Από ηον Marconi ζηιρ εθαπμογέρ κινηηών

ΔΙΑΓΩΓΗ
Πνηνο ήηαλ ν Marconi;
O Marconi είλαη γλσζηόο θπξίσο γηα ηελ αλαθάιπςε ηεο αζύξκαηεο ηειεγξαθίαο. O Marconi όπσο
ν Popov ζηελ Ρσζία θαη ν Branly ζηελ Γαιιία άξρηζε από ηελ δνπιεηά ηνπ Hertz. Σν 1890 θαη κεηά
από αξθεηέο πξνζπάζεηεο θαηάθεξε λα ζηείιεη αζύξκαηα ζήκαηα ζε απόζηαζε κεγαιύηεξε ησλ
δύν ρηιηνκέηξσλ.
Γηα λα ην πεηύρεη απηό ρξεζηκνπνίεζε έλαλ πνκπό (spark gap transmitter) θαη θεξαία
ξαδηνθώλνπ (δηθή ηνπ αλαθάιπςε). ύληνκα θαηάθεξε λα επηηύρεη ηελ αζύξκαηε επηθνηλσλία
κεηαμύ Αγγιίαο θαη Γαιιίαο. Σν 1901 ήηαλ ν πξώηνο πνπ έζηεηιε αζύξκαηα ζήκαηα Mors πάλσ
από ηνλ Αηιαληηθό Ωθεαλό
ε απηό ην κάζεκα ζα ζαο παξνπζηάζνπκε ηηο βαζηθέο αξρέο ηεο αζύξκαηεο επηθνηλσλίαο.
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1o ΜΔΡΟ
Θέμα
Γιαθεμαηικόηηηα

Δπηθνηλσλίεο
Φπζηθέο επηζηήκεο, Σερλνινγία, Μεραληθή

Δπίπεδο δςζκολίαρ
Οη Μαζεηέο ζα κάζνπλ ηα ηζηνξηθά ζηνηρεία ηεο πεξηόδνπ από ηνλ
Oersted κέρξη ηνλ Marconi.
Θα κάζνπλ λα θσδηθνπνηνύλ θαη λα απνθσδηθνπνηνύλ πιεξνθνξίεο
κε ηνλ θώδηθά Morse.

ηόσοι

Οη Μαζεηέο ζα δεκηνπξγήζνπλ ην δηθό ηνπο θιεηδί Mors θαη ζα
βειηηώζνπλ πξόγξακκα αθνπζηηθήο αλαπαξάζηαζεο ζεκάησλ
Morse.
Οη καζεηέο ζα θαηαλνήζνπλ ηελ αξρή ηεο αζύξκαηεο επηθνηλσλίαο
δηακέζνπ πεηξακάησλ Hertz.
Φπζηθή: Πείξακα Hertz – Ιζηνξία ηνπ Ηιεθηξνκαγλεηηζκνύ
Σερλνινγία: Υξεζηκνπνηώληαο κηα εθαξκνγή γηα ηελ απνζηνιή
ζεκάησλ Morse.

Ικανόηηηερ

Μεραληθή: Γεκηνπξγία ελόο θιεηδηνύ Morse θαη ελόο
απνθσδηθνπνηεηή ζεκάησλ Morse κε ήρν θαη θσο ρξεζηκνπνηώληαο
έλα Arduino. Βειηηζηνπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο έηζη ώζηε θάπνηνο
πνπ έξρεηαη γηα πξώηε θνξά ζε επαθή κε ηνλ θώδηθα Morse λα
κπνξεί λα θσδηθνπνηήζεη θαη λα απνθσδηθνπνηήζεη έλα θείκελν
Morse.
Μαζεκαηηθά: θσδηθνπνίεζε θαη απνθσδηθνπνίεζε Morse.

Γιάπκεια

150 ιεπηά

Απαπαίηηηο ςλικόλογιζμικό

1 Arduino, 2 Λακπάθηα LED, 2 κπαηαξίεο ΑΑ, 1 ππνδνρέα
κπαηαξηώλ, ειεθηξηθά θαιώδηα, έλα θνπδνύλη, 7 θαιώδηα κε
απνδέθηεο αξζεληθό – αξζεληθό, 3 αληηζηάζεηο ησλ 220 Ω ε θάζε κηα.
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ΗΛΔΚΣΡΟΜΑΓΝΗΣΙΚΗ ΑΚΣΙΝΟΒΟΛΙΑ
Ση είλαη ειεθηξνκαγλεηηθά θύκαηα;
Ηιεθηξνκαγλεηηθή αθηηλνβνιία είλαη ε δηάδνζε κηαο ειεθηξηθήο θαη καγλεηηθήο ηαιάλησζεο ζηνλ
ρώξν. Σν ειεθηξνκαγλεηηθό θύκα δηαδίδεηαη ζε δηεύζπλζε θάζεηε ζην ειεθηξηθό θαη ην καγλεηηθό
πεδίν.

