
Impuls Gecompenseerde, Gebalanceerde  
Driver Opstelling in MFB (sub)woofer 
 
 

Inleiding 
Het gebruik van stroomsturing bij MFB luidsprekers is beter omdat zowel de vervorming tgv 

wervelstromen op frequenties boven de resonantiefrequentie FBox wordt gereduceerd als dat de 

demping van de resonantiefrequentie dan niet door de niet-lineaire spreekspoel maar door het MFB 

feedbacksysteem wordt gerealiseerd. 

Vooral op lage frequenties geven drivers veel trillingen af aan de kast en om die reden is het beter 

(maar wel duurder) om twee drivers tegenover elkaar in een kast te monteren zodat de 

reactiekrachten van beide luidsprekers op hun frame elkaar opheffen. Zolang de conussen van beide 

in tegenovergestelde richtring bewegen is het totale systeem gebalanceerd en zal de impuls van 

beide drivers elkaar opheffen. Vandaar dat de benamingen “Impuls Gecompenseerd” of 

“Gebalanceerd” de zelfde betekenis hebben. 

Probleem bij twee drivers is de vraag hoe die het beste aan te sluiten en daar gaat dit stukje over. 

 

 

 
Figuur 1: Voorbeeld van impulsgecompenseerde subwoofer met twee drivers. De blauwe lijn is een scheidingswand die 
beide drivers een apart compartiment geeft (configuratie a). Zonder scheidingswand is het configuratie b:waarbij de drivers 
via de stijfheid van de ingesloten  lucht in de kast dynamisch aan elkaar gekoppeld zijn. 



 

Elektrische aansluiting van twee drivers 
 
De MFB-regelaar regelt via de stroomversterker en de krachtconstante (BL waarde) van de 
spreekspoel actuator de versnelling van de conus. 
De spanning die dan op de spreekspoel staat is afhankelijk van de stroom en de dynamische 
impedantie van de luidspreker incl de invloed van wervelstromen en de beweging EMK van de 
spreekspoel actuator waar effecten van mechanische resonanties in aanwezig zijn. De regelaar 
reduceert alle ongewenste effecten zodat de versnelling nagenoeg gelijk is aan de setpoint van het 
muzieksignaal. 
 
Als je een tweede driver hebt die qua alle eigenschappen en omgevingscondities volstrekt identiek is 
aan de eerste dan maakt het niet uit of je die met dezelfde stroom of dezelfde spanning aanstuurt, 
immers stroom en spanning zijn een op een met elkaar verbonden. 
 
Helaas zijn drivers nooit hetzelfde en het is interessant om de situatie te bekijken voor de volgende 
tien opties verdeeld over twee configuraties die allebei bestaan uit twee drivers die Impuls 
gecompenseerd tegenover elkaar staan zoals schematisch in Figuur 1 aangegeven:  

a. Tweede driver in apart compartiment (scheidingswand tussen twee compartimenten) 
b. Tweede driver samen met eerste in een compartiment zonder scheidingswand. 

 
Voor deze twee situaties kan je de volgende vijf opties beschouwen (er zijn er wel meer die in detail 
afwijken maar globaal zijn dit de belangrijkste (Figuur 2): 
 

 
Figuur 2: 5 mogelijke aansluitingen met twee drivers in gebalanceerde (sub)woofer opstelling. De vermogensversterker is 
inbergrepen in de stroomterugkoppel regelaar bij de eerste 5 voorbeelden. Bij 5’ staan ze apart om reden van duidelijkheid. 



1. Beide met eigen MFB-sensor (stroom) versterker en regelaar 
2. Elk met een eigen sensor en een stroomversterker die beide in serie aandrijft (of twee 

stroomversterkers die beide hetzelfde ingangssignaal krijgen) waarbij de signalen van de 
sensoren worden gemiddeld en toegevoerd aan een regelaar die de stroomversterker(s) 
aanstuurt. 

3. Een driver met sensor (master) en een zonder sensor (slave), een regelaar en een of twee 
stroomversterkers zoals onder  2.   

4. Een master en slave driver, een regelaar die alleen de stroomversterker van de master driver 
aanstuurt en waarbij de slave driver parallel aan de master is geschakeld. 

5. Een master en slave driver, een regelaar die alleen de stroomversterker van de master driver 
aanstuurt en waarbij de slave driver parallel vanaf de (hot) uitgang van de stroomversterker 
naar GND is geschakeld, zodat de stroom door de slave driver niet mee wordt gemeten en 
de slave dus voltage-drive krijgt. Een gelijkwaardig alternatief wordt verkregen door de 
vermogensversterker in de stroom tegenkoppellus dubbel uit te voeren wat nodig kan zijn 
vanwege de lage impedantie van twee drivers parallel. 

