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A GDO egy egyszerű generátor,
amelynek a rezgőkörét valami-
lyen úton-módon kapcsolatba
hozzuk a mérendő rezonáns
lánccal. Ha a GDO frekvenciája,
illetve a mérendő áramkör rezo-
nanciafrekvenciája egybeesik,
úgy a GDO keltette rezgések
energiáját a mért áramkör meg-
csapolja, ami a generátor üzem-
módjának megváltozását vonja
maga után. Ezt mutatja meg a
számunkra a GDO-ban elhelye-
zett mérőműszer (jellemzően
egy mikroampermérő).

A csöves kialakítású GDO-k
esetében általában a vezérlőrács
áramát mérik, ami a frekvenci-
ák egyezésekor csökken. Ezért is
hívják ezt a műszert GDO-nak,
azaz Grid-Dip-Oscillator-nak,
vagyis rácsáram-mélypont osz -

cil látornak. A megnevezés meg-
maradt napjainkra is, bár már
jó fél évszázada a GDO-k félve-
zetőkön alapulnak.

A GDO-ban gyakorlatilag
bármilyen típusú oszcillátort le-
het alkalmazni, a választás a rá-
dióamatőr kényére, ill. alkat-
részbázisára van bízva. A frek-
venciák egybeesését a GDO rez-
gőkörében lévő RF-jel szintjé-
nek csökkenése jelzi.

Luis Sanches Perez (EA4NH)
spanyol rádióamatőr által ki-
dolgozott GDO-ban (1. ábra) a
negatív ellenállású szakaszt is
tartalmazó karakterisztikájú ak-
tív elemet, az ún. „lambda dió-
dát” egy térvezérlésű és egy bi-
poláris tranzisztor alkotja. A
hagyományos, kétféle struktú-
rájú jFET-ből összeállított

lambda diódák alkalmazását az
RH, de még inkább az URH sá-
vokban megnehezíti az a tény,
hogy nehezen szerezhető be 
p-csatornás nagyfrekvenciás
jFET. EA4NH ezt a fajta FET-et
nagyfrekvenciájú pnp bipoláris
tranzisztorral helyettesítette. A
kapott aktív elem karakteriszti-
kája hasonlít a lambda diódáé-
hoz, azonban a stabil működési
frekvenciája meghaladhatja a
100 MHz-et is! A lambda dió-
dás GDO előnye abban áll,
hogy egyszerűbb a generátor
konstrukciója, mert nem kell a
mérőtekercseken leágazásokat
készíteni.

GDO-nk kapcsolási rajzán lát-
ható, hogy a rezgőkörét a D1
kettős varikap dióda és a cserél-
hető L1 mérőtekercsek alkot-
ják. A generátor működési frek-
venciáját a P2 előlapi potméter-
rel állítjuk be, amely a varikap-
ra jutó feszültséget szabályozza.
A rezgőkörhöz kapcsolódik a
T1 és a T2 elemekből álló lamb-
da dióda és a D2, D3, C8, C12,
Schottky-diódás nagyfrekvenci-
ás mérőegyenirányító. A T4
tranzisztor egy egyenáramú
erősítőt képez, amelynek mun-
kapontját a P1 előlapi potmé-
terrel lehet szabályozni. Alap-
helyzetben úgy állítjuk be, hogy
az M milliampermérő mutatója
csaknem teljesen kitérjen a ská-
lán. Erre a beállításra minden
sávváltáskor (azaz az L1 cseréje
esetén) szükség lehet.

A T3 source-követő fokozat: a
kimeneti CS2 BNC-csatlakozó-
hoz lehet csatlakoztatni a külső
mérőeszközöket, pl. digitális
frekvenciamérőt vagy egy álló-
hullámarány-mérőt. Ilyenkor a
GDO RF-generátorként üzemel.

A GDO alkatrészeinek több-
sége egy nyáklemezen helyez-
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Rövidhullámú GDO
A rezonancia elvén működő indikátorokat (GDO-kat) a rádióamatőrök gyakran használják rezgőkörök,
ill. a tápvonal–antenna lánc behangolása során. Annál is inkább, mert a GDO-k nem csak az egyes, diszk-
rét elemekből álló rezgőkörök rezonanciafrekvenciáját tudják megmutatni, de az elosztott paraméterű
láncok (mint pl. maga a tápvonal, vagy az antenna) egyes jellemzőit is. Az alábbiakban egy, a rövidhullá-
mú sávon működő műszert mutatunk be, a Ragyio 2006/11. számában megjelent cikk alapján.

1. ábra
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