Γηα λα δείηε ηελ πξνζνκνίσζε επηζθεθηείηε ηνλ ζύλδεζκν http://seilias.gr/html5/em/emWave-en.html
Γηαηί ηα παξαπάλσ θύκαηα είλαη ηόζν ζεκαληηθά γηα ηελ αζύξκαηε επηθνηλσλία;




Απηά θηλνύληαη κε κεγαιύηεξε ηαρύηεηα από ηα ερεηηθά θύκαηα
δηαδίδνληαη θαη ζην θελό ελώ ηα ερεηηθά θύκαηα δελ κπνξνύλ.
Απνξξνθώληαη ιηγόηεξν απ‟ όηη ηα ερεηηθά θύκαηα.
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ΙΣΟΡΙΑ ΣΩΝ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Γπαζηηπιόηηηα 1
Αληηζηνηρίζηε ην έηνο κε ηνπο επηζηήκνλεο θαη ηηο εθεπξέζεηο ηνπο .

1819 – 1831 -1844 -1864 -1886-1901
Οoersted
αλαθαιύπηεη όηη έλα
καγλεηηθό πεδίν
δεκηνπξγείηαη όηαλ ην
ειεθηξηθό ξεύκα
θηλείηαη κέζσ ελόο
ζύξκαηνο.

Ο Maxwell
απνδεηθλύεη κε
καζεκαηηθό ηξόπν ηελ
ύπαξμε ησλ
ειεθηξνκαγλεηηθώλ
θπκάησλ.

Ο Marconi
πξαγκαηνπνηεί ηελ
πξώηε
ππεξαληιαληηθή
κεηάδνζε.

1819

1864

1901

Ο Morse πεηπραίλεη
λα ζηείιεη ζήκαηα
κέζσ ελόο ράιθηλνπ
ζύξκαηνο .

Ο Faraday
αλαθαιύπηεη όηη ε
κεηαβνιή ελόο
καγλεηηθνύ πεδίνπ
πξνθαιεί ηε κεηαβνιή
ελόο ειεθηξηθνύ
πεδίνπ.
1831

Ο Hertz απνδεηθλύεη
πεηξακαηηθά όηη ηα
ειεθηξνκαγλεηηθά
θύκαηα ππάξρνπλ .

1844

1886

Morse
Ο Morse αλέπηπμε έλαλ θώδηθα ν νπνίνο απνηειείηαη από ζήκαηα ην νπνία ζηέιλνληαη αλά
δηαζηήκαηα θαη αλαπαξηζηνύλ γξάκκαηα θαη αξηζκνύο.
Ο Morse εξγάζηεθε κε δύν ζύκβνια : «ηειείεο» (dits) θαη «παύιεο» (dahs) . Έλα ζήκα παύιαο
ήηαλ ηξεηο θνξέο καθξύηεξν από έλα ζήκα ηειείαο. Μεηαμύ ησλ ζπκβόισλ άθεζε έλα δηάζηεκα κε
κήθνο ίζν κε ην κήθνο ελόο ζήκαηνο ηειείαο. Μπνξνύκε επίζεο λα αλαπαξαζηήζνπκε ηνλ θώδηθα
κε ηειείεο (dots)θαη παύιεο (dashes).
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Γπαζηηπιόηηηα 2

Ίζσο γλσξίδεηε απηό ην πνιύ γλσζηό ζήκα .
Ση ζεκαίλεη ; SOS (αξγόηεξα εμεγήζεθε σο ώζηε ην πινίν καο ή ώζηε ηελ ςπρή καο )
Οη άλζξσπνη πνπ γλώξηδαλ ηνλ θώδηθα Morse ζα κπνξνύζαλ λα δηαβάζνπλ απηό ην
ζήκα σο :
DiDiDitDahDahDahDiDiDit
Πώο ην γξάκκα S παξηζηάλεηαη ζηνλ θώδηθα Morse ;
Από πόζα ζύκβνια απνηειείηαη;
Πώο ην γξάκκα O παξηζηάλεηαη ζηνλ θώδηθα Morse ;
Από πόζα ζύκβνια απνηειείηαη ;
Θέινπκε λα παξαζηήζνπκε όια ηα γξάκκαηα ηεο αιθαβήηνπ θαη όινπο ηνπο αξηζκνύο κε
ηνλ θώδηθα Morse. Μπνξνύκε επίζεο λα παξαζηήζνπκε δύν γξάκκαηα θάζε θνξά
ρξεζηκνπνηώληαο έλα ζύκβνιν . Με απηόλ ηνλ ηξόπν ην ζύκβνιν “-“ ζα παξηζηάλεηαη κε
ην γξάκκα T θαη ην ζύκβνιν “.” Θα παξηζηάλεηαη κε ην γξάκκα E.
Πόζα γξάκκαηα κπνξείηε λα παξαζηήζεηε κε δύν ζύκβνια ;
Θέινπκε λα παξαζηήζνπ κε όια ηα 26 γξάκκαηα θαη ηνπο 10 αξηζκνύο . Πνηνο ζα είλαη ν
κέγηζηνο αξηζκόο ησλ ζπκβόισλ πνπ ρξεηαδόκαζηε γηα λα παξαζηήζνπκε έλα γξάκκα ή
έλαλ αξηζκό ;

