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SamenvRtting.

Met passi~ve dempingsmaterialen is het moeilijk en kostbaar om

stoorgeluiden met frekwenties lager dan 400 Hz t~ onderdrukken.

De bedoeling van dit onderzoek is nn om te trachten met elektroni~che

middclen demping bij lagere fr0kwenties te ver~ezenlijkpn.

In hoofdstuk 2 worden enige vroegere onderzoekin~en op rlit gpbied

vermeld. Tevens ztn daarin enige ul~~mene beschou~ingen opgenomen

over de voorwaarden waaraan een dprgelijk systeem zRI mocten

voldoen.

In hoofdstnk 3 worden enige principiele eigcnschappen en beperkingen

beschreven van de ondcrdelen die g~bruikt worden. tlot name komen

hier luidsprekers en mikrofoons aan de orde.

In hooidstuk 4 worden enigc mogclijkheden besprnken om de fouten die

een luidspreker veroorzaukt tp compenscren. In hoofdstuk 5 wordt een

praktische uitvoering van het systeem beschreven, met enige weet

resultaten.

Tenslottc wordt in hoofdstuk 6 in het kort ingegaan op de verdcre

mogelijkheden die dit systeem biedt.

In de bijlngen zijn enire gedctailleerde meetgegevens en de schemae

van de versterkers opgenomcn.
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L Inle] din~.

G~Juidshinder wordt ill het ulgemepn verminderd door toepbPsing van

(pussieve) akoestisch absorb~rendc rnatprialen. Riervoor worden mc"stal

~)oreuze stoffen gebrnikt, wuarbij het effect Vlordt bepaald door twee

ei~ellschappen:

- de specifi~ke akoestische impedantie van het materiaul moet in

de~elfde orde van grootte zijn als die van lucht, om reflectie van

de C"luidsgolf to vonrkonen;

het materiual moet de akop.stische energie kunnen absor~oren, hetgeen

in het nlge~pen neerkomt op ~issiperen dqor oMzettin3 in warmte.

Het op deze wijze gedissdpeerrle vermn7en is gelUk aan het product

van de akoestische impedantie en het kwadraat van de donrstroorn

enelheid.

Van ulle pruktisch bruikbare materialen is de akoestische impedantie

hoog bij lage frpkwenties t zodat de reflectie gront is en de doorstroom

snelbei/l - en rlaarmee ne absorptie - geril"g. IIpt, absorptierc 1H1crncnt

voor luge frckwenties is dUA laag, zodat in bet algemeen de benodigrle

diktc vun absorbprend "ateriaul voar luge frek~enti~s toeneemt voor

cen bervald abporptiecoefficient. Dit leidt al gbuw tot zeer grote

dempingsinstallaties.

De hedocling von ons nndprzoek is nu om te trachten lliPt elektronische

middelen geluidshinder te verminderen, waarbij vonral de lage

frekwenties interesRant zijn. bit zon naruelijk kunnen leiden tot

installaties die veel winder ruimte in be81a~ nemen.

2. lliHtoriprhe achter~rnn~en, alge~ene bescbouwingen.

2 • 1. II i s tar i s c ~l caeh t e r rr ron {I ell.-.. L,j _

l:"~pds in 1953 hehhen II.P.Olson en !::.G.1fay resnltfd,en gq::lPbJiceerd

van ondprzoehill[':cn op (lit r;~bier1. (J.j..eollst.Soc.~ua.12., no.(,,],.1130 e.".).

Zij ~ijn uitgp3uan van een s~stecT, besi,aande nit ecn ~ikrufoon,

verstrrker en Juidspreker, wRurbij de Tikrofoon vl&k v66r de ]njrlsrr~ker

gepluhtst worrlt. Dit levert dUB fpitp)ij~ een terUg~ckDprelrl systppm op,

w8i:rbij de lucl:twen tusse'1 lui r1'3prek0r ~n nikrnfoon bipnen (le hlf:

valt. Uits ~e totaJe fpzedrabiing in hot systeem 180
0

is, zul dit

systeeJ:' er naar streven (1(' [~elldilsdrnL tor pla;·tsc van de mikrofoon

te vel'':!.:!. !,rl {'reno

Voorzovcr de 11}jr1 H!H'pLer {ljJgeve.t j,an worden als punthl'on r.n uls

bolptraler (dit is bet ~I~vn] voor voldoende lage frpkwf'lltif's), zal

~f'llJ.i(if)drlt]~ nul ?';.;n of alV":Hne sterk vf'rmirHl.~rcl over hpt !.reheJc

oppervlak van de bal 11\£'t ttl' luidspl'el;er ells ''1:: t'dclpHllt en l'e nfstLlnd
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"I:,ot clp l"i1<1'ofool1 ul f' strae,l ("Ii tf' (Ie strra 1 v~f'l kl{d ner i R ']<:'.11 ile

Go}fl('ngtf~ van het gf'lni(Q). ~;nll11e('r (1" f-tolJrhroJl ldnn~n il~zc hoI is,

of schijnbaar als punthron hinnen rle 1101 valt (OTJ":J1 raum:), zp.l de

ge1uidshinrler in rle hele rninte buiten ~e bol ufnemen. Om~('keerd

zal h,,:t. binnen rl~ hoI 'vrijwel still 7jjn nIB de stol\rhron htdtf'J1 de

bol is.

In deze toerussing wcI'I~t het systeem dus GOl'I' het vcrJfljp(leren van

d e g; e 1u i c1 s d I'u k •

~en tweede mog('l~kheid is een toepftBsing, analoog nap de passicve

~1bsorbcrenot' rnat~rialen z(la]s bf'sc!lr£>Yen in boofdstuk 1. lIet probleelll

\"US in dut gev& 1 (lJ11 cen dissiperende o.koestisc~(> iJ711)e(~<Jntie 8,f te

sluiten met cen voldoende luge akoesti~che impedantie, 70dat de

donrstroomsnelheid voldoende hoo~ blijft en dp reflektjp voldo~nrle

klein. De luge afsluitimpeflantie lrDn nu elcl::tronisch bereikt 'l"or(lenj

als di8siperen~e akoestische irnpedantie gchruikten zU een stuk ~oek.

Cp deze wijZl;? kan eeu groot ahsnrherenc OPiJerv1&,k bereikt worden,

zonoer dut de dikte onto~18fttbaar groot ~Dr~t.

De gepubliceerde refiultaten :7.ijn als voIgt:

- In de eerste toerassing vonden z~ een vcrrnindpring van de

geluidsdruk ter pluatse van de mikrofoon van 20 A 25 dB, in

eeu frekwentiebund van 60 tot 100 Hz; tussen 30 en 200 Hz was de

demping groter dan 10 dB.

- In de tweede toe~~ssinq bebben zij d(' dcmping op verschillcnrle

ufstanden van bet systeem ecmeten. ~lRPen 50 en 70 TIz vonden zij

011 10 C'l afstund ('>cn rle~ping van l' dB, op 25 C'D IQ £113 en op

50 em G dB. Tel' vcrgelijkin~: met normRle passieve dempingsIDBterialcn

is een dernping van maer d~n 1 A 2 dB nouwelijks te bereiken!

Voor de volledighei~ 7ij vermeld dut hij dit ~nderzoek de nikrofoon en

luidspreker b~ide speeiaal ontw0rpen WDren om minimall' fazedraaiing

te ~~even. De mikrofooll was vf'rgelijklJaar met pcn condensatormikrofoon

(fuz~nraaijn,(]; kleiner dan 21) tUBsen 20 en 400 Hz), terwij1 de luidspreker

een ('i[~en resonanti e had bij 25 Hz en een conluHJiameter vlln 8 em.

Ben llanvullC'lHl onr1('rzo(~k is heschrevell door J.C.IlJcnzp.y (J •.~lld.Lng.Soc.

10,no.2, p.135 e. v .). Eij rrehruikte een drukniJ'rofoon (een p;oede

kristalmikrofo0n:), en cen verder verheterd~ lui~sprekcr. Znals hij zegt

is het V,Tootste ~edeelte van het (\!Hlerz(l(~k gewijll fHdl InidspI'ckerontv.erp~

De res('nnntiefrel;:wentie is terllggi'brhcbt tot 20 liz, hl'tgeen volgens

Olson (ibi(l., r.J6o) O!lgevecr de laa~~~t lPHdb"lre wnarde is voor een

rfHlelijke luchtsplcetl"n~;te. :':et. deze orulrrr1clen werrl ('>('P (lelllrin~~ Viln

G h p, dlJ hehaolft, tUS3l'n ongcvecx- !JO en :~5(l Ilz.



- 3 -

~. 2. ~1r:.('~e£ e_b£Fl2..JI 2..u !::-i£g£.n~

... lvorens in te gUilll or de veJ'wezcpliildr'g van epn e]ckt.rorois~hf'

Igel1.lidE'hinder-onderr.!.rukler l zullen wij cnige algemcll€' ako(,stische

ei~enschflrJlen en daarui t voortvloeicncJe ciser~ ann 11~t syst cprl 1lI0eten

vast1eggcn.

VlakLe golv+>r' c~E_~'olv('ni <:!kc('s-t,i~che i!"pNlan.tie. De leJ'cof'stische

i~pcd"ntie' js HPdefinieerd tils d~ verhouding tuss~n de geluidsdruk

en de Idee1tjessnelhcid' in ecp berual~ ~cdium (meestal: in lu~bt):

Z k = £ . In een vlalke golf geldt Your de specifieke akncstischea fl

irnpedanti e (Deran~k, p. 35): Z 1'::: Pe,c, v;anrin Pc> "" (lichtheid van de
8IJ ,a,

lucht (~ 1.18 1q;;/II1) onder nOrf'wle omstandighcde!l) en c ::- de geluic!s-

snelheid (;:;:. 3115 I'I/s('c). 'l.\j 7:iel: dat de ukoestische iPlpeclantie in <lit

ho~e frekwcnties (kr::V I) !rELIt eli t over in de waorde

VonI' ecn bo1go1f
• 21T'
18 (k ::: ~) en r de

r,rote ~fstand en/of

geval reeel en 1'onstant i 6, zodat i1ruk en ~nf'lh('irl j n faze zi.in.
jhr .,'

~~ldt: Z .k'" D.,c.l'l ' ".aurln k cen I!.olfkonstante" sr,o' r +J·-r '.'
ufptancl vanaf lt~t miduelpunt van de bolo Voor

vonI' de vlaklit" golf: Z ".~P<.c; voor krl,{ 1 won1t de iJ<tperlnntie re~ctief
SP,Uh

(Zsp,ak~<I\.c.jkr), waarbij het reeele nee1 in djt gf\hied tot' blijkt te

neJ:1~n evenredig l'Iet I,.l (zie fig. I).

-+._~-_._.. -
~

:z.Sr~" i
s~·c

y.. C I 0

t ·s
.. /

• o~

• "I
• f:O;;;:

• O~I

• 00'"
Ie: 'as- .. /

Fig. 1. lIet reeele on il'1l1ginnire deel van de specifiel.e akof'stische

impedantie voor cen bolstraler in de vr~p lucht.

(Gcnor~aligeerc1e schR~l; v~l. Beranek, p.38).

