
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Van Marconi tot mobiele apps   
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INLEIDING 
 

Wie was Marconi? 
 

Marconi is vooral bekend door zijn uitvinding van de draadloze telegrafie.  Net zoals Popov in Rusland en 

Branly in Frankrijk bouwde hij verder op het werk van Hertz.  

Na vele pogingen slaagde hij er in 1890 in om signalen draadloos te versturen over een afstand van meer 

dan 2 km. Hij maakte hiervoor gebruik van een vonkgenerator en zijn uitvinding, de radioantenne. Al vlug 

leidde dit tot draadloze communicatie tussen Engeland en Frankrijk. In 1901 slaagde hij er als eerste in om 

draadloze morsesignalen te zenden over de Atlantische oceaan.  

In dit thema willen we kennismaken met de basis van draadloze communicatie. 
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PART 1 

 
Thema Communicatie 

Vakken Wetenschappen, technologie, engineering 

Niveau  

Doelstellingen De leerlingen leren wat over de geschiedenis van communicatie van  

Oersted tot Marconi. 

De leerlingen kunnen coderen en decoderen in morse. 

De leerlingen maken hun eigen morsesleutel en morsespeler en kunnen het 

programma optimaliseren. 

De leerlingen begrijpen het principe van draadloze communicatie dankzij 

het experiment van Hertz. 

Vaardigheden Science : experiment van Hertz – geschiedenis van elektromagnetisme 

Technology: app gebruiken om morsesignalen te sturen 

Engineering : maken van morsesleutel en een morsespeler  met licht en 

geluid met behulp van een Arduino. Het programma optimaliseren zodat 

een beginneling in morse een tekst kan coderen en decoderen 

Math : coderen en decoderen morse 

Duur 150 min 

Benodigdheden Arduino uno  

2 ledlampjes, 2AA-batterijen, een batterijhouder, een wasspeld, 

elektriciteitsdraden met solide kern, een buzzer, 7 kabeltjes met 2 pinnen, 3 

weerstanden van 220 ohm 

  



 

 
3 

 

 

ELEKTROMAGNETISCHE STRALING    
 

Wat zijn elektromagnetische golven? 
 

Elektromagnetische straling is de voortplanting van elektrische en magnetische trillingen in de ruimte. De 

elektromagnetische golf plant zich voort in de richting van de pijl, loodrecht op de richtingen van het 

magnetische en het elektrische veld. 

 

Wil je een simulatie zien, klik http://seilias.gr/html5/em/emWave-en.html 

Waarom zijn deze golven zo belangrijk voor de draadloze communicatie? 

 Ze bewegen zich sneller voort dan geluidsgolven. 

 Ze planten zich voort in een vacuüm, geluidsgolven niet. 

 De energie van de golf wordt minder geabsorbeerd door de omgeving dan bij geluidsgolven. 

  

http://seilias.gr/html5/em/emWave-en.html
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GESCHIEDENIS VAN COMMUNICATIE 
 

 

 

Morse  
Morse ontwikkelde een code die bestaat uit met tussenpozen uitgezonden signalen, die letters en cijfers 

kunnen weergeven. Hij gebruikte hiervoor een morsesleutel. De sleutel naar beneden betekende stroom, 

de sleutel in rust betekende geen stroom.  

Morse werkte met twee symbolen ‘dits’ en ‘dahs’. Een dah- signal was drie keer zolang of een dit-signaal. 

Tussen twee symbolen werd er een tijd gelaten, de lengte van een dit. We kunnen de code ook voorstellen 

door ‘punten’ en ‘strepen’. 

 

 

Activiteit 1 

 
Plaats de jaartallen bij de juiste personen en uitvindingen. 

1819 – 1831 -1844 -1864 -1886-1901 

Oersted ontdekt dat 
wanneer er elektriciteit 
vloeit door een draad er 
een magnetisch veld 
ontstaat. 

Maxwell bewijst 
wiskundig dat 
elektromagnetische 
golven bestaan. 

Marconi realiseert de 
eerste transatlantische 
communicatie.  

1819 1864 1901 

   

 

Morse slaagt erin om 
morsesignalen te 
versturen door een 
koperen kabel. 

Faraday ontdekt dat 
wanneer het magnetisch 
veld verandert er een 
veranderend elektrisch 
veld opgewekt wordt. 

Hertz toont 
experimenteel aan dat 
elektromagnetische 
golven bestaan. 