Σώξα πνπ κπνξνύκε λα παξαζηήζνπκε όια ηα γξάκκαηα θαη ηνπο αξηζκνύο κπνξνύκε επίζεο λα
αξρίζνπκε λα ζρεκαηίδνπκε ιέμεηο . Γηα ην ιόγν απηό ρξεηαδόκαζηε αθόκε λα γλσξίδνπκε ην πώο
λα αλαπαξηζηνύκε ην ηέινο ελόο γξάκκαηνο θαη ην ηέινο κηαο ιέμεο .Σν ηέινο ελόο γξάκκαηνο
αλαπαξίζηαηαη από έλα δηάζηεκα κε 3 ηειείεο , ελώ ην ηέινο κηαο ιέμεο από έλα δηάζηεκα κε 7
ηειείεο. ηνπο θώδηθεο «ηειείαο» θα «παύιαο» κπνξνύκε λα δείμνπκε ην ηέινο ελόο γξάκκαηνο κε
/ θαη ην ηέινο κηαο ιέμεο κε //.
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Γπαζηηπιόηηηα 3
Αο πξνζπαζήζνπκε λα απνθσδηθνπνηήζνπκε ην πξώην καο κήλπκα. Σν παξαθάησ
πιέγκα ζα καο βνεζήζεη πνιύ.
Γηαβάζηε ην από πάλσ πξνο ηα θάησ .
Πεγαίλεηε ζην γξάκκα V, επηιέγνληαο πξώηα ην πάλσ αξηζηεξό πιαίζην, θηάλνληαο
μαλά ζην επόκελν επίπεδν, θαη πάιη αξηζηεξά θαη ηειηθά δεμηά. Με απηό ηνλ ηξόπν
βιέπεηε όηη ην V αλαλαπαξηζηάηαη από ην ζπλδπαζκό ηειεία ηειεία ηειεία παύια .

Απνθσδηθνπνηήζηε ην παξαθάησ κήλπκα :

…/-/./.-/--//../…//-.-./---/---/.-..//
Γπαζηηπιόηηηα 4
Σώξα είλαη ώξα λα γξάςεηε ην πξώην ζαο κήλπκα . Ο πίλαθαο ζα ζαο βνεζήζεη ζε
απηό .
Μελ μεράζεηε ην ηέινο ελόο γξάκκαηνο (/) θαη ην ηέινο κηαο ιέμεο (//).
Γξάςηε έλα κήλπκα θαη δώζηε ην ζε θάπνηνλ άιιν καζεηή λα ην απνθσδηθνπνηήζεη .
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Γπαζηηπιόηηηα 5
Υξεζηκνπνηήζηε ηελ εθαξκνγή “morse_converter.apk”, πνπ θηηάρηεθε κε ην
AppInventor, γηα λα κεηαηξέςεηε ην „SOS‟ ζε ήρν ηνπ Morse.
Γξάςηε κία κηθξή ιέμε θαη αθνύζηε .
Πξνζπαζήζηε ηώξα λα απνθσδηθνπνηήζεηε ην κήλπκα θάπνηνπ άιινπ ζε ήρν. Όρη
ηόζν εύθνιν, δε λνκίδεηε;
Κάληε κεξηθέο δνθηκέο.

Γπαζηηπιόηηηα 6
ηελ επόκελε δξαζηεξηόηεηα ζα θηηάμνπκε ην δηθό καο θιείδί ηνπ Morse.
Τιηθά: δύν κπαηαξίεοAA , κηα ζήθε κπαηαξίαο, έλα μύιηλν καληαιάθη ζε μύιηλε
ζαλίδα, δύν θαιώδηα κε κηα πιαθέηα, έλαλ ιακπηήξα 3V LED θαη θνιιεηηθή ηαηλία.
Καηαζθεπή: Αξρηθά θάλνπκε ην θνπκπί ελεξγνπνίεζεο / απελεξγνπνίεζεο,
ρξεζηκνπνηώληαο ην καληαιάθη. Βεβαησζείηε όηη ηα θαιώδηα αγγίδνληαη όηαλ πηέδεηε
ην καληαιάθη.

