprekers
• Voorbeeld: Impedantiecompensatie van luidsprekers maken 

belasting van de eindversterkers idealer



Waarom impedantiecompensatie?

• Luidsprekerimpedantie is (letterlijk en figuurlijk) complexe 
functie van de frequentie

In de volgende slide wordt de gemeten impedantie van een 
tweeweg luidsprekersysteem gepresenteerd. De dubbele piek 
bij lage frequenties zijn de poort- en wooferresonanties van het 
basreflex systeem, het oplopen bij de middenfrequenties  
wordt veroorzaakt door de spoelinductie van de spreekspoel 
van de woofer, het dalen na de piek bij 3 kHz is het restant van 
de tweeter resonantie en het oplopen bij de hoogste 
frequenties is de spoelinductie van de tweeter. Merk op dat de 
impedantie variëert tussen de 3 en 15 Ohm, de fase slingert 
tussen -30 en +45 graden!



Met dank aan Stereophile



Waarom impedantiecompensatie?

• Luidsprekerimpedantie is (letterlijk en figuurlijk) complexe 
functie van de frequentie

• Als spanning en stroom niet in fase lopen geeft dat problemen 
met de eindtrap -> foutspanning nodig om eindtransistoren 
open te zetten



Waarom impedantiecompensatie?

In de volgende slide is dit schematisch aangegeven: spanning en 
stroom lopen uit fase. Bij de spanningsnuldoorgang moet er nog 
steeds stroom worden geleverd. De transistor die dat moet doen 
heeft daarvoor een voorspanning nodig die alleen maar opgewekt 
kan worden via de terugkoppeling en waarvoor derhalve een 
foutspanning aan de uitgang nodig is. Hierdoor wordt de 
overnemingsvervorming benadrukt, die echter de ongewenste 
spectrale verdeling heeft door de ver doorlopende harmonischen 
zoals te zien in de slide erna.
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Waarom impedantiecompensatie?

• Luidsprekerimpedantie is (letterlijk en figuurlijk) complexe 
functie van de frequentie

• Als spanning en stroom niet in fase lopen geeft dat problemen 
met de eindtrap -> foutspanning nodig om eindtransistoren 
open te zetten

• Benadrukking van de overnemingsvervorming die gehoormatig 
erg storend is door ver doorlopende harmonischen

• Klasse A is dan een optie, maar kostbaar, energievretend en 
verkort levensduur elektronica

• Pak probleem bij de wortel aan: impedantiecompensatie  
waardoor spanning en stroom  in fase blijven



Waarom impedantiecompensatie?

In de volgende slide staan 2 maal 3 grafieken. In het bovenste blok 
staan de gemeten impedantie, de gemodelleerde impedantie en 
de gecompenseerde impedantie (de onderste lijn). In het onderste 
blok hetzelfde, maar dan voor de fase. Hieruit blijkt dat 
impedantiecompensatie een aanzienlijke verbetering van de 
versterkerbelasting kan opleveren.





Keuze luidspreker units

• Moeten in behuizing passen
• Zo min mogelijk narigheid in gebruikte frequentiegebied
• Goede impulsweergave
• Middentoner moet breedbandig zijn
• Impedantie en rendement kunnen geheel vrij gekozen worden 

(actief systeem)



Keuze luidspreker units

In de volgende slide staan de specificaties van de door ons 
gebruikte tweeter getekend. Opvallend is het ontbreken van 
resonanties, ook boven de 20 kHz en het doorlopen tot ca. 34 kHz. 
Het gedrag kan goed benaderd worden als een 4e orde 
Butterworth filter en de impulsresponsie daarvan staat in de slide 
erna.





f

Geschatte “temporal decay” ca. 0,8 dB/s



Gerealiseerde systemen

In de volgende slide staan foto’s van de door ons gerealiseerde 
systemen. Beide gebruiken dezelfde luidsprekersunits, dezelfde 
filters en compensatoren en versterkers. Maar omdat het 
“Pyramide” systeem eenvoudiger te bouwen is dan het “Diamant” 
systeem is de prijs van een set “Pyramides” lager.



Twee modellen: “Diamant” en “Pyramide”



Resultaten Siegfried Linkwitz

• Hoog aangeschreven ontwikkelaar van luidsprekers
• Is tot de conclusie gekomen dat indirecte geluid hetzelfde moet 

zijn als directe geluid: “The ideal stereo loudspeaker has a 
frequency independent polar response”.

• Gebruikt dipoolstralers voor dat doel
• Hoewel beter dan een “normale” luidsprekerbox, maar nog wel 

frequentieafhankelijk (voor hoge frequenties ‘figuur 8’ gedrag)
• Rondstraalconcept middels kegels is frequentieonafhankelijk



Mechanische opbouw

• 28 – 30 mm MDF voor de kastopbouw
• “Pyramide” intern verdeeld in woofer en squawker gedeelte
• Hierdoor extra stijfheid van de kast en onderdrukken van 

paneeltrillingen
• Woofer in frontpaneel, maar omdat golflengte » kast 

“automatisch” rondstraalgedrag
• Kegels op oorhoogte (zitniveau)
• “Diamant” is “kegel” voor lage tonen

 



Afwerking en keuze klant

• Afwerking kan door klant gekozen worden: spuiten in pianolak 
(elke RAL-kleur) of fineer naar keuze

• Adviseren om “Diamant” niet te fineren
• “Pyramide” kan goed worden gefineerd, maar patroon moet 

goed tot z’n recht komen op een wat grotere afstand



Resultaten en conclusies

• Stuurversterker voldoet goed, ook leverbaar voor andere 
systemen

• Doelstellingen zoals aan het begin geformuleerd zijn bereikt 
met de “Diamant” en “Pyramide” systemen

• Actief is het mogelijk om problemen te overwinnen die passief 
onopgelost blijven

• Zonder het actieve concept was het niet mogelijk om deze 
systemen te realiseren

• Alternatieve aanpak vervormingsonderdrukking blijkt 
gehoormatig goed uit te pakken

• “Spin-off” zijn de losse stereo-eindversterker en de 
hoofdtelefoonversterker







Vragen ?

Vrij naar George Orwell:
Alle audio systemen zijn compromissen, maar 
sommige zijn meer compromis dan andere..
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