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→ SISSEJUHATUS 

  

Euroopa Kosmoseagentuur (ESA) soosib ja toetab mitmesuguseid  CanSati  

tegevusi oma liikmesriikides (sealhulgas Kanadas, Sloveenias ja Maltal),  

mille tulemusena leiab aset Euroopa lõppsündmus  –   Euroopa CanSati  

võistlus. CanSati projekt on suunatud  keskkooliõpilastele ja käsitleb  

peamiselt tehnoloogia, füüsika  ja programmeerim isega s eotud õppekavade  

CanSat  aineid.  kogemusi  praktilisi  pakub  väikesemahulise  

kosmoseprojektiga töötades ja rakendab neid aineid interdistsiplinaarselt  

ja   edendab koostööd ja meeskonnatööd.   

  

Mis asi on CanSat?   

CanSat   simuleerib tõelist satelliiti, olles mahu ja kuju poolest sama suur  
kui karastusjoogi purk. Õpilaste väljakutse on sobitada kõik peamised  

näiteks  elektrienergia  satelliidis  olevad  alamsüsteemid,  nagu  
selles alamsüsteem,  ja  andurid  kommunikatsioonisüsteem,  se  

minimaalsesse ruumi. CanSat saadetakse raketiga ligikaudu ühe  
kilomeetri kõrguseni või  lastakse see platvormilt, droonilt   või  
kuumaõhupallilt alla. Siis algab selle missioon. See hõlmab teadusliku  
eksperimendi läbiviimist ja/või tehnoloogia  esitlemist  j a seejärel tagatakse  
selle ohutu maandumine ja analüüsitakse kogutud andmeid.   

  

CanSat projekti hariduslik väärtus   

CanSat projekt võimaldab osalevatel õpilasmeeskondadel kogedareaalse  
kosmoseprojekti kõiki etappe, ehk valitakse missiooni eesmärk,  
projekteer itakse oma CanSat, integreeritakse komponendid, testitakse  
süsteemi, tehakse ettevalmistusi selle üles lennutamisest ja analüüsitakse  
kogutud teaduslikke andmeid. Kogu selle protsessi vältel õpilased:   

•   õpivad läbi praktilise tegevuse,   

•   tutvuvad uurimuspõhise   metoodikaga, mis on tüüpiline  reaalse elu  
teadus -   ja tehnikaalade elukutsetes.   

•   omandavad ja/või täiendavad peamisi tehnoloogia - , füüsika -   ja  
programmeerimise õppekavades saadavaid teadmisi  ,   

•   mõistavad koordineerimise ja meeskonnatöö olulisust,   

•   parandavad oma suhtlemisoskust. 



Ülevaade võistluse ajakavast  

 1. etapp: Kujutage ette,   
 

milline võiks olla teie CanSat  

Tegevus  Kuupäev  

Võistluse väljakuulutamine ja ESA üleskutse ettepanekute 

esitamiseks riikidele, kus ei toimu riiklikku võistlust  

15. september 2022  

Ettepanekute esitamise tähtaeg nendele riikidele, kus ei toimu 

riiklikku võistlust  

30. november 2022  

ESA kuulutab välja, millised meeskonnad on välja valitud 

riikidest, kus riiklikku võistlust ei toimu.  

16. detsember 2022  

  

2. faas: Ehitage oma CanSat   

Tegevus  Kuupäev  

Õpilasmeeskonnad esitavad ESA-le oma detailprojekti aruande 

(ainult nendest riikidest pärit meeskonnad, kus riiklikku võistlust 

ei korraldata)  

31. märts 2023  

ESA annab tagasisidet detailprojekti aruande kohta 

nendest riikidest pärit meeskondadele, kus riiklikku 

võistlust ei korraldata  

28. aprill 2023  

  

3. faas: Saatke oma CanSat üles — riiklikud võistlused  

Tegevus  Kuupäev  

Toimuvad riiklikud võistlused  Kuni 7. maini, 2023  

Riiklike võistluste korraldajate poolt ESA-le võitjate 

meeskondade nimede esitamise tähtaeg  

8. mai 2023  

  

