
rj?j nn rp L.Foreman

J > ÊOMMUHICATIE-OHTVAIIGFRS 8
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ontstaat door de AM gelijkrichtdiode D 8 een gelijkspan-
ning over de condensator C 56 (10 nF), met de in de fi-
guur aangegeven polariteit. Deze gelijkspanning staat in 
oppositie t.o.v. de spanning van de lijn aangeduid met 
T.P. 5. Door deze gelijkspanning, afkomstig van C 56, 
zal de basisstroom van de geregelde transistoren dus af-
nemen en wel des te meer, naarmate de ontvangen zen-
der een groter signaal levert. De versterking van de ge-
regelde transistoren V 8, V 10 en V 11 neemt daardoor 
af en het geleverde audiosignaal blijft ten naaste bij con-
stant. De werking is zeer effectief, zoals uit het staatje 
I blijkt.

Tabel I

antennesignaal audiosignaal

2 p,V 0 dB = 1 
+ 3,5 = 1,5 x
+ 5 dB = 1,8 x 
+ 5 dB

!20 pV
200 nV

1000 pV
:
;De Barlow-Wadley 

XGR-30Mk2
■Het schaaltje van de S-meter is in drie vakjes verdeeld: 

rood - zwart - wit, met tevens 11 streepjes (standen 0 
t/m 10). Figuur 8 geeft het verband tussen de aanwijzing 
van de S-meter en het antennesignaal.
Het is misschien nuttig er hier nog op te attenderen, dat 
na het eigenlijke hoogfrequente gedeelte van figuur 2, 
aangevuld met een mengtrap, zoals bijvoorbeeld M 3 uit 
figuur 3, of een ringmodulator (zie R.B. nov. ’74), ook 
een willekeurige andere ontvanger achter dit h.f. ’voor- 
zetapparaat’ gebruikt kan worden.

Tabel II

ï
Y:

Dctectieschakeling en automatische sterkteregeling 
De schakeling van de AM detector, met S-meter en het 
circuit voor de automatische sterkteregeling is verduide-
lijkt in figuur 7. Men ziet hier dat de spanningsdeler over 
de voeding, op het testpunt no. 5, in deze figuur evenals 
alle andere spanningen aangegeven ten opzichte van de 
negatieve voedingslijn, waarop alle emitters via weerstan-
den zijn aangesloten, een positieve spanning van ca. 1,2 
a 1,3 volt levert.
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.Omdat deze mogelijkheid om zelf een alle banden ontvan-
ger te construeren stellig interessant is, vermelden we ook 
nog de gegevens van de spoelen uit het hoogfrequent ge-
deelte in tabel II. De toepassing van een moderne ring-
modulator met Schottky dioden is zeker voor mengtrap 
M 1, maar ook voor M 3 aan te bevelen. Zodra met ex-
perimenten in deze richting voldoende gegevens zijn ver-
kregen komen we hier nog op terug.

Fig. 7. Detail van de AM-detector en de automatische sterkte-
regeling. f:

fZonder signaal is daardoor een zodanige basisstroom (res-
pectievelijk emitter en collectorstroom) mogelijk, dat bij-
voorbeeld bij de transistor V 11 een spanning van + 0,5 
volt over de emitterweerstand van 560 ohm ontstaat.
Zodra een signaal van enige betekenis wordt ontvangen
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Met signalen groter dan 1000 p.V worden de transistoren 
evenwel afgeknepen, zodat de ontvanger dan blokkeert. 
Dit is ook de reden, dat men geen al te grote antenne 
buitenantenne moet toepassen of men moet de maximale 
signaalsterkte beperken door de antenne-afstemming niet 
op het maximum punt, maar ernaast te laten. Nadelen 
levert dit niet op, omdat er immers geen storende spiegel- 
signalen of interne modulatie kan ontstaan.

vanger is zeer goed. AM signalen vanaf 0,5 pV zijn hoor-
baar en te ontvangen wanneer de atmosferische storingen 
en de storingen uit de omgeving (man-made static) niet 
te groot zijn. De gevoeligheid van de ontvanger is voor 
een aantal frequenties uitgezet in figuur 9 en 10. Men 
ziet dat deze redelijk gelijkmatig verloopt, alleen voor la-
gere frequenties is een afname merkbaar. Voor het mid-
dengolf gebied was geen nauwkeurig (dwz. in absolute 
waarden geijkt) instrument beschikbaar. De relatieve ver-
gelijking is echter duidelijk genoeg. Overigens moet ook 
hierbij nogmaals opgemerkt worden dat de fabriek niet 
kan instaan voor goede ontvangst beneden 1000 kHz. De 
door ons geteste ontvanger was echter zeker bruikbaar 
tot 300 kHz toe!
De bruikbaarheid voor zeer lage frequenties neemt toe 
door verbetering van de pré-selectie, maar deze vereist 
een ingreep in het inwendige van het apparaat, waar niet 
iedereen voor zal voelen. Overigens is het gebied beneden 
450 kHz slechts voor een enkeling interessant. Het 
scheepsverkeer speelt zich hoofdzakelijk af tussen 470 en 
500 kHz en dat gebied kan men, met een extra antenne 
of ferrietstaaf, plus aarde of tegencapaciteit met de aan-
wezige ’antenne-trim’ nog juist bestrijken.
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Van de heer J. de Groot, Gein Noord 24 te Abcoude, 
ontvingen we nog een aantal bijzonderheden betreffende 
deze ontvanger. Hij was één van de eerste, misschien wel 
de allereerste bezitter(s) van een Wadley XCR-30 ont-
vanger in Nederland en heeft naderhand bemiddeld bij
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Fig. 8. De relatie tussen de aanwijzing van de S-meter en het 
antennesignaal. Fig. 9 en 10. De gevoeligheid voor verschillende frequenties.

de aanschaffing voor andere kortegolf luisteraars, leden 
van de Benelux Dx-Club. Ook hij is over de ontvangstre- 
sultaten zeer enthousiast. Ontvangst van bijvoorbeeld 
Griekse of Russische kuststations is prima, met een klei-
ne buitenantenne of een ferrietspoeltje buiten de metalen 
kast. Ook het bekende Amerikaanse kuststation WCC 
(Chatham-Radio, Massachussetts) op frequentie 2036 kHz 
met c.w. (telegrafie) kon herhaaldelijk ontvangen worden. 
De heer de Groot rapporteert ook regelmatige ontvangst 
van het Braziliaanse omroepstation Radio Tupi op de 
middengolf, zonder gebruik te maken van een extra an-
tenne!

