
1pps 1 pulse per seconde. Een signaal waarbij elke seconde een logische puls 
aanwezig is (bv. Gedurende 10µS). 1 van de flanken van deze puls vallen 
meestal, binnen de grenzen van de nauwkeurigheid, samen met de 
overgang van de 'officiële' seconde.

AVR De AVR is een 8-bit RISC microcontroller (µC) ontwikkeld door Atmel 
in 1996.

Baken Een radiobaken is een radiozender, vooral ten behoeve van navigatie 
maar ook als referentie voor het testen van ontvangers of meten van de 
'propagatie' van radiosignalen. Het kan werken door het uitzenden van 
een uniform signaal dat dan gepeild kan worden zodat men de richting 
weet waar het baken zich bevindt, door het uitzenden van een signaal dat 
richtingsafhankelijk is, zodat men nauwkeuriger de richting van het baken 
kan bepalen, of door het antwoorden op een ontvangen signaal, waardoor 
middels looptijdmeting de afstand tot het baken bepaald kan worden.

Boolean Een type variabele welke slechts 2 mogelijke statussen kan aannemen, 
waar en onwaar. (true or false).

BPF (bandpassfilter) Een banddoorlaatfilter (Eng. bandpass, BP) laat een deel van het 
spectrum door. Dit type filter is de kern van een radio- en 
televisieontvanger.

Brown-out Brownout is een Engelstalige aanduiding van het fenomeen waarbij de 
spanning lager komt te liggen (een spanningsval). 

C De programmeertaal C is een imperatieve programmeertaal, gebaseerd op 
de programmeertaal B, die zelf weer op BCPL was gebaseerd.

caviteit Ook wel trilholte genoemd is een ruimte die aan de binnenzijde 
reflecterend is voor een bepaalde golfsoort en waarin een bepaalde 
frequentie of frequenties bevoordeeld worden waardoor deze gaan 
overheersen. Trilholten kunnen worden aangetroffen in een variëteit aan 
voorwerpen en apparatuur. De meeste toepassingen vindt men in de 
hoogfrequente elektrotechniek.

chebyshev Een filter met een steile karakteristiek en een rimpel in de doorlaatband. 
(c)(k)lass(e) C versterkersIs een versterker waarbij enkel het topje van het signaal versterkt wordt. 

Deze versterkers hebben een zeer hoog rendement maar zijn maar voor 
een beperkt aantal doelen bruikbaar (bv. FM radio, ongemoduleerde 
golven, ...)

controller Verwijzing naar de AVR/microcontroller
CW Continious wave of ook wel foutievelijk Coded Wave genoemd is de 

simpelste vorm van modulatie. Aan -of uit.
dB De decibel, afgekort tot dB, is geen een logaritmische schaal om 

verhoudingen aan te duiden. Daarbij betekent 0 dB een verhouding 1, dus 
gelijkheid. Elke verhoging met 10 decibel betekent een vergroting in 
vermogen met een factor 10. Een verhoging met 20 dB betekent dus een 
factor 100, een verhoging met 30 dB een factor 1000 enz. Vooral 
verhoudingen van vermogens worden uitgedrukt in dB.

dBm Decibel ten opzichte van 1mW vermogen.
diode Een halfgeleider element. In de meest eenvoudige vorm geleid dit de 

elektrische stroom maar in 1 richting. Wij hebben meestal diodes gebruikt 
met andere karakteristieken.

EEPROM Electrically erasable programmable read-only memory, acroniem 
EEPROM, ofwel elektrisch wisbaar, programmeerbaar alleen-lezen 
geheugen, is een vorm van permanent geheugen (ook wel niet-vluchtig 
geheugen) wat wordt gebruikt in computers en andere elektronische 



apparaten om kleine hoeveelheden data op te slaan.

FFT De Fast Fourier Transform ("snelle Fouriertransformatie", afgekort tot 
FFT) is een algoritme van de numerieke wiskunde waarmee van een 
discreet signaal (dat wil zeggen waarvan waarden bekend zijn voor een 
eindig aantal N punten op een eindige afstand van elkaar) uitgerekend kan 
worden met een efficiëntie van O(Nlog2N). Wij verwijzen hiermee naar 
de omvorming van het tijdsdomein naar het frequentiedomein die door de 
simulator en de spectrum analyzer gedaan worden.

flatcable Een flatcable is een platte kabel met meerdere aders. Aan het begin en het 
eind van de kabel zitten connectoren waarmee de kabel aan een apparaat 
of PCB-bord kan worden bevestigd.

