
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Från Marconi till mobilappar   



 

 
1 

 

 

INTRODUKTION 

 

 

 Vem var Marconi? 
 

 

Marconi är framför allt känd för sin upptäckt av trådlösa radiosändningar. Liksom Popov i Ryssland och 

Branly i Frankrike utgick han från Hertz i sitt arbete. 1890 lyckades han efter många försök att sända 

trådlösa signaler över en distans på mer än två kilometer. 

För att lyckas med detta använde han en gnistgap sändare och sin egen upptäckt, radioantennen. Det 

resulterade i  trådlös kommunikation mellan England och Frankrike snart därefter. 1901 blev han den förste 

att sända morsesignaler över Atlanten. 

I den här lektionsserien kommer vi att  introduceras i grunderna för trådlös kommunikation. 

  



 

 
2 

 

 

 
DEL 1 

 
Ämne Kommunikation 

Skolämnen  Naturvetenskap, teknologi, ingenjörsvetenskap 

Nivå 

   

 

Mål Eleverna lär sig om kommunikationens historia, från Oersted till Marconi. 

De lär sig att sända och ta emot i morsealfabetet. 

Eleverna gör sin egen morsenyckel och morsespelare och kan optimera 

programmet. 

Eleverna förstår principen för trådlös kommunikation genom Hertz 

experiment. 

Färdigheter Naturvetenskap: Hertz experiment – elektromagnetismens historia 

Teknologi: använda en app för att sända Morsesignaler 

Ingenjörsvetenskap: göra en morsenyckel och en morsespelare med ljus 

och ljud, använda en Arduino/optimera programmet så att en nybörjare på 

morse kan sända och ta emot en text 

Matematik: koda och avkoda på Morse 

Tidsåtgång 150 minuter 

Material Arduino uno  

2 LED lampor, 2AA batterier, en batterihållare, en klädnypa, elektriska 

ledningar med fast kärna, en summer, 7 kablar med med två stift (hanar), 3 

220 ohm resistorer 
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ELEKTROMAGNETISK STRÅLNING 

 

 Vad är elektromagnetiska vågor? 
 
 
Elektromagnetisk strålning är utbredningen av elektriska och magnetiska vibrationer genom rymden. Den 
elektromagnetiska vågen rör sig i pilens riktning vinkelrätt mot det magnetiska och elektriska fältets 
riktningar. 
 

 

To see a simulation, click http://seilias.gr/html5/em/emWave-en.html 

Varför är dessa vågor så viktiga för trådlös kommunikation? 

 De rör sig snabbare än ljudvågor 

 De rör sig genom vacuum vilket inte ljudvågor gör 

 Vågens energi absorberas i mindre grad av omgivningen jämfört med ljudvågor. 

  

http://seilias.gr/html5/em/emWave-en.html
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KOMMUNIKATIONENS HISTORIA 
 

 

 

Morse  
Morse utvecklade en kod som består av signaler som skickas i intervall och representerar bokstäver och 

siffror. Han använde en morsenyckel. Att trycka ner nyckeln betydde ”ström”; nyckeln i en neutral position 

betydde ”ingen ström”. 

Morse arbetade med två symboler: ”dits”(kort) och ”dahs”(lång). En ”dah” signal var tre gånger så lång som 

en ”dit” signal. Mellan symbolerna lämnade han ett intervall med samma längd som en ditsignal. Vi kan 

också beteckna koden med prickar och streck. 

 

 

Aktivitet 1 

 
Para ihop året med uppfinnaren och uppfinningen 

1819 – 1831 -1844 -1864 -1886-1901 

Oersted upptäcker att 
ett magnetfält skapas 
när elströmmen rör sig 
genom en tråd. 

Maxwell levererar 
matematiskt bevis för 
förekomsten av 
elektromagnetiska 
vågor. 

Marconi förverkligar 
den första 
transatlantiska 
kommunikationen. 

1819 1864 1901 

   

 

Morse lyckas skicka 
morsesignaler genom en 
koppartråd. 

Faraday upptäcker att 
när magnetfältet ändras 
kommer ett växlande 
elektriskt fält att 
induceras. 

Hertz visar genom 
experiment att 
elektromagnetiska vågor 
existerar. 

