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 Radioamaterji uporabljajo grid – dip oscilatorje 
vsaj že od leta 1947. Današnji oscilatorji uporabljajo  
tranzistorje namesto elektronk, ime pa je ostalo. 
GDO je spremenljiv oscilator s tuljavo, ki je 
montirana izven ohišja. Ta tuljava omogoča 
brezkontaktno merjenje frekvenc nihajnih krogov. 
Potrebno je le približati tuljavo GDO tuljavi 
merjenega nihajnega kroga in uglasiti GDO, 
medtem ko opazujemo indikator. Najti moramo 
frekvenco pri kateri se pokaže dip, to je skokovito 
zmanjšanje odklona kazalca na indikatorju. Pri 
merjenju moramo paziti, da razmak med tuljavama 
ni premajhen, ker se dip pokaže na preširokem 
območju. Ko dip najdemo, GDO počasi odmikamo, 
da se širina dipa zmanjša in frekvenco lahko jasno 
odčitamo, s tem pa tudi resonančno frekvenco 
merjenega nihajnega kroga. 
 

Kaj sploh je to dip?  
 
 V krogu mrežice elektronske cevi ali gate-u 
FET tranzistorja vgradimo μA - meter za indikacijo 
toka, ki teče vedno, ko oscilator oscilira. Če tuljavo 
diperja približamo drugemu nihajnemu krogu  
(oscilatorju) in če sta oba oscilatorja na isti 
frekvenci, merjeni oscilator odvzema energijo GDO 
oscilatorju, kar se pokaže kot  hitro zmanjšanje 
enosmernega toka, ki se opazi kot večji ali manjši 
odklon kazalca na μA – metru GDO. 
 

Področja uporabe GDO 
 
 Uporabimo ga lahko za merjenje raznovrstnih 
nihajnih krogov pri antenah, za merjenje neznanih 
induktivnosti in kapacitivnosti ter še vrsto drugih 
različnih meritev. Res pa je tudi, da dandanes 
obstaja veliko boljših, predvsem pa dražjih  
instrumentov, ki so namenjeni samo določenim 
meritvam. 
 Z njim lahko točno določimo resonanco žičnih 
anten – dipolov in parazitskih elementov Yagi 
anten. Ker ti nimajo napajanja, jih z ostalimi 
metodami ne moremo izmeriti. GDO je tudi idealen 
pri nastavitvi trapov na resonančne frekvence pri 
multi-band antenah.  
 Z GDO lahko poiščemo škodljive resonance v 
krogih vakuumskih elektronk pri močnostnih RF 
ojačevalcih. Uporabimo ga tudi kot zasilni signal 
generator v primerih, ko ni potrebna velika 
stabilnost in točnost frekvence. Z njim lahko 
ugotovimo sevanje napajalnega kabla. Če 

premikamo tuljavo vzdolž koaksialnega kabla med 
oddajanjem, bo meter pokazal vrhove in doline 
stojnih valov neželenega RF toka zunaj oklopa 
kabla. 
 Za meritve neznanih induktivnosti in 
kapacitivnosti potrebujemo standardno induktivnost 
in standardno kapacitivnost. Za standardno 
induktivnost je izkustveno priporočena vrednost 5 
μH, za standardno kapacitivnost pa 100 pF. Če 
poznamo vrednost induktivnosti in frekvenco 
nihajnega kroga lahko kapacitivnost izračunamo po 
formuli 
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kjer je C kapcitivnost, L induktivnost in f frekvenca 
nihajnega kroga. 
Za izračun induktivnosti pa uporabimo formulo 
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Izbira sheme in izdelava 

 
 Ko sem začel študirati multi-band antene in 
različne trape, nisem več mogel naprej brez dip 
metra. V začetku mi je Frane S59AA posojal 
svojega Bontoona. To je starejši tip diperja s triodo. 
Je zelo občutljiv in natančen, edina njegova slabost 
je ta, da je bolj laboratorijskega tipa, torej napajan z 
230 V napetostjo. Zato je manj primeren ali sploh 
neprimeren za delo na terenu ali na stolpu. To me je 
tudi napeljalo, da sem začel razmišljati o izdelavi 
lastnega, tranzistorskega diperja. Vsa literatura in 
tudi izkušenejši operaterji so govorili, da so 
tranzistorski diperji sicer modernejši, imajo 
neodvisno napajanje itd… Že, že toda… Čeprav 
diper dobro dela je njegova slabost v tem, da sploh 
ne pokaže dipa ali pa je dip neizrazit. Pri napajanju z 
9 V baterijo se lahko frekvenca oscilatorja spreminja 
in že umerjena skala ne velja več – je netočna. Če že 
govorimo o natančnosti, moramo vedeti, da noben 
diper ni posebno natančen. V najboljšem slučaju 
dosežemo natančnost ±  2%. 
 Kljub vsemu sem našel nekaj shem in opisov 
diperjev ter nagovoril Poldeta S57U, da je mi izdelal 
vezje in elektroniko. Tako je nastal diper po shemi 
na sliki 1.  



