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JOHDANTO
Eurooppalainen Astro Pi -haaste on ESA-koulutusprojekti, joka toteutetaan
yhteistyössä Raspberry Pi -säätiön kanssa. Se tarjoaa opiskelijoille ja nuorille
hämmästyttävän mahdollisuuden suorittaa tieteellisiä tutkimuksia avaruudessa
kirjoittamalla tietokoneohjelmia, jotka toimivat Raspberry Pi -tietokoneilla
Kansainvälisellä avaruusasemalla (ISS).
Astro Pi -haaste on jaettu kahteen eri tehtävään, joissa on eri vaikeustasoja:
Mission Zero ja Mission Space Lab. Tämä asiakirja on sinun oppaasi, jolla voit
osallistua Mission Zeroon.
Mission Zero tarjoaa enintään 19-vuotiaille osallistujille mahdollisuuden ajaa
koodiaan ISS:llä! Se sopii ohjelmoinnin aloittelijoille ja/tai peruskouluikäisille lapsille.
Ryhmät tai yksilöt kirjoittavat yksinkertaisen ohjelman näyttämään viestin ja
kosteuslukeman Astro Pi -tietokoneella, jonka astronautit näkevät suorittaessaan
päivittäisiä tehtäviään ISS:llä. Mitään erityistä laitteistoa tai aikaisempaa
koodaustaitoa ei tarvita, ja kaikille haasteen sääntöjä noudattaville osallistujille
taataan, että heidän ohjelmansa ajetaan avaruudessa!
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MISSION ZERO
-SUUNTAVIIVAT 2021/22
Mission Zero voidaan suorittaa yhdellä 60 minuutin istuntojaksolla ja millä tahansa tietokoneella, jossa
on internet-yhteys. Opiskelijat ja nuoret työskentelevät joko itsenäisesti tai 2-4 hengen joukkueissa
ja seuraten kätevää opastamme (rpf.io/mzproject-fi) kirjoittavat lyhyen Python-ohjelman, joka
näyttää heidän valitsemansa viestin ISS-astronauteille ja ilmankosteuden arvon Astro Pi -tietokoneen
näytöllä. Mitään lisälaitteita ei tarvita, ja kaikki voidaan tehdä web-selaimessa.

Toiminta

Päivämäärä

Haaste käynnistyy

13. syyskuuta 2021

Ilmoittautuminen päättyy

18. maaliskuuta 2022

Lentotilan vahvistaminen

Toukokuu 2022

Todistusten toimitus osallistujille

Kesäkuu 2022
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OSALLISTUMISSÄÄNNÖT
Osallistuakseen täytyy:
Ilmoittautua joko yksittäisenä henkilönä tai joukkueena, jossa
on kahdesta neljään
Enintään 19-vuotiasta jäsentä
Työskennellä Astro Pi -tiimin yhteyshenkilönä toimivan
opettajan, ohjaajan tai kouluttajan valvonnan alaisuudessa
Olla osa joukkuetta, jonka jäsenistä vähintään 50 prosenttia on ESAn*
jäsenvaltion tai Kanadan, Latvian, Liettuan, Slovenian tai Maltan kansalaisia
Lisäksi jokaisen osallistujan on oltava vähintään yksi seuraavista:
Kokopäiväinen opiskelija peruskoulussa tai toisen asteen
oppilaitoksessa ESAn jäsenvaltiossa tai Kanadassa, Latviassa,
Liettuassa, Sloveniassa tai Maltalla
Kotikoulutettu (hyväksytty kansallisessa opetusministeriössä tai
valtuutetulla viranomaisella ESAn jäsenvaltiossa tai Kanadassa,
Latviassa, Liettuassa, Sloveniassa tai Maltalla)
Klubin tai iltapäiväkerhon jäsen (kuten Code Club, CoderDojo tai
Partiolaiset) ESAn jäsenvaltiossa tai Kanadassa, Latviassa,
Liettuassa, Sloveniassa tai Maltalla

Huomaa: Jos ohjaaja on
kotoa osallistuva vanhempi,
hänen on rekisteröitävä vain
omat lapsensa. Jos lapset
haluavat osallistua Mission
Zeroon osana suurempaa
joukkuetta, heidän tulee
pyytää opettajaa tai kerhon
ohjaajaa rekisteröimään heidät
ryhmänä.

Sillä edellytyksellä, että osallistujan/joukkueen ohjelma noudattaa ohjeita eikä
sisällä pahoja sanoja tai muuta ikävää, ohjelmaa taatusti ajetaan 30 sekunnin ajan Kansainvälisellä
avaruusasemalla toukokuussa 2022. Tämän jälkeen jokainen osallistuja saa sähköisen todistuksen
tallentaen tarkan alku- ja loppuajan sekä ISS:n sijainnin, kun heidän ohjelma suoritettiin — heidän palansa
avaruustieteen historiaa säilytettäväksi!
Opettajalla/ohjaajalla on velvollisuus rekisteröidä valvomansa osanottajat/joukkueet osoitteessa
astro-pi.org.
Koulun tai kerhon lähettämien ilmoittautumisten määrää ei ole rajoitettu, mutta jokainen opiskelija tai
nuori voi osallistua vain kerran, joko yksin tai osana joukkuetta.