4. faas: Lennutage oma CanSat üles – Euroopa CanSati 
üleslennutamise kampaania  

Tegevus  Kuupäev  

Õpilasmeeskonnad esitavad ESA-le oma üleslennutamise eelse 

aruande  

9. juuni 2023  

Euroopa üleslennutamise kampaania  26.—30. juuni 2023  

  

5. faas: Koostage oma lõpparuanne  

Tegevus  Kuupäev  

Õpilasmeeskonnad esitavad ESA-le oma CanSati lõpparuande  31. juuli 2023  



 

 → PROJEKTI ETAPID   
Euroopa CanSati võistluse etapid kajastavad ja võtavad arvesse riiklike CanSatide tegevusi, 

enamasti riiklikke võistlusi, mille tulemusel valitakse välja üks riiklik meeskond, kes osaleb Euroopa 

võistluses. Euroopa võistlusele lubatakse ainult üks meeskond osaleva riigi kohta (ESA 

liikmesriigid1, Sloveenia, Kanada ja mistaheskülalisvõistlejate meeskond).  

  

2022. aasta Euroopa CanSati võistlus koosneb viiest etapist:  

  
1. 1. etapp – Kujutage ette, milline võiks olla teie CanSat  

2. 2. etapp - Ehitage oma CanSat  

3. 3. etapp2- Saatke oma CanSat üles: Riiklikud üleslennutamise kampaaniad  

4. 4. etapp - Saatke oma CanSat üles: Euroopa CanSati üleslennutamise kampaania  

5. 5. etapp - Koostage oma lõpparuanne  
  

 

   
1ESA liikmesriigid 2019. aastal: Austria, Belgia, Tšehhi Vabariik, Taani, Eesti, Soome, Prantsusmaa, Saksamaa, Kreeka, Ungari, 

Iirimaa, Itaalia, Luksemburg, Madalmaad, Norra, Poola, Portugal, Rumeenia, Hispaania, Rootsi, Šveits, Ühendkuningriik.  

  
Olemasoleva ESA ja Malta Vabariigi koostöölepingu raames saavad Malta meeskonnad osaleda ka Euroopa CanSati võistlusel 

külalisvõistlejatena. Teistest riikidest pärit võistkonnad võivad osaleda ka Euroopa CanSati konkursil külalisvõistlejatena, kui ESA on 

nad heaks kiitnud (vt lisa 1).  

  
2Ainult riikliku võistlusega riikidele  



→ 1. etapp - Kujutage ette, milline võiks 
olla teie CanSat  

CanSati põhimissioon ja teisejärguline missioon  

1. Põhimissioon  

Meeskond peab ehitama CanSati ja programmeerima selle täitma järgmist kohustuslikku 

põhimissiooni:  

  

Pärast raketist eraldumist ja laskumise ajal mõõta järgmisi parameetreid:  

• Õhutemperatuuri  

• Õhurõhku ja edastama need andmed telemeetria kujul maajaamale 

vähemalt üks kord sekundis  

  

Lennujärgse analüüsi käigus peab meeskonnal olema võimalik saadud andmeid analüüsida (näiteks 

teha kõrguse arvutusi) ja kuvada need graafikutel (näiteks kõrgus vs. aeg ja temperatuur vs. kõrgus 

merepinnast).  

  

  



2. Teisejärguline missioon  

CanSati teisejärguline missioon peab olema valitud meeskonna poolt. Meeskonnad saavad võtta 

ideid reaalsetest satelliidimissioonidest või koguda teaduslikke andmeid konkreetse projekti jaoks, 

katsetada õpilaste poolt loodud komponentidest arendatud tehnoloogiat või viia läbi mis tahes muu 

missiooni, mis mahub CanSati sisse ja näitab, milleks see võimeline on.  