Μεηά θηηάρλνπκε ην ειεθηξηθό θύθισκα. Σν θόθθηλν θαιώδην πάλσ ζηε κπαηαξία είλαη ην
+, ην θαιώδην πάλσ ζην καθξύ κέξνο ζην καληαιάθη είλαη επίζεο ην +. Φηηάμηε έλα ζσζηό
θύθισκα.
Διέγμηε αλ αλάβεη ε ιάκπα όηαλ θιείλεηε ην θύθισκα.
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Γπαζηηπιόηηηα 7
ηελ επόκελε δξαζηεξηόηεηα θηηάρλνπκε ην δηθό καο ςεθηαθό Morseplayer.
Πεγέο : 1 βνκβεηήο, 2 ιάκπεο LED , 3 220 αληηζηάζεηο ohm , 7 αξζεληθά-αξζεληθά
θαιώδηα, έλα arduino θαη έλαλ ππνινγηζηή .
Δγθαηάζηαζε : πλδένπκε ην Arduino ζηε ζέζε 12 ζηελ πιαθέηα , ζηελ 6 ηηο ιάκπεο θαη
ζηελ 8 ηνλ βνκβεηή .
Σν θόθθηλν θαιώδην ζηελ εηθόλα ζα κπνξνύζε λα ζπλδεζεί ζηε γείσζε ηνπ Arduino.
Βεβαησζείηε όηη ν αθξνδέθηεο κε ην κηθξόηεξν κήθνο (-) ησλ ιακπώλ λα ζπλδεζεί
κε ηε γείσζε. Παξαθάησ βιέπεηε έλα παξάδεηγκα γηα κία ιάκπα θαη έλα βνκβεηή.

ηε ζπλέρεηα θνξηώζηε ην πξόγξακκα „Morseplayer‟ πάλσ ζην arduino.
Μπνξείηε λα απνθσδηθνπνηήζεηε ηνλ θώδηθα ;
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Γπαζηηπιόηηηα 8
Αο ξίμνπκε κηα καηηά ζην πξόγξακκα.
ηελ πξώηε γξακκή γξάθνπκε πνηα ιέμε ζέινπκε λα βάινπκε ζηνλ θώδηθα.
char stringToMorseCode[] = "SOS";
Έρεηε ηελ ζσζηή απάληεζε;
Οη εληνιέο παξαθάησ νξίδνπλ ζρεδόλ όια όζα ρξεηαδόκαζηε, όπσο ηα πηλάθηα πνπ
ρξεζηκνπνηνύληαη πάλσ ζην arduino, ηε δηάξθεηα κηαο ηειείαο θαη παύιαο, ην
δηαζηεκα κεηαμύ ησλ ζπκβόισλ, γξακκάησλ θαη ιέμεσλ.
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
Σώξα αιιάμηε ην πξόγξακκα ώζηε λα είλαη πην εύθνιν λα θαζνξίζεηε ην ηέινο ελόο
ζπκβόινπ, γξάκκαηνο θαη ιέμεο. Πξνζπαζήζηε λα γξάςεηε θώδηθα γηα ηε ιέμε „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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Σν ηκήκα πξνγξάκκαηνο παξαπάλσ θαζνξίδεη ηη πξέπεη λα ζπκβεί ζηελ παύια θαη
ηειεία.
Με εηζαγσγή // ζηελ αξρή ηεο ζσζηήο γξακκήο κπνξείηε λα θάλεηε ην έλα ιακπάθη
λα αλάβεη ζηελ ηειεία θαη ην άιιν ζηελ παύια. Απηό ην θάλεη αθόκε πην εύθνιν. //
ζεκαίλεη όηη απηή ε γξακκή είλαη ζρόιην θη όρη ηκήκα ηνπ πξνγξάκκαηνο.
Σέινο κπνξνύκε λα πξνζαξκόζνπκε ηνλ ήρν ώζηε λα αθνύγεηαη έλαο ηόλνο γηα ηελ
παύια θαη άιινο γηα ηελ ηειεία.
ε πνηα γξακκή ηνπ πξνγξάκκαηνο θαζνξίδεηαη ν ηόλνο;
Πξνζζέζηε κηα θαηλνύξηα γξακκή γηα λα νξίζεηε έλαλ δεύηεξν ηόλν κε όλνκα “note1”.
ηελ ηειεία ρξεζηκνπνηήζηε ην “note”; γηα ηελ παύια “note1”.
Λεηηνπξγεί;
Σώξα πξνζπαζήζηε λα απνθσδηθνπνηήζεηε αλακεηαμύ ζαο ηνπο θώδηθέο ζαο.
Καιή ηύρε!
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Maxwell
Ο Maxwell έγηλε γλσζηόο από ηηο εμηζώζεηο ηνπ ζηνλ Ηιεθηξνκαγλεηηζκό. Απέδεημε κε καζεκαηηθά
ηελ ύπαξμή ησλ Ηιεθηξνκαγλεηηθώλ θπκάησλ. ε ζπληνκία ηα θπξηόηεξα ζπκπεξάζκαηα ηεο
ζεσξίαο είλαη:




Η ηαιάλησζε ειεθηξηθνύ θνξηίνπ δεκηνπξγεί ειεθηξνκαγλεηηθό θύκα ην νπνίν κπνξεί λα
δηαδνζεί ζε νπνηνδήπνηε κέζν.
Η ηαρύηεηα δηάδνζεο ηνπ θύκαηνο είλαη 300.000.000 m/s
Σν ίδην ην θσο είλαη έλα ειεθηξνκαγλεηηθό θύκα.

