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INTRODUKTION
Den europeiska utmaningen Astro Pi är ett ESA-utbildningsprojekt i samarbete
med Raspberry Pi Foundation. Det erbjuder studenter och ungdomar den
fantastiska möjligheten att genomföra vetenskapliga undersökningar i rymden
genom att skriva datorprogram som körs på Raspberry Pi-datorer ombord på
International Space Station (ISS).
Astro Pi Challenge är uppdelat i två uppdrag med olika nivåer av komplexitet:
Mission Zero och Mission Space Lab. Detta dokument är din guide för att delta i
Mission Zero.
Mission Zero erbjuder deltagare upp till 19 år gamla chansen att få sin kod körd
på ISS! Den är lämplig för nybörjare till programmering och/eller grundskoleåldern.
Gruppen, eller den enskilda deltagaren, skriver ett enkelt program som visar ett
meddelande samt avläsningen av luftfuktigheten på en Astro Pi-dator, som
astronauterna kan se när de utför sina dagliga arbetsuppgifter på ISS. Det är inga
krav til särskild hårdvara eller förkunskaper innanför programmering, och alla
bidrag som följer reglerna för utmaningen är garanterade att köras i rymden!
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MISSION ZERO
RIKTLINJER 2021/22
Mission Zero kan slutföras i en enda 60 minuters session och på alla datorer med internetåtkomst.
Studenter och ungdomar arbetar antingen individuellt eller i grupper om två till fyra personer, och följ
tillsammans med vår praktiska guide (rpf.io/mzproject-sv) för att skriva ett kort Pythonprogram
som visar deras valda meddelande för ISS astronauter och en luftfuktighet att avläsa på Astro Pidatorskärmen. Ingen extra hårdvara krävs och allt kan utföras i en webbläsare.

Aktivitets

Datum

Utmaningslansering

13 september 2021

Inlämningar stängs

18 mars 2022

Bekräftelse av flygstatus

maj 2022

Certifikat levererade till deltagarna

juni 2022
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REGLER FÖR DELTAGANDE
För att delta måste deltagarna:
Skicka in antingen som individ eller som ett team med två till
fyra medlemmar
Inte äldre än 19 år
Övervakas av en lärare, mentor, eller utbildare, som kommer
att vara kontaktpunkten med Astro Pi-teamet
Delta i ett team som består av minst 50 % lagmedlemmar som är medborgare
i en ESA*-medlemsstat eller i Kanada, Lettland, Litauen, Slovenien eller Malta
Dessutom måste varje deltagare vara minst en av följande:
Inskrivna på heltid i en grund- eller gymnasieskola i en ESA
-medlemsstat eller i Kanada, Lettland, Litauen, Slovenien eller Malta
Hemundervisning (certifierad av det nationella
utbildningsministeriet eller delegerat myndighet i en ESAmedlemsstat eller i Kanada, Lettland, Litauen, Slovenien eller
Malta)
En medlem av en klubb eller efterskolegrupp (som Code Club,
CoderDojo eller Scouter) som ligger i en ESA-medlemsstat eller i
Kanada, Lettland, Litauen, Slovenien eller Malta

Obs: Om mentorn är en
förälder som deltar hemifrån
måste de endast registrera
sina egna barn. Om barn vill
delta i Mission Zero som en
del av ett större team, bör de
be sin lärare eller klubbens
mentor att registrera dem som
en grupp.

Förutsatt att deltagare/teamets program följer riktlinjerna och inte innehåller
något dåligt språk eller obehag, kommer det garanterat att köras på den internationella rymdstationen i
30 sekunder i maj 2022. Varje deltagare får sedan ett elektroniskt certifikat med inspelning av exakt startoch sluttid, och positionen för ISS när deras program exekverades - deras bit av rymdvetenskapshistoria
att behålla!
Läraren/mentorn ansvarar för att registrera sina deltagare/grupper på astro-pi.org.
Det finns ingen gräns för hur många bidrag en skola eller klubb kan lämna in, men varje student eller ung
person kan skicka in en gång, antingen individuellt eller som en del av ett grupp.