Dit luutstc ~f'val is voor ons het MCPst interessante, aangczien wi;
.J

vonrCllbij lagc frrdnventies en or I<orte afgtand vpn c1e lu:ic1PI'rr-ker

zullpn worken. In dit gebic~ iA er dus pen fazerir&uiing van 90° tussen

rlrl1l~ en snelhcid van de ge1nirlsgolf; druk- en snclht'irl.<::m!iJ.:rofoons

zull('ll (:118 verschi llew1 reager<)ll.

Or en C 0 "IPells il i. i e 0 f to e g ('2:"~:J.I:l0l1 i 12L:..i-.D0..£.::-.!::1!._ [I "1 n J i t u (! .. (' " " I).!.~.

In prinei;H? I:unnen wi'; oj! ty;cc ~i!Lmierpn [~eluU: 'cOmpl'nf,eren':

\.;jj Jrunnen een -tq;cn~:ckorpeld Sj'stCPI" gl)!Jl'niJ,eJl, 1:0a]8 b'3sehr(;'v~]l in

2.]. j of "j~ blnnel1 <~~~n 'o~)~nl f'ysteem iOep[18iH:'n, wc'Hrl,ij li0t 1ui.r1sprf,j(er-

SigJlHfd niet terur]{("l'lt bij de 1l1ik1"ofoon. ,,11]11)0('1" in het li'HLst.e revaJ
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{le anpl:itur)~han,l;terif'tjeJ; v01POf~lHlp, ~:Jl:t1, j::;, en (1(' L .. Zf· IflO
o

i~cdr::laift

wordt, zftl evcnccn~ ('en c{'lnrerosc.::.tic vnn ('ell [rclui dSf:(11 f ontstl:.an.

net if; nll Vfln helc.ng on r~(' p.is'~r vad, te lef.:fcn die wi,; aap het <;ystCf.'rl

mocten stt'llen Ltft <.>anT.i.~f' Vtin ('I" t'H'If'- en &fLIpljtu<le-J~itr...hteriBtiel~.

De ~l'l.E.lit~d.£!~~l'i~l·ieEi~tieliis v(.ontl VDn helclH~~ bi,; het. 'open' systeem;

in hfi't terur:.'~ckolIiH"ld(' syst"ern is het 7"clfin!"teJJel'd, ndts de

amplitude ill !let 'werJ\~dder1' (faz~dra<Jijl'g klciner da.n 20°, zie

(\ndl'l') belHn~~rijL tJ;l'oter is dan ov<'ral huiten dnt ['.ehied. Voor Ilf~t

open systeem rre1dt (>Chtcl' (10'11. de C(111':.f'lJ~ntic (['"('lu:ids-)go]f vl'ijwel

eXcict £clijk en tegengesteld moet zi.in Ball de golf dip gecolltl'ens('cr(l

IJ10et worden. '.iij kunnen <If! iJlvloed vall eell Hfwijldng ui tdrul.kf'n in

de onderRt~and(> ~rafiek (fig. Q):

'-Ie

'jD

t ;,1.0

10

C'

-iC

-.:4C'

-)0

-"".ye .:;c ,;;to -ID 0 i (' ::'c )0 itc

~
, 1£

;:l.,ot:..C!) r
CJ

Fig. 2. Eesult('rPlll"le g~luj(lsdI'llk cds fU;-Jctie vun np Dfwijking

in I:'.mplitun('> van p.en cOJ:1l'f'nsprondc £,:olf, die f'X'I.Ct in

terenfaze is ten opzic~te van de oorspronkelUke golf.

~e_f!!-.z~k!..:.r!.!..k.!.e.E.i~tipk is in bp.idf' systemen van held.ng. Ui t2rahrd

hepulen de punten w<..al' de faze 0
0

of 3t10
o

gcdn'.airl is de

stab i 1. i tei tsg,l'enzen Vb n het teJ'll['".rreLop!'e 1(1 e syf.d cern: de total e

rondnaande verstel'king van de open Ius moet l1ilHJ' kleiner ztn dan
, ,
cen.

Dovendien heeft e1e flJ7cdrnaiing invlcled oj) de effectivitf'it van de

cOr.1pensatie; dit ~eldt vnor beiel" systl')'1f'>l. liannecr rle ur:11'1i.tllde var' cle

CO"lpl?'nSeren(l.e golf i<1entiel( is aLin die vun dC.s0orspronlteJijke ?olf,

geldt Vvol' df' r(,slllt~rf'll('1e golf: L
r

== B
o

.2sin2" (h' = fuzefout tt~n

opzichte van IH0
0
). Dit vprhand is rpsch('t~t in fir. 3.

10 T
t .~ri -_ '-~,.p»

"',(",. ..

··le

.;),.
!

.... .:: .o!-o\---t·-+-...............----It-or--t--I--l--r-.---.--t-c--\---t--l
(/ Joe ,cf' s,,,,:: ,.~c;,.~ r~o(" Hi';,."'''''

£;,i /1/ BJ(-J)~ t~)~·/~ f ! ,it: t.~_Cl· V.. , 0



- 5 -

~!i~ :-:ien IJ:i1. dcze grufiek (l,d, vour PC'l

8yetcern zelfs pnergi (' toevoegi noll t, (' oorsp1'(lpJ,cl;jJ. '" iSol f. VonI' een

rc~~l~kc d('~I'ine No~ten wij zelfs pcn fazef~ut kleincr ~an JO
o

~ 20°

eisen-: Op hasis hiervnn {t.,finiprl:'n wij nu hel. 'wert·:;~ljjcd' als het

cebicrl wuarin de fazefout kleincr dan 20(1 bl~ft.

Het O)len systecm geeft b~ pcn fazefoul. van 180
0

de ~aximale versterking

VRn 6 dB; ale ~e amplitudekarakteristiek deur echter 10 dB of meer

gezukt is, is (le verstcrking te v~·rwdarl(lrt;cn.

Saf'lf'nvatt"'l1(l l<nnll~n wij nu de volr,ende !:i~~~ foru1uleren:

- Van het terug,~ekoppeId e syRte p !11 mo et d (' fnL': ekarakteri sti ek

lRO
o

~ 20
0

zijn in het rAwenste wcrkgebierl; de stabiliteitsgrenzen

zi,jn de frekwenties '''Bbr (Je fuz':lfout IAO
o

wordt. De amplitude

karaL·tf'ri8t.ic!~ m()I~t in het wcrk[~pld pf! maXiJll1:li.d 7.ijn, maar bij de

stabiliteitsgrenzen noct de rond~n~nde vereter~ing klejner ztn dan ~~n.

Dp Kflraktcristj ck moet dus '1.0 stei J r1o[;c!i:k afvallen tURsen de grenzep

van bet werkgphied en de stahilituitsgrenzcn; als streefwahrrle nem~n

wij een gewenRte afvul van Minstens 20 dF.

- Vein het open syst.,em moet (le fh'1.ek1:lrf.kt.~ristiek pvcneens

lRQo ~ 20
0

zj!11 in hpt gewenste wf'rkgebied; bovendien lJ10et de

amrlitudckarMkteristiek in dit gebied vlak zijn binn~n 3 dB. Bij CPU

fazefout van lRO
o

wordt dit sy~tec~ niet ipstubiel; toch hebben wij

bet liefst rlat de aroplitudekaral;teristiek ~aar 10 dB afgevallen is

t.en opzicbte van de waclrde in bet v'erkgAhied, on verstcrldnr: van het

stoorgcluid te voorkomen.

De keu7.e tussen het terngr,e};:oppelcle of het open systeerrj zal dna

vooral bepaald '''orden 0001' d(~ amrli tlldd:arnLt.eristiel{ ~i e bet

gemaJd:el;jkst t~ verwpzenli.iken is; de fazeeiscII z~jn vrijwel identiek.
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3. Te ..E!0.~.!-y.ilq·n onc1prde1en ell hun ei.(~enscl)~'l)pell.

Voo r de vcrwezenl ijking van hat systf'ern zijn wi,j op cen cu..:.ntal punten

aanr;('w~zen op best-wnde 'lnflertlelen. Vi t geldt ill het bijzol1der vnor

luidsprpkers en mikrofoops; tnt or zekere hoo~tc ook voor "ersterkers.

lIet. lijkt dUB :l,invol om eerst elp pril1 cipiele eigenscha!1:,cn van rlf!zP'

onderrlelen te hespr,:kf"n, ll1~f, (If' prc;I(tj scne hererkinr~(~p flj e dclal'ui t

voortvloeien. DHRrnu kunnen w~ olldf'rzoeken of hier met elektronisehe

rnirtdelen iets aun t~ verheteren vult.

Uij willen ons hier beperken tnt een beknnpte samenvatting van de

belangrijkste eigenschappen. Vool' Plcer uitvoeri~e informatie pordt

verwezen DBdr de literatuur.

2. !.._L~i £.<; ~r!:.k ~l'~.
IIet Alectro-meeh~~i8che 8ystpc~ is vonr electrotechnici gemakkplijher

te uoorzien wil.nne~r \'lij de mechani E'chf' ~'T()othcdeJ1 'vl.'rt«len' in

e~livulp~tc clektrische groothcden:

de lHd1dl'ijfkracht (k) gtellcn wij e(1nivalcnt met £len ~pannin!! (v);

- de bewegin~f;sneJhe:i.d (8) stellen wij er;tiivulenL i'lCt cen stroOi~ (i).

De ~echanische 'imperlantie~' kunn~n w~ nu alA valet 'vertalcn':

- maHgft (1,1) kO':1t ovcrePll met zelfinrlucti (~ (1.), iJilners: k == M~~ •

CotlI)liantie (C) komt ovcreen met capadtcit (C), imPlers: 8 == c~k
dt

compliantie j 8 de inverse van '2-.iiJ.:hei.!!'.

- (strulings-) w~erf:'talHJ of dpmpinr; (n) kOI~lt overeen llIet weerstnnd (1:).

Voorlopig willen wij ondergeschikte effecten verwB ... rlozen - cen

uitvoeriger beschrijving vin~t U in 4.1. liet mechanische systePM van

een luids~reker in cen gcslotcn kast is dan eenvoudi£ voor te stell~n

als een spanningsbron (aunrlrijfkracbt), die Rfgcsloten wordt door ~en

sprieschukelin~ van zelfinducties (maKsu), capbcitcitpn (co~pliaptic)

en wpcrAtanden (dpmping en stralingswP(rstand); ~ie fig. 4. (vgl.

018011, p. 155).

Unssa van conn.s ell srrccl~spocl

COJi1~li.antj evan dp ophanging
Dernl)i ng "" "
Has Set van de lucht
Stralinv~weerptand " " "
Cor~I'liuntie van (le hast
Snplheid (an~loog met stroom)
!:racltt (anaIoo,'! met spanning)

Pi g. 4 V'!reenvoud i gel vervan:: i ngsf',ch('m~ voor het m~choni.selLe systf'f."nl

vun c(~n l\lidsI'rcl:cr in cen gef'lot.Pl1 kClf.'t.