  

Meeskonnad peaksid oma missiooni määratlemiseks pidama ajurünnakuid, et selgitada välja oma 

missiooni eesmärgid, ideed ja piirangud. Õpilasmeeskonnad saavad vabalt kujundada oma valitud 

missiooni, kui nad suudavad tõestada, et nende missioonil on teaduslik, tehnoloogiline või 

uuenduslik väärtus. Meeskonnad peaksid kinni pidama CanSati missiooni piirangutest ja nõuetest 

ning kaaluma oma valitud missiooni teostatavust (nii tehnilist kui ka halduslikku vastavalt ajakavale 

ja eelarvele).  

  

Võistkondi kutsutakse ESA missioonidest inspiratsiooni võtma oma teisejärgulise missiooni 

valimisel, mis võiks olla päris kosmosemissiooni aluseks!   



  

  

Kuidas osaleda  
Selles etapis peavad taotlejad esitama oma uurimiskava vastates mitmetele registreerimise vormil 

esitatavatele küsimustele, mis on seotud nende CanSati projektiga. Meeskondi hinnatakse vastavalt 

nende ettepanekute selgusele ja kvaliteedile. Õpilasmeeskondadel on kaks erinevat võimalust 

CanSati võistluses osaleda, kas avaldades soovi osaleda oma riiklikus võistluses või, juhul kui riiklikku 

võistlust ei toimu, esitab meeskond oma CanSati projektiettepaneku otse ESA-le.  

  

Juhtum 1. Riigid, kus toimub riiklik CanSati võistlus, mida ESA tunnustab  

Võistkondadele antakse automaatselt luba osaleda Euroopa võistlusel. Riiklike võistluste 

korraldajatel palutakse saata ESA-le oma võistlusel võitnud meeskondade nimed e-kirja teel 

(cansat@esa.int), hiljemalt 8. maiks 2023, 22:00 Kesk-Euroopa aja järgi (CET). ESA võib 

konkreetsetes olukordades lubada erandeid tähtaegadest kinnipidamisest ja alles pärast seda, kui 

riiklik korraldaja on neile esitanud põhjendatud kirjaliku taotluse.  

  

Õppeaastal 2022-23 toimuvad CanSati riiklikud võistlused järgmistes riikides 1 : Austria, Belgia, 

Kanada, Tšehhi Vabariik, Taani, Soome, Rootsi, Prantsusmaa, Saksamaa, Kreeka, Ungari, Iirimaa, 

Itaalia, Läti, Luksemburg, Holland, Norra, Portugal, Poole, Rumeenia, Hispaania, Šveits, 

Ühendkuningriik.   

  

Juhtum 2. Riigid, kus riiklikku CanSati võistlust ei toimu.  

Sel juhul saavad õpilasmeeskonnad otse taotleda ja esitada oma CanSati ettepaneku täites vastav 
taotlus ning saates see otse ESA-le aadressil cansat@esa.int 30. novembriks 2022 22:00 

(KeskEuroopa aja järgi). Meeskonnad, kes saavad otse oma taotluse ESA-le saata, peavad 

asuma: Eestis, Ungaris, Leedus, Sloveenias või Slovakkias.  

  

Esitatud ettepanekute kvaliteedi põhjal valib ESA poolt määratud hindamiskomisjon igast riigist välja 

ühe meeskonna.  

  

16. detsembril 2022 annab ESA valitud meeskondadele teada, et nad saavad Euroopa võistluses 

osaleda.  
  

 

 

 

 

 

                                        
1 Riikliku võistlust korraldavate riikide loetelu võib muutuda.  

mailto:cansat@esa.int


 → 2. etapp – Ehitage oma 
CanSat  

Kõik meeskonnad viivad õpetaja/mentori juhendamisel läbi tehnilist tööd oma CanSati juures 

kohaldades protseduure, mida kasutatakse päris kosmoseprojekti erinevates etappides, milleks on:  

  

• Missiooni eesmärkide valimine ;  

• Nende eesmärkide saavutamiseks vajalike tehniliste nõuete määratlemine ;  

• Riistvara ja tarkvara disain ;  

• Aruandlus;  

• Maajaama/maapealse telekommunikatsioonisüsteemi kavandamine;  

• Integratsioon ja CanSati katsetamine enne Euroopa üleslennutamise kampaania algust.  

