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Den europæiske Astro Pi-udfordring er et ESA-uddannelsesprojekt, der kører i 
samarbejde med Raspberry Pi-fonden. Det giver studerende og unge mennesker 
den fantastiske mulighed at gennemføre videnskabelige undersøgelser i rummet 
ved at skrive computerprogrammer, der kører på Raspberry Pi-computere ombord 
på den internationale rumstation (ISS).

Astro Pi udfordringen er opdelt i to missioner med forskellige niveauer af 
kompleksitet: Mission Zero og Mission Space Lab. Dette dokument er din vejledning 
til at deltage i Mission Zero.

Mission Zero tilbyder deltagere, der er op til 19 år gamle, chancen for at få 
deres kode kørt på ISS! Det er velegnet for begyndere i programmering og/eller 
folkeskolebørn. Hold eller enkeltpersoner skriver et simpelt program til at vise en 
meddelelse og fugtighedsaflæsning på en Astro Pi-computer, som astronauterne 
kan se, når de går rundt og udfører deres daglige opgaver på ISS. Der er ikke brug 
for særlig hardware eller forudgående kodningsfærdigheder og alle bidrag, der 
følger reglerne for udfordringen, er garanteret at få deres kode afviklet i rummet! 

INTRODUKTION

https://astro-pi.org/da/mission-zero/
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Mission Zero kan gennemføres i en enkelt 60 minutters session og på enhver computer med 
internetadgang. Studerende og unge arbejder enten individuelt eller i grupper på to til fire personer 
og følger vores praktiske guide (rpf.io/mzproject-da) til at skrive et kort Python-program, der 
viser deres valgte besked til ISS-astronauterne sammen med luftfugtighedsaflæsning på Astro Pi-
computerskærmen. Der er ikke brug for ekstra hardware og det hele kan udføres i en webbrowser.

Aktivitets Dato

Udfordringen lanceres 13. september 2021

Udfordringen lukker 18. marts 2022

Bekræftelse på flyvestatus Maj 2022

Certifikater leveret til deltagerne Juni 2022

MISSION ZERO
RETNINGSLINJER 2021/22

https://projects.raspberrypi.org/da-DK/projects/astro-pi-mission-zero
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For at deltage skal deltagerne:
          Være tilmeldt enten som enkelt person eller som et team på 
          op til 4 deltagere 
          Ikke ældre end 19 år
          Være under opsyn af en lærer, mentor eller pædagog, som 
          vil være kontaktperson med Astro Pi -teamet
          Være en del af et team bestående af mindst 50% teammedlemmer, der er 
          statsborgere i en ESA*-medlemsstat eller Canada, Letland, Litauen, Slovenien 
          eller Malta

Derudover skal hver deltager overholde mindst et af følgende: 
         Være tilmeldt en folkeskole eller gymnasium i en ESA-medlemsstat 
         eller i Canada, Letland, Litauen, Slovenien eller Malta på fuld tid
         Være hjemmeundervist (certificeret af det nationale 
         undervisningsministerium eller delegeret myndighed i en ESA 
         -medlemsstat eller i Canada, Letland, Litauen, Slovenien eller 
         Malta)
         Være medlem af en klub eller efter-skolegruppe (såsom Code Club, 
         CoderDojo eller Spejdere) placeret i en ESA-medlemsstat eller i 
         Canada, Letland, Litauen, Slovenien eller Malta
 
Forudsat at deltagerens/holdets program følger retningslinjerne og ikke indeholder bandeord eller 
andet grimt sprog, er det garanteret at køre på International Space Station i 30 sekunder i maj 2022. 
Hver deltager vil derefter modtage et elektronisk certifikat med registrering af de nøjagtige start- og 
sluttidspunkter og positionen på ISS, da deres program kørte - et stykke rumvidenskabelige historie, som 
de kan beholde!

Læreren/mentoren har ansvaret for at registrere de deltagere/hold, de hjælper med astro-pi.org.

Der er ingen øvre grænse for antallet af programmer, en skole eller klub kan indsende, men hver elev eller 
unge kan kun deltage én gang, enten individuelt eller som en del af et hold.

¹ *ESA-medlemsstater i 2021:
   Østrig, Belgien, Tjekkiet, Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Tyskland, Grækenland, Ungarn, Irland, Italien, Luxembourg, Holland, Norge,   

   Polen, Portugal, Rumænien, Spanien, Sverige, Schweiz og Storbritannien.

   Udover de 22 medlemsstater er også Canada, Letland, Slovenien og Litauen på baggrund af deres aftaler med ESA, kvalificeret til fuldt ud at

   deltage i ESAs uddannelseskontors programmer.

   ESA godtager ligeledes også bidrag fra folkeskoler og gymnasier beliggende uden for en ESA-medlemsstat eller en ESA-associeret

   medlemsstat, hvis sådanne skoler officielt er autoriserede og/eller certificerede af de officielle uddannelsesmyndigheder i en ESA

   medlemsstat eller ESA-associeret medlemsstat (eksempelvis en fransk skole uden for Europa, der officielt er anerkendt af det franske

   undervisningsministerium eller delegeret myndighed).