Bij luge frekwcnties is de
<)

eVenI'(Hlic !'let l';- voor cl'n
Ii

evcnr~di~ met W voor CPI1

strl1lings'veerstand lilcip, il~af1r }'et llC(>l'lt toe

g(~sl otf'll kast of oneindj:-:; kl ... nkbord, en

oren kast (vgl. Beranek, f.124 en 126).
I) q

l' '" (T('11'i1 -"t]1 .,~',. l' (",rl ]" ~ 1!\, •
...~ t' J' OJ -. ,~.. (, ~ D J... ,j... ~~;>. I,;J. ..
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Aan dt.' hund vnn (Ii t schema {'n de7.e rt>{'E'vens kunnen WJ.1 nu het p::lo1nde

g{'r;n:g van cen lairlspr(:lcpr voorspellr~n:

}J~j 1..ge fr~kw~!ltieE is liet systepl" 'st~ijfhpirlsb('heerEt': (Ie illlp('rl,Jnti~

is 'capacitief'. Lr 'vl~cit' pen snelheid s ~ jwC.k; dit is dUB evenredig

DJ'1plitlloflkan,J;:teristiek stijft due tN::t 12 (lB/flht.;
C) f) () q ,. '-

l , t 1) <- V ., .,' J ., " t t -> • t 0open ~a'3 ,: ' = s ." = W l, " .J'>w I1cemoe cvcflre~'lg ne tv,

]!let t..l. Voor h et ') i tf cEtrHHlde v('rmogen gel at dus:
f) f)()f) <)

- in CCIl gcslntcn Jwst: l' ~~ 8 .... 1: = w·'C·'k~'.{l(w'· ncpmt toe evenrerHg
Ii

w , dc

- in een

met

cl.e arnpliturleb:trhldJ>riet,jek stij;:t nu I:!et HI,ln/okt.

l"i,l ~en bepcHllde frekYfcnti(' ontst<~i:it c(~n serierf'SOnAlltie tllspcn 'inductie'

en 'cal'aciteit'. lHer Geldt: s =u ~ ]/,]' nit is 'dc' resonantiefrE'J.:wentie

van het systeCMj f . = 50 a 150 IT~ (rwcstal). Later zal hlLken <tnt het
res

sy~<tee11l veel rlcer cigenreAonanti~s hceft~

Dov~n rleze freJ':\lentie worrlt l!et syste~''1 "uassebchcerst': df" i!"1I'edantie
,I(

wordt 'inducticf'. Nn 'vloe~t' ("pn sJ1f'lheid s::-.: -;--1 j oll1gplu'f'rd
,Jw,

evenredig Bet W. In een gpslotep kast r~elr1t 1m vnor het vermogen:
()

I' = s' .n, dit is onafhfinkc];_~k van w; de a'llplitud'~hlra).:teristiek is

vlnk.

Tenslotte konlefl "'U bij een 'I;:ritische frekwentie'. ni.t vraf</jt om pnige

straal van (le conus (r )
c

iLflwn}rplijJ, van de VOrL" van de COPl)B

verJloudinl~ tusser. t1e

(k = S:'.!f).
),

helHstinr; VDn IJet systpem geldt dat vonr O.J < k.r ( 5 de lil!lict
c

bereikt is w~arbij vollcdit vlakke ~olvpn "itrpstrn~l~ worden. Als

vuistregel wordt nu aangpJwudeTJ: k.r
c

== 1, rill!" >.. "" 21lr
c

: "lle golflpn~~te

is gelijk Ban dp ontrek van de conus". De frekw~ntie ~ip hiprMPc

overeenkomt wortH rIc 'kritische freJ<vpntif" l:enof'Jlldj bij pen conll!:'

Oihf1~tpr van 8 cm jp ctit cngcV~f'r 1350 Hz. Vunaf (le~e frf'kv'entie neer'lt

de strcdingswer-rstand niet laper toe (zie fjg. 5).

I-e

ZIr\ tk
c·,

O·'Col:

it: 'C)CJ

C ' H'C I,

I" 'C~

Fie.5. Ji(~ r;f'l'Orriil] i seen1 \' r:IPc!'nni f1cl'e in;It·(i'dlLi e '\'[;'\ r'e 1ucliU)(>li1sti.lli~

v 00 r e e n 1 tl ids ~)]' (' I; C l" i n t: (, n I' t' E 1 wI, {'}l ].;; st. (\' rd. lJ e r h n eL, r. 1 ] 9 ) •
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Een conus luidepreker (electrn-~J~aniech) is hoven 7~~ rCEon»ntie

frekwentip- ~t{'ec1s ItIe:tssabeheeJ'st, flus O(l}.; bOVl!1l {;f~ hritischp- fr~kwent~f!'

(v~~L Olsoxn, p. 127; fiE~. f.a-). l);-wr if' de Fltrn1in;:f'w~pr8tilr'c1 eehtt>l'
r~

constant ~{l\"'(lI'(1.~P, ZO(l u t het vermo:-;en l' =' sr-',H af gClClt ner'lPTl f'venrerli~

-2met ~J i df> umplitnr1eknral(ter1.f't1.ek vult (lUS af !'I£'t r, dB/old. Van cen

goed ont~orren luirlsprcker cunt de conus in dit gchierl echter 'opbrcken'

ve.ard 001' ni cuwe resonanti es onts taa n, llj erf!oor l,un de U'TlpJ 1. tnr l ekarakte1'

istiek "wt d~ nor/ige ~li('ken en dHlen nor eni~e tijc. '(loorsc!Jor.JJ.lelf>n',

offlcboon bet tot2l e 11 j t{):estr<'~(i 1d e Vel'l:l0f,PP ufneemt.

Van ('en electrostatischc luirlsprf'ker daarent(>gen iE' de mass8. van het

Ulel1brailn in het algemeen vee1 1deil1(>r. Hoven de kritische frek'vp.l1tie

kan de fltralinr-swperstand over ('en groot gebj eel ~roter hlijven dan d(~

m8ssa. l~et systf'em is dus w£'f'rstan(18bfl!lf'('rstj dp flt.rHli'lrsvie('rstand

i s con s t a!' t, en h 4:' t. 11 i t g est r H LId eve nn 0 g (~ 11 du S 0 0 k: 1ashi,j z e erhog e

frel~went.icR ~nat (le ffiRssa toc1l overheerscn, 7,ouut het ver1llogen vf

gaat llCmen. (vgl. fir;.6).

z,.,.,

t 0-/

c· ...:""""'+-''------r----~

~f

Conus luidspreker Electrostatische luidspreker

Fig. 6. De lH'palende elePlenten van (le mcclJanische iWYJedl:1l1ti e8 voor

een conus-lniospreker en eer' electrost;d,ische lllidsprpker.

XM,l,l~.!,l zijn het imuginHir.,. en rpf'cle depl van de lucht

belosting;~, is het effect van ~c conusmassa; Xs is het
M,C ,0

cfff'ct van llf' stijfhf~id van de ophanging.

In het vonr ons interessante gehied tot on~f.'veer 30e!}!z zijn e1' (~chter

L~(~cn pral;ti.eclJc verschillen tuesen d(' tv,Cf' lui!isprel;crtypen. Van beide

kunnen vij het gedru~ als voIgt snnpnvatten:

- J'let f~(11 c(ln~tante elel,trischf> stnnrsl'idllling 8ti,:~~t de h1'lf'litude

karHktcrist.if'k VillI de drukcomponent van de relnil1sg:olf met

12 it Hi dH/okt (nfllHn}adijk van de kapt,) J tr1t, de resonantie

fl'f'kYlf"ntie. Vanuf die f:cel~ ../('nti.c loq,t het nnge,,(>pr viak tot de

kritische f're];ventie, (lip al buite}l (IllS I.':ebie.i valt.

1" el~ gpv~l om de reRonantieIrekwentie
o

1 qo j voor hog(~re frr~hvf'nt:i es 'M.!) ll(,i bij

de pidlcn en (tale l ) I~Han 'slifl/!,('l'C'1'. 1):i.t laatste is met (lJl~
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Deze kurakteristipken zijn ~,;('sr:hetst :in onperstl:u.nde fignur (fi~:. 7).

conus-Iui~s~reker electrost.C'ti eche luidsprekflr

Fig. 7. Theoretisehe aJ'lplitu(le- en fazp.b,rHktcristjeken yen f~en

conns-luidspreker en ee!1 elC'ctrostlltiscbc luidspreker.

2..g._Hi.o.!:.o!.o.£n~.

\iij kunnen drie hoofdtypcn mierofoons onderschej~pn: drukmicrofoons,

snelheidsmicrofoons en druk-snelheids of cardioide microfoons.

'.?l. Drukmicrofeons. Zouls de n8~m ul zegt zUn deze Microfoons

gcvoeU g yoor gelnidsdruk; zij zijn dU8 rondoffigeV(l('U g. Ais voorbecld

nemen wij efln condensatornicrofoon:

De afgp.~pv~n s~nnnipg (v) is evcnredig met de uit~~king

Memhrl:Hm. \;ij kllnncll dus stellfm: d~ hewegingssnclheic1 8

(1) VEin

- ~ ..-- dt ..

het
<1v
dt •

In het gebi ed waar de stijfhci(l overJlf~C'rst j n de bev'e~j.lIgsiltlre(lantie
oJ,

geldt: 6 = C~it. Voor het verbanfl tussen (1(, ~xcit,.rende gcluid:-:drul<, (k)
. dv dk

pn de da .... rnit voortvloeif"nde spanl 1ing (v) geldt dan: dt :: s = C
dt

De afgegeven 9p8nning is dUB lincnir gekopppirl Ban de geluidsdruk,

ona fJIHnkf' 1ijk van de frekwe!1ti e.

De t'lI!pliturlekarnkt~l"istiek is c1us vIal, in het si.jjf11("id('lb~·hpf~rste

gf'bi eel - I1n8 het .~eb i cel ond~ de resonunti efrekw cnti e. Deze frekwenti e

vormt de bovpngren8 van bet wcrkgehicd. (zip fir.S).
Een MeeT ~e~Rilleerdc hcschrtving is te vinden in llerhne)e, r.151 e.v.

c" -+- ~._-- .._.....--.-

If t "1'

Fi~. H. Tllcoretisehe freLlientic- en ricbt- karaJ.:t(,l'istif~J:el1 van

cen rlrllkmicrofonn (('ond'~nsptorty~)e).
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~.~~.~. Snclheiclsmicr0fo0nB. Dteze lJdcrofoons 71~n :~cv(-'e]ip; voor dp.

snf'lhcid van een luchtYerplahtsinr~; zij 7.ijn dan ook voorvl g:evfJiHir:

voor rcluid~golvpn dip vun v66r of arhter inva]lpn (acht-vormige

~ev6eli~~hei{!8kari,kt.edstick) .... ls v~)()rb(~eld neJ::len w~i cen lint

l'1icrofoon:

De af~egcven spanning (v) is evenrerliv met de he~e~ingssnelh('id

van llct I'lc!:lbri,an (:) (s ). In het gebiecl wail!' de maBSU overhc('}'st, In -~

ecldt nu: 8 = .k'i • Hierin i~ k de 1 rcc}-lt die op bet rleJ1lbrOHll
m J"""

wcrkt; dit is rpchtevenrrdig !'let de drul{p;r<Hlient 'langs het memhraan'

(k :: bp), waurvnor gpldt: Ap:~jwslcosJ (8
1

= deeltjessnclheid in de

lucht, J = hock tUBsen de' richting van de invnllende geluidsgolf ~n

Cf' nonnaal of' het !'1erlbraanoppervlnk). Nu reldt: v :; 8
m

:: slcos-J.