1844 1831 1886 
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Nu we alle letters en cijfers kunnen weergeven, kunnen we ook woorden gaan vormen. Daarom 

moeten we nu ook weten hoe we het einde van een letter en het einde van een woord 

weergeven. Het einde van een letter wordt weergegeven door een tussentijd te laten van 3 dits 

lang, het einde van een woord door een tussentijd te laten van 7 dits lang. In de streep-punt 

code kunnen we het einde van een letter duidelijk maken met /, het einde van een woord met //. 

  

Activiteit 2 

 
 

Misschien ken je wel dit alom bekende signaal?                          

Wat betekent het?   SOS   (later verklaard als Save Our Ship of Save Our Souls)        

Personen die met morse vertrouwd zijn, dit signaal als volgt lezen: 

DiDiDit DahDahDah DiDiDit 

Hoe wordt S weergegeven in morsecode? 

Uit hoeveel symbolen bestaat de letter S? 

Hoe wordt O weergegeven in morsecode? 

Uit hoeveel symbolen bestaat de letter O? 

We willen alle letters van het alfabet en alle cijfers weergeven in Morse. We kunnen al twee 

letters vormen door gebruikt te maken van telkens 1 symbool. Zo is de letter T : - en de letter E : . 

Hoeveel letters kun je vormen met twee symbolen?  

We willen alle 26 letters en 10 cijfers voorstellen in morse. Uit hoeveel symbolen zal een letter of 

een cijfer maximaal moeten bestaan? 
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Activiteit 3 

 
Laten we eerst even een eerste boodschap decoderen. Hiervoor is dit rooster ideaal. Lees 

van boven naar onder. 

Je komt bij de letter V, door eerst bovenaan links te selecteren, vervolgens weer links, nog 

eens links en tenslotte rechts. De letter V is dus de opeenvolging punt punt punt streep. 

 

Ontcijfer de volgende boodschap : 

…/-/./.-/--//../…//.-.././..-/-.-// 

STEAM is leuk 

 

 

 

 

 

 

Activiteit 4 

 
En nu is het tijd om je eerste boodschap te schrijven. Hiervoor is dit rooster ideaal. Vergeet 

niet: einde van een letter (/)   en einde van een woord (//). 

Schrijf een boodschap en laat een andere leerling hem ontcijferen. 
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Activiteit 5 

 
Gebruik de bijgeleverde app  “morse_converter.apk”  - gemaakt met App Inventor - om het 

‘SOS’  in morse met geluid om te zetten. 

Schrijf een kort woord en luister. Probeer nu ook elkaars boodschap via het geluid te 

ontcijferen. Niet zo simpel hé! 

Oefen alvast wat! 

 

 

 

Activiteit 6 

 
In de volgende opdracht maken we onze eigen morsesleutel. 

Nodig materiaal: twee AA batterijen, een batterijhouder, een wasspeld op een plankje genageld, 

twee draden met solide kern, een ledlampje van 3V en kleefband 

Opstelling: 

Eerst maken we de aan/uit knop met de wasspeld. Zorg ervoor dat de draden elkaar raken 

wanneer je de wasspeld openknijpt. 

 

Daarna maken we ons circuit voor de elektriciteit. De rode kabel van de batterijhouder is de +-

pool, het lange beentje van het lampje is eveneens de +-pool. Zorg voor een correct circuit. 

Test of het lampje brandt wanneer je het circuit sluit en sein enkele woordjes voor elkaar. 
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Activiteit 7 

 
In de volgende opdracht maken we onze digitale ‘morse’ speler. 

Nodig materiaal: 1 buzzer, 2 ledlampjes, 3 weerstanden van 220 ohm, 7 pinkabeltjes en een 

arduino en computer 

Opstelling: 

Op de arduino gebruiken we de digitale pinnen 12 en 6 voor de lampjes, 8 voor de buzzer. 

De rode kabel op de figuur verbinden we  met de gnd van de Arduino. Zorg ervoor dat de 

lampjes met het korte beentje (-) verbonden zijn met de gnd.  Verbind ook de (-) van de 

buzzer met de gnd.  Hieronder een vb voor 1 lampje en de buzzer. 

 

 

Laad vervolgens het programma ‘morseplayer’ op de Arduino. 

Kun je de code ontcijferen?  
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Activiteit 8 

 
Laten we nu even het programma van dichtbij bekijken. 

In de eerste regel wordt er neergeschreven welk woord je in code wil zetten. 

char stringToMorseCode[] = "SOS"; 

Had je het juist? 

