Σην δειηίν ηύπνπ γξάθεη ηα εμήο:
Τνλ Απξίιην ηνπ 2017 δηνξγαλώλεηαη, γηα πξώηε θνξά ζηελ Ειιάδα, κε πξσηνβνπιία
ηνπ IEEE NTUA Student Branch ν παλειιήληνο δηαγσληζκόο δηαζηεκηθήο CanSat in
Greece. Ο δηαγσληζκόο απνηειεί ηελ πξνθξηκαηηθή θάζε ηνπ παλεπξσπατθνύ
δηαγσληζκνύ CanSats in Europe, πνπ πξαγκαηνπνηείηαη γηα 7ε ζπλερόκελε ρξνληά
από ηελ Επξσπατθή Υπεξεζία Δηαζηήκαηνο (ESA).

Ο δηαγσληζκόο απεπζύλεηαη ζε καζεηέο ειηθίαο 14 εηώλ θαη άλσ, νη νπνίνη θαινύληαη
λα θαηαζθεπάζνπλ ην δηθό ηνπο κηθξό δνξπθόξν ζε κέγεζνο θνπηηνύ αλαςπθηηθνύ.
Οη 10 νκάδεο κε ηηο θαιύηεξεο ηδέεο γηα ηνπο δνξπθόξνπο ηνπο ζα θιεζνύλ λα ηνπο
θαηαζθεπάζνπλ θαη λα ηνπο εθηνμεύζνπλ ζε ύςνο 1 km κε ηε βνήζεηα εηδηθνύ
ππξαύινπ.

Παξάιιεια, κέζσ ηνπ δηαγσληζκνύ νη καζεηέο έρνπλ ηελ επθαηξία λα:






Απνθηήζνπλ λέεο γλώζεηο ζηε θπζηθή θαη ζηνλ πξνγξακκαηηζκό θαη
παξάιιεια λα ηηο εθαξκόζνπλ θαηά ηε δεκηνπξγία ηνπ δνξπθόξνπ.
Εμνηθεησζνύλ κε ηε κεζνδνινγία ζηελ νπνία βαζίδεηαη ε έξεπλα.
Μάζνπλ πσο λα δηαρεηξίδνληαη έλα νινθιεξσκέλν project, από ηελ αξρή
κέρξη ηελ νινθιήξσζε.
Πεηύρνπλ θαιύηεξα απνηειέζκαηα κέζσ ηεο ζπλεξγαζίαο θαη ηεο νκαδηθήο
δνπιεηάο.
Εμαζθήζνπλ ηηο επηθνηλσληαθέο ηνπο δεμηόηεηεο.

Οη ζπκκεηέρνληεο ζρεκαηίδνπλ νκάδεο ησλ 4-6 αηόκσλ θαη ππό ηελ θαζνδήγεζε ελόο
ππεύζπλνπ θαζεγεηή θαηαζθεπάδνπλ ηνλ δηθό ηνπο δνξπθόξν πνπ ζα
πξαγκαηνπνηήζεη 2 απνζηνιέο: κία θαζνξηζκέλε θαη κία πνπ αθήλεηαη ζηε θαληαζία
ηνπο. Σηηο νκάδεο παξέρεηαη κεγάιν κέξνο ηνπ απαηηνύκελνπ πιηθνηερληθνύ
εμνπιηζκνύ, θαζώο θαη δηαξθήο ζπκβνπιεπηηθή ππνζηήξημε από άξηηα θαηαξηηζκέλα
άηνκα, κε πξνεγνύκελε εκπεηξία ζην δηαγσληζκό.

Η δηνξγάλσζε ηειεί ππό ηελ αηγίδα ηνπ Εζληθνύ Μεηζόβηνπ Πνιπηερλείνπ θαη θύξηνη
ππνζηεξηθηέο ηνπ είλαη:







Η Σρνιή Ηιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ & Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ ηνπ ΕΜΠ
Τν Υπνπξγείν Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ
Τν Υπνπξγείν Υπνδνκώλ, Μεηαθνξώλ θαη Δηθηύσλ
Ο νξγαληζκόο Corallia
Ο ζπλεξγαηηθόο ζρεκαηηζκόο ζρεηηθώλ κε ην δηάζηεκα θνξέσλ Corallia siCluster.
Η Αθαδεκία Αζελώλ

Ο δηαγσληζκόο CanSat in Greece δηνξγαλώλεηαη από ηνλ θνηηεηηθό νξγαληζκό ΙΕΕΕ
(Institute of Electrical and Electronics Engineers) NTUA Student Branch κε ηελ
αξσγή ηνπ IEEE Greece Section θαη επαλδξώλεηαη από κηα πνιπάξηζκε νκάδα
εζεινληώλ από όιε ηελ Ειιάδα.
Η ζειίδα ηνπ δηαγσληζκνύ είλαη
http://www.cansat.gr/