1844 1831 1886 
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Nu när vi kan beteckna alla bokstäver och siffror kan vi alltså börja bilda ord. Därför behöver vi 

också veta hur vi ska representera slutet av en bokstav och slutet av ett ord. Slutet av en 

bokstav betecknas med en 3 korta intervall., slutet av ett ord med en 7 korta intervall. I kort och 

lång-koderna kan vi markera slutet av en bokstav med / och slutet av ett ord med //. 

  

Aktivitet 2 

 

 Du känner kanske till följande berömda signal.                  

 Vad betyder det? SOS  (senare förklaraing “Save Our Ship or Save Our Souls”)        

De som känner till morsealfabetet skulle läsa ut det som: 

DiDiDit DahDahDah DiDiDit kortkortkort långlånglång kortkortkort 

Hur betecknas S på morsealfabetet? 

Hur många symboler består det av? 

Hur betecknas O på morse? 

Hur många symboler består det av? 

Vi vill kunna beteckna alla bokstäver I alfabetet och alla siffror på Morse. Vi kan redan beteckna 

två bokstäver genom att varje gång använda en symbol. På detta sätt betecknar “-“ T och “.” 

betecknar bokstaven E. 

Hur många bokstäver kan du beteckna med två symboler? 

Vi vill kunna beteckna alla 28 bokstäver och 10 siffror. Vad kommer det maximala antalet symboler  

vara som vi kommer att behöva för att beteckna en bokstav eller en siffra? 
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Aktivitet 3 

 
Låt oss avkoda vårt första meddelande. Tabellen nedanför kan vara till hjälp. Läs det från 

toppen och nedåt 

Du kommer till bokstaven V genom att först välja översta rutan till vänster, vänster igen på 

nästa nivå, ännu en gång vänster och till sist höger. På det här sätter ser du att V betecknas 

med kombinationen kortkortkortlång. 

 

Avkoda meddelandet: 

…/-/./.-/--//../…//-.-./---/---/.-..// 

STEAM is leuk 

 

 

 

 

 

 

Aktivitet 4 

 
Nu är det dags att skriva ditt första meddelande. Den här tabellen kan hjälpa dig med det. 

Glöm inte att avsluta en bokstav med (/) och att avsluta ett ord med (//). 

Skriv ett meddelande som du sedan skickar vidare till en annan elev för avkodning. 
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Aktivitet 5 

 
Använd appen “morse_converter.apk”, som är gjord med App Inventor för att omvandla 

‘SOS’  till morseljud. Skriv ett kort ord och lyssna. 

Försök också att avkoda varandras meddelanden genom ljud. Inte så lätt, eller hur? 

 Öva ett tag 

 

 

 Aktivitet 6 

 
I nästa aktivitet gör vi vår egen morsenyckel. 

Resurser: två AA-batterier, en batterihållare, en klädnypa fastsatt på en träskiva, två kablar 

med solid kärna, en 3V LED-lampa och eltejp. 

Genomförande: 

Först gör vi vår egen av och på knapp, med hjälp av klädnypan. Se till att ledningarna möts 

när du trycker på nypan. 

 

 Nästa steg är att göra vår elektriska krets. Den röda tråden i batterihållaren är +pol, det långa 

”benet ” på lampan är också +pol. Gör en korrekt krets. 

Testa om lampan lyser när du sluter kretsen och signalerar några ord till varandra. 

 

Sta steg är att göra vår  
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Aktivitet 7 

 
I nästa aktivitet gör vi vår egen morsespelare. 

Material: 1 summer, 2 LED-lampor, 3 220 Ohm resistorer, 7 hane-hane kablar, en Arduino 

och en dator. 

Genomförande: 

På Arduinon använder vi de digitala stiften 12 och 6 till lamporna, 8 till summern. 

Den röda ledningen på bilden ska kopplas till gnd på Arduinon. Se till att använda det korta 

benet(-) till lamporna för att koppla till gnd. Also connect the (-) of the buzzer to the gnd. 

Nedan ser du ett exempel med 1 lampa och en summer. 

 

Därefter, ladda upp programmet “Morseplayer” till Arduinon. 

Kan du avkoda meddelandet? 
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Aktivitet 8 

 
 Låt oss titta närmare på programmet. 