Enkelzijband ontvangst van amateurzenders op 80 en 20 
meter gaat ook de 13-jarige junior operator uitstekend 
af. Het is daarbij gemakkelijk - en voor een communica- 
tieontvanger vanzelfsprekend - dat de carrier insertion 
ontvanger ingebouwd is en voor telegrafie of EZB ont-
vangst geen andere hulpmiddelen nodig zijn dan het om-
zetten van een knopje. LSB voor de 40 en 80 meter ama-
teurs, USB voor de 20, 15 en 10 meter banden. De stabi-
liteit is ruim voldoende. Bij ontvangst van goede EZB 
zenders hoeft de afstemming niet bijgesteld te worden. Bij 
opnieuw aanzetten van de ontvanger bijvoorbeeld de vol-
gende dag, blijkt de frequentie hoogstens enkele honderd 
Hz te zijn verlopen. Door de geringe warmteontwikkeling 
in de ontvanger is ook de frequentieverschuiving na het 
aanzetten zeer gering, zie figuur 11. Een bekende preci- 
siecalibrator als de BC 221 verloopt óók een paar hon-
derd Hz, als men nauwkeurig meet.
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Het aanbrengen van een draad of stuk TV lintkabel leng-
te 5 tot 10 m. als tegencapaciteit (aarde) aangesloten op 
het aardcontact kan in sommige gevallen nuttig zijn om 
de ruis wat te verminderen. De gevoeligheid van de ont-
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raties of afregeling. De ongecompliceerde mechanische 
constructie maakt dat men daar ook niet tegen op be-
hoeft te zien.
Voor de geringe prijs die deze ontvanger kost, mag men 
niet ‘alles* verlangen. Mogelijke toekomstige aanvullingen 
of verbeteringen zullen de prijs zeker doen stijgen. Het 
is denkbaar, dat men een beter (duurder!) middelfrequent 
mechanisch filter of kristalfilter voor een grotere selecti-
viteit kan inbouwen. Ook is het zeker mogelijk de pre-
selectie (antenneafstemming) nog te verbeteren en voor 
lagere frequenties (middengolf, radiobakens) uit te brei-
den en/of een aansluiting voor een uitwendig aan te 
brengen ferrietantenne (peilantenne voor de watersport!) 
aan te brengen.

Het nauwkeurig instellen, de ’fijnregeling* bij ontvangst 
van EZB zenders, gebeurt met de knop ’Clarifier’. Deze 
bedient een poederijzer kerntje dat door een met de kHz
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Fig. 11. De frequentiestabiliteit na inschakeling.

oscillator in serie geschakeld spoeltje loopt (L 6). De va-
riatie is naar onze mening nogal groot. Bovendien is de 
regeling a-symmetrisch: de linkerhelft bestrijkt 5,5 kHz, 
de rechterhelft 1,5 kHz, totale variatie ca 7 kHz. Het 
verdient derhalve aanbeveling EZB zenders zo met de 
kHz schaal af te stemmen, dat bijregeling in de rechter-
helft van de clarifier kan plaats vinden.

Een verfijning van de clarifier, tezamen met een iets gro-
tere fijnregeling voor de kHz schaal en misschien een 
extra lagerbusje voor deze zijn verbeteringen die weinig 
zullen kosten. Een toonregeling en een aan/uit schake-
laar voor de carrier insertion oscillator ook niet.
Dit zijn - afgezien van een vermindering van het aantal 
fluittoontjes, die over een frequentiegebied van totaal 
zo’n 30.000.000 Hz ook nog nauwelijks iets te betekenen 
hebben - de enige opmerkingen over deze ontvanger. 
Andere wensen die misschien bij andere gebruikers zullen 
opkomen, bijvoorbeeld een groter uitgangsvermogen, gaan 
ten koste van het stroomverbruik en zijn derhalve niet 
aantrekkelijk voor algemene toepassing. Bovendien kan 
op de uitgang (hoofdtelefoon of extra luidspreker) altijd 
een extra versterker aangesloten worden, als deze wens 
naar meer geluidsterkte essentieel is.
Als algemene conclusie mogen we zeggen: een voortreffe-
lijke, werkelijk universele èn draagbare communicatieont- 
vanger voor een zéér lage prijs.

Algemene gegevens en opmerkingen 
Het gewicht van de ontvanger is slechts iets meer dan 
4 kg. De afmetingen zijn 29,2 x 19 x 9,8 cm. Het is dus 
ook een aantrekkelijke en werkelijk draagbare ontvanger 
om mee op reis te nemen.
Na het afnemen van de achterwand (door losdraaien van 
twee schroeven en dan uitlichten van de achterwand kan 
deze geheel verwijderd worden) en na het verwijderen van 
de frontplaat (knoppen aftrekken en een 9-tal schroeven 
op de printplaat losdraaien) blijft het metalen frame van 
de kast over met de daaraan bevestigde printplaat en alle 
onderdelen. Men kan dan overal bij, voor eventuele repa-
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