¹ *ESA Member States in 2021:
Österrike, Belgien, Tjeckien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Tyskland, Grekland, Ungern, Irland, Italien, Luxemburg, Nederländerna,
Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Spanien, Sverige, Schweiz och Storbritannien.
Utöver de 22 medlemsstaterna, även Kanada, Lettland, Slovenien och Litauen på grundval av deras avtal med ESA, kvalificerade att delta
fullt ut i ESA:s utbildningsprogram.
ESA kommer också att godkänna bidrag från låg-/mellan-/högstadieskolor som är lokaliserade utanför en ESA-medlemsstat eller land med
ESA-samarbete under förutsättning att en sådan skola är officiellt auktoriserad och/eller certifierad av de officiella utbildningsmyndigheterna
i en ESA-medlemsstat eller ett land med ESA-samarbete (t. ex. franska skolor utanför Europa som är officiellt erkända av den franska
utbildningsmyndigheten eller delegerad instans).
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HJÄLP OSS NAMNGE DE NYA
ASTRO PI-DATORNA
I år har alla Mission Zero-deltagare möjlighet att rösta på namnen på de två nya Astro Pi-datorerna
som vi skickar till den internationella rymdstationen i december. Detta är inte ett krav för att delta i
Mission Zero.
Vi kommer att namnge Astro Pi-datorerna efter två inspirerande europeiska forskare. Det finns
hundratals män och kvinnor som har bidragit till vetenskap och teknik, och deltagarna kan föreslå sina
egna namn eller välja från vår lista med förslag (säkerställ att du
använder den engelska versionen av namnet):
Ada Lovelace
Caroline Herschel
Hedy Lamarr
John Edmonstone
Nikola Tesla

Alan Turing
Edsger Dijkstra
Hypatia
Marie Curie
Tycho Brahe

För att rösta, bör deltagarna lägga till ett kort meddelande
till sina Mission Zero program för att visa sitt valda namn
på Astro Pi: s LED-display. Du ska starta ditt meddelande
med orden “My name should be” (på engelska).
Till exempel, om en deltagare eller ett team vill rösta på
Ada Lovelace, skulle deras kod se ut så här:
sense.show_message(“My name should be Ada Lovelace””)
Om du vill rösta, måste ditt meddelande starta med dessa ord, annars kommer vi inte kunna räkna
ditt bidrag. För fullständiga instruktioner om hur man ska inkludera ett namnval i en Mission Zeroinlämning, se Mission Zero-projektguiden på rpf.io/mzproject-sv.
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HUR NI DELTAR
1

Gå till Astro Pi-webbplatsen (astro-pi.org). Om Mission Zero-utmaningen inte har
lanserat ännu, kan du registrera dig för Astro Pi-nyhetsbrevet på webbplatsen för att hålla
kontakten.
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Lärarna/mentorerna registrerar sig för Mission Zero via Astro Pi hemsidan och
mottar en unik klassrumskod. Alla deltagare/team med samma lärare/mentor
använder samma klassrumskod när de skickar in sina bidrag.
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Studenter och ungdomar följer med i vår guide (rpf.io/mzproject-sv) för
att slutföra programmeringsaktiviteten med hjälp av Mission Zero Sense
HAT-webbemulator (trinket.io/mission-zero).
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Studenter och ungdomar skickar in sina färdiga program via
webbemulatorn Mission Zero Sense HAT. Ett program kan inte ändras när
det har skickats in. För varje bidrag får läraren/mentorn ett e-postkvitto med deltagarnas
detaljer och en länk till en ögonblicksbild av deras program.

Alla bidrag som följer utmaningsreglerna beviljas automatiskt flygstatus.

Alla godkända bidrag är garanterade att köras i rymden i maj 2022.
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I juni 2022 får lärare/mentorer de officiella Mission Zero-diplomen med e-post.

Sista datum för att skicka in bidrag till utmaningen Astro Pi Mission Zero är 18 mars, 2022. Bidrag som
kommer in för sent, eller bidrag som inte skickats in via webbemulatorn Sense Hat för Mission Zero,
kommer inte att godkännas.
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Tack för ditt intresse för European Astro Pi
Challenge: Mission Zero!
Om du vill ha mer information eller uppdateringar om utmaningen, går du till
astro-pi.org
För hjälpmedel och projektidéer, gå till astro-pi.org/resources. Om du har några
frågor, så når du Astro Pi-teamet på astropi@esa.int eller följ oss på Twitter
@astro_pi
Den europeiska Astro Pi-utmaningen är ett ESA-utbildningsprogram som utförs i
samarbete med Raspberry Pi Foundation.
För mer information om ESA utbildningsprogram, gå till www.esa.int/Education
För mer information om Raspberry Pi Foundation, gå till www.raspberrypi.org
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