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Den europeiske Astro Pi-utfordringen er et opplæringsprosjekt fra ESA som 
drives i samarbeid med Raspberry Pi-stiftelsen. Det gir elever og ungdom en 
fantastisk mulighet til å utføre vitenskapelige undersøkelser i rommet ved å skrive 
dataprogrammer som kjøres på Raspberry Pi-datamaskiner om bord på den 
internasjonale romstasjonen (ISS).

Astro Pi-utfordringen er delt i to separate oppdrag med forskjellige nivåer av 
kompleksitet: Mission Zero og Mission Space Lab. Dette dokumentet er en 
veiledning for å delta i Mission Zero.

Mission Zero tilbyr deltakere opp til 19 år sjansen til å få koden sin kjørt på ISS! 
Det er egnet for nybegynnere i programmering og / eller barn i grunnskolen. 
Gruppen eller enkeltpersonen skriver et enkelt program for å vise en melding og 
luftfuktigheten på en Astro Pi-datamaskin, som kan ses av astronautene mens 
de utfører sine daglige oppgaver på ISS. Ingen spesiell maskinvare eller tidligere 
kodeferdighet trengs, og alle deltagere som følger utfordringsreglene er garantert 
å få programmene sine kjørt i verdensrommet! 

INTRODUKSJON

https://astro-pi.org/nb/mission-zero/
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Mission Zero kan fullføres i løpet av en enkelt 60-minutters økt og på hvilken som helst datamaskin 
med internettilgang. Elever og ungdommer jobber enten alene eller i grupper på to til fire personer, og 
følger vår praktiske veiledning (rpf.io/mzproject-no) for å skrive et kort Python-program som viser 
deres valgte melding for ISS-astronautene og en luftfuktighetavlesning på Astro Pi-dataskjermen. 
Ingen ekstra maskinvare er nødvendig, og alt kan gjøres i en nettleser.

Aktivitets Dato

Utfordringen lanseres 13. september 2021

Frist for innlevering 18. mars 2022

Bekreftelse på flystatus Mai 2022

Sertifikater leveres til deltakerne juni 2022

MISSION ZERO
 RETNINGSLINJER 2021/22

https://projects.raspberrypi.org/no-NO/projects/astro-pi-mission-zero
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For å delta, må deltakerne:
          Sende inn enten som enkeltperson eller en gruppe med to til
          fire medlemmer 
          19 år eller yngre
          Veiledes av en lærer, mentor, eller pedagog som vil være 
          kontaktpunktet til Astro Pi-teamet
          Være del av en gruppe som består av minst 50 % gruppemedlemmer som er 
          borgere i en ESA*-medlemsstat eller i Canada, Latvia, Litauen, Slovenia eller Malta

I tillegg må hver deltaker være minst en av følgende: 
         Registrert heltid på grunnskole i en ESA-medlemsstat eller i Canada, 
          Latvia, Litauen, Slovenia eller Malta
          Undervises hjemme (godkjent av Utdanningsdepartementet eller 
          delegert myndighet i en ESA medlemsstat eller i Canada, Latvia, 
          Litauen, Slovenia eller Malta)
          Medlem av en klubb eller fritidsgruppe (som Code Club, CoderDojo 
          eller speideren) lokalisert i en ESA medlemsstat eller i Canada, 
          Latvia, Litauen, Slovenia eller Malta

Forutsatt at deltakerens/lagets program følger retningslinjene og ikke 
inneholder noe dårlig språk eller ubehagligheter, kjører det garantert på den 
internasjonale romstasjonen i 30 sekunder i mai 2022. Hver deltaker mottar deretter et elektronisk 
sertifikat som viser nøyaktig start- og sluttid, og posisjonen til ISS når deres program kjørte — deres eget 
stykke romvitenskapshistorie til odel og eie!

Læreren/veilederen har ansvaret for å registrere deltakerne/gruppene de veileder på astro-pi.org.

Det er ingen grense for antall bidrag en skole eller klubb kan sende inn, men hver student eller ung person 
kan bare delta én gang, enten enkeltvis eller som en del av et lag.

¹ *ESA medlemsstater i 2021:
   Østerrike, Belgia, Tsjekkia, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Tyskland, Hellas, Ungarn, Irland, Italia, Luxembourg, Nederland, Norge, Polen,

   Portugal, Romania, Spania, Sverige, Sveits, Storbritannia.

   I tillegg til de 22 medlemsstatene, har Canada, Latvia, Slovenia og Litauen inngått avtaler med ESA, kvalifisere til å delta fullt ut i

   programmene til ESA Education Office.