 På första raden skriver du in det ord du vill överföra till kod. 

char stringToMorseCode[] = "SOS"; 

 Fick du rätt svar? 

Raderna nedanför finns till för att definiera nästan allt som behövs, som stiften på Arduinon, 

längden på en kort, längden på en lång, längden på intervallet mellan symboler, bokstäver 

och ord.  

int led12 = 12;      // blinka en led på utgång 12 

int led6 = 6;        // blinka en led på utgång 6 

int audio8 = 8;      // utgångsljud på stift 8 

int note = 1200;      // musik ton/tonhöjd 

int dotLen = 100;     //  längden på morsekoden “kort” 

int dashLen = dotLen * 3;    // längden på morsekoden “lång” 

int elemPause = dotLen;  //  längden på pausen mellan elementen i ett tecken 

int Spaces = dotLen * 3;     // längden på pausen mellan två tecken 

int wordPause = dotLen * 7;  //  längden på pausen mellan ord 

 

 Ändra nu programmet så att det blir lättare att skilja på slutet på en symbol, bokstav och 

ord. Försök programmera koden för ”SOS SOS”. 

 

// PUNKT 

void MorseDot() 

{ 

  digitalWrite(led12, HIGH);    // sätt på LED  

  digitalWrite(led6, HIGH);  

  tone(audio8, note, dotLen); // börja spela en ton 

  delay(dotLen);              // håll i denna position 

} 

 

// STRECK 

void MorseDash() 

{ 

  digitalWrite(led12, HIGH);    // sätt på LED 

  digitalWrite(led6, HIGH); 

  tone(audio8, note, dashLen);  // börja spela en ton 

  delay(dashLen);               // håll I denna position 

} 
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Programmeringsdelen ovan definierar vad som behöver hända vid kort och lång. Genom att 

sätta in// framför rätt rad kan du få en lampa att lysa vid kort och den andra vid lång. Det gör 

det ännu lättare. 

 // betyder att det är en kommentar, inte en del av programmet. 

 

Slutligen kan vi också justera ljudet så att vi kan höra en ton vid kort  och en annan ton vid 

lång. 

 

Vilken rad i programmet definierar tonhöjden? 

Lägg till en rad i vilken du definierar en andra tonhöjd. 

Vid kort använder du “ton”; vid lång använder du ”ton1”. 

 

Fungerar det? 

Nu kan ni försöka avkoda varandras meddelanden igen. 

Lycka till! 
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Maxwell 
 

Maxwell är välkänd för sin fyra lagar om elektromagnetism. Han lade fram matematiska bevis för 

förekomsten av radiovågor. Vi kan enkelt sammanfatta hans viktiga upptäckter: 

 Oscillationsladdningar framkallar en elektromagnetisk våg som kan sprida sig  överallt. 

 Vågens hastighet är 300.000m/s. 

 Ljus är en elektromagnetisk våg. 

 

Hertz 
 

Hertz funderade över hur man kunde skapa en elektromagnetisk våg. 

Han byggde en oscillator som bestod av ett batteri till vilket två metallsfärer, med ett litet mellanrum 

mellan sig, fästes. Den elektriska strömmen fick en gnista att hoppa från en boll/sfär till en annan i  

regelbundet intervall. 

Om Maxwell hade rätt och detta framkallade elektromagnetiska vågor, hur kunde han se det? 

Han gjorde en enkel ringdetektor med ett litet gnistgap. 

I det ögonblick de elektromagnetiska vågorna nådde ringdetektorn bildades en elektrisk ström. Det blir 

synligt som en liten låga i gapet. 

Genom att flytta runt ringdetektorn i sitt laboratorium och genom att iaktta styrkan och formen på lågan 

kunde han bestämma våglängden på strålningen. Det visade sig vara minst 61m, en miljon gånger större än 

våglängden av synligt ljus. Han hade upptäckt radiovågen. 
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Activity 9 

 
 Låt oss gå i Hertz fotspår och genomföra hans experiment. 

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

Material: 

1 gaständare , 4 koppartrådar, aluminiumfolie, 2 alligatorklämmor, 1 neonlampa, 1 träplatta 

med pinnar som har  hål som du kan föra en kabel igenom, svart papper som du använder 

som bakgrund. 