Hertz
Ο Hertz αλαξσηήζεθε πσο ζα κπνξνύζε λα δεκηνπξγήζεη έλα ειεθηξνκαγλεηηθό θύκα.
Γεκηνύξγεζε έλαλ ηαιαλησηή πνπ απνηειείηαη από κηα κπαηαξία θαη δύν κεηαιιηθέο ζθαίξεο
ζπλδεδεκέλεο κε ηνπο πόινπο ηεο κπαηαξίαο ζε πνιύ κηθξή απόζηαζε ε κηα από ηελ άιιε
αθήλνληαο έλα κηθξό θελό ελδηάκεζα. Σν ειεθηξηθό ξεύκα πξνθαινύζε έλα κηθξό ζπηλζήξα ν
νπνίνο μεθηλνύζε από ηελ κηα ζθαίξα θαη θαηέιεγε ζηελ άιιε ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα.
Αλ ε ζεσξία ηνπ Maxwell ήηαλ ζσζηή θαη ε παξαπάλσ ζπζθεπή δεκηνπξγνύζε ειεθηξνκαγλεηηθό
θύκα πσο ζα κπνξνύζε λα αληρλεπηεί απηό;
Γηα ηνλ ζθνπό απηό δεκηνύξγεζε έλα δαθηπιίδη (ην νπνίν ζα ιεηηνπξγνύζε σο αληρλεπηήο) κε έλα
κηθξό δηάθελν αλάκεζα ηνπ.
Σελ ζηηγκή πνπ ην ειεθηξνκαγλεηηθό θύκα θηάλεη ζην δαθηπιίδη – αληρλεπηή δεκηνπξγείηαη ζε απηό
έλα ειεθηξηθό ξεύκα. Απηό γίλεηαη αληηιεπηό θαζώο ζην δηάθελν ηνπ δαθηπιηδηνύ δεκηνπξγείηαη
ζπηλζήξαο.
Μεηαθηλώληαο ην δαθηπιίδη αληρλεπηή ζην εξγαζηήξηό ηνπ θαη παξαηεξώληαο ηελ ηζρύ θαη ην ζρήκα
ηνπ ζπηλζήξα θαηάθεξε λα ππνινγίζεη ην κήθνο θύκαηνο ηεο αθηηλνβνιίαο. Απέδεημε πσο είλαη
ζρεδόλ 61m, έλα εθαηνκκύξην θνξέο κεγαιύηεξν κήθνο θύκαηνο από ην νξαηό θσο. Δίρε
αλαθιύςεη ηα ξαδηνθύκαηα.
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Γπαζηηπιόηηηα 9
Αο αθνινπζήζνπκε ηα βήκαηα ηνπ Hertz πξαγκαηνπνηώληαο ην πείξακά ηνπ.
https://www.youtube.com/watch?v=9gDFll6Ge7g
Τιηθά:
1 αλαπηήξαο θνπδίλαο, 4 ράιθηλα θαιώδηα, θύιια αινπκηλίνπ, 2 θξνθνδεηιάθηα, 1
ιάκπα Νένπ, 1 μύιηλε βάζε κε εγθνπέο από ηηο νπνίεο κπνξνύλ λα πεξάζνπλ
θαιώδηα, Μαύξν ραξηί γηα ην ππόβαζξν.
Λεηηνπξγία
Αλνίγνπκε ηνλ αλαπηήξα θαη αθαηξνύκε ην ζύζηεκα αλάθιεμεο. Υξεζηκνπνηνύκε ηα
θξνθνδεηιάθηα ώζηε λα ην ζπλδέζνπκε κε ηα ράιθηλα θαιώδηα .
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Πείξακα:
Πηέδνπκε ηνλ αλαπηήξα επαλεηιεκκέλα θαη παξαηεξνύκε ηελ ιάκπα.