T)(' umplitudekurukteristiek is dlls vlak in !Jet massaheheprstt> rebied 

dus hpt gebi e,i boven de rC'Jonnnti I'.'frel\wcnti c. Dc bovengrens van ct it.

vlukke gchied worJt in eerste instKntjp b~~6U]rl rloor bet optrpd~n VRn

tliffrw~l,ie OJ:l het IlJi!!1:braCln, dnorr1at bet. 'l~ell'hral.,n niet meer klein ifl

ten np7ichte van de golflentte. Door een r;cschil,t,(' vlII'mgevinr; kiln (lit

echter noe ovpr enige nktaven gecomrpnseer~ wnrrten. (zip fi~. 9).

I
v'"/

,

:l?ig. 9. 'fheoretische freln.. enti{~- pn dcl.-tlH<l'nkterist.ieken V(l,n

e~r! 811 el hpif1srn.i crofnOIl (Ii ntmi crofoon).

}.2.;;. 'Vruk-snelhf'i(lS l!li.crofoonH', betf'r oeLend als (hyper-)c(lrdioi~e

microfootls. Dez.~ mjpI")foons h~hhen een 'hart-' of 'niel'vorm:ige'

gpvof>li !"hpidskurnkterif'ti de: 71,l zi,in in ~6n richtinrr epvoeliger dun in

nIle andere richtingen. Zij Jrunncll s;~r.lenr'estf'ld worden lli t tw('e

l'1i c r 0 f 0 (i n s , , ,
'VHurvan e en pcn rOll(lor:l-revoeli{'bl:'irl l;eeft en elf' undf're

pen hchtv{)rl1i:>;t~ karl'.kteri8ticl:. (0);- is hpt, Jj1 ogelH( 01\1 (.~n !'dcrofoon

te g(·hruikpll [<'et ('en r~£chil"'t pkocstisch vfortrar;ipr:fsyst~"'l". 1)it

l",·tr-;te i.s VDor ons bet rI.~est int"rcsSiintp. :.ls voorh{'('ld r.("Plf'n "'ij

pell dyna"lisr.he Y'licrofoon:

h pi, r.'«Dlhl'<I(~n (" )
\ ..... fa •

lintMicrofo0D 1 die

1; i t llo e tOlln i d d (' 1 ij It rl (' II k e TJ a;: n (1 (' b 0 v en b esc h rev en
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gebruik"n; hiervoor is p('ht(~r nodi~' cJl;t vc)r~r- ell l:lchterl<flnt van

h~t memhrmlD in Pt vri~f- Incht 7,ijn, f'n ctit is in de pr',kti.;k g"t'pn

haulhare kV1Jri - Hd~ter het meFlbrCH.;.D zi t imPlt"l'R )1(·1; miipl~('t3ysteem.

Bcn Rn~cre niterstc zou het rehruik als drnkmicrnfoon z~n. Pl~ ~tt

mp~braun iMDer~ anD rl9'chterkh~t afrpg10ten wnrdt door cen gesloten

l>amer whhrin de druk const~tnt blijft, worpt de clrukgradient over het

membratLn geJijk (Hl!l d~ drnl, op ele voorkllnt (v["1. 3.2.1.). De kreocht

or llet mel1lhr,wn wordt nu f' v r,p'-"c1i.r· rH~t de gf'lui rlscl:r1.lk. De afg~~even

srfltming is pcId:0l" f'venr~di/T pwt elf' 1'1CJ11hr81,nSlif'lLcir]; 01', c1it. ~ven

rp.dir tf' },rijr.':C'I' Ilnt r1p kr:lcbt op het Jllemhraun l'lOeten wij werken in

het weerstundsheheerste f~lJied. D; t v:orrlt herei kt dC'or cen

(akopstische) "perstand in het lTlechanische circuit Of! te pnwcn, (He

in !let we1'J~gpl:>ied groter is dan C(' r:lH9Sa- ~n sti,ifheidsj'npec1Hntif's

Fig. 10. Theoretische frekwE'JJtic- (>l1 richtliCl:t'al,teri "tielc{,Jl van

eN! elt!ctro-rlynamiscl'() druJ;microfoon (vgl. Olson, p.2G2).

Intuitif>f is nll reeds aannemelijk dat tussen de l>eidC' niterst-en van

druk- of snelheiclsopnemcr wellicht ecn tu~senvorm best;wt, <Jat Plet

zijn richtl;nrakteristiek ook tuss~n bcide in :d'iHlt: dc earrlioic1e

mi~rofoon.

In de praktijk '."orfit cit type rnjc}'flf('lon verwP7enUikt door (~f~ Yllork?nt

Van hc1 mCTillJre;illl in dc vr~j", Incht tc l)l:H~t!:'e!J, tp.:r'.vtl de achtf'rktHlt

via e~n Rk"estj~ch vcrtra~in"8systeern (~est8an~e nit rle lucht binnen

het mng)1.~ntsystc;T1l, dp. lllchtspleet, ell" verhi.nrJ:i.nf'~k(~naaltjcs tUBsen

bp.ide en elJi~e strat.cgiseh gepluCltste stukjes c~oeI;) met de vrtc lucht

vcr)wnden is 01) enige Hf'3tftlH~ aehter het ncmbraan. Dit systeern is

zorJanic: gedinenf'i.onecrrl cpt, voor ~en geluidsfOlf (lut van achter tie

microfoon aClnkomt, r1.e vcrtru,njng binlH~n de microf'.on tot l'ill1 de

aclltcrknnt van het mf'r~hr[11:1Il ~n>li.i1( is Hi n de vert,ral,jn[! llllitf'l' d,~

microfoon on tot elf': voorkHnt vCln het rlJCEibrtHHl. llc gelllid~clrald·.en

v6r)r ~Jl nr:hter zijn (loIn gelijk: het. IIlCli,hrann bcv:pc,~!t niet.

Zolang de t",oll'll'n!"te vaD de r:elui.d~colf 1anr'" is tC'B fll'zichte van de

af8tnnd tllsf'en rt'~ tw~e openi_lIgf'n, ,;,,1 h~t (!)'llLvpr~,chil ov(,'1' het



- l~? -

ont.stune drukgrhdient neeNt linNiir toe Tll€'t frekwf'nti. ~ voor een ~p,lijk

bUjvenrle effectieve \"aar{l!~ vpn de f'""'lnjelsdruk (v~"l. 3.2.2). EVF'nalR

&tj f1B 8nellH~i{! e14icrQfn 1}l'l l:Wf>t in 4i ~ f;'tWf\ lUlU, el~ Plasga Qv@rhl!'t"rfL~l'l

in dE' bpw('("in[;Riri'pedentie (1m ~en vJnkke amI'litue~d;hrakt('risticktr

verkr~jgell. Dit houdt in flat het werkgf'hiec1 boven de resonantie

frekw~ntie ligt (zie fiV. 11).

I
I

\

Fig. 11. Theoretische f~ekwentie- en richtkorakteristieken van

een el-:ctro-dynumi ~cht' cardioide nd crofoon.

3.2.4. SDmenvattin~.

In het voor ons interessante werkgebie~ tot onreveer 300Hz zijn de

&Mplitude- en fuzekBrakteristieken Van de drukmicrofoon in principe

vlak. Van 70wel de snelheicls- ills (II" curdioide rdcrofoon is de

B~plitudekarBkteristiekvluk boven d~ resonantiefrckwentic; tot

die frekYlf'ntie 100pt de l;arakteristiek op lIlf't 12 dB/okt. In de Imurt

Van de re8onantiefrpl~enti~ 7u1 de fnzekaraktcristiek in bpt algemeen

t t 90° , 1°0 0
- .) . .een sap ver onen vun . a,.., er 18 J] er IJ1lmerFi een OVf'r[~ang VfHI

stijfheirl sb eh€t'rst of Wf'ers+v n<Ish ehc('rf\t naar mac;H:I.b ell f'crf't.

l'r inc i pie e 1 i s v 0 0 r 0 mr, e toe II E\ S S i 11 g d (' d ru kill j c ,. 0 f (J 0 n du s d (. b e f' t e •

Een dynafllische drrdmdcrofooIJ is p,i~l'nJjjk niet r;oed f!,C'nof'g, aangf'zif'n

001; deze een fHldergrcns voor 7.ijn Vlcrkgebi ed heeft (vgl. 3.2.3). iiij

II\O('tt'1l dUB QC Izuivcre' rlruhmicrofoon gchruiken, 70flls heRchreven in

3.2.1.

In Of' prflkti.Jl' ligt van de sTl(~lheielsnierofoon (dp, ] intI!]] crofoon ffit"t

nCllile) de resonanti efrekwenti f> 7,('cr Inu[; - 15 ~ ?5 1115 - zodat ook rli t

type lrr'lil::haur ZOll zijn. 'rot 01' 7.ekere hoogte geJdt c1it?:p.lfde oe.}, voor

de electro-dynarni.sche (cCir<.li'Jie1 .! of dr1lk-) rnicrofoon: de resonantie

fl'ek"'l'ntif' ligt mc!"stal in (Ie buurt vun 50 Fz, hetgeeTI vnor sommige

tocpussingen nog toeluutbB8r kan ~Un.

1·1._V.£.r~t~r~e2:.s.~

llierover kunncn y/ij k{1]'t zijn. ~,Iet hcdend[,[,~\se technieken mac het geen

proLleem zijn om nun rle gpstf'l~e cisco - epn vJakl.c fnze- pn vmrlitud~

karal\teristiek ill }lf~t FerL,'~E'ld~d - te voldo.m. H... t maxim,lc verl'1e~~{:n
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mag gering zijn: voor dp meeste toepassingen is

voldocnde.

a 2 Iia t t u 1 ru i 1'1

1.4. Onen-lus kHrnktcristieken •.... --"-------------
Om de <livers£! mogelijke installutif's en 6[lstl'!llitieen te kUjJjHHl

verg~lijken pn b(~Ofll'l1el~n moeten ,\·ij de o:Jp.n-lus kfll'dd,eristieken

kUl1uen J'leten. ;fierI1H~f' hf'doelf'n wi'; de amplitnrle- ep fnzekarakterist.iel<en

van de totMle keten, inclusif'f de akoestische koppeling tus.en

111irlspreker en ~ikrof00n, wuurbij de k~ten op ~tn plahts onderbroken

is. Dit gebenrt. in "len me"topstelling volf~ens ond('rsta~;nd

blokschema (fig. 12):

~o

l~ia. J.2. BloksehplJ1a van de meetopstelling. (HV ,>licrofooI1Versterlrer,

EV = eindv£!rsterker, LS= Inidspreker, M = microfooll,

BV1.I = buisvoltplcter, OSc = oscilloscoop, !) = oscillator).

aao de hand van de al~ewene eirensehuppen van de diverse componenten

zoals boven lJeschreven kunnen wij de glohale vorm VbU de k8rakteristi~kpn

voorRJlcllcn ••:..15 voorbep.le! neElcn wi.J cen installati e b~staanrle uit een

eler~tro-<lynamische cardioide mierofoon (Sennheiser HD 4Ql) met ef!n

resonanti efrekwenti evan opgevecr 50 lIz; cen conuslni d"pr('ker (liDS06m.!)

in cell kleine ge~loten kast met een result~rende rpsonantiefrckwentie

vaT! on[~~veer 120 Hz j rechte versterkers; ell e~p luehtweg tussen

lJddRpre),er ell Illikroi'non van 17 CIllo (De c(Jlnlsdiacleter van de )11.ie1

spreker is ongf'v~er Rem, dus dC' mikrofoon i8 ni .. t !!leer in het

'nubije veld').