In de onderstaande regels wordt zowat alles gedefinieerd, zoals de gebruikte pinnen op de 

Arduino, de lengte van een punt, de lengte van een streep, de lengte van de tijd tussen 

symbolen, letters, woorden. 

int led12 = 12;      // blink a led on output 12 

int led6 = 6;        // blink a led on output 6 

int audio8 = 8;      // output audio on pin 8 

int note = 1200;      // music note/pitch 

int dotLen = 100;     // length of the morse code 'dot' 

int dashLen = dotLen * 3;    // length of the morse code 'dash' 

int elemPause = dotLen;  // length of the pause between elements of a character 

int Spaces = dotLen * 3;     // length of the spaces between characters 

int wordPause = dotLen * 7;  // length of the pause between words 

 

Verander het programma zodat je gemakkelijker het einde van een symbool, letter en woord 

kunt onderscheiden. Programeer hiervoor de code voor ‘SOS SOS’. 

 

// DOT 

void MorseDot() 

{ 

  digitalWrite(led12, HIGH);    // turn the LED on  

  digitalWrite(led6, HIGH);  

  tone(audio8, note, dotLen); // start playing a tone 

  delay(dotLen);              // hold in this position 

} 

 

// DASH 

void MorseDash() 

{ 

  digitalWrite(led12, HIGH);    // turn the LED on  

  digitalWrite(led6, HIGH); 

  tone(audio8, note, dashLen);  // start playing a tone 

  delay(dashLen);               // hold in this position 

} 
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In het vorige stuk programma wordt er gedefinieerd wat er moet gebeuren bij punt en 

streep. Door het plaatsen van // voor de juiste regel kun je er voor zorgen dat het ene lichtje 

brandt bij punt en het andere lichtje bij streep. Zo wordt het nog éénvoudiger. 

// betekent dat dit commentaar is en geen programmaonderdeel. 

 

 Tenslotte kunnen we nu nog het geluid aanpassen zodat we een ene toon horen bij punt en 

een andere toon bij streep. 

 

In welke lijn van het programma wordt de toonhoogte bepaald? 

Voeg een lijn toe waarin je een tweede toonhoogte definieert.  Noem ze “note1”. 

Bij punt gebruik je al “note”. Gebruik bij ‘streep’ “note1”. 

 

Lukt dit alles? 

Probeer dan maar weer elkaars codes te ontcijferen. 

Succes! 

 

 

 

 

 

 



 

 
12 

 

 

Maxwell 
 

Maxwell is bekend voor zijn vier wetten omtrent elektromagnetisme. Hij bewees wiskundig dat 

elektromagnetische golven bestaan. In eenvoudige taal kunnen wij zijn belangrijke ontdekkingen op dit vlak 

samenvatten: 

 Oscillerende ladingen veroorzaken een elektromagnetische golf die zich overal kan voortplanten. 

 De snelheid van die golf is 300.000.000 m/s. 

 Licht is een elektromagnetische golf. 

 

Hertz 
 

Hertz vroeg zich af hoe je  een elektromagnetische golf kon maken? 

Hij bouwde een oscillator die bestond uit een batterij waaraan twee metalen bollen bevestigd waren met 

een kleine opening ertussen. De elektrische stroom zorgde ervoor dat op geregelde tijdstippen een vonk 

oversprong van de ene bol naar de andere. 

Als Maxwell het bij het rechte eind had en dat er hierdoor elektromagnetische golven ontstonden, hoe kon 

hij dit dan zien? 

Hij maakte een eenvoudige ronde draadboog met een kleine opening. 

Op het moment dat de elektromagnetische golf de draadboog bereikte werd er door inductie een 

elektrische stroom opgewekt. Deze werd zichtbaar als een kleine vonk bij de opening. 

Door die boog te verplaatsen in zijn labo kon hij aan de hand van de sterkte en vorm van de vonk de 

golflengte van de straling bepalen. Deze bedroeg bijna 61 m, een miljoen maal groter dan de golflengte van 

het zichtbare licht.  Hij had de radiogolf ontdekt.  
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Activiteit 9 

 
In de voetsporen van Hertz voeren wij zijn experiment uit. 

https://www.youtube.com/watch?v=9gDFll6Ge7g 

Nodig materiaal: 

1 keuken gasaansteker, 4 koperen draden, aluminiumfolie, 2 krokodillenklemmen, 1 

neonlampje, houten plankje met stokjes met gaatjes in om draad door te steken, zwart 

papier voor achtergrond 

Opstelling: 

Open de gasaansteker en haal er het aansteeksysteem uit en bevestig dit met de 

krokodillenklemmen aan de koperen draden. 

