Virtuele workshop speaker plaatsing
De oubollige gelijkzijdige driehoek ten behoeve van een optimale stereoweergave lijkt
wat omgeven door de geur van muffe platenhoezen, maar vormt nog altijd de basis voor
het beoogde en zo begeerde stereo effect.
Met de plaatsing van speakers in een gegeven ruimte wordt het complex want iedere
kamer is akoesties uniek. We kennen waarschijnlijk allemaal wel het effect na een
verhuizing dat exact dezelfde set in de nieuwe woning of veel beter klinkt of veel
slechter.. Dat maakt de soms flink uiteenlopende ervaringen met een zelfde model
speaker ook meer begrijpelijk.
Ruimteakoestiek is voor het grootste deel bepalend, maar deze virtuele workshop gaat
niet over ruimteakoestiek maar over meer exacte vakken: speakerplaatsing.
Aan de slag met geometrie
De methode met tape op de vloer is veel gebruikt en wordt ook nog wel door
gerenommeerde fabrikanten gepromoot. Met de methode die we hier laten zien is de
tape nog steeds van toepassing, maar niet meer voor de toe in. We gaan met deze
methode tot op de halve millimeter. Eenmaal met de laser gewerkt zijn de vele ritsen
tape rondom de speakers dan ook voltooid verleden tijd.

De Laser

Een van de zegeningen van de laser is dat er geometrisch prachtige dingen mee te doen
zijn. Laser is zo nauwkeurig dat men er middels spiegels op de maan mee in staat is
ballistische veranderingen tot op de centimeter te observeren. Als de NASA die precisie
kan bereiken dan opent zich voor de audiofiel op aarde ook iets interessants..

Vanuit ervaring met diverse laser waterpassen blijkt er echter kaf onder het koren te
zitten en uiteindelijk waren we dat kinderspiel een beetje zat. Nu dan een echt goede.
Een van de meest nauwkeurige laser waterpassen die verkrijgbaar (en nog betaalbaar)
zijn buiten het laboratorium domein is met enige zekerheid de SOLA ELWX 60
Lasertronic.
Nou zijn er ook wel andere merken die misschien een zelfde nauwkeurigheid halen maar
de clou met deze SOLA is dat ie zelf kalibrerend is. Het voert hier te ver om die
procedure uiteen te zetten, maar het komt erop neer dat deze garant staat voor
herhaalde precisie. (Deze SOLA werd in eerste instantie een must voor de parallelliteit
tussen draaitafel plateau en de Kuzma Airline, want 0.00 graad op beide vlakken is een
absolute voorwaarde voor de tangentiale arm)

Benodigdheden

De obligate rol schilderstape werkt prima en met een viltstift zijn mooi streepjes te
zetten. Natuurlijk de laser waterpas. En een rolmaat afhankelijk van de grootte van de
kamer. Dan komt een stuk houtbewerking om de hoek kijken want er is een meetlat
nodig om de laser op te projecteren. Met enige handigheid is deze zelf te fabriceren,
haaks en vlak is het devies om later de laser precisie niet te vertroebelen.
Deze meetlat is gemaakt om ook mee te kunnen nemen op locatie, maar met een reep
schilderstape is net zo goed en nauwkeurig op de muur te projecteren. Hoe verder weg
de laser projecteert hoe nauwkeuriger de speakerplaatsing wordt.

De mobiele meetlat.

De grote strepen zitten om de 100mm.
Meten is weten
Meet de lengte van de muur in een rechthoekige kamer op. Deel dit getal door twee en
er is instant een middelpunt. Deze dient louter ter referentie, want de muren van een
woning kunnen net niet parallel lopen of zelfs flinke asymmetrie hebben. Het gaat om
een loodlijn ter referentie, meer niet. Is dat eenmaal bepaald plak dan een klein
stickertje op dit middelpunt zowel op de voorste als de achterste muur.
De speakers kunnen naar keuze op de korte of de lange muur gaan spelen dus doe
eventueel een meting voor beide posities.