D~ arnpJitudekarakteristiek ~orrlt nu ~epa8ld Joor de Aikrnfoon en de

luielspreLer: beide hchben hij hun rf:80nCintiefrek":entj,, een lrant,elrul't 

dahrhoven is hun karaktcrigt,i ele ongev<'er vluL,ten·ijl het tot dj e

frekwenti/~ oploopt I'let ongevr~er l~~ dn/okt. Dez€' k'.1'<;}cieri 8t,] ('Lr~JJ 7ijn

~ e Et e h e t Et t. i n fig. 13 a en h, d'~ f') 1.) ''I E' n ~u~ 8 t p 1d" k" n tId, p r i s t. i e k j p

fif.. 13 c, t.erwijl er:n feit.eli)\ gefli~d:'f'n )/"r[lkt{'ristif'~' is gt'~cli(d,Et

in fi~. 13rl.



l)f~ f HZCIw r E' L: t c rj ~ tiek i s N';, I~ S 'I' illS }lIn e. j 1iJ: ~ r t p v 0 0 r s }) e 11 en. ,d'g e z i ~ n

vall f'ventuE:'Ie fl'f'k",entipoIH'fhflnkelijLe terl'IPIl "{or<:1 (11'7.( cds voIgt.

sul:Jen'3 c l'iteld:

de ruikrofoon veroo1'z,Hlkt ('en faTedrac\iinr vaIl 90° Ii l~\O(\ 0':1 7.i.:n

rcsfHwni,if·frn!;weni.ie; (ljt. is nfILnllke]'ijk V(il! 7.\jn cOl'structie.

- ~e lujrlspreker veroorzoakt eeII fa~e~rhdiing van IRO
o

om z~n

r~8ollantiefrekwpotie; bovendien z~n cr fazpscl'owlelin~en en

~rpaiingen bij ~n beven zUn kritia~~e frek~('ntie (on~eveer 1350Hz).

- ~c looptijd van het geluirl in de lucht levert een f9ze~rauiing O~t

afhanke1tk van golflen~te; hij deze afstand (17 em) is de

fa?, ed rnai i JJ[j bi~ 1000 H:>: ().. ~ 34 em) g"l) ijk ann }80 0
•

- de bijd:!";;;gf' Vfln de vt'rsterk~'rs kunnen '''ij verwat:rlo'len.

Deze karakt~ristieken zijn ~euchetst in fig. 13 e tim g; de samen

gestelde karnktpristi~k in fig. 13 h, trrwijl een gemeten kprakteristiek

is geschetst in fig. 13 i.

D~ gemeten k8rakt~ri8tieken zijn exncter we~rrregpven in !;Ulage I, p.~8.

-'l>;' 'fi.,)

f t.;:~.;~ ,- - ~,- ---
·>to : '",

c{pfJ _
-fUL:)

j,B t
~ '<. .... ""'~66~t:~:

1"i:> 13. ll"t ~LtI1CnflteJ)en vun lusl«1r"l·t('ri<it~.('k~n Uhn de }lul1l1

"nn ("e i,hl"orie; vcr~;(~ljjkilliC: tlet gerH·j,en l'2.rrJ,t(~r1sti('k('n.
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Uit. de fi~nur llIijkt. t"('l) yoeoe oVf'r~('nl{o'1lgt tl18R~n th('o~>ie en pn:.lcti),.

'revl'lns Zif'll wij flat j_n hot gebj~d van ongeveer 70 - 300 Hz df> 11lirlspreker

de hepalende faJctor is voer z0v,el dp, fu7.c- u]s de arJplitudejrarnkter-

i stj eken. 1:}(\ven JOO Hz baat de fa'~eeraai ing tfln gCV(' 1ge v.;~n lOQ-ptijd

in de 1ucht e('p Rte~ds grotere 1'01 spplen, te~wij] ond~r 70 Hz de

(cardioide) mikrofoon mre ~fiat B~el~n.

Door betere pomponenten te kiezen (condensutormicrofoon, betere

luids;Jreker en kast) kunnen "'5j de omlergrens ver1agen. De looptijd

in de 1ucht is echte~ moeilijker te vcranderen ••••

In het vo1gen~e hoofdstuk zu1len wt onderzopken of wij ook met zuivpr

electro~lisclt~ mid<le1en iets kllnnen droen om deze }{arakteristif'k/;'n

tc verbeteren.
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In het vori:,:c boofdsl..'I1: hpbhf'!1 1:ij d,.. tf' Yf:rwachten Irekwentie

karDktcristie~en v~n epn noruulc installbti~ af~cleid:

- de anpIitndC'h,ral-:teristi eok loopt cpr-st or tot prn hepaalrle

frdncntie (in 1ict algerl£~en .~(; .:.'cson;.d~J.;iefrekv.entievan de

luidBprd:er), bIijft dan enige tV.i v1"I:., waal'I1a teet tenslotte

wcrr af rUbt vallen.

- UP fazcl:araLtel'ist.iel i [u'0ff. l)ij tocnet:(',-:(:'~ frehel~Up een

(op er.ige slingnrs rH.l) rJof1.ntnon to!'N~p:lf'nde fazeYcrt~agill~~ te

zien. 1H t Legint al bO~cl I:1.crl:bnar te wCl'llen bi~ {lp resonantj c

frekw~lJtics, ~n r:aLlt bi~ hoger£' fr~L ('ntics steeds verd:'!r doc,r

als gevc]~ vaIl GC looptijd in t~e JUC:lt.

De gcwenste l;c:.r'iktel'istiei.en zien er no~al tudcrs nit (v crl Jlf(lct <)t:J • .. ..".'. ~,

p.5) •..• D~ fazeIcurnk+eristieJ' noest zo f''';,){] r.lf) I!e Ii..!': vIt,k bl:.i"t>n-

binnen 2(10 ill het J.!f',~('nste w(~rJq;('hied t{'n:ijl de arr]>litudekaralr,tr-r-

if1tic:l: lillnen i.21 3dB vIal; UlOcst zi.;n in het werk;.!;cbied (o}l£n Syst~f:lil) 1

of hinncn het werkgebi eJ b~duidend 'hoger' llar, uverul daarbui ten

(tcruggckopI,elde Hysteem). Wij willen nu ondurzoehen 0f ~~ net elektro

ni sehe mi(ldelen tot (:.'7,C gcv'enste ture,ktt'"risti ('ken kl~n!,(,ll komen.

~ungezien de luidHpre~er in cerste instuntie de kurahtcristieken in

het werkgelied bepualt, ~ullen ~ij ecrst onderzoekcn of da~r iets aan

te verbeteren valt. ~ij beginnen ~et een nuder ondp£zoek van de

}'Ii de prd( erc i G; ellS chapp en.

~.l.._D!. !ni.dE.r!."te£i~T!_d~ll!).£.3.!..

','Jij \'!i lIen OIlS hi cr lH'l;erl.cn tot ht;t gc,,-ul van cen It'ldspr{''ker in cen

gC8lotp.11 k(~st. ~)e bepfdrHde mecbanischf' ~r{lothcdell z;.:n:

- van het be'j~gcncl.~ l'1yste"'lU (conu8, sprcd:"'poel cn ophan;:dl1g):

de mo.s"a (hr), d ... cOlilpUantic (C) ~lJ de c'r;-mping (n).
e c c

van de lllclit (zo\,'cl bir:nen ells buiten de Jw,st):

de UIaS"l(l (;,f
1
), de compliulltie (G

I
) cn df" strdlint;>;swccrFtand (HI)'

Voor bet vprbnnd tusscn de kracbt (k), de snelheid (8) en dpzc

groothc~ell gcldt:

de
k==U~it;

(11.

e ..
s = '·'t ;

(I
k -= U.s.

Voor l'.lcktrinche zclfinJuctie (Ll, Cal'acitcit (e), q'~f'rstaIHl (I~),

spanning (v) en stroorn (i) geldt:
d i . d,'

v == 1--- 1 ~ c-_· v == 11. i •
'elt lit '

Vergeli)dng yan ,:FlZO fornules le"e?"t ons de basiA V'lor h(;t. clcJ.:trische

analoron VUll het lilf·,:l w :r..ische systcela. iIie:doc IdeL.e:r, \.~j d~ overC'cnl~(;!'letul:

lrucLt (k) ....., 8pHLI:int~ (")l~ 1,;,Hlsa (J.;) I"V zelfin(]nctjt~ (L)

1 • ( ) r) J -, .' ., . L {._\Ene hcic Sf"'" stroom \i C0]'Il.luntJe ~C)....., "nrc'.Gl L~).· \G)

"w"er"tnnd" (L) r>J ',I'ccrst,,:;:d (H)
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\{ij !<unnen nu cell lI~lektri seh r.dH~nw II opstellen voor hct mcclwni selte

sycteern (~ic fig. lk).

Fig. 14. Het " r l cktrische vervan~ingsseh~w:\" voor een InidspreLer

in cen gesloten kast .. Z, is tit' ipwf~ndi;:;e ir"p~dantievan
oe

de kraehtbron.

Wij wi lIen nu eli t mechanische schema zodanig he\,er!;:e:11 dat wij het

rcehtstred.s fii4n cen elel.triscbe keten knl1nelJ l~oJlpelcn: de mechanis.::he

krucht1ron moet vcrvan~en kunnen wort~en (locr cen elektri scae

spanninr,Rbron. Wut ov('rblijft moet den een el:w1valcnte ir.lpedantie zijn

voor de echtc eleLtrisehe imre~antic, zoals wij die meten tussen de

luid~~rekeraansluitklemmen.

IIet mechanischc circuit is met. het elektrischc gekofi1eld via (;e formules:

k = B.l.i en u = B.l.s (clcktromagnctische overrlrucbt).
rl

Ut'r!,en I'iij op dnt u
d

(de inuucti e Ll,n~) rccl~tevenredj g is n()t de

b eH e ~! i n [~ S SII clh c j J (B):

Gebruik rlukend van d('~e formules, l~rijgen wi,] de (J\r"rt::angcn:

},d I'l
1 U. U dUd ) !

