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Introductie van de leden

• David Griesinger

• Mike Turner

• Menno van der Veen

• Hans van Maanen



Inhoud van de Workshop

• Achtergrond

• Informeel bewijs

• Perceptietest van tweeters / temporele responsie

• Het “middengebied” door David Griesinger

• De “lage frequenties” door Mike Turner

• Consequenties voor microfoons en luidsprekers

• Plannen voor een vervolg workshop

• Discussie



Achtergrond

• Geluidsweergave geeft nog steeds een groot verschil  in 

vergelijking met (niet-electronische) live muziek

• Verschillen toegelicht met informeel bewijs

• Veel aspecten kunnen niet met de gewone theorieën 

worden verklaard

• Zijn de theorieën incorrect en / of  incompleet?

• Welke aspecten worden over het hoofd gezien of 

onderschat?

• Gehoormatige testen



Anecdote 1: In de HiFi winkel

• In de late 1970’s wilde ik betere luidsprekers kopen

• In die dagen waren transmissielijnen nogal populair

• In de winkel stond een hele serie transmissielijnen van 

dezelfde fabrikant, maar van verschillende afmetingen, 

opgesteld

• Ik luisterde naar de grootste en eentje net kleiner

• Hun frequentiekarakteristieken waren vrijwel identiek, 

behalve voor de allerlaagste frequenties

• Tot mijn stomme verbazing klonken ze totaal verschillend, 

niet alleen bij de laagste frequenties

• De eigenaar was het helemaal met me eens, maar had ook 

geen verklaring

• Verbijsterd ben ik vertrokken om hierover na te denken



Anecdote 1: In de HiFi winkel

• Uiteindelijk was mijn conclusie dat, accepterend dat de 

frequentieresponsies de hoorbare verschillen niet konden 

verklaren, het gedrag in de tijd verantwoordelijk moest zijn

• Dit was mijn eerste stap om beter te kijken naar het 

tijdgedrag van audio systemen



Anecdote 2: Het pick-up element

• In de late(re) 1970’s gebruikte ik de langspeelplaat als mijn 

primaire bron van hoge-kwaliteiteits geluidsweergave thuis

• In die dagen werd een heftige discussie gevoerd over 

magneto-dynamische (MD) en electro-dynamische (ED) pick-

up elementen

• MD’s maten beter, ED’s klonken better (volgens de 

recencenten). Hoe kon dat?

• Metingen onthulden dat MD’s een resonantie van de magneet 

op de drager gebruikten om het frequentiebereik tot 20 kHz uit 

te breiden, ED’s deden dat niet, die gingen tot > 50 kHz 

zonder mechanische ondersteuning van resonanties

• De resonantie van de MD’s ondergraaft hun oplossend 

vermogen in het tijddomein voor de hogere frequenties



Anecdote 2: Het pick-up element “zoals geleverd”



Anecdote 2: Het pick-up element

• Electronische correctie leverde een majeure verbetering in 

de gehoormatige kwaliteit van hetzelfde element, terwijl 

de frequentieresponsie < 20 kHz was nog steeds 

hetzelfde was. Hoe kan dat?

• Het beter oplossend vermogen in het tijddomein geeft een 

hint naar het antwoord:



Anecdote 2: Het pick-up element na correctie



Anecdote 2: Het pick-up element

• De  meest logische verklaring was de verbetering van de 

responsie en het oplossend vermogen in het tijddomein

Beide anecdotes indiceren dat de eis “20 Hz – 20 kHz” 

onvoldoende is om de gehoormatige verschillen tussen 

luidsprekers en pick-up elementen te verklaren



Anecdote 3: Het reconstructie filter van de CD

• Met de komst van de CD (44.1 kHz / 16 bit) werden ook 

steile reconstructie filters geïntroduceerd

• Hoewel alle filters tot 20 kHz “recht” zijn, zijn er wel 

hoorbare verschillen

• Het gedrag > 20 kHz is meestal verschillend, maar zulke 

frequenties kunnen door mensen toch niet worden 

gehoord, zeker niet door senioren, zoals ikzelf, nietwaar?