Montering: 

Öppna gaständaren och ta bort tändsystemet. Använd alligatorklämman för att sätta fast det 

på koppartrådarna. 

 

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

Marconi arbetade vidare på detta och utvecklade teknologin som kan producera och ta emot 
elektromagnetiska vågor. Han upptäckte att det var möjligt att öka avståndet som vågorna kunde 
färdas genom att ansluta en pol på sändaren till en tråd som i sin tur var ansluten till en 
metallplatta fäst på en hög stolpe: radioantennen. Han upptäckte också att han kunde styra 
vågorna genom att placera en krökt metallskärm bakom antennen. I sin fortsatta forskning ersatte 
han trådmottagaren med en magnetdetektor. Plötsligt var det möjligt för honom  att nå över 3000 
km. Han förmodade att det måste finnas ett lager i den högre atmosfären som reflekterade 
vågorna. Senare visade sig detta vara korrekt. Detta skikt kallas jonosfären. 
 

Här nedan kan du se en teckning av radiocentret i Coltano, Italien, nära Sestri Levante. De låga 

antennerna på sidan användes för kontinentala överföring. De höga antennerna användes till 

transkontinentala sändningar. 

Experiment:  

 Tryck upprepade gånger på  tändaren och iaktta lampan.

 

Observation: En gnista bildas mellan de första koppartrådarna. Lampan lyser. 

Slutsats: Gnistan framkallar elektromagnetiska vågor. Dessa når den andra uppsättning av 

koppartrådar och framkallar en elektrisk ström i dessa koppartrådar som tänder lampan. 
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 I radiokommunikation använder vi bara en del av det elektromagnetiska spektret. 

Tack vare radioamatörer i Belgien, Italien, Grekland och Slovenien kunde vi etablera 

radiokontakt under vårt Erasmus+ projekt. 

  

Belgien           Italien 

 

De kortare vågorna används inte för att: 

 De är farliga för den mänskliga kroppen 

 De är svåra och dyra att tillverka. 
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Frekvensband Våglängd/m användningsområde 

Extra Low Frequency (ELF)  
30 Hz – 3 kHz 

>100 000 kommunikation med u-båtar 

Very Low Frequency (VLF)  
3 kHz – 30 kHz 

100000-10000  
långväga kommunikation navigation 
och militär 
 

Low Frequency (LF)  
30 kHz – 300 kHz 

långvåg 
10000-1000 

Medium Frequency (MF)  
300 kHz- 3 MHz 

mellanvåg 
1000-100 

nationell radio 

High Frequency (HF)  
3 MHz – 30 MHz 

kortvåg 
100-10 

 nationell- och lokalradio 

Very High Frequency (VHF) 
30 MHz-300 MHZ 

ultrakortvåg 
10-1 

internationell radio, radioamatörer, 
högkvalificerad ljudradio 

Ultra High Frequency (UHF) 
300 MHz -3 GHz 

1-0.1 TV, flygtrafikledning, mobiltelefoner 

Microwave frequencies  
> 3GHz 

mikrovågor 
<0.1 

telefoner, satelliter, radar 
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DEL 2 

 
Ämne  Använda morse för att sända signaler, som resulterar I ett 

konstverk. 

Skolämnen Teknologi - matematik 

Nivå 

   

 Beror på nivån på de matematiska frågorna 

 

Mål Eleverna löser matematiska frågor i ett roligt sammanhang 

Eleverna introduceras till Piet Mondrians värld. 

Eleverna tillämpar sina kunskaper om kodning och avkodning i 

morse. 

Färdighet Teknologi: använda http och e-post för att koda och avkoda 

Konst: skapa en Mondrian tavla 

Matematik : matematiska frågor leder fram till svar som avslöjar 

målningen 

Tidsåtgång 150 min 

Material målarduk, internet, färg eller färgpennor, linjal 
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Introduktion 
 

De här lektionerna kommer på något sätt förvandla dig till konstnär, men också till telegrafist. Om det finns 

radioamatörer som bor i ditt närområde kan du till och med sända meddelanden på samma sätt som 

Marconi gjorde. Om det visar sig omöjligt kan du även använda dig av webbsidan som anges här nedan. 

