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Zoals de naam al min of meer suggereert is dit een ontvanger die gebruik 
maakt van de uitvinding van Dr. T. L. Wadley, het drievoudige mengsysteem, 
waarover reeds eerder is geschreven in R.B. oktober 1974, namelijk bij de 
publicatie over de Racal ontvangers. Het lijkt aannemelijk, dat sedert de 
Racal fabrieken het Wadley-principe ontrouw zijn geworden, daarmee tege-
lijkertijd de basis werd gelegd voor de fabricage van een beduidend goedkopere 
versie. Racal ontvangers kosten f 15.000,- a f 25.000,-.

zet. Om het gewicht laag te kunnen houden en de toepas-
sing van de ontvanger zo ruim mogelijk te maken is ook 
geen netvoeding ingebouwd, de ontvanger werkt dus op 
batterijen. Teneinde daarmee ook het stroomverbruik ge-
ring te houden is slechts een kleine eindtrap (klasse B- 
balans) en een kleine luidspreker aanwezig en ontbreekt 
ook een schaalverlichting. De schaalverdeling heeft echter 
duidelijke, reflecterende cijfers.

Er zijn maar weinig bedieningsknoppen, zodat ook een 
niet technisch aangelegde luisteraar snel met de bediening 
vertrouwd raakt. Behalve de eigenlijke afstemming zijn 
er: sterktercgelaar, tevens aan/uit schakelaar, een fijnre- 
geling voor de afstemming (de zogenaamde ’clarifier’), 
een schakelaar met drie standen voor AM telefonie, hoge 
zijband (usb) en lage zijband (lsb) enkelzijband telefonie, 
waarbij de laatste stand tevens dient voor c.w. (telegrafie- 
ontvangst).
Tenslotte nog een vierde knop, waarmee de antenneaf- 
stemming in overeenstemming gebracht moet worden met 
het te ontvangen MHz gebied. Grof reeds aangegeven bij 
de betreffende knop en desgewenst exact af te stemmen 
op de maximum uitslag van de signaalsterkte meter (S- 
meter). En dat is dan alles!

De Barlow-Wadley 

XCR-30Mk2
Na op verschillende manieren getest te zijn, heeft deze 
ontvanger zich dan ook vrijwel onmisbaar gemaakt: de 
oudste zoon beluistert favoriete muziek op Radio Luxem-
burg, waar de toppers van de Nederlandse hitparades vele 
maanden eerder te horen zijn (middengolf en 50 meter 
band, frequenties 1439 en 6090 kHz), zonder welke mu-
ziek het huiswerk van een gymnasiast blijkbaar niet meer 
gemaakt kan worden. De jongste oefent ’s zaterdagsmor-
gens de morse seincursus van de VRZA op frequentie 
3600 kHz, van 10.00 tot 11.00, beluistert EZB amateurs 
op de 80 en de 20 meter band en zoekt - na de recente in-
gezonden stukken in de dagbladen - er de 27 MHz citi- 
zens band mee af. En hoewel deze opmerking allicht en-
kele lezers tegen de haren in zal strijken: met de XCR- 
30 wordt ook de werkingssfeer van de allergoedkoopste

De fabriek voor deze Wadley-ontvanger-voor-amateurs is 
gevestigd in Zuid Afrika. Het is de enige, maar dan ook 
beslist de énige fabriek die een amateur ontvanger op de 
markt brengt met een continu frequentiebereik van on-
geveer 500 kHz tot 31 MHz, zonder spoeltrommels of 
schakelaars, even stabiel op de 11 of 13 of 19 meter band 
(om maar iets te noemen) als op het middengolf gebied. 
Om tot een voor bijna iedereen betaalbare constructie te 
komen heeft men zich bij het ontwerpen van dit toestel 
uiteraard een aantal beperkingen moeten opleggen. Zo is 
geen aandacht geschonken aan het midden- en langegolf- 
gebied beneden de 500 kHz, hoewel in principe wel ont-
vangst mogelijk is tot bijvoorbeeld 100 kHz. Er is afge-
zien van een FM bereik, dat niet zou passen in deze op-
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27 MHz walkie talkie enkele km groter.
Voor telegrafie ontvangst is deze ontvanger ook zeer ge-
schikt: een ingebouwde oscillator (de eigenlijke CIO, car-
rier insertion oscillator voor enkelzijbandontvangst) maakt 
ook ontvangst van telegrafiezenders mogelijk. De ont-
vangst van allerlei scheepszenders en kuststations is dan 
ook geen probleem, wel verdient het aanbeveling van een, 
niet al te lange, buitenantenne plus aardverbinding ge-
bruik te maken. Door de geheel metalen kast (!) (waar 
vindt men dat nog in deze tijd van kunststof?) is het in-