Anecdote 4: Mijn eigen ervaringen

• Frequent bezoeker van Concertgebouw in Amsterdam voor 

live concerten van het klassieke symfonie orkest (meestal)

• Cymbalen en triangel klinken duidelijk verschillend (lees: 

duidelijk beter, meer opgelost) vergeleken met de gerepro-

duceerde versies, zelfs ondanks dat de hogere frequenties 

gedempt zouden moeten zijn bij de luchtvochtigheid en de 

afstand (literatuur: 30 m ≈ 17 dB demping bij 20 kHz)

• Beste reproductie van metalen percussieinstrumenten die ik 

ooit gehoord heb was door een ionofoon

• Ik bleek in staat het effect van een 15 kHz filter te horen 

hoewel mijn gehoorgrens op 11 kHz ligt 



Anecdote 4: Mijn eigen ervaringen

• Na de ervaringen van de 1970’s heb ik bij mijn 

ontwikkelingen van audio apparatuur altijd de consequenties 

voor het gedrag in het tijddomein in ogenschouw genomen

• Alles dat ik gedaan heb om het tijdgedrag te verbeteren had 

een positief effect op de gehoormatige kwaliteit

• Dit omvat de responsie voor de lage frequenties 

(elektronische correctie voor de responsie van de woofer), 

de responsie in het middengebied (correct tijdgedrag van de 

scheidingsfilters) en de hoge frequenties (correctie van MD 

pick-up element, impulsweergave van de tweeter)



Anecdote 5: Boek van G.A. Briggs

• In het boek door G.A. Briggs (“Loudspeakers”), de 

grondlegger van de Wharfedale fabriek, beschrijft hij een 

test waarbij twee senioren (beperkt tot 10 en 11 kHz) 

ondubbelzinnig konden melden of een 12.5 kHz 

laagdoorlaatfilter was ingeschakeld of niet (mijn 

exemplaar is van 1963)

Vraag: wat zijn de spectrale distributie en de temporele 

eigenschappen van instrumenten zoals cymbalen, triangel, 

piano? Oftewel, is er leven boven 20 kHz? Boyk heeft 

metingen gepubliceerd, enkele ervan zullen in de volgende 

slides worden getoond



Metingen door Boyk: Cymbalen



Metingen door Boyk: Castagnettes



Metingen door Boyk: Aanslag castangettes



Metingen door Boyk: Aanslag piano



Metingen door Boyk: Aanslag triangel



Leerpunten uit de metingen van Boyk

• Verschillende instrumenten hebben een sterke bijdrage 

boven 20 kHz

• Verschillende instrumenten hebben een sterke aanslag, 

een snelle verandering van het signaal bij de aanvang, 

met een overduidelijke bijdrage van hoge frequenties



Leerpunten uit literatuur

• Aanslag is een essentieel deel van het specifieke geluid 

van het instrument

• Instrumenten met een sterke aanslag zijn het moeilijkst 

“op een natuurlijke manier” weer te geven

• Specifieke instrumenten: Turkse trom, percussie,

(concert-)vleugel, cymbalen, triangels

• Maar ook menselijke stemmen



Theorie

• De Fourier theorie is een van de fundamentele bouwstenen 

waar de hele geluidsweergave op rust

• Het leert dan ieder signaal gesplitst kan worden in een on-

eindige serie (co)sinus functies met toenemende frequentie

• Het is bekend dat mensen geen continue sinussen boven de 

20 kHz kunnen horen en de bovengrens daalt met de leeftijd

(ik kan dat beamen!)

• Testen hebben aangetoond dat het menselijk gehoor 

ongevoelig is voor de fase van continue sinussen

• Hieruit wordt gewoonlijk geconcludeerd dat het alleen vereist 

is dat 20 Hz – 20 kHz met de correcte amplitude wordt 

weergeven voor een resultaat dat ononderscheidbaar is van 

het origineel, maar dit is nogal in strijd met de 

bovenbesproken anecdotes en met wat ik hoor



Theorie

• De theorie leert dat voor het reconstrueren van het originele 

uit de Fourier componenten ook het correcte gebruik van de 

fase vereist is

• Het negeren van de fase betekent dat het gereproduceerde 

signaal, in het tijddomein, kan verschillen van het origneel, 

zelfs als de amplitudes hetzelfde zijn



Theorie: het originele signaal



Theorie: zelfde amplitude, andere fase



Theorie

• Zoals getoond leidt het negeren van de fase tot een 

verandering van de temporele eigenschappen van het 

signaal, hetwelk zich duidelijk manifesteert in de omhullende

• Dit heeft consequenties voor bijv. de aanslag van percussie 

instrumenten de concertvleugel

Is de verandering van het signaal in het tijddomein echt 

onhoorbaar?