Plak nu op de gewenste plek (waar de speakers in de breedte komen te staan) weer een
stickertje op de lengteas ter referentie. Gebruik hier eventueel een blokje hout of karton
om de laser te vangen.
Plak eventueel nog extra stickertjes op de lengteas ter plaatse van de luisterstoel.

Zet ook een absoluut haakse lijn uit tov de lengteas (dus niet ten opzichte van de muur)
waarop straks de speakers met hun binnenste spike of voet komen te staan, dit is nu de
breedtelijn waarop de speakers zich gaan bewegen. Plak L/R stickertjes op een breedte
van zegge 2.50 meter overall, gewoon om mee te beginnen.

Plaats de laserwaterpas op het stickertje welke eerder was aangebracht.

Hier zit een permanent stipje maar dat kan ook tijdelijk schilderstape zijn.

Nu gaan we over de lengteafstand de laser richten op de achterste muur.

Hiervoor is ook tijdelijk een houten blokje oid te gebruiken.

Soms is de laser al te volgen op de vloer, in dit geval onder de bank door.

De voet van de meetlat in de laserbeam gevangen.

Exact in het midden? dan markeren met stickertjes.

Laser en speakers
De knieval blijken de speakers zelf te zijn want er is met deze methode een vlakke
zijkant gevraagd.. Zijn er Sonus Faber's of andere topmodellen met mooie welvingen dan
is een aparte mal maken een oplossing, hoewel we ten tijde van onze Sonus Faber een
andere oplossing hadden bedacht welke nauwkeurig genoeg bleek. De fineer lijnen
bovenop zijn namelijk prima te gebruiken. Zo kan iedere speaker wel een oplossing
bieden tenzij er louter rondingen zijn, dan zal de vlakke frontbaffle gebruikt moeten
worden door een exact haakse mal te fabriceren waarin de laser bevestigd kan worden.

Tip: een reepje schilderstape op de zijkant ter voorkoming van krassen.
Laser projectie

Hier wordt de L/H speaker geprojecteerd op de meetlat, de laserdot valt net binnen
de tweede lijn gezien vanaf het middelpunt.

Hier wordt de R/H speaker geprojecteerd, en deze blijkt precies op de lijn te vallen.
Er is dus ietsje asymmetrie. Dit verschil op de meetlat is hier vanaf zo’n 5 meter afstand,
dus ter plekke van de speaker gaat dat om een millimeter.. een paar kleine vuistjes
tegen de voet van de speaker en de laserdot verplaatst zich al behoorlijk.
(Voor de duidelijkheid zijn de foto’s wat onderbelicht)
In de sweetspot
In het specifieke geval ten tijde van de Verity Audio was het punt van convergeren op
zo’n 50 cm achter de verwende oren als redelijk ideaal te noemen. De centers van beide
speakers lopen dan in hun projectie virtueel over de schouders.
Het punt van convergeren
De volgende foto is een voorbeeld ter illustratie, hier valt naar hartelust mee te
experimenteren op de lengteas.
Op termijn is er uiteraard een sweet spot voor de luisterstoel. Maar er is nu exact en bij
herhaling te bepalen waar het punt van convergeren zit. Doordat er op de vloer
referentie stickers zitten is met de meetlat ieder moment de oude situatie weer op te
roepen en te veranderen met ietsje meer toe in of toe out, of zelfs de hele opstelling
eens flink herzien.

De suggestie wordt gegeven om te beginnen met het punt van convergeren direct op het
audiofiele hoofd. Daarna de speakers steeds ietsje meer toe out geven totdat de beste
soundstage bereikt wordt zonder de center image te verliezen. Ook hier gaat het weer
om de balans. Met de laser methode valt in de laatste millimeters nog winst te pakken.
Met het eerste grove werk is het logisch dat de meetlat op de lengteas verplaatst wordt
om de laser eerst te kunnen vangen.
Neem de tijd en vergeet niet te pauzeren met een highendige cappucino..

©copyright 2016 Callas-Audio