ling. De reproduceerbaarheid van de afstemming is zeker 
beter dan 1 kHz op alle frequenties!
Er is bij elke ontvanger een duidelijke handleiding plus 
een uitvoerige service-instructie in de Engelse taal. De 
toegepaste onderdelen nummers zijn ook op de print-plaat 
aangegeven, in overeenstemming met de tekening van de 
printplaat en het schema in de service-instructie. Dit sche-
ma is echter voor onze Europese opvattingen zeer on-
doorzichtig. En omdat we verwachten dat deze ontvanger 
ook in Nederland en België in toenemende mate ’ontdekt’
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Fig. 1. Blokschema van de XCR-30

bouwen van een ferriet antenne niet mogelijk. Direct op 
de bovenzijde naast de staafantenne is daarom een aan-
sluiting voor een buitenantenne. Aan de tegenoverliggen-
de kant is een busje voor aarde.
Eén van de meest elementaire eisen die men aan een kor-
tegolf ontvanger moet stellen is wel de afleesbaarheid van 
de (te) ontvangen frequentie en daarmee samenhangend, 
de reproduceerbaarheid van deze afstemming op elk ge-
wenst moment. En deze afleesbaarheid is op verrassend 
eenvoudige wijze in de Barlow-Wadley ontvanger gerea-
liseerd!

zal worden heeft de tekenkamer van R.B. een nieuw 
schema opgezet, waarmee een veel duidelijker inzicht in 
de toegepaste schakeling kan worden verkregen. Ook 
voor het opzoeken van eventuele fouten en de reparatie 
daarvan zal het schema goede diensten kunnen bewijzen. 
Het blokschema van de XCR-30 is getekend in figuur 1.

In overeenstemming met de beschrijving van de Racal 
ontvangers (R.B. okt. ’74), ziet men de MHz oscillator 
afstembaar tussen 45,5 en 74,5 MHz. Alle binnenkomen-
de signalen worden zo goed mogelijk vóórgeselecteerd 
door een afstembare h.f. trap (pré-selectie) en bereiken 
via een laagdoorlaatfilter, dat uitsluitend frequenties be-
neden 30 MHz doorlaat, de mengtrap M 1 waar menging 
met de MHz oscillatorfrequentie plaats vindt. Het aan-
sluitende eerste m.f. filter laat alleen frequenties tussen 
44,35 en 45,65 MHz door (45 MHz + of - 650 kHz), 
zie ook figuur 4a.

De conceptie van de Racalontvangers en dus ook van de 
Barlow-Wadley XCR-30 (Mk2) is uniek. Zonder schake-
laars, zonder extreem kostbare mechanische constructies, 
bandspreiding, waar men maar wil over het gehele gebied 
van 30 MHz - 500 kHz (!) en overal gelijkmatig en even 
nauwkeurig. De aflezing van de frequentie, digitaal-in- 
lijn, is modern èn simpel als een digitale klok. Er zijn 
twee schalen, één voor de aflezing van 0 tot 30 MHz, de 
andere voor aflezing van het aantal kHz (0 tot 1000 kHz). 
En als men zou denken, die MHz afstemming zal dan 
wèl razend kritisch zijn, dan heeft men het mis: voor elk 
MHz gebied is een vakje van ca. 6 mm beschikbaar. Er is 
nauwelijks enige invloed op de sterkte van de ontvangst, 
het maximum is af te stemmen met behulp van de sig-
naalsterkte indicator. Omdat elk vakje van de elektroni-
sche omschakelaar 1 MHz bestrijkt, bedraagt de band-
spreiding dus ook 1 MHz of 1000 kHz. De trommelschaal 
(een heel gelukkige keuze voor maximale schaallengte en 
minimum plaatsruimte) laat daarbij gemakkelijk een af-
lezing op beter dan 5 kHz toe: er is een fijn pijlpuntje dat 
de hartlijn voor de beide afstemtrommels aangeeft. De 
streepjes op de kHz schaal staan op elke 10 kHz verde-