Theorie

• De anekdotes indiceren dat de temporele eigenschappen 

van belang zijn voor de gehoormatige kwaliteit van 

weergegeven geluid

• Testen van Kunchur indiceren dat het temporeel oplossend 

vermogen van het menselijke gehoor 5 – 6 µs is (wat nogal 

verrassend is met 20 kHz als bovengrens van hoorbare 

tonen)

• De Fourier theorie stelt een aantal voorwaarden, zoals:

- het systeem dient lineair te zijn

- het system dient tijd-invariant te zijn

• Het menselijk gehoor is geen van beiden

Mag de Fourier theorie wel direct op het menselijk gehoor 

worden toegepast?



Hypothese

• Het menselijk gehoor is gevoelig voor de temporele 

eigenschappen van geluid ten gevolge van zijn niet-

lineaire eigenschappen (zoals bijv. detectie van de 

omhullende)

• Dit blijkt het duidelijkst in impulsieve geluiden, zoals de 

Turkse trom (lage frequenties), aanslag van de 

concertvleugel (middengebied) en metalen percussie 

(hoge frequenties)

• Ook de menselijke stem zou kunnen worden beïnvloed



De huidige situatie

• Voor de lage frequenties wordt veelal een bas-reflex system 

toegepast omdat deze het bereik voor continue tonen van 

een niet te grote behuizing naar beneden uitbreidt

• High-end audiofielen zijn van mening dat dergelijke 

ontwerpen tot een “wollige” weergave van de lage tonen leidt

• Daar een bas-reflex twee resonanties (van de poort en van 

de woofer) gebruikt, ligt het in de lijn der verwachtingen dat 

deze een probleem hebben met de temporele responsie 

omdat resonanties tijd nodig hebben om op gang te komen 

en tijd nodig hebben om weer uit te sterven



De huidige situatie

• Veel dank aan Stereophile:



De huidige situatie

• Een akoestische box of een klankbord lijdt niet aan 

dergelijke problemen met het tijdgedrag, maar geven lage 

frequenties slecht weer

• Sommige ontwerpen gebruiken elektronische 

compensatie voor AB of klankbord om de verminderde 

weergave te corrigeren



De huidige situatie

Ontwerp met een klankbord voor

de woofer en elektronische

correctie voor het laag-afval



De huidige situatie

• Het middengebied wordt aangetast door de scheidingsfilters 

tussen woofer & squawker en squawker & tweeter

• Scheidingsfilters, steiler dan eerste orde, tasten de 

temporele responsie van het systeem aan

• Dit tast de aanslag van de (concert)vleugel aan, maar ook 

bijv. pauken hebben hiervan te lijden

• Electrostaten en Magneplanars gebruiken een enkele unit 

voor het midden van betrekkelijk lage tot betrekkelijk hoge 

frequenties en worden als erg goed beoordeeld voor het 

midden, inclusief menselijke stemmen

• Tweeweg systemen kunnen minder problemen hebben, 

maar er zijn er niet van gevrijwaard (een luidspreker unit in 

een behuizing is ook een filter!)