Frequentieteller De frequentiemeter telt het aantal periodes binnen een nauwkeurig 
bekend tijdsbestek (meestal 1 seconde???), waarna het resultaat wordt 
getoond op een digitaal display. Voor het bepalen van de tijdsinterval is in 
het apparaat een zeer nauwkeurige klok aanwezig.

GPS Het global positioning system (gps) is de commerciële naam voor een 
wereldwijd satellietplaatsbepalingssysteem dat vanaf 1967 werd 
ontwikkeld voor gebruik door de Amerikaanse strijdkrachten. Officieel 
heet het systeem nog steeds NAVigation Satellite Time And Ranging of 
NAVSTAR.

Grondgolf Ook wel de grondtoon genoemd is de eerste harmonische of 
basisfrequentie. Wij spreken van harmonische (veelvouden van deze 
grondtoon) en de grondgolf is de frequentie waarvan we vertrekken om 
deze harmonische te verkrijgen.

Harmonische Een harmonische is een frequentie die een geheel veelvoud, is van de 
grondfrequentie. De grondfrequentie is de laagste (eigen)frequentie die 
een systeem van nature vertoont.

HF Kan verwijzen naar HF (korte golf) van 3 tot 30MHz. In dit werk zal er 
vooral verwezen naar HoogFrequent waarmee we doelen op alles wat de 
kennis en toepassing van draadloze communicatie inhoud. 

IC Geïntegreerde schakeling (van het Engelse Integrated Circuit (IC)) is de 
officiële Nederlandse naam voor wat ook wel een chip wordt genoemd.

LDF (laagdoorlaatfilter) Een laagdoorlaatfilter (Eng. lowpass, LP) laat alleen het lage deel van het 
spectrum door.

LNB LNB is een afkorting voor Low Noise Block en wordt ook wel LNC 
(Low-Noise-Converter) genoemd, of in de volksmond ontvangstkop of 
gewoon kop. Dit is een elektronisch apparaat voor een schotelantenne dat 
een gehele frequentieband of frequentieblok converteert naar een lagere 
frequentieband.

LO Local Oscillator of lokale oscillator. Hiermee verwijzen we naar de 
frequentiegenerator in een zender of ontvanger. 

massa Het referentie niveau. Meestal 0V (ten opzichte van de aarde)
MMIC Monolithic microwave integrated circuit. Een chip waarin een 

hoogfrequent schakeling zit. Bv. Een afgestemde versterkerschakeling
Monte-Carlo analyse De term Monte-Carlo is afgeleid van het beroemde casino uit Monte 

Carlo. Dat betekent niet dat het een methode is die gebaseerd is op 
gokken. Het refereert aan de manier waarop individuele nummers worden 
gekozen uit een representatieve verzameling van data.



Morse Morse is een communicatiecode, bestaande uit met tussenpozen 
uitgezonden signalen, die letters, leestekens en cijfers representeren. De 
code werd in 1835 uitgevonden en ontwikkeld door Samuel Morse met 
het doel deze te gebruiken voor de telegrafie. Bij de telegraaf kon men 
alleen maar kiezen uit twee toestanden: sleutel naar beneden (= stroom) 
of sleutel niet bediend (= geen stroom) en tijdsduur (kort of lang). 
Telegrafie wordt algemeen beschouwd als een voorloper van de latere 
digitale communicatie.

Multiplier Dit is een elektronische schakeling die de ingekomen frequentie 
vermenigvuldigd. Meerder oplossingen zijn mogelijk.

Navman Jupiter-T 
(Lucent) 

Dit is de door ons gebruikte timing GPS. Dit is een GPS die niet bedoeld 
is voor plaatsbepaling maar vooral om een zeer nauwkeurig kloksignaal 
te verkrijgen. Het toestel dat wij hebben is gerecycleerd uit een GSM 
basestation van Alcatel-Lucent.

Oscillator In de elektronica is een oscillator een schakeling die een periodiek signaal 
opwekt.

overspraak Overspraak is elektromagnetische interferentie tussen verschillende 
signalen, bijvoorbeeld tussen het linker- en rechter kanaal van een 
stereosignaal.