Tegelijkertijd gaat het signaal van de MHz oscillator ook 
naar mengtrap M 2, waar het wordt gemengd met één 
van de harmonischen (tussen 3 en 32 MHz) afkomstig 
van een 1 MHz kristaloscillator. Een zeer smal filter 
(42,5 MHz + of - 150 kHz) (zie fig. 4b), laat alleen die 
combinatie VFO - harmonische door, welke ongeveer 
42,5 MHz vormt. Na mengtrap M 3 ontstaat dan een 
tweede m.f. signaal, dat altijd ligt tussen 2 en 3 MHz en 
op een ’klassieke’ wijze, als in een normale super, af te 
stemmen is met de tweede VFO, een oscillator met een 
frequentiebereik van 2,5 tot 3,5 MHz, namelijk de kHz 
afstemming! Het resultaat is dan het derde m.f. signaal, 
nu op 455 kHz (ongeveer). Elke frequentiewijziging van 
de eerste VFO, de MHz oscillator, door drift, microfo- 
nisch effect, of onjuiste of slordige afstemming, wordt
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!
gecompenseerd door een even grote, maar tegengestelde 
wijziging van het signaal nominaal 42,5 MHz. Het sig-
naal na de mengtrap M 3 ondergaat dus geen enkele ver-
andering. Voor maximale gevoeligheid is het wel gewenst 
dat de eerste VFO niet al te veel afwijkt. Men kan de

doen. Wat de overige ’spurious signals’ betreft, er zijn 
een aantal MHz gebieden waarbij geen enkele ongewenste 
combinatie optreedt. Op andere gebieden zijn er enkele 
van uiteenlopende sterkte, maar bepaald hinderlijk zijn 
ze niet. Dit soort signalen is alleen te identificeren met 
behulp van een afgeschermde ruimte of ... in een brand-
kast.

<2,5MHz harmonie amp.
Een test, zoals vaak wordt uitgevoerd, is het toevoeren 
van signalen uit twee meetzenders tegelijkertijd. Bijvoor-
beeld op 14.250 kHz een zwak signaal van 5 microvolt als 
de te ontvangen zender en met de tweede meetzender met 
een signaalsterkte van meer dan 50 millivolt (!) het bereik 
van 10 tot 22 MHz afzoeken. Of als tweede proefneming, 
op 4050 kHz een zwak signaal van 10 microvolt en de 
tweede meetzender tussen 2 en 10 MHz, weer met een 
sterkte van 50 millivolt. Bij experimenten met een aantal 
populaire EZB zendontvangers, welke een veelvoud kos-
ten van deze Barlow-Wadley, werden bij de testprocedu- 
res op deze wijze bij alle apparaten tussen de 10 en 18 
(!) nevenresponsies waargenomen, in sterkte variërend 
van S 1 tot S 6. Bij het toepassen van een lage oscillator- 
frequentic bij de gebruikelijke lage eerste m.f. is het 
uiterst moeilijk om de harmonischen van dit niet vol-
maakt sinusvormige oscillatorsignaal (niet vrij van ver-
vorming!) in voldoende mate te onderdrukken.

<5MHz 1F amp

1.3 MHz
!

« <«5 <5 <55 <6 MHz <2 <2.5 <3 MHz® ®

<55kHz lp dB
- 0

AM bandf. USB LSB
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De oscillatorfrequentie 45,5 tot 74,5 MHz van de Barlow- 
Wadley is hoger dan alle te ontvangen frequenties (tot 
31 MHz) en evenzo de eerste middelfrequent, namelijk 
45 MHz. Het resultaat is er dan ook naar: in het eerst 
genoemde gebied waren slechts twee uiterst zwakke spu- 
rious signals waarneembaar (namelijk met de meetzender 
op 15,25 MHz en op 13,25 MHz) en in het tweede ge-
bied slechts één (met meetzender op 5 MHz). In beide 
gevallen waren ze volkomen verdwenen bij een meetzen-
der signaalsterkte van 10 millivolt of minder. Geen enke-
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Fig. 4. Bandbreedtekrommen van le m.f. 45 MHz, het filter 
op 42£ MHz en het 455 kHz m.f .-gedeelte.