De huidige situatie

• De impulsresponsie van de tweeter is essentieel voor de 

temporele responsie van de luidspreker als geheel

• Wordt echter zelden of nooit door de fabrikant gespecificeerd

• Maar de hele keten van musicus tot luisteraar heeft z’n 

invloed

• Microfoons kunnen ook last hebben van een –diplomatiek 

geformuleerd- minder dan optimale impulsresponsie

• Het gebruik van resonanties om het gat tot 20 kHz op te 

vullen is net zo beroerd voor de gehoormatige kwaliteit als bij 

MD pick-up elementen

• Sommige microfoon fabrikanten benadrukken dit en 

specificeren wel de impulsresponsie van hun producten



De huidige situatie: impulsresponsie microfoon



De huidige situatie

• Gebaseerd op de lineaire Fourier theorie, zouden er geen 

hoorbare verschillen mogen zijn tussen microfoons die tot 

20 kHz doorlopen

• In de praktijk liggen deze voor het oprapen

• Het anti-alias filter, de (beperkte) bandbreedte van het 

transmissie / opname pad, het reconstructiefilter, etc., 

allemaal beperken ze de grenzen van de temporele 

resolutie van gereproduceerd geluid

• Het resultaat is verlies van detail, wat op z’n minst 

gedeeltelijk het gehoormatige verschil tussen “live” en 

gereproduceerd geluid verklaart

• Verbetering zou moeten gerealiseerd als de temporele 

responsie wordt verbeterd



Ondersteunend bewijs vinden

• Naar mijn mening is er voldoende “anecdotisch” bewijs 

om te concluderen dat de temporele eigenschappen 

cruciaal zijn voor realistische geluidsreproductie

• Toch is hierover nog steeds een hoop discussie 

(vergelijkbaar met de discussies over hoge-resolutie 

formaten) die gebaat zou zijn met ondersteunend bewijs

• Een aantal mensen heeft geprobeerd om dit voor deze 

workshop te organiseren

• Het oorspronkelijke idee was om dit voor zowel de lage 

als de hoge tonen te doen

• Helaas was Mike Turner te druk en te druk bezet voor z’n 

werk om de gehoormatige testen te doen, maar hij heeft 

wel wat interessante ontwikkelingen te melden



Ondersteunend bewijs vinden

• Enige voorlopige resultaten over de lage tonen kunnen 

worden gemeld:

• Een basreflex systeem van Hepta Design Audio kon 

eenvoudig worden veranderd in een akoestische box

• De responsie van de AB kon met een elektronisch circuit 

worden gecorrigeerd zodat dezelfde frequentieresponsie 

(tenminste tot de -3dB frequentie) kon worden gerealiseerd, 

maar zonder de tijdvertraging die door de resonanties wordt 

geïntroduceerd (beschouw het als een “motional feed 

forward” benadering)



Ondersteunend bewijs vinden

• De basweergave van de gecorrigeerde AB werd als “beter 

gecontroleerd”, “minder wollig” en “sneller” beoordeeld in 

vergelijk met de basreflex

• Daar er weinig discussie is over het tijdoplossend vermogen 

van het menselijk gehoor bij deze waarden, kan dit 

eenvoudig worden begrepen en geaccepteerd

• Verdere testen zitten in de pen voor een vervolg-workshop, 

Mike zal hier in zijn bijdrage meer over vertellen



Ondersteunend bewijs vinden

• Voor de hoge frequenties hebben het volgende gedaan

- drie verschillende tweeters zijn door Geoff Hill 

doorgemeten, m.b.v. een B&K 4135 met 192kHz 

bemonsteringsfrequentie en een versterker met een 

bandbreedte van 100 kHz (waarvoor veel dank, wordt 

hogelijk op prijs gesteld)

- de tweeters waren in smalle klankborden gemonteerd

- in paren werden deze vergeleken voor hun 

gehoormatige kwaliteit

- de lage en middentonen werden verzorgd door een full-

range luidsprekerbox (Hepta Design Audio, Emmarantus)