 
 
1a: Dit is eigenlijk de enige manier om geen last te hebben van verschil in eigenschappen. Het is ook 
tevens de duurste oplossing. 
1b: Op zich zal dat best goed gaan maar je hebt nu twee mechanisch gekoppelde regelsystemen en 
dat heeft een stabiliteitsrisico en er is geen voordeel t.o.v. 1a. 
 
2a: De regelaar zal afwijkingen van de ene driver t.o.v. de andere nog maar half compenseren. In het 
ergste geval is de resonantiefrequentie FBox van beide verschillend waardoor de twee resonanties 
nog maar half worden onderdrukt (bijv. van Q=30 naar Q=15). In de praktijk zullen de verschillen 
nooit echt groot zijn maar beter is optie 2b: 
2b: De drivers zijn nu mechanisch gekoppeld zodat ze samen twee eigenfrequenties hebben. De 
eerste is laagfrequent waarbij ze niet tegen elkaar in maar samen bewegen als een losse driver 
zonder kast werken. Dat is een dipool die nauwelijks wordt aangestuurd omdat de stromen van 
beide drivers gelijk zijn (en dus hun krachten ook nagenoeg gelijk). De tweede is het gemiddelde van 
de twee FBox resonanties die ze bij optie 2a zouden hebben. De regelaar regelt deze netjes weg. 
Door de middeling van de twee sensoren worden verdere afwijkingen nog steeds beperkt 
weggeregeld maar in de praktijk zijn die verschillen erg klein (onder 1 kHz <1dB of zo), zoals ik uit 
ervaring met grote aantallen lompe SEAS en Dayton subwoofers heb gemerkt. 
 
Eigenlijk kan je nu al zeggen dat de configuratie a: alleen zinvol is wanneer je een aparte sensor en 
regelaar/versterker per driver toepast. Het is ook de duurste oplossing en alle opvolgende opties 
hebben als doel om voor minder geld goed genoeg te zijn. Vandaar dat hierna alleen nog maar De 
mechanische configuratie b: wordt behandeld. 
 
3b: Het verschil met 2b is dat de sensor nu niet middelt maar het signaal van de master driver nu 
maatgevend is. Afwijkingen tussen beide worden niet gecompenseerd. Ook hier is de ervaring dat de 
dynamische verschillen in de praktijk gering zijn. Het echter wel zo dat als je tegen de conus van de 
slave driver tikt dat hij dan harder resoneert (luider klinkt) dan de master driver. De master driver 
wordt immers stilgehouden door de regelaar en acteert als stijve kastwand zodat de slave driver zich 
voor externe krachten gaat gedragen als een losse luidspreker zonder versterker die de lucht van de 

volledige kast “voelt”. Hij heeft dan voor externe krachten een resonantiefrequentie die √2 keer 
lager is dan de FBox die ze samen hebben (halve stijfheid door twee keer zo groot lucht volume). Het 
effect is dat die driver voor geluid uit een andere bron (bijv. het andere kanaal) als een resonator 
gaat werken. Geen preferabele situatie aangezien het een laagfrequent resonantie veroorzaakt 
welke een van de belangrijkste positieve kenmerken van een MFB subwoofer, deels teniet doet. 



4b: Parallel schakelen van twee drivers op een stroombron maakt dat de eerste driver een ohmse 
belasting vormt voor de tweede en omgekeerd. Dat reduceert het gevaar van de resonator al zal de 
Q hoger zijn dan bij 5b: Voor normaal gebruik is het geen probleem wanneer ze volstrekt identiek 
zijn waardoor ze een identieke beweging EMK hebben en er dus geen stroom gaat lopen door de 
beweging. Echter, omdat de master driver iets zwaarder is dan de andere vanwege de sensormassa 
is er wel verschil in bewegingsamplitude wat een verschil in bewegings-EMK veroorzaakt zodat deze 
elkaar niet meer opheffen. De resulterende stroom in de verbonden spreekspoelen zal de Q van de 
resonantie iets verlagen door verlies van energie. Anderzijds zorgt de kleine gecombineerde 
impedantie in verhouding tot de niet oneindige uitgangsimpedantie van een praktische 
stroomversterker volgens de metingen voor juist een iets grotere Q. Dit is allemaal niet echt 
relevant, omdat de regelaar die Q toch weg regelt en het hangt helemaal van de massaverhouding 
en de impedantieverhoudingen af hoe veel de Q varieert.  
 