Använd https://Morsecode.scphillips.com/translator.html  och du kan överföra meddelandet i morse 

med ljus/ljud och sända det som ett e-post meddelande.  

Det kommer vara enklare om du ändrar hastigheten till 10. 

 EN MONDRIAN TAVLA 
 

 

 

 

  

Aktivitet 8 

 
Framför dig har du rutnätet till en tavla av Piet Mondrian, en välkänd nederländsk konstnär. Tyvärr 

saknas färgläggningen. 

Elever i ett annat rum eller på andra sidan jorden vet hur färgsättningen för ditt rutmönster ser ut, 

men de har inte rutmönstret. 

Genom att använda morsenyckeln kommer de sända dig färgsättningen för din tavla så att du vet 

hur du ska färglägga rutorna. Du måste göra samma sak för dem. 

Några av er kan börja rita upp rutmönstret på duken. Andra kan börja koda färgkartan i morse. 

Sedan försöker du sända den första färgen till den andra gruppen elever. Och du kommer att få din 

första färg från dem. 

Nu kan några av er börja färglägga rutorna där siffran 7 har värdet 7 ental. Markera först dessa 

rutor i rutnätet så att du inte börjar måla fel färg på duken. 

https://morsecode.scphillips.com/translator.html
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Piet Mondrian – Uppgift 1

 

7 har värdet 7 ental (7) =  

7 har värdet 7 tiondelar (0.7) =  

7 har värdet 7 tiotal (70) =  

7 har värdet 7 hundradelar (0.07) =  

7 har värdet 7 hundratal (700) = 
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Piet Mondrian  – Facit till uppgift 1 

Färglägg rutorna i rätt färg. 

7 har värdet 7 ental (7) = gult 

7 har värdet 7 tiondelar (0.7) = svart 

7 har värdet 7 tiotal (70) = blått 

7 har värdet 7 hundradelar (0.07) = vitt 

7 har värdet 7 hundratal (700) = rött 

 

Piet Mondriaan  – facit uppgift 1 
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Piet Mondrian  – Uppgift 2 

 

 

7 har värdet 7 ental (7) =  

7 har värdet 7 tiondelar (0.7) =  

7 har värdet 7 tiotal (70) =  

7 har värdet 7 hundradelar (0.07) =  

7 har värdet 7 hundratal (700) = 
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Piet Mondrian  – Facit till uppgift 2 

Färglägg rutorna i rätt färg. 

7 har värdet 7 ental (7) = blått 

7 har värdet 7 tiondelar (0.7) = rött 

7 har värdet 7 tiotal(70) = gult 

7 har värdet 7 hundradelar (0.07) = svart 

7 har värdet 7 hundratal (700) = vitt 

 

Piet Mondriaan  – Facit uppgift 2 
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Piet Mondrian – Uppgift 3 

 

7 har värdet 7 ental (7) =  

7 har värdet 7 tiondelar (0.7) =  

7 har värdet 7 tiotal (70) =  

7 har värdet 7 hundradelar (0.07) =  

7 har värdet 7 hundratal (700) = 
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Piet Mondrian – Facit till uppgift 3 

Färglägg rutorna i rätt färg. 

7 har värdet 7 ental (7) = vitt 

7 har värdet 7 tiondelar (0.7) = svart 

7 har värdet 7 tiotal (70) = blått 

 7 har värdet 7 hunradelar (0.07) = gult 

7 har värdet 7 hundratal (700) = rött 

 

Piet Mondrian - Facit uppgift 3 
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Piet Mondrian  – uppgift 4 

 

 

7 har värdet 7 ental (7) =  

7 har värdet 7 tiondelar (0.7) =  

7 har värdet 7 tiotal (70) =  

7 har värdet 7 hundradelar (0.07) =  

7 har värdet 7 hundratal (700) = 
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Piet Mondrian  – Facit till övning 4 

Färglägg rutorna i rätt färg. 

7 har värdet 7 ental (7) = vitt 

7 har värdet 7 tiondelar (0.7) = svart 

7 har värdet 7 tiotal (70) = rött 

7 har värdet 7 hunradelar (0.07) = blått 

7 har värdet 7 hundratal (700) = gult 

 

Piet Mondrian  – Facit övning 4 

 

 

 