 

Proef: Druk de aansteker herhaaldelijke keren in en observeer het lampje. 

 

Waarneming: Er ontstaat tussen de eerste koperen draden een vonk. Het licht brandt. 

Besluit: De vonk zorgt voor elektromagnetische golven. Deze bereiken de andere koperen 

draden er ontstaat een elektrische stroom in de koperen draad en de lamp brand. 

https://www.youtube.com/watch?v=9gDFll6Ge7g
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Marconi 
 

Marconi werkte hierop verder en ontwikkelde de technologie om elektromagnetische  golven te 

produceren en te ontvangen. Hij ontdekte dat de afstand waarover de golven zich konden 

verplaatsten vergroot kon worden als één pool van de zender verbonden wordt met een draad 

die op zijn beurt weer verbonden is aan een metalen plaat die op een lange paal bevestigd was, 

de radioantenne. Hij ontdekte ook dat hij de golven kon richten door een gebogen metalen 

scherm achter de antenne te plaatsen. In zijn verder onderzoek verving hij de draadontvanger 

door een magneetdetector. Hiermee kon hij plots meer dan 3000 km overbruggen. Hij 

veronderstelde dat er in de hogere atmosfeer een lag moest zijn die de golven terugkaatste. 

Later bleek dit juist te zijn. Deze laag is de ionosfeer. 

Hieronder zie je een tekening van het radiocentrum van Coltano in Italië, niet ver van Sestri 

Levante. De lage antennes op de voorgrond werden gebruikt voor continentale verbindingen. 

De hoge antennes voor transcontinentale verbindingen. 

 

Voor radiocommunicatie gebruiken we slechts een deel van het elektromagnetisch spectrum. 

Dankzij radioamateurs van België, Italië, Griekenland en Slovenië konden wij in ons Erasmus+ 

project een radiocontact realiseren tussen Italië en Griekenland, België en Slovenië. 

  

België           Italië 
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De kortere golven worden niet gebruikt omdat ze  

 gevaarlijk voor het menselijk lichaam zijn, 

 moeilijk en duur in productie zijn. 

 

 

Frequentieband Golflengte/m Gebruik 

Extra Low Frequency (ELF)  
30 Hz – 3 kHz 

>100 000 communicatie met onderzeeërs 

Very Low Frequency (VLF)  
3 kHz – 30 kHz 

100000-10000  
langeafstandscommunicatie 
scheepvaart en militair Low Frequency (LF)  

30 kHz – 300 kHz 
lange golven 
10000-1000 

Medium Frequency (MF)  
300 kHz- 3 MHz 

medium golven 
1000-100 

nationale radio 

High Frequency (HF)  
3 MHz – 30 MHz 

korte golven 
100-10 

nationale en locale radio 

Very High Frequency (VHF) 
30 MHz-300 MHZ 

ultrakorte golven 
10-1 

internationale radio, radioamateur 
geluid van hoge kwaliteit 

Ultra High Frequency (UHF) 
300 MHz -3 GHz 

1-0.1 TV, luchtvaarnavigatietechnologie, 
gsm 

Microwave frequencies  
> 3GHz 

microgolven 
<0.1 

telefoon, satellieten, radars 
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PART 2 

 
Thema Gebruik van morse om signalen door te sturen en een kunstwerk te 

maken. 

Vakken Technologie - wiskunde 

Niveau afhankelijk van het niveau van de wiskundige vragen 

 

Doelstellingen Leerlingen lossen wiskundige vragen op in een leukere context. 

Leerlingen leren de schilderkunst van  Piet Mondriaan kennen 

Leerlingen passen het coderen en decoderen met morse toe in de 

praktijk.    

Vaardigheden Technology : gebruik van http en email  om te coderen en te 

decoderen 

Art : schilderij van Mondriaan maken 

Math : opgaven voor schilderij 

Duur 150 min 

Benodigdheden schildersdoek, internet, verf of stiften, meetlat 
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Inleiding 
 

Tijdens deze lessen worden jullie een beetje kunstenaar, maar ook een beetje telegrafist. Indien er 

radioamateurs in de omgeving wonen, kunnen jullie de berichten misschien wel  zoals Marconi doorsturen. 

Indien dit onmogelijk kun je ook gebruik maken van de onderstaande website. 

Met behulp van https://morsecode.scphillips.com/translator.html kun je  de morseboodschap  met 

licht/geluid weergeven en via email verzenden. 

Het wordt wel iets eenvoudiger indien je de snelheid op 10 plaatst. 