5b: Deze is optimaal tegen het resonatorgedrag van de ongeregelde driver omdat die voor externe 
krachten zich gedraagt als een driver met een gewone spanningsversterker wat de Q verlaagt door 
demping.  Verschillen in massa door de sensor veroorzaken echter nog iets meer reductie van de Q 
door energieverlies als het geval is bij 4b vanwege de lagere weerstand naar aarde van de tweede 
lichtere driver die dus ook meer bewegings EMK geeft. En de twee voorbeelden in de Appendix aan 
het eind van dit paper (in engels) is dat duidelijk zichtbaar. Wat betreft de vervorming is er weinig 
verschil met andere alternatieven aangezien de tweede driver dezelfde spanning krijgt als de eerste 
terwijl de bewegings EMK geen rol meer speelt op hogere frequenties. Daarom is de stroom ook 
nagenoeg gelijk aan de stroom door de geregelde driver, inclusief de compensatie voor de 
wervelstroom vervorming. Ook dit wordt aangetoond met de metingen. 
 
Er blijven dus eigenlijk drie opties over: 1a, 4b en 5b. 1a is compromisloos maar in mijn ervaring 
overbodig kostbaar. Ik heb het in ene vergelijkbaar systeem onderzocht op een duo sub met aparte 
regelaars voor verschil en som van de drivers (dan kon ik wisselen tussen dipool en monopool wat 
weinig zinvol bleek). De vervorming was gering maar nadat ik die drivers heb omgebouwd tot de 
subwoofers, zoals op de AES meeting in Eindhoven gedemonstreerd, zag/hoorde ik eigenlijk geen 
verschil in vervorming. Vandaar dat Optie 5b mijn standaard configuratie is geworden voor impuls 
gecompenseerde subwoofers met twee eindversterkers. Optie 4b is een geschikt alternatief 
aangezien het een derde draad vermijdt en een hogere Q heeft ten koste van minder demping van 
de resonantie van de tweede driver door externe geluidsbronnen. Dit verschil is waarschijnlijk niet 
waarneembaar 
 
 
Rob Munnig Schmidt 05-03-2020 
 
 
 

 

  



Appendix: Simulations and measurements 
 

LTSpice simulation dual 10”SEAS L26RO4Y subwoofers 
 

An LTSpice model, which is downloadable at  is made to simulate the different settings of two 

drovers in one enclosure in respect to the behaviour around the resonance frequency FBox. 

Figure 1 shows the diagram with settings for two SEAS L26RO4Y mounted in an enclosure of 30 

litres, hence 15 litre per driver. The following circuit parts can be distinguished: 

• Around U1: current feedback controller with integrating loop-gain (C3) 

• Around U2 and R2: Current sensing for current feedback. 

• R1,L1 / R6,L5 series resistance and inductance of driver 

• R10/R5 damping by suspension of driver to frame (=GND) 

• C7/C4 Mass of cone + voice coil +sensor (relative to stationary world =GND) 

• L10/L3 compliance of suspension to frame (=GND) 

• L12/L2 compliance of the air in the enclosure coupling both cones. 

• Around G6/G1 conversion to sound pressure/cone acceleration 

•  E3/E1: E3 is the current controlled amplifier and E1 follows the same voltage but inverted. 

This because both cones move opposite from each other. 

Refinement is possible by replacing L1/L3 by a series of inductors and resistors to create a semi-

induction but that is only necessary for higher frequencies. 

With this model in three situations the output of the current controlled driver is modelled.  

Note that these are open loop simulations so without MFB feedback. Any change in the modelled 

response is 1:1 transferred to the MFB feedback loop response. 

1. Equal moving mass (150 gr) so ideal. Shows same result in series or grounded. 

2. Different moving mass due to sensor mass (+35 gr) with drivers in series (the same current) 

3. Different moving mass with second driver grounded as shown in Figure 1 

 

Figure 1: LTSpice model for two drivers in one enclosure. The values are from two SEAS L26RO4Y subwoofers with 150 gr 
moving mass for the driver without sensor and 185 gr moving mass for the driver with sensor. For series drive both grounds 
at R5/R10 are omitted and the open nodes are interconnected. 



 

Figure 2: Two SEAS L26RO4Y with current drive and equal moving mass: Q=9 (~115.5-96.5=19dB) 

 

Figure 3: Two SEAS L26RO4Y with current drive and different moving mass series connected, lower FBox with approximately 
same relative peak level at a slighly lower output as with equal moving mass : Q=9 (~115-96=19dB) 



 

 

Figure 4: Two SEAS L26RO4Y with different moving mass and current drive on master and voltage-drive on slave driver. The 
effect on the relative peak level is clear: Q6,3(~111-95=16dB). 

 

These simulations are logical and confirm the theory. As soon as the mass of the controlled driver 

increases, its output at higher frequencies is reduced (same current=force but lower acceleration 

due to mass increase). When connected in series no energy is lost so same Q level as with the ideal 

situation. 

Unfortunately I saw no working possibility to model the drivers in parallel and still keep the 

counterphase behaviour so this can only be shown on the measurements. 