Παπαηήπηζη:
Γεκηνπξγείηαη ζπηλζήξαο κεηαμύ ησλ ράιθηλσλ θαισδίσλ ηεο πξώηεο ζεηξάο. Η
ιάκπα αλάβεη.
ςμπέπαζμα:
Ο ζπηλζήξαο παξάγεη ειεθηξνκαγλεηηθά θύκαηα. Απηά κεηαθέξνληαη
ζην άιιν δεύγνο ράιθηλσλ θαισδίσλ ηεο άιιεο ζεηξάο θαη έηζη αλάβεη ε ιάκπα.
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Marconi
Ο Marconi εξγάζηεθε πάλσ ζην πείξακα ηνπ Hertz θαη αλέπηπμε ηελ ηερλνινγία εθπνκπήο θαη
ιήςεο ησλ ειεθηξνκαγλεηηθώλ θπκάησλ. Αλαθάιπςε πσο ήηαλ δπλαηόλ λα απμεζεί ε απόζηαζε
δηάδνζεο ησλ θπκάησλ ζπλδένληαο ηνλ έλαλ πόιν ηνπ πνκπνύ ζε έλα ζύξκα ην νπνίν ήηαλ
ζπλδεδεκέλν κε έλα κεηαιιηθό πηάην ηνπνζεηεκέλν ζε κηα πςειή ζέζε: θεξαία ξαδηνθώλνπ.
Αλαθάιπςε επίζεο πσο κπνξνύζε λα θαηεπζύλεη ηα θύκαηα ηνπνζεηώληαο κηα θακππισκέλε
κεηαιιηθή νζόλε πίζσ από ηελ θεξαία. ηελ πνξεία ησλ εξεπλώλ ηνπ αληηθαηέζηεζε ην ζύξκα ηνπ
δέθηε κε έλαλ αληρλεπηή καγλεηηζκνύ. Απηό ηνπ επέηξεςε ηελ δηάδνζε ησλ θπκάησλ ζε απόζηαζε
3.000 km. Τπέζεζε πσο ζα έπξεπε λα ππάξρεη έλα ζηξώκα ζηελ αλώηεξε αηκόζθαηξα ην νπνίν
αλαθιά ηα θύκαηα. Αξγόηεξα απνδείρζεθε πσο ε παξαπάλσ ππόζεζε ηνπ ήηαλ ζσζηή. Σν
ζηξώκα απηό νλνκάδεηαη ηνλόζθαηξα.

ην παξαπάλσ ζρήκα βιέπεηε έλα ζρέδην ηνπ ξαδηνζηαζκνύ ζην Coltano ηεο Ιηαιίαο, θνληά
ζην Sestri Levante. Οη ρακειέο θεξαίεο ζηελ πξώηε ζεηξά ρξεζηκνπνηνύληαη γηα επεηξσηηθή
κεηάδνζε. Οη ςειέο θεξαίεο ρξεζηκνπνηνύληαη γηα δηεπεηξσηηθή κεηάδνζε.
Γηα ηελ ξαδηνεπηθνηλσλία ρξεζηκνπνηνύκαη κόλν έλα ηκήκα ηνπ θάζκαηνο ηεο
ειεθηξνκαγλεηηθήο αθηηλνβνιίαο.
Υάξε ζηνπο ξαδηνεξαζηηέρλεο ηνπ Βειγίνπ, Ιηαιίαο Διιάδαο θαη ινβελίαο κπνξέζακε λα
επηηύρνπκε ξάδην επηθνηλσλία κεηαμύ Διιάδαο, ινβελίαο θαη Βειγίνπ θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπο
δηθνύ καο Erasmus+ πξόγξακκα.

Βέιγην

Ιηαιία
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Σα κηθξόηεξα κήθε θύκαηνο δελ ρξεζηκνπνηνύληαη γηαηί …



Δίλαη επηθίλδπλα γηα ην αλζξώπηλν ζώκα.
Δίλαη δύζθνιν θαη πνιπδάπαλν λα παξαρζνύλ.

Μπάνηα ζςσνοηήηων
Δμαηξεηηθά Υακειή πρλόηεηα
30 Hz – 3 kHz
Πνιύ ρακειή ζπρλόηεηα
3 kHz – 30 kHz
Υακειή πρλόηεηα
30 kHz – 300 kHz
Μέηξηα πρλόηεηα
300 kHz- 3 MHz
Τςειή πρλόηεηα
3 MHz – 30 MHz
Πνιύ Τςειή πρλόηεηα
30 MHz-300 MHZ
Τπέξ Τςειή πρλόηεηα
300 MHz -3 GHz
πρλόηεηα Μηθξνθπκάησλ
> 3GHz

Μήκορ κύμαηορ
/m
>100 000

Χπήζη
Δπηθνηλσλία ππνβξπρίσλ

100000-10000
Μαθξά θύκαηα
10000-1000
Μεζαία θύκαηα
1000-100
Βξαρέα θύκαηα
100-10
10-1
1-0.1
κηθξνθύκαηα
<0.1
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Μεγάιεο θιίκαθαο επηθνηλσλία
ηελ πινήγεζε θαη γηα ζηξαηησηηθνύο
ζθνπνύο
Δζληθή ξαδηνθσλία.
Δζληθή θαη ηνπηθή ξαδηνθσλία.
Γηεζλήο ξαδηνθσλία, Δξαζηηερληθή
ξαδηνθσλία, κεηάδνζε ήρνπ πςειήο
πηζηόηεηαο.
Σειεόξαζε, πζηήκαηα θαζνδήγεζεο
ελαέξηαο θπθινθνξίαο, Κηλεηή ηειεθσλία.
Σειεθσλία, Γνξπθόξνη, Ραληάξ

2ο ΜΔΡΟ
Θέμα
Γιαθεμαηικόηηηα
Δπίπεδο δςζκολίαρ

Υξεζηκνπνηώληαο ηνλ θώδηθα Μνξο γηα λα ζηείιεηε ζήκαηα,
έρνληαο σο απνηέιεζκα έλα έξγν ηέρλεο.
Σερλνινγία- Μαζεκαηηθά
Δμαξηάηαη από ην επίπεδν δπζθνιίαο ησλ καζεκαηηθώλ
εξσηεκάησλ.