  

CanSati komplekt  

ESA poolt otse valitud meeskonnad saavad CanSati stardikomplekti koos kõigi põhikomponentidega, 

mida nad vajavad CanSati ehitamiseks. Riiklike võistluste kaudu valitud meeskonnad võivad saada 

komplekti oma riiklikelt korraldajatelt.  

  
Toetus kõikidearenguetappide ajal  

Riiklikel võistlustel osalevatele õpetajatele/mentoritele võidakse pakkuda tuge nende riiklike 

korraldajate poolt, näiteks2:  

• CanSati Õpetajate seminar mentoritele  

• CanSat veebiseminarid kosmosevaldkonna ekspertidega  

• Toetavad õppematerjalid (nt ESA CanSat resources või riiklikud materjalid)  

• Individuaalsed soovitused/abi kogu projekti vältel  

• Esitatud dokumentide läbivaadatud versioonid  

  

  

Aruandlus  

Sõltuvalt sellest, kas meeskond osaleb oma riikliku võistluse kaudu või otse läbi ESA, peab meeskond 

oma riiklikele korraldajatele esitama erinevad aruanded, et neil oleks võimalik meeskonna arengut 

jälgida.  Nendeks aruanneteks on tavaliselt:  

• Esialgne projekt (PLR)  

• Detailprojekt (CDR)  

• Lõplik projekt (FDR)  

  

  

  
  

1. Oma riiklikul võistlusel osalevad meeskonnad   

                                        
2 Pakkumine varieerub sõltuvalt riiklikust korraldajast. Palun pidage nõu oma kontaktisikuga.  

https://www.esa.int/Education/CanSat/Cansat_resources
https://www.esa.int/Education/CanSat/Cansat_resources


Palun pöörduge oma riikliku korraldaja poole, et kontrollida, milliseid dokumente peate esitama ja 

millist tuge te neilt saada võite.  

  
2. Otse ESA-le taotluse esitanud ja osalevad meeskonnad  

Otse osalevad meeskonnad peavad esitama „Detailprojekti”. Detailprojekti aruanne ehk CDR on 

tehniline dokument, mis tagab, et arendatud CanSat suudab vastata kehtestatud toimivusnõuetele, 

arvestades kõiki süsteemi piiranguid.  

  

CDR-i koostamine võimaldab õpilasmeeskondadel detailselt kirjeldada ja hinnata oma jõupingutusi 

projekti kavandamisel ja selgitada välja, kas nad on valmis riistvara valmistamiseks ja tarkvara 

koostamiseks ning teisejärgulise missiooni lõpliku seadistuse loomiseks.  

  

CanSati CDR peab sisaldama:  

• tõendama, et kõik Euroopa CanSati võistluse juhendis esitatud nõuded on täidetud;  

• Teisejärgulise missiooni täitmiseks vajalikud tehnilised kirjeldused;  

• Nõuetes kirjeldatud läbiviidud kontrollkatsete tulemused; • Ülevaadet missiooniga seotud 

tegevustest;  

• Detailset eelarvet.  

  

CDR tuleb esitada ESA-le e-kirja teel (cansat@esa.int) hiljemalt 31. märtsiks 2023, 22:00 Kesk-

Euroopa aja järgi,ning teemareale tuleb kirjutada meeskonna nimi ja esitatud dokumendi nimi (nt 

„Team X Critical Design Review”). Dokument tuleb manustada PDF-failina, millel on järgmine 

failinime vorming: TeamX_CriticalDesignReview.pdf.  

  

ESA annab igale osalevale meeskonnale juhised ja vormid nõutavate aruannete jaoks. 