juiste afstemming gemakkelijk vinden door af te stem-
men op de maximale, uitslag van de signaalsterkte meter 
(S-meter).
De combinatie van een kristaloscillator op 1 MHz met al 
zijn harmonischen (1 tot 32 MHz), met een tweetal varia-
bele oscillatoren is een potentiële bron voor ongewenste 
mengprodukten en raadselachtige fluittonen. Ook de Ra- 
cal fabrieken hebben indertijd met dit probleem te maken 
gehad. Het verhaal gaat dat na ettelijke mislukte proef-
modellen en op het punt om de hele zaak maar op te 
geven, iemand in een laatste wanhopige poging het me-
talen chassis met een ijzerzaag bewerkte en er op een wel-
overwogen plaats een sleuf in zaagde. En zie, daarmee 
was er een eind gekomen aan kringstromen door het 
chassis en een storende bron van ongewenste fluittonen 
door deze koppeling opgeheven. Dit proefmodel - met 
zaagsnede - staat nog altijd in de hal van de Racal fabriek 
in Bracknell/Engeland tentoongesteld.
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Fig. 5. Schema van het audiogedeelte.

Ie kortegolf omroepzender kan dus storende effecten te-
weeg brengen, tenzij men zich rechtstreeks onder de 
zendantenne ervan bevindt.
Spiegelfrequenties (uit het U.H.F. gebied!) zijn ten min-
ste 60 dB onderdrukt.
Het aantal zenders is hier al gering, evenzo de signaal-

Ook in deze eenvoudige uitvoering is nog wel wat van 
de ongewenste signalen overgebleven. Voor zover het de 
directe harmonischen van het 1 MHz kristal betreft, zijn 
deze wel gemakkelijk: ze kunnen als (niet uitschakelbare) 
ijkpunten bij het begin en einde van de kHz schaal dienst
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sterkte en de reikwijdte: wij hebben er dan ook geen en-
kele kunnen vaststellen.
Het schema figuur 2 geeft de gedetailleerde samenstelling 
van het hoogfrequente gedeelte. Men ziet hieruit dat de 
MHz oscillator gebruik maakt van een tweevoudige af- 
stemcondensator, met één sectie van 150 pF voor de 
eigenlijke oscillator. Het is een Colpitts oscillatorschake- 
ling, met een spoel van 6 windingen, diam. 8 mm, lengte 
18 mm. De tweede sectie met 320 pF dient voor grof- 
afstemming van de pré-selectie (antennekring). Nauw-
keurige afstemming op het gewenste gebied gebeurt met 
behulp van een ijzerkerntje, dat door middel van een ka-
beltje door alle drie, in eikaars verlengde gemonteerde, 
spoelen verplaatst kan worden. De bediening vindt plaats 
met de knop: ’antenna trim’ op het front. Naar gelang 
van de positie van deze knop worden met micro-schake- 
laars de bijbehorende zelfinducties ingeschakeld.

der WWV op 5, 10 of 15 MHz of van de zenders MSF 
(Rugby) of HBN (Neuchatel) op 5 MHz, of een betrouw-
bare signaalgenerator of synthesizer.

In verband met toleranties van de toegepaste kristalfil- 
ters kan de middenfrequentie iets van de 455 kHz afwij-
ken. Het is mogelijk met inschakeling van extra conden-
satoren de bandbreedte van deze kristalfilters te verbre-
den. In de stand AM is de bandbreedte daardoor ca. 6 
kHz, gemeten op de - 3 dB punten. Voor de beide EZB 
standen wordt de smalle doorlaat benut (ca. 3 kHz), maar 
tevens wordt dan de Carrier Insertion Oscillator inge-
schakeld. Het is echter mogelijk om ook op de stand AM 
een grotere selectiviteit te verkrijgen door de schakelaar 
iets in de richting van LSB te verdraaien en juist vóór het 
punt: ’inschakelen van de CIO’ te zetten.
In figuur 4c is het effect van deze bandbreedteregeling 
weergegeven. De smallere kromme wordt dus voor de ont-
vangst van enkelzijband en telegrafie zenders benut. 
Vanzelfsprekend is het ook mogelijk om door het aan-
brengen van een extra schakelaartje de CIO te onderbre-
ken. dit schakelcontact kan aangebracht worden in serie 
met R 64 (100 ohm), na het openen van de achterwand 
te vinden in de buurt van de schakelaar.
Na de keuzeschakelaar voor AM of EZB detector volgt 
een eenvoudig laagfrequent gedeelte, met een ingebouwd 
luidsprekertje met een 8 ohm spreekspoel. Een uitgangs- 
socket voor gebruik van hoofdtelefoon of versterker is 
aanwezig, waarbij de ingebouwde luidspreker uitgescha-
keld wordt. Dit audiogedeelte is getekend in figuur 5.
Door de goed doordachte opzet is het toestel ongelooflijk 
zuinig in stroomverbruik: dat is een belangrijk punt bij 
het gebruik in afgelegen streken. Het stroomverbruik is 
bij 6 volt 15 mA (in rust) en 60 mA top (max. audio- 
weergave), bij 9 volt is dit 20 mA (rust) en 100 mA (top).

