EURÓPAI ASTRO PI
KIHÍVÁS 2021/2022
MISSION ZERO
ÚTMUTATÓ
Part of

BEVEZETÉS
Az Európai Astro Pi Kihívás az Európai Űrügynökség (ESA) egyik oktatási projektje,
amelyet a Raspberry Pi Foundationnel közösen szerveznek. Ez egy nagyszerű
lehetőség a diákoknak és fiataloknak arra, hogy tudományos megfigyeléseket
végezzenek az űrben olyan számítógépes programok készítésével, amelyek
Raspberry Pi számítógépeken futnak a Nemzetközi Űrállomás (ISS) fedélzetén.
Az Astro Pi Kihívás két különböző nehézségi szintű küldetésből áll, a nevük: Mission
Zero és Mission Space Lab. Ez a dokumentum a Mission Zero küldetéshez nyújt
segítséget.
A Mission Zero legfeljebb 19 éves résztvevőknek adja meg a lehetőséget,
hogy a kódjuk az ISS fedélzetén fusson! Alkalmas kezdő programozóknak
és/vagy általános iskolás korú gyerekeknek. A csapatok vagy egyéni indulók egy
egyszerű programot írnak egy üzenet és páratartalom megjelenítésére az Astro Pi
számítógépen, amely a napi teendők közben látható az űrhajósok számára. Nincs
szükség különleges eszközre vagy előzetes programozási ismeretekre, és minden
olyan beadott munka, amely követi a kihívás szabályait, garantáltan működni fog
az űrben!
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MISSION ZERO
ÚTMUTATÓ 2021/22
A Mission Zero 60 perc alatt teljesíthető bármely számítógépen, amely rendelkezik
internetkapcsolattal. A diákok és fiatalok egyedül vagy kettő-négy fős csapatokban dolgoznak,
és hasznos útmutatónk (rpf.io/mzproject-hu) segítségével egy rövid Python programot írnak,
amely az általuk választott üzenetet és a levegő páratartalmát mutatja meg a Nemzetközi Űrállomás
űrhajósainak az Astro Pi számítógép képernyőjén. Nincs szükség extra hardverre, mindent el lehet
végezni egy webböngészőben.

A Tevékenység

Időrendje

Kihívás kezdete

2021. szeptember 13.

Beküldési határidő

2022. március 18.

A repülési állapot megerősítése

2022. május

Bizonyítványok kiküldése a
résztvevőknek

2022. június
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A RÉSZVÉTEL SZABÁLYAI
A részvételhez a résztvevőknek:
Egyénileg, vagy kettő-négy fős csapatban kell nevezniük
Legfeljebb 19 évesnek kell lenniük
Tanár, mentor vagy oktató felügyelete alatt kell állniuk, aki a
kapcsolattartó lesz az Astro Pi csapattal
Olyan csapat tagjainak kell lenniük, ahol a csapattagok legalább 50%-a
valamely ESA* tagállam, Kanada, Lettország, Litvánia, Szlovénia vagy Málta
állampolgára
Ezenkívül minden résztvevőnek legalább a következők egyikének kell lennie:
Nappali tagozatos általános vagy középiskolai tanuló egy ESA
tagállamban vagy Kanadában, Lettországban, Litvániában,
Szlovéniában vagy Máltán
Magántanuló (a nemzeti Oktatási Minisztériuma vagy
felhatalmazott hatósága által tanúsítva egy ESA tagállamban
vagy Kanadában, Lettországban, Litvániában, Szlovéniában vagy
Máltán)
Egy klub vagy iskola utáni csoport tagja (például Code Club,
CoderDojo vagy cserkészek) egy ESA tagállamban vagy Kanadában,
Lettországban, Litvániában, Szlovéniában vagy Máltán

Megjegyzés: ha a mentor
egy otthon résztvevő szülő,
akkor csak a saját gyerekeit
kell regisztrálnia. Ha a
gyerekek nagyobb csapat
tagjaiként szeretnének
részt venni a Mission
Zeróban, akkor a tanárukat
vagy klubmentorukat kell
megkérniük, hogy regisztrálja
őket csapatként.

Feltéve, hogy a résztvevő vagy csapat programja megfelel az irányelveknek és nem tartalmaz
káromkodást vagy megbotránkoztató szavakat, a program garantáltan futni fog a Nemzetközi
Űrállomáson 2022 májusában. Ezután minden résztvevő kap egy elektronikus bizonyítványt, amely rögzíti
a pontos kezdési és befejezési időt, valamint az ISS pozícióját, amikor a programja futott - ez a saját része
az űrtudomány történetéből!
A tanár/mentor felelőssége, hogy regisztrálja az általa felügyelt résztvevőket/csapatokat az astro-pi.org
oldalon.
Nincs felső korlátja az egy iskola vagy klub által beküldött nevezéseknek, de minden diák vagy fiatal csak
egyszer jelentkezhet, akár egyénileg, akár csapattagként.