I : k -..BH ]'L ( U) ~ i (LT)2 dt- :) (lilcch.) -,~~:i'Tz -v C (elektr.)•(l t "\tt Bf pn)

(~
lId cd(DJil (D 1 \ 2 ee! i

f)

2: s ~ Dl ~ '\1= =;') " (Bl):'C -.- L ""'dt dt /0 dt

u il!..!.t 1111 )2
}: k ll. s ~ Bli =

.) d
-)0 11 = • i =) " ""'It "H.·Hl d 11 It

Ii: k = BI.i ~ r'lechani sche lcraci,tbron v:ordt .l('l~tl'isehe stroomhron

s " s n e 1h c idsIll' 0 n " "

Wij helJben ~rier dus te clocn met ~,~n ,iued e ovcrga.nl;, \ nhrvoo1' t,pvells

geldt ::Jat eCiJ )'leclJ<·mi.sd:e seri pschal:f'ling GVPl';;i3.1,t in Cell r-J.el,trj sche

parcdlelsehakelin;; en ()np,l~e{~rd. '\Vij l:unnen nu hct bOYenr;tHi'nL!f'

mecbu.ische Scll~;lla '-1.13 volrt ol'I\':erken tot het elcl;t1';.sche Scl'l·r1d. (fi{,;.15):
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-

M C K

~C)~ ~J, ~:~

,/77"7/ , ,., /

Fig. 15. Overt:~tng van het mechunische vervun:;;inrqsch~n;f'_ n~lar hct

plel:triRche schew:.•

{ \ 2
"stati .sehe il!1pel1unti e") is h(:1, '(lual£? vun Z., : 'I. =~ 1) •

'Ie s J.J]

de 'mechanische impedunti~' van de luidsilrcJ.:er als c'.~e'L, is
de

C0f£11SBnelh~id (8) nul is, dUl:l met g(jhlol.kecrde c<Jnus (vgl. 15b).

- Z (de
f!.

Over de onficrllclen van l;et clcl<trisch~ scheuw klnnen \',"ij het volg;eh~e

oprlerken:

Z is dus de elektrische irnpedantie van de luidspreker met
8

geblokkeerde conus: Wij komen hier nog op terug.

- Zd (de "dynamische i mpeclanti e") b escbrijft d e t~rugwerldng van het

totule mechanischr systeem op het elektrische. Wij hebben dit

gesplitst in de bijdrage van de lucht buiten de kast (Zl Jt) ennc \
rl~ bijdrag~ van de rest van het systerm (Z~). In de praktljk is Zlucht

"f"cl groter dan Zrl' zodat het nauwelijks meespeelt.

De termen van Zd zijn met de eerder gegeven fOrJl1Ul~8 (1 tim 5) zonder

meer uit bet mechanische schema af te leiden. Zo is bijvoorbeeld:

(11 +H
l
.)

c 1
(vgl. fig.14 ~n fig.15)

- HI is Ilfgelp-id van H
lu

- de stralingl"weerst<:llHl van dp. lucht. Lerder

hebhen wij reeds beschreven ~at het ukocstische vermo~en dat dp
t)

luidepreker p.fgeeft I;elijk is aun 1'ak= s ....}~lu' terwijl in het verre

veld geldt: p ~ s.R
lu

• Dp uitgestraHlde geluidsgolf is dus in fa~e

met de beDegingssnelheid (8), en rlus in het elektrische Bch~ma met

de spanning over de dynnmische iupedantie (v
d
). Hiervoor gelrlt:

v
d
= v - v

s
' wanrin v

g
dp spanning over ~s voorstelt. Vij zicn hierin

duideliik de storr>nde invloed van Z :
s

Als v de uitgan~8spanning van de versterker vo(\rst~lt (v = !.Jov.), dan
1

zal de ujtr;estrl~aJ.lte r;el1li':\sgolf in faze zijn met de ingp.ngss!,unniIlg (vi)

als wij Zs= 0 kunnell maken. Jli t is Iwtuurlijk niet 70nder meer mogelijk,

maar hetz~lfdc eff~ct kunpen Dij theorrtisch bereiken door de versterkrr

z = -Z • dis dit lukt,
u e
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hebben wij de icriis fazedrauiing ~i~ de luicisprcker vcroorzaakt

gecompcnscenJ.:

i,'anne!'r Z gecornpenseerd wor!l t, zal de ampli tud f'Jcarakteri 'Oti ell: ni et
s

vlak zijn. Het uiRgf~strilaldc vt'rm(lr;~n is j.mmers in dat reval evenredig

met v
2

• ft = v2.(~il;'. (vgL fnrl1lule 3, en fip;. 14 en 15). In het

gebi~d wulr de ruannetisch~ flux (0) in goede benadering constant is

(voor kleine ui bdjld ngen van de conns) is eli t vernogen dus recht

evenre~ig met ill • Voor een luidspreker in een goede gesloten kast is
u ,.,

ill echter evenr~dill met w"- tot dp- kritiscllc frf'kwcntie; in een open
u q

kB~t 7elfs evenre~ig Met W • Boven de kritische frekwentie vordt het

pas constant. Dit komt in het eerste geval overeen met een stijging

lli~t 6 dB/okt J in het tweede geval Met 12 dD/okt, tot ~e kritische

frekwentie. Deze karakteristieken zijn uiternard weI met een eenvoudig

luagdoorleotfilter te compcopcren.

i.2.._G~m.!!..(·!!s~tie_v~n_£1!. .§.t~t!,_s~h!. iPl.E.~.Q.a!! tie_(~81.
De totale impedBntie (Zs+ Zd) van de Inictppreker in kast is eenvcudig

t~ meten. In ons geval (luidspreker AD 5060 VR in gesloten 2 1. kast)

blijkt het v.el"r te g~ven te zijn met ond~rstaandc polaire fi guur

(fig. 16; zic ook Dijlage 2, r.29).

-------+-<1
-it

--2" ...

OR.: (2)

(.n.)

en Z kan tenslotte de
s

Deze b~i~e impedanties

Fig. 16. Polaire fi['"uur van de totule luidsnrek!"rirl~pedantie (z ]+Z )
( S

en vun Zct en Zs afzanderlijk, van de luidspreker jd> 5060 \;8

in pen gesloten kRSt (inhoud 2 1).

De stfttische impedantie (Z ) is eveneens vrij g~makkelijk met red~lijke
s

nouwkeurivheid te meten: het is de Juidsprekerimpedantie met

geblokkeerde conus. liit de wD~rden van Zs+Zd

wD&rde vun Zd voor dit ceva1 bepualri worrlpn.

zijn in fig. 10 eveneens weergegeven.

De statische impedantj e (2
s

) hlijkt in dit gevul tot 1500 liz in g()ede

benuderin.'j ekwivalent te z;jn met lll~t onderstaandc vernmtingssehcmu

(fig. 17)

Fig. )7. V{'rvllllginEBschrma YO or Zs' r;o(~d tot ongeveer )500 Hz.
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De e1ynnl'lische iplpedantic bli);:t ong(,VI~er elndvalent te zjjn unl' een

para I} c l-schak~ 1in/; van p.t"n weprstand van 25sp., P. en z elfi.nr1uc ti evan

6,5oH en een cLlpuciteit van 2(;.5fJF. De absoJute '\-RBrde h:it"rvan is

kleiner (~an 1.Q voor frckwE'nti~8 lager dan 2~Ilz en hoger dan 6001iz.

lie resterende seri ... :impedantie na COl:llH'nsaiie van Z (Z == Z -Z ) zal
s r s U

dUB dnar klein moeten zijn ten opzichte van Hl,_'·:il elf" fazefout voldoencle

klein blijven. Voor een Mftxinale fazefout van 20° tupsen 40llz en 400Uz

7.81 r!,.. conpensatie binnl"n O.In. nuuF!;.eurig rnonten zijn~ Vit stelt boge

p.isl'!o uan de schakeling d~f" de ne~ntieve uitganfsimpedant.it' pwct

verwezenlijken. Bovendien worden hoge eisrn ~esteld aan de v~rBterker,

vooral t.f'n aanzien van stahilitt'it ell m.uirul1e uit[;anf'8ptroom: bij d{'

ondergrpos van het gebied ~or~t het inductief afgeeloten en bij de

bovengren s capac i ti ef J terr.ijl Ii e bel a stings impedhnti e in b eid e

gevullen zoeI' klein is.

Een neguti eve ui tgangsimpedar1ti e kuon!':n \:\j in princip~ bereiken

volgens onclerstl:tDnd blokschema (fig. 1fj):

O'_Q--~- 1~~1:'i
I'J ~~)-l~-0-'z ---'f

1
i Vu.t So ZJ. IVel

Vi ,vJ ~ I kz,oT~.v,
rzJ I 9f I!

Fig. 18. Bl~kschemfl van ~en versterker Met negatieve uitgangst~pedantie.

De ingangsspauniilg van de vt'l'sterker zeJf is in r'it reval de som van

twee apanningen: de signaalspanning (v.) en de terugkoppelspanning

(v
t

== A.k.v == k+l~.k.v ). De uit~[lngssra~ning Vlordt ou v == p(v.+vt ) ==
s fl..... 8 U 1,

= p,v
i

+ (k+l)v
s

' i\';j zien dat de spanning over de dynamische in:pedantic

(v
d

) gelijk Vfordt uan J-lv
i

• De storendt' invloed vun de' statische iJo:pedantie

il'l vereh:enen.

Fen nadeel van deze schakeling is dat wij de impedantie mo~ten

realiseren, betgeen eeo Banta} spoelen kost. (Terloops zij opgemerkt

dat een vrij eXBcte nabootsipg van Zs verkregpn kan worden rloor een

t\'{ecd~J ielentieke luirlspreker tf" nemen en de conus te fixeren. r.ij

kunnen dan het bovenstaande scllema hnndhaven, met k = I). [en anderc

mogelijkheid is om ec~ extra frekwentieafhankelijke s~anningstegeDkoppelin~

in bet schema op tc nemen, zie fig. 19.
De Hi tgang-sspnnning hlijkt j n tJi t

_:..~.v=- -.-x
U } -t.t~ k 1-c.~) , _, ~~,). ,

l-lAG~ k
l
C..)

Dl'! ui trr,i:wgsif1lpec1anti e is dUB:

v
s
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70nder tpgenkoppeling)
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-l+-A~(.~Y~ l~'Y l{~) (Lv)ZT

i -<f} ]
~4--~c;' - ·~tU

[
~ z~

v~ ·-~-·-_·_··<Q--·---·-L0-1

0 --.l.~lz-r

Z
2

geldt: k l - Z Z J

1+ 2

Fig. 19. lliokscheme van de uitRebreide versterker.

Ala wij kl(w) realiseren met een spannin~8~eler, zodat

fOn mits A(w)kl(W»>l,Zo; dan geldt bij bcnudering:

. k2lw) Zl+Zo
Zu ;= ZT - ki (LV) ZT. = Z'l' - '/.,2'- I{Q .ZT·

Ala tens lotte nOlb geldt: Zl>;> Z2' en ZT= U'l' (reeele weerstancl), dan

Z
_ 11 1

Zu - "'T - Z2 k Q • nrl' •

is:

De negatieve term in Ofl uitrf.ngsimpectantie blijkt omgeJ-.eerd eVl"nredig te

zijn met Z2' zodat hl"t (mits Zl= U
1

, een rceele weerstand) een duale

vorL! heeft ten opzichte van Z2. Di t boudt in dat een ui tgangsiJ"}H"danti e

-z nu ~erealisf'erd wordt met capaciteiten in plaats van zelfinducties.
8 -

De positieve term is op te vatten als ecn deel van Z het kan tegelijk
s

met Z gccompenseerd worden.
s

\ianneer wij dit systerm toepasscn mo~ten wij er weI op letten dat rie

overdrachtskarakteristiek niet meer 'recht' is. Bij volledige comp~n8Bti~

geldt immers:
ZL-_.-

~ - ZL s
x v

a

Z___L_ x
_. Z - Z

L g

Yd' l1e overdracht is dUL;:

• Om een 'rechte' overdracht te krijgen zou bet

ingangssignaul dus v66r de verstcrker vermenigvuld igd m0 etcn y;orden

lJlet kl(e.v).