 

 

 

Slika 1: Shema GDO 
 
V shemi je nekaj koristnih fines. Tako D1 izboljšuje 
stabilizacijo VF amplitude in istočasno znižuje 
prisotnost višjih harmonikov oscilatorja. 
Germanijevi diodi D2 in  D3 predstavljata dvojilec 
napetosti, D4 pa stabilizira delovno točko 
tranzistorja BC 172 B, ko se znižuje napetost 
baterije. 
 VF dušilka Dr1 je ena od običajnih miniaturnih 
izvedb s samo nekaj ovoji žice na feritnem jedru. 
Dr2 preprečuje prehod nizkih frekvenc, njena 
induktivnost pa je ≈ 1 μH. V mojem primeru sta obe 
dušilki zamenjani z eno, induktivnosti 1 mH. 
Vrtljivi kondenzator je vzet iz tranzistorskega AM / 
FM radia in ima na eni osi štiri kondenzatorje. V 
mojem primeru sta uporabljena samo dva. Ker je 
odklon kazalca pri dipu pri tranzistorskih diperjih 
zelo majhen, je potrebno storiti vse, da ga 
povečamo. Za pojačanje amplitude oscilacij služi 
tranzistor BC 172 B s katerim je zamenjan prvotni 
BC 109. Kot indikator – instrument sem uporabil 
prvega, ki mi je prišel pod roke. Kmalu pa sva s 
Poldetom ugotovila, da z izbiro drugega indikatorja, 
ob enakih ostalih komponentah, dobiva veliko večji 
in opaznejši odklon kazalca. Ugotovila sva, da se 
bolje obnese  indikator 100 μA z zelo majhno 
notranjo upornostjo. Dva indikatorja istega tipa in 
oblike sta se popolnoma različno obnašala. Če je bil 
na enem dip viden z odklonom kazalca preko 
polovice skale, je bil na drugem komaj opazen. Šel 
sem k prijatelju, ki je serviser avdio–video naprav in 
ga prosil za nekaj nepopravljivih radijskih aparatov, 
ki so imeli vgrajene VU metre in metre za baterije. 
Med sabo sem primerjal šest različnih indikatorjev 
in na koncu izbral tistega, ki je imel največji odklon 
kazalca pri dipu ob enakih ostalih komponentah in 
parametrih.  

 Drugi način za povečanje odklona kazalca je 
izdelava merilnih tuljav s čim večjim faktorjem 
kakovosti – Q. Ta se povečuje z večanjem premera 
tuljave. V literaturi so navedeni zelo različni 
premeri tuljav in število ovojev za različna 
frekvenčna območja. Za testiranje sem navil dve 
tuljavi za enako frekvenčno območje, eno na 
tuljavnik premera 13 mm, drugo pa na tuljavnik 
premera 25 mm. Pri uporabi tiste z večjim 
premerom je odklon kazalca za cca 10° večji. 
Število ovojev tuljav je potrebno prilagoditi 
določenemu tipu diperja in želenemu frekvenčnemu 
območju, zato so v tabeli 1 navedeni podatki samo 
orientacijski. 
 
Tabela 1:  Število ovojev tuljav za različna 
frekvenčna območja 
 

Frekvenčno  
območje 
(MHz) 

Števil 
ovojev 

Premer 
žice 

(mm) 
1,5 – 4 120 0,2 
3 – 8 52 0,6 
7 – 18 20 1,3 

14 – 35 9 1,3 
30 - 100 3 1,5 

 
 Diper sem umerjal kar s pomočjo KV radijske 
postaje. Težava je pri višjih frekvencah, kjer s 
kondenzatorjem, ki se zavrti za polovico kroga, 
pokrijemo več kot 20 MHz širok pas frekvenc in je 
skala zelo gosta, ugotavljanje dipa pa zahteva  
veliko pazljivosti. V drugi skrajnosti pa na spodnjih 
frekvencah z enako polovico kroga pokrijemo samo 
2,5 MHz frekvenčnega območja, kar je skoraj 10 
krat manj.  