¹ *ESA tagállamok 2021-ben:
Ausztria, Belgium, Cseh Köztársaság, Dánia, Egyesült Királyság, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Írország,
Lengyelország, Luxemburg, Magyarország, Németország, Norvégia, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Svájc, Svédország.
A 22 tagállam mellett Kanada, Lettország, Szlovénia és Litvánia is az ESA-val kötött megállapodásaik alapján jogosult arra, hogy teljes
mértékben részt vegyenek az ESA Oktatási Iroda programjaiban.
Az ESA olyan általános vagy középiskolákból való jelentkezéseket is elfogad, amelyek az ESA egy tagállamán vagy együttműködő államán
kívül találhatóak, de csak abban az esetben, ha azokat az iskolákat az ESA egy tagállamának vagy együttműködő államának hivatalos oktatási
hatósága felhatalmazta és/vagy hivatalosan elismerte (például egy Európán kívüli francia iskola, amelyet hivatalosan is elismer a francia
Oktatási Minisztérium vagy felhatalmazott hatósága).
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SEGÍTS NEVET ADNI AZ
ÚJ ASTRO PI SZÁMÍTÓGÉPEKNEK
Ebben az évben minden Mission Zero résztvevőnek lehetősége lesz szavazni a két új Astro Pi
számítógép nevéről, amelyeket a Nemzetközi Űrállomásra küldünk decemberben. Ez nem feltétele a
Mission Zerón való részvételnek.
Az Astro Pi számítógépeket két inspiráló európai tudósról fogjuk elnevezni. Több száz férfi és nő
járult hozzá a tudományhoz és technológiához, és a résztvevők javasolhatják a saját neveiket, vagy
választhatnak a javasolt nevek listájáról (kérjük, hogy a név angol írásmódját használd):
Ada Lovelace
Caroline Herschel
Hedy Lamarr
John Edmonstone
Nikola Tesla

Alan Turing
Edsger Dijkstra
Hypatia
Marie Curie
Tycho Brahe

A szavazáshoz a résztvevőknek egy rövid üzenetet kell
hozzáadniuk a Mission Zero programjukhoz, hogy a
kiválasztott név megjelenjen az Astro PI LED-kijelzőjén.
Az üzenetednek ezekkel a szavakkal kell kezdődnie:
“My name should be” (angolul).
Például ha egy résztvevő Ada Lovelace-ra szeretne
szavazni, akkor a kódjuk így kell kinézzen:
sense.show_message(“My name should be Ada Lovelace”)
Ha szeretnél szavazni, az üzenetednek kötelezően ezekkel a szavakkal kell kezdődnie, különben nem
fogjuk beszámítani a szavazatodat. A Mission Zero pályázatban név elhelyezéséhez a teljes útmutató
elérhető itt: rpf.io/mzproject-hu.
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HOGYAN LEHET RÉSZT VENNI?
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Látogass el az Astro Pi honlapra (astro-pi.org). Ha a Mission Zero Kihívás még nem indult
el, itt feliratkozhatsz az Astro Pi hírlevélre a kapcsolattartás érdekében.

A tanárok/mentorok az Astro Pi weboldalon regisztrálnak a Mission Zeróra, és egyedi
osztálytermi kódot kapnak. Minden egyéni induló vagy csapat, amelyet ugyanaz a
tanár/mentor felügyel, ugyanazt az osztálytermi azonosítót használja, amikor
beküldi a pályaművet.

A tanulók és fiatalok az útmutatónkat (rpf.io/mzproject-hu) követve
elvégzik a programozási tevékenységet a Mission Zero Sense HAT
emulátor segítségével (trinket.io/mission-zero).

A tanulók és fiatalok beküldik az elkészített programjaikat a Mission
Zero Sense Hat webes emulátoron keresztül. A program beküldés után
nem változtatható meg. Minden egyes munka beküldése után a tanár/mentor e-mailben
visszaigazolást kap a résztvevők adataival és a programjukról készült pillanatfelvételre
vezető linkkel.

Minden program, amelyik megfelel a kihívás szabályainak, automatikusan megkapja a
futtatási engedélyt.

A sikeres tanulók és fiatalok programját lefuttatják az űrben 2022 májusában.
2022 júniusában a tanárok/mentorok megkapják a résztvevőik hivatalos Mission Zero
okleveleit e-mailben.

Az Astro Pi Mission Zero pályázatok benyújtásának határideje 2022. március 18. Késői
nevezések, valamint azok a nevezések, amelyeket nem a Sense HAT webes emulátoron
keresztül küldtek be a Mission Zero kihívásra, nem fogadhatók el.
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Köszönjük az érdeklődésedet az Európai Astro Pi
Kihívás: Mission Zero iránt!
További információkért vagy friss hírekért a kihívásról, látogass el a következő
oldalra, astro-pi.org
Segédanyagok és projektötletek megtekintéséhez keresd fel az
astro-pi.org/resources oldalt. Ha bármi kérdésed lenne, elérheted az Astro Pi
csapatot az astropi@esa.int e-mail címen, vagy kövess minket a Twitteren;
@astro_pi
Az European Astro Pi Challenge egy ESA oktatási program, amely a Raspberry Pi
Alapítvánnyal együttműködésben fut.
További információ az ESA oktatási programjairól elérhető itt:
www.esa.int/Education
További információ a Raspberry Pi Alapítványról elérhető itt: www.raspberrypi.org

7