- iedere eenheid had zijn eigen regel- en eindversterker

- de klankbalans kon tot 1 dB worden ingesteld



Ondersteunend bewijs vinden

• N.B. De keuze van de tweeters was gebaseerd op  

historische gronden en is, natuurlijk, slechts een heel kleine 

selectie van de beschikbare types van tweeters. Daarom 

zullen we geen namen en merken noemen

• N.B. Het doel van deze testen was uitsluitend of er een 

correlatie gevonden kon worden tussen de gehoormatige

kwaliteit van tweeters en hun gemeten temporele 

eigenschappen. De hoop is dat de bevindingen 

ontwikkelaars van luidsprekereenheden en microfoons kan 

helpen bij hun zoektocht naar betere producten



Testopstelling



Ondersteunend bewijs vinden

• Het scheidingsfilter bestond uitsluitend uit passieve 

componenten en werd op een laag vermogensniveau 

bedreven

• Geen elektronica in het filter, dat zou van invloed kunnen zijn

• Er stonden geen passieve filters in serie met de tweeters die 

de tweeterresponsie zouden kunnen beïnvloeden, de 

tweeters werden op dezelfde manier bedreven als hun 

impulsresponsies waren gemeten

• De scheidingsfrequentie was voldoende hoog gekozen om 

alle drie de tweeters te kunnen bedrijven

• De regel- en vermogensversterkers waren van “Temporal 

Coherence” en waren identiek voor alle drie takken



De testopstelling bij Hepta



De testopstelling bij Hepta



Een meer detailleerde

foto van de opstelling

van de luidspreker met

de tweeter



Het luisterteam

• Een luisterteam van 8 heren werd geformeerd

• Allen waren tamelijk senior

• De meesten  hadden uitgebreide ervaring met het beluisteren 

van gereproduceerde muziek

• De bovenste gehoorgrens lag voor de meesten bij 10 –11 kHz

• Signaalbron was een SACD speler (Denon 2010 AE)

• Uitsluitend SACD opnamen werden gebruikt voor de testen

• Uitsluitend “mechanische” instrumenten werden gebruikt

• Alleen opgenomen muziek werd gebruikt, geen kunstmatige 

geluiden of  signalen

• De teamleden hadden geen informatie over de 

impulsresponsies van de verschillend tweeters gekregen



Het luisterteam



Het luisterteam

• Het was niet de bedoeling om kwantitatieve resultaten te 

verkrijgen, het idee was om te bezien of er een correlatie

tussen de temporele eigenschappen en de gehoormatige

kwaliteit kon worden vastgesteld



Tweeter A



Tweeter B



Tweeter C



Resultaten

Drie paren werden vergeleken: A  B

A  C

B  C

De leden van het luisterpanel konden voor elk paar 

hum voorkeur uitspreken. De voorkeuren werden 

samengevoegd tot 1e, 2e en 3e plaatsen. De 

resultaten geven het aantal malen weer dat elke 

tweeter die specifieke plaats gehaald heeft



Resultaten

Tweeter aantal scores 1e 2e 3e

Tweeter A 0 3 5

Tweeter B 1 4 3

Tweeter C 7 1 0

Opgemerkt dient te worden dat de keuze voor de 

tweede plaats door de panelleden moeilijk werd 

gevonden, dus de voorkeur van B boven A is 

marginaal



Resultaten

Aanvullende opmerkingen

• De keuze voor C was bijna unaniem, het enige 

panellid dat voor B koos is niet gewend om naar 

SACD’s te luisteren

• De redenen om voor C te kiezen waren:

- detaillering van de weergave, helderheid,

- “open” geluid, klinkt “muzikaal”, transparant, 

- neutraal, minst vermoeiend, betere definitie, 

- betere aanslag van cymbalen



Resultaten

Aanvullende opmerkingen

• Hoewel ik geen deel uitmaakte van het luisterteam 

was mijn voorkeur, bepaald voordat ik de resultaten 

van de impulsresponsies ontvangen had, C, B, A

• De keuze om C in onze systemen te gebruiken was 

gemaakt na deze in een systeem gehoord te hebben

• Onafhankelijk van ons is Hepta Design Audio tot 

dezelfde conclusie gekomen en past deze tweeter in 

hun beste systeem (de Superior Orator) toe

• De start van de impulsresponsie van A was beter 

dan de start van B



Resultaten

Deze resultaten indiceren dat er een correlatie is 

tussen de gehoormatige kwaliteit met de impuls-

responsie & de aanzet van de impulsresponsie:

Tweeter impulsresponsie

Tweeter A: 3

Tweeter B: 2

Tweeter C: 1

Aanzet van de impulsresponsie

Tweeter A: 2

Tweeter B: 3

Tweeter C: 1



Resultaten

A

B

C



Presentaties over midden en lage frequenties

• Mike Turner zal een deel van zijn werk over de lage 

frequencies presenteren

• David Griesinger zal zijn ervaringen delen, 

geconcentreerd op het middengebied



Conclusies

• De gecorrigeerde akoestische box is de eerste keus 

als het aankomt op goed gedefinieerde en 

gecontroleerde weergave van lage frequenties

• Daar het temporeel oplossend vermogen van het 

menselijk gehoor in dit bereik niet betwist wordt, kan 

dit goed begrepen worden



Conclusies

• De anecdotische resultaten duiden op het belang van 

de temporele responsie van audio systemen voor 

hoge-kwaliteits geluidsreproductie

• Als de niet-lineariteit en de andere eigenschappen 

van het menselijk gehoor in ogenschouw worden 

genomen, kan dit ook begrepen worden

• Vergelijkbare resultaten zijn ook door anderen gevon-

den (zowel luidspreker als microfoon fabrikanten)