Οη καζεηέο ιύλνπλ καζεκαηηθά εξσηήκαηα ζε έλα
δηαζθεδαζηηθό γεληθό πιαίζην.

ηόσοι

Οη καζεηέο εηζάγνληαη ζηνλ θόζκν ηνπ Piet Mondriaan.
Οη καζεηέο εθαξκόδνπλ ηηο γλώζεηο ηνπο ζηελ θσδηθνπνίεζε
θαη απνθσδηθνπνίεζε ζε θώδηθα Μνξο.
Σερλνινγία : ρξεζηκνπνηώληαο Πξσηόθνιιν Μεηαθνξάο
Τπεξθεηκέλνπ (http) θαη ειεθηξνληθό ηαρπδξνκείν (email) γηα
λα θσδηθνπνηνύκε θαη λα απνθσδηθνπνηνύκε

Ικανόηηηερ

Σέρλε : δεκηνπξγώληαο έλαλ πίλαθα Mondriaan
Μαζεκαηηθά : καζεκαηηθά εξσηήκαηα νδεγνύλ ζε απαληήζεηο
πνπ απνθαιύπηνπλ ηνλ πίλαθα

Γιάπκεια

150 ιεπηά

Απαπαίηηηο ςλικόλογιζμικό

Κακβάο, δηαδίθηπν, κπνγηέο ή καξθαδόξνη, ράξαθαο
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ΔΙΑΓΩΓΗ
Απηά ηα καζήκαηα ζα ζαο κεηαηξέςνπλ θαηά θάπνηνλ ηξόπν ζε έλαλ θαιιηηέρλε, αιιά θαη ζε έλαλ
«ηειεγξαθεηή». ε πεξίπησζε πνπ ξαδηνεξαζηηέρλεο δνπλ ζηελ πεξηνρή ζαο κπνξείηε αθόκε θαη
λα ζηείιεηε ηα κελύκαηά ζαο όπσο ην έθαλε ν Marconi. Δθόζνλ είλαη αδύλαην, κπνξείηε επίζεο λα
ρξεζηκνπνηήζεηε ηελ παξαθάησ ηζηνζειίδα.
Υξεζηκνπνηώληαο ηε ζειίδα https://Morsecode.scphillips.com/translator.html κπνξείηε λα
αλαπαξαζηήζεηε ην κήλπκα Μνξο ζε θσο/ήρν θαη λα ην ζηείιεηε κέζσ email.
Απηό ζα είλαη επθνιόηεξν εάλ αιιάμεηε ηελ ηαρύηεηα ζε 10.

ΔΝΑ ΠΙΝΑΚΑ MONDRIAAN

Γπαζηηπιόηηηα 8
Μπξνζηά ζαο έρεηε ην πιέγκα από έλαλ πίλαθα ηνπ Piet Mondriaan, ελόο δηάζεκνπ
Οιιαλδνύ δσγξάθνπ. Γπζηπρώο ε παιέηα κε ηα ρξώκαηα ιείπεη.
Οη καζεηέο ζε έλα άιιν δσκάηην ή ζηελ άιιε πιεπξά ηεο Γεο γλσξίδνπλ ηελ παιέηα κε ηα
ρξώκαηα ηνπ πιέγκαηόο ζαο, αιιά δελ έρνπλ ην πιέγκα.
Υξεζηκνπνηώληαο ην θιεηδί Μνξο ζα ζαο ζηείινπλ ηελ παιέηα κε ηα ρξώκαηα ηνπ πίλαθά
ζαο νύησο ώζηε λα γλσξίδεηε πώο λα ρξσκαηίζεηε ηα θνπηηά. Πξέπεη λα θάλεηε ην ίδην γηα
εθείλνπο.
Κάπνηνη από εζάο κπνξείηε λα μεθηλήζεηε λα ζρεδηάδεηε ην πιέγκα ζηνλ θακβά. Οη
ππόινηπνη ζα μεθηλήζνπλ λα θσδηθνπνηνύλ ηελ παιέηα κε ηα ρξώκαηα ζε θώδηθα Μνξο.
Έπεηηα δνθηκάζηε λα ζηείιεηε ην πξώην ρξώκα ζηελ άιιε νκάδα καζεηώλ. Θα ιάβεηε ην
πξώην ρξώκα από απηνύο.
Σώξα θάπνηνη από εζάο κπνξείηε λα μεθηλήζεηε λα ρξσκαηίδεηε ηα θνπηηά ζηα νπνία ν
αξηζκόο 7 έρεη ηελ αμία 7 κνλάδσλ. Πξώηα ζεκεηώζηε απηά ηα θνπηηά ζην πιέγκα νύησο
ώζηε λα κελ πξνζζέζεηε ιάζνο ρξώκα ζηνλ θακβά.
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Piet Mondriaan – Εργαςία 1