Na de hoogfrequenttrap met transistor V 5 komt in het 
collectorcircuit het hoog-afsnijfilter. Dit filter bestaat uit 
vier spoeltjes op een staafje van 6 mm diam., 13 + 28 + 20 
+ 28 w. 0,25 mm. Ook de kristaloscillator wordt gevolgd 
door een dergelijk filter, dat frequenties boven 32 MHz 
sterk verzwakt, zodat alleen de antennesignalen, resp. de 
harmonischen tot 32 MHz naar de mengtrap M 2 worden 
doorgegeven.
Aan de uitgang van dit hoogfrequentgedeelte ontstaan de 
signalen 42,5 MHz (+ of - 150 kHz) en 45 MHz (+ of 
- 650 kHz). Deze beide signalen worden toegevoerd aan 
mengtrap M 3, waar het tweede m.f. signaal ontstaat, na-
melijk afstembaar van 2 tot 3 MHz, zie figuur 3. Dit ge-
deelte, na mengtrap M 3, is dus een normale super. Met 
behulp van een oscillatorfrequentie tussen 2,5 en 3,5 MHz 
ontstaat dan de derde middelfrequent, nu op 455 kHz. 
De oscillator is de kHz afstemming van de ontvanger, 
met een ruime overlap 1000 kHz bestrijkend en met een 
nauwkeurig geijkte schaalverdeling. Het geteste apparaat 
met serie nummer 2943 vertoonde slechts op een enkel 
punt een afwijking tot 6 kHz. Alle andere onderverdelin-
gen waren binnen 5 kHz nauwkeurig.
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a Ci k K'Met een klein trimmertje (knopje onder de S-meter) kan 
men met behulp van de ijkpunten (0 en 1000 kHz) de 
schaal corrigeren of desgewenst ook met een andere be-
kende frequentie exact in overeenstemming brengen. Bij-
voorbeeld met behulp van een omroepzender in het mid-
dengolf gebied. Het aardige van deze ontvanger is, dat 
deze ijking dan ook voor alle kortegolf bereiken blijft gel-
den! Heeft men bijvoorbeeld de afstemming van Hilver-
sum III, op een frequentie van 1250 kHz exact bepaald 
en desgewenst met de trimmer ’zero set’ de schaal gecorri-
geerd, dan vindt men een kortegolf zender met de fre-
quentie 2250 kHz, of 3250 kHz, 4250 kHz enz. door sim-
pel de MHz schaal op 2 of 3, of 4 enz. te zetten. Aange-
zien elke 10 kHz een deelstreep aanwezig is (afstand 2 
mm), kan men ongelooflijk snel en nauwkeurig op een 
bepaalde frequentie afstemmen.
Het 1 MHz kristal bleek niet meer dan 6,5 Hz van de 
nominale frequentie af te wijken, een onbetekenend ver-
schil. Eventuele grotere afwijkingen, bijvoorbeeld door 
veroudering van het kristal, kunnen gecompenseerd wor-
den met de trimmer C 6. Hiervoor kan men gebruik ma-
ken van bepaalde ijksignalen, zoals de Amerikaanse zen-

plugmor
rittrnr

' WLr iOniOn *On

O,

Z6.t

XAlWUr

Fig. 6. Schema van het voedingsgedeclte.

Teneinde een verkeerde polariteit van een eventuele ex-
terne voeding te voorkomen is in de positieve leiding 
van de voeding een in serie geschakelde germanium dio-
de opgenomen. Wanneer deze diode overbrugd wordt kan 
de ontvanger in noodgevallen zelfs met een 4y2 v°lt bat-
terij functioneren. Het stroomverbruik is dan 10 a 20 
mA. Uitwendige spanningen van 6 tot 12 volt kunnen 
zonder wijzigingen aangesloten worden: een serietransis- 
tor plus een zenerdiode zorgen voor stabilisatie van de 
voedingsspanning op ca. 6,6 volt. Het voedingsgedeelte is 
weergegeven in figuur 6. (wordt vervolgd)
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