  



LTSpice simulation dual 5” SEAS L16RNX woofers 
 

The same model is used for two small SEAS woofers, the L16RNX which together can produce low 

frequencies to an acceptable level, even in a small 6 litre enclosure. 

Due to the fact that a test system is available with all wire connections available at the outside of the 

enclosure measurements could be made to check the model. 

First the same three situations as with the subwoofer are modelled: 

1. Equal moving mass (14.7 gr) so ideal. Shows same result in series or grounded. 

2. Different moving mass due to sensor mass (+6 gr) with drivers in series (the same current) 

3. Different moving mass with second driver grounded as shown in Figure 5 

 

Figure 5:LT spice model for two drivers in one enclosure. The values are from two 5”SEAS L16RNX woofers with 14.7 gr 
moving mass for the driver without sensor and 20.7 gr moving mass for the driver with sensor. For series drive both grounds 
at R5/R10 are omitted and the open nodes are interconnected. 

 



 

Figure 6: Two SEAS L16RNX with current-drive and equal moving mass: Q=4.5 (~109-96=13dB) 

 

Figure 7: Two SEAS L16RNX with different moving mass, series connected current drive, lower FBox with approximately 
same relative peak level at a slightly lower output as with equal moving mass : Q=5 (~108-94.5=14dB) 



 

Figure 8: Two SEAS L16RNX with different moving mass with current-drive master and voltage drive slave driver. The effect 
on the relative peak level is clear: Q3.2(~103-93=10dB). 

 

Measurements 
Measurements were done on two SEAS L16RNX drivers in one enclosure with parameters as 

modelled in the second example. Three amplifiers were used.  

1. A large laboratory test amplifier (UcD2k/SMPS3k) with LEM current sensor and a high output 

impedance of >6kOhm due to the integrator in the current feedback loop. Unfortunately it is 

less useful for option 5b and distortion measurements,  because the LEM sensor suffers 

from approximately 0.1% distortion. 

2. For distortion measurements with current-drive an UcD400 current amplifier with 0.1 Ohm 

current sense resistor with 80 Ohm output impedance is used.   

3. For distortion measurements with voltage drive two UcD180 voltage amplifiers in bridge 

configuration are used.  

The following measurements were done: 

1. The impact of series connection and second driver grounded on the high impedance 

amplifier. 

2. Frequency responses of master and slave driver for option 4b and 5b with current-drive on 

the master and voltage-drive on the slave and master and slave exchanged, showing the 

impact on Q.  

3. Distortion measurements with the same settings as measurement 2 showing that the   

distortion reduction by current control of the master also reduces distortion of the slave. 



 

Figure 9:Measurement with the high output impedance amplifier of the frequency responses of two L16RNX drivers with 
different moving mass indicating 4dB lower Q (~14 to 10dB) when driving the slave driver with voltage instead of current 
control in series with the master driver. It corresponds to the modelling of Figure 7 and Figure 8. 

 

Figure 10: Measurement with the small amplifiers of the frequency responses of two L16RNX drivers showing the impact on 
Q of the different connection schemes. The blue graph of the current drive master and voltage drive slave corresponds to 
the “2nd grounded” graph of Figure 9. Voltage-drive (green) lowers Q and also the higher frequencies as expected (damping 
eand influence of self-inductance). Current-drive parallel of option 4b increases Q to the level of current drive in series as 
was shown with the “in series” graph of Figure 9. When driving the slave with current the master will have an even higher Q 
due to acoustic coupling. 



 

Figure 11: THD measurement of the same setting from Figure 10. Clearly current-drive is beneficial over voltage-drive for 
both master and slave. Parallel connection is also OK except for a strange peak at ~400Hz. The main part of the distortion is 
uneven harmonics as the following figures will show. The peak at 400 Hz is mainly even harmonics. 

When considering that distortion in the mid frequencies is even more annoying that at lower 

frequencies one can (again) conclude that current drive is beneficial for distortion. Especially with 

MFB that not only reduces harmonic distortion products inside its feedback control bandwidth but 

also increases it just outside its control bandwidth this emphasises again the benefit of applying 

current drive in MFB systems.  



 

Figure 12:2nd harmonic. Voltage-drive worse between 100 and 400 Hz. Current parallel peaks at 400Hz 

 

Figure 13:3rd harmonic, voltage-drive better between 200 and 400 Hz but worse above 400 Hz. Current parallel peaks at 
400Hz. 



 

Figure 14: 4th harmonic, only peaking at 400Hz 

 

 

Figure 15: 5th harmonic voltage worse 



 

Figure 16: 6th harmonic only peaking at 400Hz. 

 

 

Figure 17: 7th harmonic, lower and acceptable. 



 

Figure 18: 8th harmonic, negligible. 

 

 

Figure 19: 9th harmonic, low and acceptable. 

 

 