Σο 7 έσει ηην αξία 7 μονάδων (7) =
Σο 7 έσει ηην αξία 7 δεκάηων (0.7) =
Σο 7 έσει ηην αξία 7 δεκάδων (70) =
Σο 7 έσει ηην αξία 7 εκαηοζηών (0.07) =
Σο 7 έσει ηην αξία 7 εκαηονηάδων (700) =
19

Piet Mondriaan – Κλειδί για την Εργαςία 1
Χρωματίςτε τα κουτιά με το κατάλληλο χρώμα.
Το 7 ζχει την αξία 7 μονάδων (7) = κίτρινο
Το 7 ζχει την αξία 7 δεκάτων (0.7) = μαφρο
Το 7 ζχει την αξία 7 δεκάδων (70) = μπλε
Το 7 ζχει την αξία 7 εκατοςτών (0.07) = άςπρο
Το 7 ζχει την αξία 7 εκατοντάδων (700) = κόκκινο

Piet Mondriaan – Αποηέλεζμα Δπγαζίαρ 1
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Piet Mondriaan – Δπγαζία 2

Το 7 ζχει την αξία 7 μονάδων (7) =
Το 7 ζχει την αξία 7 δεκάτων (0.7) =
Το 7 ζχει την αξία 7 δεκάδων (70) =
Το 7 ζχει την αξία 7 εκατοςτών (0.07) =
Το 7 ζχει την αξία 7 εκατοντάδων (700) =
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Piet Mondriaan – Κλειδί για την Εργαςία 2
Χρωματίςτε τα κουτιά με το κατάλληλο χρώμα.
Το 7 ζχει την αξία 7 μονάδων (7) = μπλε
Το 7 ζχει την αξία 7 δεκάτων (0.7) = κόκκινο
Το 7 ζχει την αξία 7 δεκάδων (70) = κίτρινο
Το 7 ζχει την αξία 7 εκατοςτών (0.07) = μαφρο
7 ζχει την αξία 7 εκατοντάδων (700) = άςπρο

Piet Mondriaan – Αποηέλεζμα Δπγαζίαρ 2
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Piet Mondriaan – Δπγαζία 3

Το 7 ζχει την αξία 7 μονάδων (7) =
Το 7 ζχει την αξία 7 δεκάτων (0.7) =
Το 7 ζχει την αξία 7 δεκάδων (70) =
Το 7 ζχει την αξία 7 εκατοςτών (0.07) =
Το 7 ζχει την αξία 7 εκατοντάδων (700) =
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Piet Mondriaan – Κλειδί για Δπγαζία 3
Χπωμαηίζηε ηα κοςηιά με ηο καηάλληλο σπώμα.
Σο 7 έσει ηην αξία 7 μονάδων (7) = άζππο
Σο 7 έσει ηην αξία 7 δεκάηων (0.7) = μαύπο
Σο 7 έσει ηην αξία 7 δεκάδων (70) = μπλε
Σο 7 έσει ηην αξία 7 εκαηοζηών (0.07) = κίηπινο
Σο 7 έσει ηην αξία 7 εκαηονηάδων (700) = κόκκινο

Piet Mondriaan : Αποηέλεζμα Δπγαζίαρ 3
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Piet Mondriaan – Δπγαζία 4

Το 7 ζχει την αξία 7 μονάδων (7) =
Το 7 ζχει την αξία 7 δεκάτων (0.7) =
Το 7 ζχει την αξία 7 δεκάδων (70) =
Το 7 ζχει την αξία 7 εκατοςτών (0.07) =
Το 7 ζχει την αξία 7 εκατοντάδων (700) =
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Piet Mondriaan – Κλειδί για Εργαςία 4
Χρωματίςτε τα κουτιά με το κατάλληλο χρώμα.
Το 7 ζχει την αξία 7 μονάδων (7) = άςπρο
Το 7 ζχει την αξία 7 δεκάτων (0.7) = μαφρο
Το 7 ζχει την αξία 7 δεκάδων (70) = κόκκινο
Το 7 ζχει την αξία 7 εκατοςτών (0.07) = μπλε
Το 7 ζχει την αξία 7 εκατοντάδων (700) = κίτρινο

Piet Mondriaan : Αποηέλεζμα Δπγαζίαρ 4
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