Bij bet cnt"erpen van de verstcrker mo~t nog een praktisch runt over~ogen

worden. De echijn~are belastipgsiMpedDnti~ na compensatie is bij zeer

lage frekwenties in de orde van In. of nog kleiner. Als ':;ij nu voor de

uitrang cen 8cbeidin~sconden8vtor toepassen, zRl deze erg groot moeten

7.ijn. Voor cen lcantelfrekwenti"! vun 10 llz zou dit al 16.000,uP zijn:

liet is dUB heter om gelijksrunningskopr~ling toe te passen.
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Vij mog~n vel~Bchten ~ut de fout~n die de luidspreker vcroorzaRk~

volg~nB het boven heschreven principe ~ccc1'rigeerd kunnen ~o1'den.

Van de mikrofoon hol'vCU 1"ij geen problcll1cn te vcn:a('bten, wi ts 1dj ef'n

goede cnndensato1'type to~passen. \ij kunncn ons nu nag afvragen of de

fazedraniing ten gevolge van de 100ptijd in de lucht gecompcnseerd kan

worden, altbans in een bep~rkt gcbied. Eiervoor i~ een fazerlraaiinr

nodie, die naar hogere fr("ln:enties afneeJiltj de amplj tndekarakteristi ek

van d~ compensator zou vlBk moeten zijn.

E~n tweede vraug is of ~ij de amplitudekhrnkteristiek van het syste~n

in het 1':erkef"bied "Ink lmnnen muken, en bui tf"n het "crl<gebied steil

af kunnen laten vallen, zonder daarbij fazedraaiing binnen het

werkgehie~ te v~roorzaken.

Deze beide vragen z1jn eigE'nlijk nam: vcrv:ant. Immel's, als v_i.j ~e

'negaticve fazcdrauier' knnnen velYczenlijken hoeven y,ij het slecbts

in serie te s~hakelcn met een gerchikt filter om de ge~enRte

umplitudpkarnkteri~tiekt~ bereikcn - zonder fa~edra~iinr~

Met een pcnvondig, lineait overdraclltssysteem is het helane pirt

mogelijk orn deze karakteristiek~n te herciken. Dit is uit e~n bcschou~ing

van de eigenschappen ven ,olen ~n nulpunten nf te leirlen. Dc gewcnste

(negotieve) fnz~draaiing knn immel's aIleen bereikt ~or~en met

nulpunten in het linke,. hulfvlak; polen in het rechtcr halfvlak zjjn

niet ptahiel to verwr~enlijken. Lcn complex toegevop~d raar nulpunten

in hct linker halfvluk verC'orzal,cn ecllter naast de (I?;er:enste) fazc

drClfliing ool, eell verandering van de &mpUt1\delwraJ.rteristiek: vanaf

cen zadelpunt voor w = 0 neemt rle ka"akteristiek enigszins of tot

de freJn:entie overeellkolllend met het nulpunt (de afnllme is afhonkelijk

van de demping) om daarna toe te nemen nUbr hogere frekwentiee. Dit

is precies bet tegengesteldc VKn d~ gcwenstr a~plitudekarnkteristiek!

Omgekeerd is cen verandering vun de umplitudekurakteristick zond~r

gelijktij~i~e fuzedruuiing all~en mogclijk donI' twee complex toegevQegde

nulpuntenperen symnetrisch ten opzichte van ell'! jw-as t~ lege;rn. De

fazcdraniingen van heide parell c011lpenseren ellcunr dan, terdjl rl~

vlUplituddwrakteristieJu>n oJltelJ~n. Dit levert 1"('''1' prcci ... s l!('t

tegengestclde van de gewenstc karhkt~ristiek•••. Or elcze ~ijze is dus

geen eel' te hphalen.

Anderzijds is met dc eppvoudige cornplexe-functie theorie viet nun te

ton~n dut ceo ~illckcurig~ cOMbinatie van faze- en brnrlitudek&rvkter~

ifltieI{(~n i..!~__S~.~U2.S·!'J:t~.l?J.-ed nit't stubieJ te ver',·czf·nJijken is 

mits buiten het r:e1Jif'cl d~ kHrl.!l:t .. ristieken zoclani[~ zUn dut ['nn de

Jli lbert relnti cs over het geh,'] e gcbied vnld;4ilrt ",oreIt. liC"-t ZC'l rlus

I,

t
I
t

i
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moge1ijk lmnnen zijn om in een bc-perkt p;ebied de p'1"11f'l1stC fe7.e- en

onplitudpkarakteristieken voor te schrUven; bovendien de Bmplitu~r

karakteripti ek overul blli ten hct g.-biE>d 'l<iHr,' t~oudcn ten opzichte

van de:- YJuurde binl1en lwt gcbicd: en rlan de fa'lekaratteri sti ek bui ten

het f~ebied zoduniC; te kiezen dat aon Of'! Hilbert relaties vo1rIaan

Y!ordt. nit zou cell stabLe1 systcC:JlI op Imnnen 1cv('ren:

Ben Dn~~re mogelijkl.eid ON Ran de ~isen tc vo1dopn is de vo1gende.

~lls wij Z compenspren, loopt d~ amp1iturlekarukteristiek op met
s

6 dB/okt (of 12 ~n/o~t) tot cle kritische frekwcntie; voorbij deze

frcln,entie is het constant (vb1. 4.1., p. 19). mits de conus niet

lOOp g:ant brcken". \:nnneer wij nn in de ketcn ("en 1ai.gdoor1aatfilter

opnemen die naar hore frckwenties met 6 dll/okt (resp. 12 dB/okt.)

verzwakt, dan zul de umplitudckarakteristiek vIal:: bliiven tot de

kritische frek~entie en van daur af met 6 of 12 dB/okt af gaan

vallen - zonder f8z~draaiing bij het kantelpunt:

De amplit"d~eis voor h~t t~ru~gekorpelde systeem is: de karakteristiek

moet minstens 20 dB gez~kt zijn voordat (Ie fazefout 180
0 wordt

(streefwanrde; vgl. p.5). Dit hetpkent in ons gevul dut de kritische

frpkwentie ongeve~r 3 oktaven lager moet liggen dan de stabiliteitsgrens.

Stellen vij als stnbiliteitsgrens 1 kHz (dit is ufhunl,clijk van ~e

nauwkeurirheid van de corupensatie en v~n de nfstand tusscn ruikrofoon

en lUidspreker), rnoet de kritische fr~lrr~ntie dUB ongeveer 125 Hz

zijn. Dit kowt overecn wet een connsdiameter van bijna cen meter!

Dit is weI na te booteen met cen auntal kleinere luidsrrekers nanst

elkaar op een plunk, maar fraai is het niet.

Dovendien is gestrld dat de conus niet lOOp mag breken". Der~elijk~

luidsprckers zijn echter niet in de handel. \ ij zu) len dus moeten

Hfwachten hoe hinder1ijk het verschijnsel is, en het eventueel trf:1chten

te vermindcren door df' conus llIf"t een dunnt' laar, sclmirlrubber o.i.cl.

te beplakL:en.

lIet wordt nu t.ijd orl al dp7.c thporetischf' beschou"ingen ann de pr8_kt~ik

te ~aan toetsen. Hierop wordt in bet volGpnde boofctstuk ingegaan.



5. Prn~:tisch~ nitvo~EiEZ..

5.1. Gl"brni kte onrlerd I'd I'n.-------------_.-
~iij hebhen gebruik gflnll~akt van I':en condensutormikrofoon: de Sennheiser

W'JI 110. Dit is een drukgevol"lige folikrofoon, ViharVlln ot' amplitlloe

l~arc~li:teristiek volg(~ns fb.bri I"ksopgave "luI< j s hinnen 1 dB tot 15 kHz.

De fazekurukteristi~k is voor la~e frekwI':ntip8 theor~tisch volkomen

vlak (vgL pC!r. 3.2.), p.9).

De voorverst~rker heeft pen karakteristipk dil" binnen 1 dB vlak is

van 5 liz t~t 14 kllz; zijn fa7ekarukt~ristiek is hinnen 50 van 30 Hz

tot 5 kHz en binnen 2po van 10 liz tot 12 kHz. liet scbema is opgencmen
it

in Bijlage 3 ~ p.30 .

•lls wij de stl1tische luidsprckerimrH·(lantie gaan ccmpenseren, r:wctr'n wij

e~n enkelvourlig laag~oorlRhtfilter in ~e kpten opne~en (vgl. r.19).

IIiervoor is een zepr eenvoudig aktjl':f filter gebruikt, net een kuntelpunt

bij ongeveer 4 liz (zin schema: n~lage 3D, p.30). Dit geeft een helling

van 6 rm/okt vanaf 10 IIz; de fazedraaiin[! is 80
0

bij 3D lIz en 85° bij

50 Hz. De afwijking ten opzichte van 90
0

j~ dus kleiner ~an 50 vnnaf

50 Hz. Door ~en lagere kantelfrekwentie te kiezen kan dit uiteraard

nog verheterd word~n.

De opzet von cen ein~vcrsterker met negatieve uitgBngsimpedentie hebben

wij reeds verl1elrl in par. l1.2, p.2f1 - 21. Het bestaht nit ~en versterker

met stroommeekopp~ling on de negatieve uitgangsimpedantie te bereiken,

en 8pnnningBte~enkoppplin~om d~ze impedantie de gevenste frpk~entie

ufhunkelijkh~id te geven. Wij hebben toen reeds opgemerkt rlat dit systeem

een zeer goede ver8terk~r eist. De door ons ontworren einrlv~rsterker

heeft ~ondpr stroommeekoppeling de v{)lgend~ eigenschapp("n: de

frek~~ntiekarakteristiekis vlak binnen 1 dB van 10 liz tot 60 kliz; de

fuzekar<lkteristi_ck is vlak hinnen 20
0

van 20 lIz tot 30 kHz; de

v~rvorming is kleiner dan 0.02~ van 10 liz tot 20 kliz voor uitgangs

vermogens van 10 m-:l tot 5 Watt; de versterker bleef stabif'l met

eupacitieve belastingen tussen 1 nr' en 10.000 lIP, ("v~nalE: met diverse

indnctieve helastingen (gTootteorde 0.1 <t 10 mU). }Jet ~en weerstands

bela~ting van 5.0. Lon met hchulp van cl e strooffiIllee1\oppeling Ii (' ui tgangs··

inpedantie 70vpr negBticf gcregpld word~n dat llL+ II c D.ln, D~
, 11

vervorming liep ~aarb~ op tot ongeveer O.QG%. Vij mogpn dUB verwacht~n

clot deze v~rsterker Ran de eisen voldopt. llet Rchema is opgenomen in

Bijlage 4,1).31.