P-regelaar Een afgeleide van de PID-regelaar waarbij enkel het proportionele deel in 
acht wordt genomen. 

PCB Een printplaat is een drager voor elektronische componenten, waarbij de 
koperen bedradingen, genaamd sporen, op de drager zijn aangebracht, 
veelal met frees- of etstechnieken. Een ander woord voor printplaat is 
gedrukte bedrading of -schakeling. De Engelse benaming voor printplaat 
is printed circuit board (PCB) of printed wiring board (PWB).

PI-filter Is een type bandpassfilter dat zijn naam verkregen heeft omdat het de 
vorm van de Griekse letter pi aanneemt. 

PID-regelaar De PID-regelaar is zowat de meest voorkomende regelaar in de 
procesregeling. De letters PID staan hier voor Proportioneel, Integrerend 
en Differentiërend.

PIN-diode De PIN-diode is een schakeldiode in het infrarood gebied. Er bestaan ook 
speciale PIN-diodes die als variabele weerstand (vaak in verzwakkers) in 
hoogfrequent schakelingen gebruikt worden.

Pipe-cap De Engelse term voor een buizenkapje. In dit werk wordt met deze term 
verwezen naar de koperen potjes die gebruikt werden om filters mee te 
maken.

PLL In de elektronica is een phase-locked loop (PLL) een regelsysteem met 
een gesloten lus dat een uitgangssignaal genereert in functie van de 
frequentie en fase van het ingangssignaal. Meestal gebeurt dit door 
automatisch de frequentie van een gecontroleerde oscillator aan te passen, 
totdat deze met eenzelfde frequentie en fase als het ingangssignaal trilt.

ppb Parts Per Billion: de afwijking in deeltjes per miljard
ppm Parts Per Million: de afwijking in deeltjes per miljoen
PWM Pulsbreedtemodulatie (In het Engels Pulse-width Modulation, afgekort tot 

PWM) is een modulatietechniek die wordt gebruikt als vorm van 
elektrische voeding en als een manier van digitale informatieoverdracht.

RF Radio Frequency is een term waarmee allerhande zaken worden 
aangegeven die te maken hebben met het frequentiedomein tussen 3kHz 
en 300GHz



RS232 RS-232 is een standaard voor de communicatie tussen computers en 
randapparatuur of tussen computers onderling, meer bepaald voor seriële 
binaire data-communicatie.

SA/spectrumanalyzer Een spectrumanalyzer is een meetinstrument waarmee een frequentie-
spectrum van een signaal kan worden weergegeven.

Screening Can Engelse term voor een geleidende behuizing die rond een elektronische 
schakeling geplaatst wordt om interferentie tegen te gaan.

SMA Sub Miniature version A: Type coax connector die van 0 tot 18GHz 
bruikbaar is. 

stripline/µstrip/microstrip Stripline is een transmissielijn (zoals Coax) die gevormd wordt tussen een 
grondvlak, een strook koper en een dieltricticum (bijvoorbeeld een PCB) 
waarmee filters, afstemkringen, transformatoren, ... gevormd kunnen 
worden.

TCXO TCXO: Temperature-compensated crystal oscillator: Een kristal dat in een 
verwarmde behuizing zit waardoor dit aanzienlijk preciezer is dan een 
gewoon kristal.

USART Een UART (universal asynchronous receiver/transmitter) die ook met 
synchrone communicatie overweg kan

USI Universal Serial Interface: Onderdeel van de AVR om hardwarematig 
seriële communicatie (I²C (2wire), SPI, ...) af te handelen

VCO Voltage Controlled Oscillator: Een oscillator waarvan de frequentie 
geregeld kan worden door de spanning over de schakeling of een 
onderdeel van de schakeling te wijzigen

zener (diode) Een zenerdiode is een halfgeleiderdiode die zo geconstrueerd is dat de 
spanning over de diode in sperrichting, na het bereiken van de 
zenerspanning over een relatief groot bereik van de stroomsterkte, 
constant blijft.

µC/mc/microcontroller Een microcontroller (afgekort µc) is een microprocessor die wordt 
gebruikt om elektronische apparatuur te besturen.