EEN SCHILDERIJ VAN MONDRIAAN  
 

 

 

 

  

Activiteit 8 

 
Voor jullie ligt het rooster van een werk van Piet Mondriaan, een bekende  Nederlandse schilder. 

Jammer genoeg ontbreekt het kleurenpalet. 

De leerlingen in het andere lokaal of aan de andere kant van de wereldbol  kennen het 

kleurenpalet voor jullie werk, maar hebben niet het rooster. 

Met behulp van de morsesleutel  seinen zij het kleurenpalet van jullie werk door zodat jullie weten 

hoe je de vakjes moet inkleuren. Jullie doen hetzelfde voor hen. 

Sommigen onder jullie kunnen van start gaan met het rooster te tekenen op het doek. Anderen 

zetten het kleurenpalet om in morse. 

Daarna proberen jullie de eerste kleur door te seinen naar de andere groep. Hierna ontvangen 

jullie de eerste kleur van hen. 

Nu kunnen sommigen van jullie van start gaan met het inkleuren van de vakjes waarbij het cijfer 7 

de waarde heeft van 7 eenheden. Duid deze vakjes eerst aan op het rooster zodat je geen foute 

kleuren op het doek zet. 

 

https://morsecode.scphillips.com/translator.html
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Piet Mondriaan – opgave 1

 

7 heeft waarde 7 eenheden(7) =  

7 heeft waarde 7 tienden(0.7) =  

7 heeft waarde 7 tientallen(70) =  

7 heeft waarde 7 honderdsten(0.07) =  

7 heeft waarde  7 honderdtallen(700) = 
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Piet Mondriaan  – sleutel bij  opgave 1 

Kleur de vakken in de passende kleur. 

7 heeft waarde 7 eenheden(7) = geel 

7 heeft waarde 7 tienden(0.7) = zwart 

7 heeft waarde 7 tientallen(70) = blauw 

7 heeft waarde 7 honderdsten(0.07) = wit 

7 heeft waarde  7 honderdtallen(700) = rood 

 

Piet Mondriaan  – resultaat opgave 1 
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Piet Mondriaan  – opgave 2 

 

 

7 heeft waarde 7 eenheden(7) =  

7 heeft waarde 7 tienden(0.7) =  

7 heeft waarde 7 tientallen(70) =  

7 heeft waarde 7 honderdsten(0.07) =  

7 heeft waarde  7 honderdtallen(700) = 
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Piet Mondriaan  – sleutel opgave 2 

Kleur de vakken in de passende kleur 

7 heeft waarde 7 eenheden(7) = blauw 

7 heeft waarde 7 tienden(0.7) = rood 

7 heeft waarde 7 tientallen(70) = geel 

7 heeft waarde 7 honderdsten(0.07) = zwart  

7 heeft waarde  7 honderdtallen(700) = wit 

 

Piet Mondriaan  – resultaat opgave 2 
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Piet Mondriaan – opgave 3 

 

7 heeft waarde 7 eenheden(7) =  

7 heeft waarde 7 tienden(0.7) =  

7 heeft waarde 7 tientallen(70) =  

7 heeft waarde 7 honderdsten(0.07) =  

7 heeft waarde  7 honderdtallen(700) = 
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Piet Mondriaan – sleutel bij opgave 3 

Kleur de vakken in de passende kleur. 

7 heeft waarde 7 eenheden(7) = wit 

7 heeft waarde 7 tienden(0.7) = zwart 

7 heeft waarde 7 tientallen(70) = blauw 

7 heeft waarde 7 honderdsten(0.07) = geel 

7 heeft waarde  7 honderdtallen(700) = rood 

 

Piet Mondriaan  : resultaat opgave 3 
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Piet Mondriaan  – opgave 4 

 

 

7 heeft waarde 7 eenheden(7) =  

7 heeft waarde 7 tienden(0.7) =  

7 heeft waarde 7 tientallen(70) =  

7 heeft waarde 7 honderdsten(0.07) =  

7 heeft waarde  7 honderdtallen(700) = 
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Piet Mondriaan  – sleutel bij opgave 4 

Kleur de vakken in de passende kleur. 

7 heeft waarde 7 eenheden(7) = wit 

7 heeft waarde 7 tienden(0.7) = zwart 

7 heeft waarde 7 tientallen(70) = rood 

7 heeft waarde 7 honderdsten(0.07) = blauw 

7 heeft waarde  7 honderdtallen(700) = geel 

 

Piet Mondriaan  – resultaat opgave 4 

 

 

 