JI.18 luidspreker gebruikt~n wij de "I.D 5 fl (i0 im (eonusdiumeter 8 em) ~n een

gesloten hOllten kastje met een irlhourl VBn ongevepI' 2 liter. Voor pen

systeeM clat moet ver]u;u vunaf '10 lIz 7,;1n di t nntnurlijk f'r~ kleine
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niet van bel<~n[; is - mits het maxinalll nit te stra1en v("rmogen

niet al t~ groot js.

In verbanrl met d(~ looptijd van de r,eluidsq;olf iYI de lucht moet de

afstanrl tuss~n mikrofoon ~n luictspreker vrij klein 2ijn. ~ij hebben

metin~~n geda~n bij een ufstanrt ven ongcveer 2 em; dit is zeker binnen

het nubijt" veld van de 111jdsprt>!cE'r, hetgeen cen schijnbhre verlenging

van de 100ptijd geeft en ern extra f~zedraaiing van 90 0
• Met de 90 0

fazedrauiing van het He-filter levert dit prccies de gev'enste 180 0

fazedru,:d in~ or.

1.,g._D!. !o!a.!e_k.!:.t!.n~

Wij hebb~n de luskarakteristiekE'n van de totKl~ kpt~n gemeten in een

'dorlc kaMer', met behulp van een oseillator-schr~v~r com~inatie en

cen fazemeter. In blokschc~a zag de opst~lling er als voIgt oit

(fig.20) :

o

Fig. 20. Bloksehema van o.e meetopst.elling. (~W = mikrofoonversterker,

He = ltC-filter, EV = Eindversterker, L8 = luidspreker,

U = mikrofoon, ~ = fazt"rnpter, S = SchrUv~r, 0 = oscillator).

De meetresultaten zijn wpergegeven in Dijlagc 5, p. 32. Dij e~n volle~ig

stabiele instellipg van rl~ co~rensatie blijht de a~plitudckarakteristiek

bi nn~n 1 dB vlak te zijn van lJO tot 750 lIz, ter.;ijl de fnzckarakteristj ek

in dut ~ebied van +25 0 tot _30
0

loapt (ten opzicht~ van ]80 0
). De

faz~font ten opzichte van lROo is kleiner dan ~On van 45 tot 500 Hz,

en kleiner dan 10 0 -van 60 tot 400 Hz. Ui,j ern instelling ann (1(> rand

van stubiliteit ~us de awplitudekarakteristiek biPDen 1 dD vlak van

25 Hz tot I kHz, pn c1 e few efoll t J<1 eir}l~r (lun 20
0

van 40 tot 500 Hz.

Deze laa ts t e kayak t cri sti eken zijn ~ch tel' ni r:t in de bijlage opgenomen,

omdat de verBc~illrn teD opziehte van d~ stnbicle instrlling te

klein ,,'arena

De refltt~rende fa:/,f'fout \.vQrdt onder 100117: VllOl"ml l 1c] i)( veronrzaakt door

de fa~pdraHiing van hpt ItC-filtpr en de versierkers (dit is vrij

eenvoudiv te VerrJ(·t,C'ren) ('on boven :500 Hz vo()nHl';H~lijk door de looptijd
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in de lucht. D~ samengestelde fuzekarnkteristiek van 01 deze effecten

is evcncens in de bijlnge gpsch~t~t.

V~rgelijken wij nu deze gegrvens net ~~ eisen dip ~ij in par. 2.2

(p. 4-5) Df~eleid hcbben:

- Voor zowcl het op~n als hrt tpru~~ckoppelde systeem mRg de fezefout

. 1 tIl' d . t t .. I 0(l° I t l' f t h bh .. l' t1 n ~ ewer (g Cl J e. n 1 e., ;:; roer Z J.1 n <an.. ; Ie' .. 1 e S .• e e 11 WlJ <1

zelfs kleiner clan ~oo •.1H\n d~ze ('is knnncl1 vij nu over een redelijk

gebied voldoen.

- De amplitude-eis voor de twee systrmen is verschillend: het open

systec~ vyaugt een vlakke knrakteristick in het werkgebied (binnen 3 dB),
terwijl voor het tegen~ckoppeld systeen de am}llitude voor frekventies

M~t een fazefout van 180
0

beduidend kleiner (~trecfwaurdc: 20dU) moet

zijn dan in het werkgebicrl; binnen het werk~ebied hopft de knrakteristiek

niet vlak te zijn. \i~j l'1ogen dus verl"cl('hten dat onzc installatie redelijk

zal voldoen als open systeem, mits wij het bij zerr luge frekwenties
o \

""aar dl? fazefol.lt wcpr I~O rorrlt} nog; stabiel kunn~n houden. De

lllidspl'elcer v:erkt !laar imFlcrs als bolstralcr.

Ala tegenrp;koppeld s)'stecm is dJ"ze opst~llin[; '10."; niet te gebruiken:

met name de top bi".~ 2 kHz, "oar de fa7:cfo'd, net IP,Oo is, is fune-st.

De z e top i s 3 dB hog e r dan 111' rna~:. i rna 1e wa a r d e i JJ h e t VI er k [!: (' 11 i f'd •

In de prakti.ik bleek het open system'! inder(lR.'-'.d vrij ~cn~\' inst.ahipl te

worden hij cen zeer lage frek~entie - nuar schattinv ongeveer 5 Hz 

zodat de verRterking bepcrkt mo<'st blijven. 'l'oeil werl1 hj erm£'e in cen

vri.j wi Uekcnrige opstelling et'n dempj'lr; bereikt van (i a R lID bij

frekweniies tuss~n 100 en 150 Hz.

Het tcgen~f'kol'llelde systee!Cl is ni~t geprobeer<l, Bhngezien ill' amplitudc

karakteristiek nog lan~ niet aan de cisen vol~o~t.
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Met het hif'r bcschrev<"n sygtecm is het 1'10geli.!k 0"1 (l~ 'idt';:ll~' fazf'

kara)d~('ristiek vrij goed te bt:ne.deren over f~er. red~lijk hrede frd~,,"entie

hand. De amplitu~ckarB~teristiek is boverrlien voldopnde vlok binnen die

band om e~n 'open' cor'J'~nsatiesYE'te('J'l te laten v/crken.

Zo~el bij hpt open als hij hot teruggekoppelde systeem ontstaan de

prob 1 emen echt~r bij cl e stabi Ii tei ts['"renz en. Wij kunnen ons nor; afvragen

wat hieraan te verbeteren vult.

De ondergr~nB ligt in ong geval bij ongeveer 5 H~, hetgeen nog nan de

hoge kant is. Met een boogdoorlantfilter is dit nirt te verbeteren:
ode lRO -grenA verschuift dan immel'S naar een hogere frekwentie. In

principe kan het systeeM echter juiet stnbiel g~~aakt ~orclen tot 0 Hz.

Principieel zijn er immel'S tV'ee fazedraai int;ell van 90 0
, namcli,jk het

enkelvoudig HC-filter en de over~ang bij het falen van de compensatie

(n - It wordt e;roter dan de inductieve component van L:
d

) ••\.ls ntt de reRt
8 u

van de keten volledig gelijkspqnnings~ckoppeld zon zijn, zon het systeem

juist stabiel hlijven. Dit ideale gevnl wordt nutuurlijk st~~ds betel'

hcnaderrl nnarmate de diverse koppelcondcnsatoren groter geko7en worden.
oDe 180 -grens kan aldu8 zo laag ~elegd ~orden dat de amrlitudekarakterist-

iek op (1~at runt voldo~nde vel' gezakt is ten gcvolge van het falen van de

compensntie. De ondrrgrens hoeft dus geen prtncipiele grens voor het

systeem te vormen.

Anders is het gesteld met de hovengrens. Deze ligt in ons gevul bij

ongeveer 2 kHz. Met een hoogdoC\l'lantfiltcr is het systE'f:m op dit punt

niet te verbeteren: de afvnl in amplitude gaat met ceo fazedraaiing gepaard,
owaardoor de 180 -~rens bij cen lagcre frekwentie kornt te liggen. Met

beplakl.en vun dl' luid~I'rekerconus Y'let 8chnjmrubhc:r, '!:oals in het vorige

hoofdstuk vC\orgesteld, gaf evenmin vcrbr~tering: de toenarle in conllsnwssa

heeft cen verkleining van Zd tot gevolg, zodat de compen~&tie mindcr

goed \erkt. llierctoor komcn lle stubiliteitsgrenzen dichtcr bij elkuar te

li/Yren, ter\"ijl tevens het werkgebied wordt verl~leind. "'~IH lautst ...

ruogel~kheid blijft no~ over: het vel'ln~en van de kritisch~ frekwcntie van

dl" luids;noeker. Hi ertoe moet de connsc!iar'lcter verg;root ,:orden; hctzelfde

effect wordt bcreikt door meerdere klt>ine lui (]pprekerR bij elkaal' op

cen plank te zt"i.ten. Dit is niet geprobeerd.

Vij kunnen concludcren rlat h~t systeem voede mogelijkheden biedt. Ala open

compensRtie is het ul vrijwel bruikbusr, terwijl het (idenlere) t~gen

gekoppelde systceM wellicht ook te reuliscren is. Dit luatstc z~l cchter

nog cnie; e:xperimente('r\~erlc vergen.
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DIJLA.GE 3A
: lJIKIWFOONVElI.STElU":EIt.

-;> U IT

12 V

nf=o 39 kD. : VerRt~rkin~ ~o x
J\.mpli t11(1 ~ - 1 dB bij 6 lIz en 13 kHz
Faze + 20° bij 10 TIz, - 20 0 bij 10 kHz

Versterkinr, 2 x
Ampl i tude ell faze recht van 10 Ez

tot }OO kHz

Kantt'lpunt ong~veer I, Hz.
l'v.zedruaijng 85° cl 90° vanaf :iO 117..
Versterking ongevl!er 1 x h~j 130 JIz.



l' 1 stelt Of' ruststroom in (20 m..:\.)
lfet ,.n t :'n 1',. ,,'ortit _T> aflT,~re~eld.j..,.... ~ .. I J. t .... - 1 J,.l,ou i-.. '-'

SL~ en SIB schc.ke 1 {'on on van -l~

(g:e{.p!cr-ndl" st.<Jnd) naar +n . U

De voeding i~ ,·.f'yr;f'letrisch:n~, v;orrlt
(lUS niet met til" Yot'(iing verbonden!

Ii DTJT:r.~" t'I,.. ,\r'·',~rrl·l'l'" ----,... .wi".!l:' q: L _,1, ·.LL~· ''''''d.oJ.L I
Ll.mpli tt..Uil"knrntt. :l.lrlB van 10Hz t(,t ()QkHZ'I'

I
Fi.~7.ekarc~l;t. ~~Oo Y<.In ~Ollz t.ot jOI:liz.
Vervornin;: klf"i.n~r (lnn O.0~):; tot ~:OL!;;:,;. !

~------ ------------_.._--_.
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