TILBUD TIL GRUNDSKOLEELEVER

KONKURRENCE:

CanSat Nordsjæland

HTX

’CanSat Nordsjælland’ er en konkurrence for 8. og 9. klasser fra grundskoler i
Nordsjælland. Det gælder om at designe den bedste mini-satellit, om at udføre det
bedste eksperiment under satellittens vej mod jorden og endeligt at lave den bedste
efterbehandling af de opsamlede data.
Der skal tilmeldes en hel klasse til konkurrencen. Klassen skal være opdelt i grupper på 4
til 5 elever, og hver gruppe deltager i konkurrencen med sin egen CanSat.
Under nedkastningsdelen af konkurrencen flyver vi CanSat’en op til 100 meters højde
med en drone. Her slipper vi den, så den daler mod jordoverfladen i en faldskærm.
Undervejs foretager satellitten diverse målinger, som opsamles på et SD-kort, så de
senere kan hentes ind på deltagernes computere, hvor efterbehandlingen foretages.
CanSat er et akronym for ”a satellit in a can”: En satellit i en dåse.

/ Sådan deltager i konkurrencen
De vigtigste rammer for den CanSat, I skal lave, er:
• at den skal kunne være i en beholder på ca. samme
størrelse som en 33 cl. sodavandsdåse
• at den skal veje mellem 300 og 350 gram
• at den skal kunne opsamle målinger
Dette låner/får deltagerne af Hillerød Tekniske
Gymnasium (HTG):
• Cansat-shield og sensorer (den elektroniske ’indmad’ – skal
evt. loddes sammen)
• Vejledning til programmering af Arduino med shield
• Et stykke akryl-rør samt plade til at lave selve beholderen til
cansat’en
• En vejledning til at designe faldskærmen

Dette skal I selv gøre på jeres skole:
• Have en Arduino til hver gruppe i klassen
• Designe og fremstille faldskærmen (inkl. snore) i en
størrelse, så cansat’en falder med den korrekte hastighed.
• Opstille hypoteser og plan for det forsøg, hver gruppe vil
gennemføre under nedkastningen
• Programmere Cansat’en, så den kan udføre det opstillede
forsøg
• Efterbehandle data og fremstille en poster (plakat), der
redegør for forsøget og afrapporterer resultaterne af
forsøget
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/ Og vinderen er...
Bedømmelse
Et dommerpanel bedømmer de deltagende gruppers arbejde ud
fra følgende kriterier:
• Er rammerne for CanSat Nordsjælland-konkurrencen
overholdt?
• Er forsøget godt designet og perspektivrigt?
• Er afrapporteringen entydig og godt kommunikeret?
Tidsplan
• Forberedelsesfasen ligger i hele oktober måned, 2020
• Nedkastning og præmieuddeling følger i løbet af november
måned, 2020
• Nedkastningstidspunkter meddeles senere. Det skal blæse
under 10 m/sek. for at nedkastningen kan finde sted. Derfor
vil der blive tre alternative tidspunkter
Afslutning og præmieuddeling
• Alle grupper møder op til afslutningen på Hillerød Tekniske
gymnasium og præsentere deres poster
• Lærere fra HTG, forældre og samarbejdspartnere taler med
deltagerne om deres posters under en såkaldt postersession
• Første-, anden- og tredjepræmier uddeles

/ Vil du vide mere?

/ Kontakt

CanSat Nordsjælland er inspireret af European Space Agencys
(ESA) CanSat konkurrence. I den afholdes der nationale
konkurrence i de europæiske lande, og vinderholdene herfra går
videre til den internationale konkurrence.

Christian Reinholdt
Underviser
crei@unord.dk

Se mere på disse links, hvor inspirationsmateriale også kan
findes:
• http://www.CanSat.eu/
• https://esero.dk/CanSat20
• https://www.narom.no/undervisningsressurser/theCanSat-book/
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