  

  



→ 3. etapp – Lennutage oma CanSat 

üles Riiklikud üleslennutamise 

kampaaniad  
ESA kiidab riikliku CanSati võistluse heaks (ja sellest tulenevalt saab võitjate meeskond automaatselt 

Euroopa võistlusel osaleda), kui on täidetud järgmised tingimused:  

  

• Õpilasmeeskonnad peavad vastama Euroopa võistlusel kehtivatele õpilasmeeskondade 

osalemistingimustele, mis on eespool esitatud.  

  

• Riiklikud korraldajad peavad tagama meeskondade õiglase geograafilise jaotuse ja et 

võistluses osaleks õpilasi tervest riigist.  

  

• Riiklikud korraldajad peavad korraldama oma riiklikud võistlused märtsist kuni 7. maini 

2023, et meeskondadel oleks piisavalt aega end Euroopa üleslennutamise kampaania 

jaoks ette valmistada. Riiklike võistluste korraldajate poolt ESA-le võitjate meeskondade 

üksikasjade esitamise tähtaeg on 8. mai 2023.  

  

• Riiklikud korraldajad ei pea tingimata järgima täpselt samu eeskirju ja tingimusi nagu 

Euroopa CanSati võistlusel nõutakse, kuid peavad tagama, et osalevad meeskonnad 

oleksid teadlikud Euroopa CanSati võistluse nõuetest. ESA ei tee erandeid, kui Euroopa 

üleslennutamise kampaania ajal ei täideta mingeid nõudeid, olenemata sellest, kas riiklikel 

võistlustel tehti erandeid.  

  

• Riiklikud korraldajatel peaks olema kavatsus jätkata CanSati riiklikku tegevust tulevikus ja 

püüda igal aastal võistluseid korraldada.  

  

• Riikliku korraldaja kohustus on tagada, et võitnud meeskond (või kui meeskond 

erandjuhtudel ei saa osaleda, teise koha saanud meeskond) on võimeline osaleme 

Euroopa üleslennutamise kampaanias.  Korraldajad peavad samuti tagama , et kõik 

riigipõhised kokkulepped tehakse õigeaegselt, et võitnud meeskonnal saaks reisida 

Euroopa üleslennutamise kampaanias osa võtma. Näiteks ravikindlustus ja viisad, kui need 

on vajalikud.  
  

 

 

  



→ 4. etapp - Lennutage oma CanSat üles  

Euroopa CanSati üleslennutamise kampaania  

Euroopa CanSati võistluse kõrghetkeks on üleslennutamise kampaania, mis toimub 26.-30. juunil 

2023.  Kõikide riiklike võistluste meeskondade CanSatid saadetakse raketiga 1 km kõrgusele. 

Seejärel eralduvad CanSatid raketist, viivad läbi oma missioonid ja maanduvad ohutult maa peale, 

kus meeskonnad need üles korjavad. Euroopa CanSati võistluse finaali toimumise asukoht valitakse 

ja kuulutatakse välja 2023. aasta alguses. Meeskondade CanSatid peavad olema valmis enne 

üleslennutamise kampaania toimumist.  

  

ESA määrab kosmoseekspertidest koosneva žürii , kes hindab meeskondi ja nende tööd. Žürii valib 
võitjate meeskonnad allpool loetletud kriteeriumide alusel.  

  

 

Üleslennutamise kampaania ajakava (võib muutuda)  

  

1. päev  

(Esmaspäev, 26. juuni)  
Meeskonnad 

saabuvad 

avatseremooniale  

2. päev  

(Teisipäev, 27. juuni)  

Projektide esitlus žüriile Esimene tehniline CanSatide 
ülevaatus  
CanSatide kukkumiskatsed  

3. päev  

(Kolmapäev, 28. juuni)  

CanSatide üleslennutamine  

4. päev  

(Neljapäev, 29. juuni)  
Meeskonnas töötavad oma lõpliku 

esitluse kallal CanSati meeskonnad 

tutvustavad oma tulemusi  

5.päev   

(Reede, 30. juuni)  

CanSati meeskonnad esitavad tulemusi   

Lõputseremoonia   

Sotsiaalne üritus  

6.päev   

( Laupäev, 1. juuli)  

Meeskonnad lahkuvad  

  
  

 