REGLER FOR DELTAGELSE

Bemærk: Hvis mentoren 
er en forælder, der deltager 

hjemmefra, skal de kun 
registrere deres egne børn. 

Hvis børn ønsker at deltage i 
Mission Zero som en del af et 
større skal, bør de bede deres 
lærer eller klubmentor om at 

registrere dem som en gruppe.
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I år får alle Mission Zero-deltagere mulighed for at stemme på navnene til de to nye Astro Pi 
-computere, som vi sender til den internationale rumstation i december. Dette er ikke et krav om at 
deltage i Mission Zero.

Vi vil navngive Astro Pi-computerne efter to inspirerende europæiske forskere. Der er hundredvis af 
mænd og kvinder, der har bidraget til videnskab og teknologi. Deltagere kan foreslå deres egne navne 
eller vælge fra vores liste over forslag (vær sikker på, at du bruger den engelske version af navnet):

       Ada Lovelace                         
       Caroline Herschel               
       Hedy Lamarr                       
       John Edmonstone              
       Nikola Tesla                 

For at stemme skal deltagerne tilføje en kort besked til 
deres Mission Zero-program for at vise deres valgte navn 
på Astro Pi’ens LED-display. Du skal starte din besked 
med ordene “My name should be” (på engelsk).

Hvis en deltager eller et team f.eks. vil stemme på 
Ada Lovelace, skal koden se således ud:

HJÆLP OS MED NAVNGIVE
DE NYE ASTRO PI -COMPUTERE

Hvis du vil stemme, skal din besked starte med disse ord, ellers kan vi ikke tælle dit bidrag med. For en 
fuldstændig gennemgang af, hvordan man inkluderer et navnevalg i et Mission Zero-bidrag, henvises 
der til Mission Zero-projektguiden på rpf.io/mzproject-da.

Alan Turing
Edsger Dijkstra
Hypatia
Marie Curie
Tycho Brahe

sense.show_message(“My name should be Ada Lovelace”)

https://projects.raspberrypi.org/da-DK/projects/astro-pi-mission-zero
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Gå til Astro Pi-webstedet (astro-pi.org). Hvis Mission Zero-udfordringen endnu ikke er 
startet, kan du tilmelde dig Astro Pi-nyhedsbrevet her for at holde dig orienteret.

Lærerne/mentorerne skal lave deres registrering til Mission Zero via Astro Pi-hjemmesiden 
og vil modtage en unik klasseværelseskode. Alle deltagere/hold, der er under opsyn 
af den samme lærer/mentor bruger den samme klasseværelseskode, når de 
indsender deres bidrag.

Studerende og unge følger vores guide (rpf.io/mzproject-da) for at 
fuldføre programmeringsaktiviteten ved hjælp af Mission Zero Sense 
HAT-webemulatoren (trinket.io/mission-zero).

Studerende og unge indsender deres færdige programmer via 
Mission Zero Sense HAT-webemulatoren. Koden kan ikke ændres, når 
først den er blevet indsendt. For hvert bidrag modtager læreren/mentoren en kvittering 
via e-mail med oplysninger om holdets medlemmer og et link til et screen shot af deres 
program.

Alle bidrag, der følger udfordringsreglerne, tildeles automatisk flystatus.

De succesrige hold får deres programmer kørt i rummet i maj 2022.

I juni 2022 modtager lærere og mentorer de officielle Mission Zero-certifikater til deres hold 
via E-mail.
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Fristen for indsendelse af bidrag til Astro Pi Mission Zero-udfordringen er 18. marts 2022. Forsinkede 
bidrag og bidrag, der ikke er blevet indsendt gennem Sense HAT web-emlulatoren for Mission Zero, 
godtages ikke.

SÅDAN DELTAGER DU
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https://astro-pi.org/
https://projects.raspberrypi.org/da-DK/projects/astro-pi-mission-zero
https://trinket.io/mission-zero
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Tak for din interesse i den europæiske 
Astro Pi-udfordring: Mission Zero!

Hvis du vil vide mere eller ønsker opdateringer om udfordringen, skal du gå til 

astro-pi.org

For mere information og projektideer skal du gå til astro-pi.org/resources

Hvis du har spørgsmål, kan du henvende dig til Astro Pi-holdet på astropi@esa.int 

eller følge os på Twitter @astro_pi

European Astro Pi Challenge er et ESA-uddannelsesprogram, der køres i

samarbejde med Raspberry Pi Foundation.

For mere information om ESA Education-programmer, besøg

www.esa.int/Education

For mere information om Raspberry Pi Foundation, besøg www.raspberrypi.org

https://astro-pi.org/
https://astro-pi.org/resources/
https://twitter.com/astro_pi?lang=en
http://www.esa.int/Education
https://www.raspberrypi.org/