   ESA vil også akseptere bidrag fra grunnskoler eller videregående skoler utenfor en ESA-medlemsstat dersom skolen er offisielt godkjent og

   eller godkjent av de offisielle utdanningsmyndighetene i en ESA-medlemsstat (for eksempel franske skoler utenfor Europa som er offisielt

   anerkjent av det franske utdannelsesministeriet eller delegert myndighet).

REGLER FOR DELTAKELSE

Merk: Hvis mentoren er en 
foresatt som deltar hjemmefra, 

må de bare registrere sine 
egne barn. Hvis barn ønsker å 
delta i Mission Zero som en del 

av et større team, bør de be 
læreren eller klubbens mentor 
om å registrere dem som en 

gruppe.
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I år vil alle Mission Zero deltakere få anledning til å stemme på navnene på de to nye Astro Pi-
datamaskiner som vi sender til den internasjonale romstasjonen i desember. Dette er ikke et krav om å 
delta i Mission Zero.

Vi vil oppkalle Astro Pi -datamaskinene etter to inspirerende europeiske forskere. Det er hundrevis av 
menn og kvinner som har bidratt til vitenskap og teknologi; deltakerne kan foreslå sine egne navn eller 
velge fra vår forslagsliste (pass på at du bruker den engelske versjonen av navnet):

       Ada Lovelace                         
       Caroline Herschel               
       Hedy Lamarr                       
       John Edmonstone              
       Nikola Tesla                 

For å stemme, må deltakerne legge til en kort melding i 
Mission Zero-programmet som viser det valgte navnet 
på Astro Pi’s LED-skjerm. Du må starte meldingen din 
med ordene “My name should be” (på englesk)

For eksempel, hvis en deltaker eller et lag ønsket å 
stemme på Ada Lovelace, ville koden deres se slik ut:

HJELP OSS GI DE NYE
ASTRO PI-DATAMASKINENE NAVN

Hvis du vil stemme må meldingen din starte med disse ordene, ellers vil vi ikke klare å telle stemmen 
din. For fullstendige instruksjoner om hvordan du inkluderer et navnevalg i en Mission Zero-
innsending, se Mission Zero-prosjektveiledningen på rpf.io/mzproject-no.

Alan Turing
Edsger Dijkstra
Hypatia
Marie Curie
Tycho Brahe

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

https://projects.raspberrypi.org/no-NO/projects/astro-pi-mission-zero
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Gå til Astro Pi nettsiden (astro-pi.org). Hvis Mission Zero-utfordringen ikke er lansert 
ennå, registrer deg for Astro Pi-nyhetsbrevet på nettsiden for å holde deg oppdatert.

Lærere/veildere registrerer seg for Mission Zero via Astro Pi nettsteded og mottar en unik 
klasseromskode. Alle deltakere/lag som veiledes av den samme læreren/mentoren 
bruker samme klasseromskode når de sender inn sine bidrag.

Elevene og ungdommene følger vår guide (rpf.io/mzproject-no) for å 
fullføre programmeringsaktiviteten ved hjelp av Mission Zero Sense HAT
-nettemulator (trinket.io/mission-zero).

Studenter og ungdommer sender inn ferdige programmer gjennom 
Mission Zero Sense HAT-nettemulatoren. Et program kan ikke endres 
etter at det er sendt inn. For hvert innsendt bidrag mottar læreren/veilederen en 
e-postkvittering med opplysningene om deltakerne og en lenke til et øyeblikksbilde av 
programmet deres.

Alle programmer som følger reglene for utfordringen, får automatisk flystatus.

De elevene og ungdommene som lykkes får programmene sine kjørt i verdensrommet i 
mai 2022.

I juni 2022 mottar lærere/veiledere deltakernes offisielle Mission Zero-sertifikater via 
e-post.
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Fristen for å sende inn bidrag til Astro Pi Mission Zero er 18. mars 2022. Sene bidrag og bidrag som ikke 
sendes inn gjennom Sense HAT-nettemulatoren for Mission Zero, kan ikke godtas.

HVORDAN DELTA
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https://astro-pi.org/
https://projects.raspberrypi.org/no-NO/projects/astro-pi-mission-zero
https://trinket.io/mission-zero
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Takk for din interesse for den europeiske Astro Pi-
utfordringen: Mission Zero!

Hvis du vil ha mer informasjon, eller oppdateringer om utfordringen, gå til 

astro-pi.org

For ressurser og prosjektideer, gå til astro-pi.org/resources Hvis du har spørsmål, 

ta kontakt med Astro Pi-teamet på astropi@esa.int eller følg oss på Twitter 

@astro_pi

Den europeiske Astro Pi-utfordringen er et opplæringsprogram fra ESA som drives i

samarbeid med Raspberry Pi-stiftelsen.

For mer informasjon om ESA Education programmes, gå til

www.esa.int/Education

For mer informasjon om Raspberry Pi-stiftelsen, gå til 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/