 



Üleslennutamise eelne aruanne  

  

Kõik 2023. aasta Euroopa CanSati üleslennutamise kampaanias osalevad meeskonnad peavad 

esitama üleslennutamisele eelneva aruande (Pre-Launch Report, PLR) .  See on 5-leheküljeline 

dokument koos lisadega* , milles võetakse kokku kogu tehtud töö ja saavutatud edu. See peaks 

andma täieliku ülevaate CanSati missioonist, süsteemist ja funktsioonidest ning kirjeldama samme, 

põhjendusi ja ületatud probleeme, mis olid vajalikud CanSati projekteerimisel ja lisaks peab see 

sisaldama üksikasjalikku eelarvet. Antud dokument peaks sisaldama võimalikult täpseid detaile 

CanSati prototüübi kohta. See on peamine dokument, mis antakse žürii liikmetele enne Euroopa 

üleslennutamise kampaaniat, kelle ülesandeks on hinnata aruande kvaliteeti aga ka iga meeskonna 

tööd ja tulemuslikkust.  

  

PLR tuleb esitada ESA-le PDF-faili kujul 9. juuniks 2023, 22:00 Kesk-Euroopa aja järgi, ning see peab 

olema kirjutatud inglise keeles Verdana kirjatüüpi kasutades kirja suuruseks 11 ja tuleb saata 

aadressile cansat@esa.int , kirjutades teemareale meeskonna nime ja dokumendi nime (nt  „Team 

X Pre-Launch Report”). Lisatud dokumendil peaks olema järgmine failinime vorming: 

TeamX_PreLaunchReport.pdf.  

  

Kui meeskond esitab PLR-i, mis on pikem kui 5 lehekülge, nõuab ESA, et meeskond esitaks 

aruande uuesti selles pikkuses, mis on lubatud, või muidu ei lähe raport hindamisele.  

*Lisad peaksid ainult sisaldama lisateavet, mis aitab lugejal aruannet mõista, kuid mis on liiga mahukas, et aruande põhiosasse ära 

mahtuda. Näiteks: koodilõigud, lühikesed väljavõtted tootja andmelehelt, kirjandusest/teadusuuringutest saadud teave või muu 

teave, mis täiendab põhiaruannet. Meeskonnad ei pea lisasid koostama, kuid kui neid kasutatakse, peaksid need olema lühikesed.  



  

 → 5. faas - koostage oma 

lõpparuanne  

Pärast üleslennutamise kampaaniat palutakse meeskondadel koostada ja esitada oma CanSati 

lõpparuanne (CFR) , mis peab olema kirjutatud inglise keeles Verdana kirjetüüpi kasutades, kirja 

suuruseks 11, mis järgib teadusartiklile esitatavaid nõudeid, ning sisaldab resümeed ja projekti 

detaile. Aruanne tohib olla maksimaalselt 20 lehekülge pikk, sisaldades lisasid , ning see peab 

kokku võtma enne üleslennutamist, selle ajal ja pärast tehtud töö , pöörates erilist tähelepanu 

saadud tulemustele ja (teaduslikele/insenerteaduslikele/  tehnilistele) järeldustele. Ainult pärast 

CFR-i esitamist saavad meeskonnad ESA sertifikaadi, mis tunnustab nende osalemist 2023. aasta 

Euroopa CanSati võistlusel.  

  

CFR tuleb esitada ESA-le aadressile cansat@esa.int hiljemalt 31. juuliks 2023, 22:00 Kesk-Euroopa 

aja järgi , märkides teemareale meeskonna nime ja esitatud dokumendi nime (nt  „Team X Cansat 

Final Report“). Dokument tuleb saata PDF-failina, kasutades järgmist failinime vormingut: 

TeamX_CansatFinalReport. pdf.  

