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Inleiding
De kwaliteit van signaalbronnen zoals de cd-speler en draaitafel is de laatste tien jaar sterk
vooruitgegaan. Ook de versterkertechniek heeft zich daarbij niet onbetuigd gelaten, gezien de hoge
kwaliteit van moderne halfgeleider- (bijvoorbeeld MOSFET-) en buizenversterkers. De opmerkelijke
verhoging van de kwaliteit van deze componenten uit de audioketen maakt in principe een zeer
natuurgetrouwe weergave mogelijk. Een systeem kan echter slechts zo goed zijn als de zwakste
schakel in die keten. De weergevers van een audioketen dienen voor een zo natuurgetrouw mogelijke
weergave dan ook aan de allerhoogste eisen te voldoen. Aan een conventionele elektrodynamische
weergever, hoe goed dan ook, kleven nu eenmaal een aantal nadelen, die zelfs met geavanceerde
technieken niet of moeilijk zijn op te lossen. We kunnen daarbij denken aan zaken als de invloed van
de behuizing, de invloed van het (passieve) filter op de weergave, de homogeniteit bij
meerwegsystemen, optredende conusresonanties en de massatraagheid van de weergevers. De
dynamische weergever is door deze nadelen vaak de zwakste schakel in de keten. Voor een werkelijk
natuurgetrouwe weergave dienen alle onderdelen van zeer hoge kwaliteit en op elkaar afgestemd te
zijn. Door de beperkingen van de dynamische luidspreker is voor een weergavekwaliteit van het
allerhoogste niveau dan ook een ander type weergever nodig, die deze beperkingen niet kent.
Met een elektrostatische weergever (ESL) is in principe een veel hoogwaardiger reproductie van het
originele geluid mogelijk. Dit is dan ook de reden dat de elektrostaat de laatste tien jaar sterk aan
populariteit heeft gewonnen. De belangrijkste factor die de doorbraak van de elektrostaat in de
huiskamer heeft tegengehouden is de forse prijs, die voor een dergelijk systeem moer worden betaald.
Er zijn in het (recente) verleden wel luidspreker zelfbouwers geweest die de toen nog moeizame weg
zijn ingeslagen om vanuit de (schaarse) theorie zelf een elektrostaat te ontwerpen en te bouwen. Maar
deze elektrostaat pioniers behoorden toch echt tot de uitzonderingen. Met name het ontbreken van
geschikte ontwerpen, bouwhandleidingen en materialen zoals audiotrafo’s en membraan materiaal
heeft de bouw van elektrostaten in zelfbouwkringen gemaakt tot een waagstuk dat slechts door
weinigen werd uitgevoerd.
Met de komst van dit boek komt daar echter verandering in. Dit boek behandelt het thema
elektrostatische luidsprekers, waarbij belangrijke informatie verschaft wordt over de theorie, de
werking, het ontwerp en de constructie van elektrostaten. Naast de behandeling van het ontwerp en de
constructie van een aantal commerciële elektrostaten wordt ruime aandacht besteed aan de zelfbouw
van elektrostaten. Er zijn daartoe in het boek een aantal elektrostaat zelfbouwprojecten opgenomen,
die uitgebreid beproefd zijn op geluidskwaliteit en betrouwbaarheid. De geluidskwaliteit van al deze
zelfbouwprojecten is zonder meer uitstekend te noemen en vergelijkbaar met die van commerciële
elektrostaten. Autotransformatoren en membraan materiaal zijn nu goed verkrijgbaar, en vormen niet
langer een belemmering voor de zelfbouw van een elektrostaat.
In tegenstelling tot de bouw van een dynamische weergever, dient men bij de bouw van een
elektrostaat zelf de eigenlijke ‘luidspreker’ (dit is bet ESL-element) te bouwen. De bouw van een
ESL-element is niet moeilijk, met name door de uitgebreide bouwhand leidingen in dit boek, maar
vereist toch enige handigheid. De bouw van een elektrostaat is dan ook bij uitstek geschikt voor de wat
meet gevorderde zelfbouwer, die toe is aan de bouw van een weergever die voldoet aan de
allerhoogste kwaliteitseisen. Het prijsvoordeel bij zelfbouw van een elektrostaat is veel groter dan dat
bij zelfbouw van een dynamisch systeem. Voor een fractie van de prijs van een commerciële elektrostaat kan men nu in betrekkelijk weinig tijd een hybride of full-range (breedband) elek-trostaat
bouwen. De bouwkosten voor een paar full-range of hybride weergevers zijn betrekkelijk laag. Als
voorbeeld noemen we de ELECTROSTATIC ESL 175, waarvan de bouw in dit boek beschreven is.
De bouwkosten voor twee weergevers zijn ongeveer f 800,—, wat een fractie is van de prijs van een
commerciële elektrostaat.
Het is ook mogelijk aan de hand van dit boek zelf een elektrostaat te ontwerpen, die kan worden
aangepast aan de eigen behoeften. Zo kunnen alle zelfbouw elektrostaten waarvan de bouw in dit boek
beschreven is, naar wens uitgebreid worden met een dynamische of elektrostatische subwoofer. Is men
eenmaal gewend aan de weergavekwaliteit van een elektrostaat, dan wil men bijna altijd geen andere
luidsprekers meet. Het luisteren naar elektrostaten is in hoge mate verslavend. U bent dus
gewaarschuwd!