¹ *ESAn jäsenvaltiot 2021:
Itävalta, Belgia, Tšekki, Tanska, Viro, Suomi, Ranska, Saksa, Kreikka, Unkari, Irlanti, Italia, Luxemburg, Alankomaat, Norja, Puola, Portugali,
Romania, Espanja, Ruotsi, Sveitsi ja Yhdistynyt kuningaskunta.
22 jäsenvaltion lisäksi myös Kanada, Latvia, Slovenia ja Liettua voivat ESAn kanssa tekemiensä sopimusten perusteella osallistua
täysimääräisesti ESAn koulutustoimiston ohjelmiin.
ESA hyväksyy myös jäsenvaltiodensa ulkopuolella sijaitsevien peruskoulujen tai toisen asteen oppilaitosten ilmoittautumiset vain, jos ESA:n
jäsenvaltion viralliset koulutusviranomaiset ovat virallisesti valtuuttaneet ja/tai hyväksyneet tällaiset koulut (esimerkiksi Ranskan
opetusministeriön tai valtuutetun viranomaisen virallisesti tunnustamat ranskalaiset koulut Euroopan ulkopuolella).
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AUTA MEITÄ NIMEÄMÄÄN
UUDET ASTRO PI -TIETOKONEET
Tänä vuonna kaikilla Mission Zeroon osallistujilla on mahdollisuus äänestää nimet kahdelle uudelle
Astro Pi -tietokoneelle, jotka lähetämme Kansainväliselle avaruusasemalle joulukuussa. Tämä ei ole
pakollista Mission Zeroon osallistumiseksi.
Nimeämme Astro Pi -tietokoneet kahden inspiroivan eurooppalaisen tieteentekijän mukaan. On satoja
miehiä ja naisia, jotka ovat antaneet panostuksensa tieteeseen ja tekniikkaan; osallistujat voivat esittää
omaa ehdokastaan tai valita listaltamme (varmista, että käytät nimen englanninkielistä muotoa):
Ada Lovelace
Caroline Herschel
Hedy Lamarr
John Edmonstone
Nikola Tesla

Alan Turing
Edsger Dijkstra
Hypatia
Marie Curie
Tycho Brahe

Äänestääkseen osallistujien tulee lisätä Mission Zero
-ohjelmaansa lyhyt viesti, joka esittää heidän
valitsemansa nimen Astro Pin LED-näytöllä. Sinun täytyy
aloittaa viestisi sanoilla “My name should be” (englanniksi).
Jos osallistuja tai joukkue haluaisi äänestää esimerkiksi
Ada Lovelacea, heidän koodinsa näyttäisi tältä:

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

Jos haluat äänestää, viestisi pitää alkaa näillä sanoilla, muuten emme voi laskea ääntäsi mukaan.
Täydelliset ohjeet siitä, miten nimivalinta sisällytetään Mission Zero -työhön, löytyvät Mission Zero
-projektioppaasta osoitteessa rpf.io/mzproject-fi.
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OSALLISTUMINEN
1

Suuntaa Astro Pi -sivustolle (astro-pi.org). Jos Mission Zero -haaste ei ole vielä
käynnistynyt, voit tilata sivustolta Astro Pi -uutiskirjeen pysyäksesi ajan tasalla.
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Opettajat/ohjaajat rekisteröityvät Mission Zeroon Astro Pi -verkkosivuston kautta ja
saavat yksilöllisen luokkahuonekoodin. Kaikki osallistujat/joukkueet, joita valvoo sama
opettaja/ohjaaja, käyttävät samaa luokkahuonekoodia töitään lähettäessään.
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Opiskelijat ja nuoret opastamme (rpf.io/mzproject-fi) seuraten tekevät
ohjelmointityön Mission Zero Sense HAT -verkkoemulaattorilla
(trinket.io/mission-zero).
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Opiskelijat ja nuoret lähettävät valmiit ohjelmansa Mission Zero
Sense HAT -verkkoemulaattorin kautta. Ohjelmaa ei voi muuttaa, kun se
on lähetetty. Jokaisesta työstä opettaja/ohjaaja saa sähköpostitse kuitin,
jossa on osallistujien tiedot ja linkki ohjelmanäytteeseen.

Kaikille haastesääntöjä noudattaville osallistujille myönnetään automaattisesti lentolupa.

Onnistuneet opiskelijat ja nuoret saavat ohjelmansa ajoon avaruudessa toukokuussa 2022.
Kesäkuussa 2022 opettajat/ohjaajat saavat osallistujien viralliset Mission Zero -todistukset
sähköpostitse.

Astro Pi Mission Zero -ilmoitusten jättämisen määräaika on 18. maaliskuuta 2022. Myöhästyneitä
osallistumisia tai ilmoituksia, joita ei ole lähetetty Sense HAT -verkkoemulaattorin kautta Mission Zerolle,
ei voida hyväksyä.
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Kiitos mielenkiinnostasi eurooppalaista Astro Pi
Mission Zero -haastetta kohtaan!
Jos haluat lisätietoja tai haastetta koskevia päivityksiä, siirry astro-pi.org
Resursseja ja projekti-ideoita varten mene astro-pi.org/resources
Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä Astro Pi -ryhmään osoitteessa
astropi@esa.int tai seuraa meitä Twitterissä @astro_pi
Eurooppalainen Astro Pi -haaste on ESA-koulutusohjelma, jota tehdään
yhteistyössä Raspberry Pi -säätiön kanssa.
Lisätietoja ESAn koulutusohjelmista on osoitteessa www.esa.int/Education
Lisätietoja Raspberry Pi -säätiöstä on osoitteessa www.raspberrypi.org
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