En CanSat är en miniatyrmodell av en riktig satellit. Den kan samla in data och
sända den vidare exempelvis med hjälp av en radio. En CanSat är en mycket liten
satellit, i storleken av en läskburk av standardmodell. Varje år ordnas det tävlingar
i att bygga CanSat-satelliter. En av dessa tävlingar är den Nordiska CanSattävlingen som vanligen ordnas på Andøya Space Center i Norge. I år deltog Lärkan
med sitt team LarkCan i den Nordiska CanSat-tävlingen.

LarkCan flyger vidare

22

gymnasiet lärkan

årsberättelse

2018–2019

Indigo Laurén

LarkCan

I

BILD TOMAS EVÄSOJA, MAJ SUNDQUIST & KASPER HAKALA

januari blev de fem deltagarna utvalda av delta
garna i fjolårets lag. För tävlingen i Norge fanns
krav på att vår CanSat måste kunna mäta tem
peratur och tryck, falla ner med en viss hastighet
samt sända data med åtminstone en sekunds mel
lanrum med hjälp av radiokontakt. Förutom detta var det me
ningen att CanSat-satelliten skulle ha något sekundärt uppdrag
som lagen själva fick välja. Detta var även idén som projektet
kretsade kring, då de sekundära uppdragen var det som gjorde
burkarna unika. I projektet ingick – förutom att överhuvudtaget
kunna utföra det – att kunna motivera varför just den idén valts
ut och hur den kan tillämpas i verkligheten.
Idén vi valde för vår CanSat var att mäta UV-strålning.
Denna idé utvecklades till att vår CanSat skulle kunna fung
era som en väderstation efter att ha landat. För detta behövdes
ett system för att burken skulle kunna klara sig på egen hand
över en längre tidsperiod, vilket vi löste genom att ha en böjlig
solpanel runt den. Vi bestämde oss också för att göra det möjligt
att kontakta CanSaten via SMS med hjälp av en telefonmodul.
I SLUTET AV APRIL åkte laget iväg till ön Andøya i norra Norge,
där tävlingen gick av stapeln. Väl där lyftes vår CanSat upp i
luften av en drönare, först till en höjd på drygt 100 meter och
sedan till en höjd på ungefär 300 meter, varifrån den släpptes
ner och föll till marken med en fallskärm vi själva gjort och
skickade mätdata till marken. Bägge gånger fungerade allting
riktigt fint, frånsett några mätfel gjorda av vår temperatursen
sor. Vi höll även två presentationer: en före och en efter att vår
CanSat släppts ner.
Vårt lag placerade sig som vinnare bland de tre finländska
lag som deltog, samt som vinnare i hela den nordiska tävlingen.
Detta innebär att vi till näst är på väg mot finalen i Bologna
som går av stapeln i slutet av juni. Laget
ser fram emot detta och kommer att
arbeta med att ytterligare förbättra
vår CanSat under resten av läsåret och under sommaren.
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