• De tweeter met de beste impulsresponsie (en ook het 

hoogste frequentiebereik) is duidelijk gekozen als het 

best klinkend (gehoormatige kwaliteit)



Conclusies

• De aanzet van de impulsresponsie lijkt ook van 

invloed op de gehoormatige kwaliteit, wat wellicht 

de twijfel tussen tweeter A en B kan verklaren

• De bevindingen van de anecdotische ervaringen en 

de ondersteunende test zijn in overeenstemming 

met de bevindingen van bijv. Kunchur en anderen 

en kunnen de waargenomen verschillen tussen bijv. 

“live” en gereproduceerde cymbalen verklaren

• De resultaten zijn des te overtuigender omdat de 

leden van het luisterpanel beperkt waren tot < 11 

kHz !



Consequenties

• De eenvoudige eis voor audiosystemen dat de 

frequentieresponsie van 20 Hz – 20 kHz moet lopen 

is onvoldoende voor hoge-kwaliteits geluidsweergave

• De responsie in tijddomein is minstens zo belangrijk 

en dat geldt voor alle frequenties, maar notoir lastige 

gedeelten zijn de lage frequenties, de hoge 

frequenties en het middengebied (voor dynamische  

luidsprekers)

• Het temporeel oplossend vermogen van audio 

systemen dient te worden verbeterd tot minstens 5 µs 

om op gelijke voet te komen als het menselijk gehoor



Consequenties

• De laatste eis betekent dat de frequentieresponsie 

tot minstens 200 kHz moet worden uitgebreid met 

een matig, geleidelijk afval boven deze frequentie

• Dit geldt voor microfoons, opname apparatuur, 

transmissie kanalen, versterkers en luidsprekers en 

dus een majeure verandering in de aanpak

• Resonanties om de frequentieresponsie van welk 

apparaat dan ook te “verbeteren” zouden verboden 

dienen te worden



Verbeteringen

• De fabrikanten van luidsprekers en microfoons 

zouden meer aandacht moeten besteden aan de 

temporele eigenschappen van hun producten. Dit 

zou behulpzaam zijn voor de ontwerpers van 

opname- en weergaveapparatuur om hun producten 

te optimaliseren voor de gehoormatige kwaliteit

• Fabrikanten van microfoons, luidsprekers en 

hoofdtelefoons zouden de impulsresponsie van hun 

producten moeten specificeren omdat dit zeer 

behulpzaam zou zijn voor het selecteren van 

componenten en het combineren ervan



Verbeteringen

• Ontwikkelaars van audioapparatuur zouden de 

totale temporele eigenschappen in ogenschouw 

moeten nemen teneinde de hoogst mogelijke 

temporele resolutie te realiseren (die kan worden 

gekwantificeerd met bijv. de “temporal decay”)

• Bij opleidingen zou meer aandacht moeten worden 

besteed aan de relatie tussen spectrale en 

temporele eigenschappen van systemen

• De theorie van niet-lineaire systemen en de 

consequenties in tijddomein zou verder ontwikkeld 

dienen te worden



Verbeteringen

Merk op dat de huidige theorie niet in staat is om de 

responsie in de tijd van deze schakeling te berekenen:



Plannen voor een vervolg-workshop

• Simuleer elektronisch de responsie voor de lage 

frequenties van een bas-reflex, akoestische box 

(met en zonder compensatie), klankbord en andere 

behuizingen en beluister deze om hun 

gehoormatige kwaliteit te beoordelen

• Simuleer elektronisch verschillende scheidingsfilters 

en vergelijk deze middels luistertest voor hun 

hoorbaarheid

• Breidt de tweeter vergelijkingstest uit met andere 

tweeters (bij voorkeur die gebaseerd zijn op een 

ander concept)



Plannen voor een vervolg-workshop

• Vergelijk microfoons met verschillende impuls-

responsies voor hun gehoormatige kwaliteit



Discussies

Vragen?

Opmerkingen?