 

 

 Na sliki 2 je prikazan izdelan diper, na sliki 3 pa 
njegova notranjost. Ker sem mu večkrat  kaj dodal 
ali spremenil, je ohišje že bolj ''zdelano'', ampak 
bom naredil novega, ko bo diper dokončan. 
 

 
 
Slika 2: Diper s tuljavami in merjencem  

 
Merjenje 

 
 Ko diper vključimo, s potenciometrom 
naravnamo kazalec na približno ¾ skale. Tuljavo na 
diperju postavimo vzporedno s tuljavo na merjenem 
nihajnem krogu in dovolj blizu. Z vrtenjem 
kondenzatorja iščemo dip. To delamo počasi in 
natančno, sicer lahko dip zgrešimo. V veliko pomoč 
je, če poznamo približno frekvenco, ki jo iščemo. 
Prevelik sklop povzroči močan dip, ki potegne GDO 
daleč od prave frekvence. Zato diper počasi 
odmikamo in povečujemo razdaljo med tuljavama, 
dokler ni dip še komaj opazen. Tako lahko dovolj 
natančno določimo frekvenco. 
 

Merjenje anten 
 
 Ker je diper žepnega formata (D 12 cm, Š 8 cm 
in V 5 cm skupaj z gumbi) in ima svoj vir napajanja, 
ga lahko uporabimo kjerkoli, tudi na stolpu. Če bi 
npr. hoteli preveriti ¼ valovno vertikalno anteno, 
odklopimo napajalni kabel in ga na priključku 
antene nadomestimo s cca 10 cm dolgo kratkostično 
žico, ki jo oblikujemo v zanko. V to zanko vstavimo 
tuljavo diperja in izmerimo resonanco antene. Enak 
postopek uporabimo tudi pri dipolu. Če hočemo na 
tak način uglasiti elemente Yagi antene, jih moramo 
na sredini prerezati in vstaviti zanko za merjenje. 
Delitev elementa pa povzroči cel kup mehanskih 
problemov, zato jaz raje obdržim cel element in ga 
uglasim na kak drug način. Ko že merimo element 
ali anteno je dobro poiskati še harmonske frekvence, 
kjer antena pokaže resonanco.  
 Če merimo električno dolžino napajalnega kabla 
je postopek sledeč: 
       eno stran kabla kratko spojimo z zanko, v 
katero vstavimo tuljavo diperja, drugi konec pa 

pustimo odprt in nepriključen. Za boljšo natančnost 
meritev naredimo zanko čim manjšo, da le 
zagotovimo minimalni sklop z diperjem. Kabel je 
dolg ¼ valovne dolžine na najnižji resonančni 
frekvenci. Električna dolžina je tako v metrih  

f
l 75
=  ,     (3) 

kjer je f resonančna frekvenca v MHz. Tudi tukaj 
lahko ugotovimo resonance na neparnih 
harmoničnih frekvencah. 
 

 
 
Slika 3: Notranjost diperja 
 
Zaključek 

 
 Za lažjo uporabo in natančnejše meritve je 
nekoč v prihodnosti predvidena izdelava in vgradnja 
digitalnega frekvencmetra. V ta namen imam že 
pripravljen tudi nov vrtljivi kondenzator s prenosom 
1:4, ki omogoča, da običajno polovico kroga 
povečamo na dva kroga in s tem povečamo 
natančnost odčitavanja. Pri analogni skali je tak 
način neizvedljiv, ker bi morala biti tudi skala 
narisana v več krogih, torej v obliki spirale.  
 Z diperjem je nekako tako kot s TV daljinskim 
komanderjem. Dokler ga nimaš, sploh ne veš, da ga 
potrebuješ. Ko pa ga imaš, se ne moreš načuditi, 
kako si lahko do sedaj shajal brez njega. Z 
enostavnim instrumentom lahko izvedeš več 
različnih meritev kot s celim spektrom eno 
namenskih instrumentov. To še posebej velja v 
radioamaterski praksi, kjer pri večini meritev ni 
potrebna sto procentna natančnost. 
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