  

ESA annab igale osalevale meeskonnale juhised ja vormid nõutavate aruannete jaoks. CFR-i vorm 

antakse igale meeskonnale Wordi dokumendina, kuid meeskonnad võivad valida muu 

tekstiredaktori, kui nad soovivad nt LaTex.  Kuid pidage meeles, et vorminõudetest tuleb siiski kinni 

pidada: ülaltoodud kirjatüübi, kirjatüübi suuruse ja lehekülje limiitidega. Lõplik versioon tuleb saata 

ESA-le PDF-faili kujul.  



  → 

OSALEMISTINGIMUS

ED   
  
Selleks, et õpilasmeeskonda saaks Euroopa võistlusele vastu võtta, peavad olema täidetud järgmised 

tingimused:  

  

1. Igas õpilasmeeskonnas peab olema vähemalt 33 kuni 6 õpilast (vanuses 14... 19 aastat), kes 

elavad ESA liikmesriigis 4 , Lätis, Leedus, Sloveenias, Slovakkias või Kanadas järgides ühte 

järgmistest tingimustest:  

• Meeskonda  kuuluvad õpilased õpivad täiskoormusega keskkoolis;  

• Koduõppel olevate õpilaste meeskond (õpe on heaks kiidetud riikliku Haridus- ja 

Teadusministeeriumi või volitatud asutuse poolt);  

• Huviringides osalevate noorte meeskond, kes käivad täiskohaga keskkoolis;  

  

2. Vähemalt 50% meeskonda kuuluvatest õpilastest peavad olema ESA liikmesriigi kodanikud.  

  

3. Ülikoolide/kõrgkoolide üliõpilased ei saa sellel võistlusel osaleda.  

  

4. Iga meeskonda peab juhendama õpetaja või mentor, kes vastutab meeskonna tehnilise arengu 

jälgimise eest, pakub abi ja nõu ning on ESA haridusosakonna kontaktisik. Mentor peab osalema 

meeskonnaga üleslennutamise kampaanial.  

  

5. Kui teie riiklikes õigusaktides on ette nähtud kohustuslik nõue, et iga õpilasega peab kaasa 

reisima üks õpetaja/mentor, peab meeskond selle kohta esitama ametlikud tõendid. Sellisel 

juhul peab see mentor katma oma reisi- ja majutuskulud (jaotises „Rahastamine ja toetused” 

punktid b, c ja d katab ESA).  

  

6. Meeskonnal on keelatud osaleda Euroopa CanSati võistlusel rohkem kui üks kord. See ei kehti 

õpetaja/mentori puhul ja kuni üks õpilane igast osalenud meeskonnast tohib uuesti osaleda.  

  

                                        
3 Igas meeskonnas peab olema vähemalt 4 õpilast, et tagada asjakohane meeskonnasisene suhtlus ja koostöö.  
4 ESA liikmesriigid 2019. aastal: Austria, Belgia, Tšehhi Vabariik, Taani, Eesti, Soome, Prantsusmaa, Saksamaa, Kreeka, Ungari, Iirimaa, 

Itaalia, Luksemburg, Madalmaad, Norra, Poola, Portugal, Rumeenia, Hispaania, Rootsi, Šveits, Ühendkuningriik.  

Olemasoleva ESA ja Malta Vabariigi koostöölepingu raames saavad Malta meeskonnad osaleda ka Euroopa CanSati võistlusel 
külalisvõistlejatena. Teistest riikidest pärit võistkonnad võivad osaleda ka Euroopa CanSati konkursil külalisvõistlejatena, kui ESA on 
nad heaks kiitnud (vt lisa 1).  



7. Vähemalt ühel õpilasmeeskonna liikmel peaks olema väga hea inglise keele oskus töökeelena, 

et kirjutada aruandeid ja anda suulisi ettekandeid inglise keeles. On kasulik, et kogu meeskond, 

sealhulgas ka mentor räägib piisavalt heal tasemel inglise keelt.  

  

8. Registreerimata isikul on keelatud võistlusel osaleda.  

  

9. Lähtuvalt korraldaja riigi eeskirjadest võib ette tulla täiendavaid COVID-19 seotud nõudeid. 

Need nõuded tehakse teatavaks hilisemas etapis.   

  

 → RAHASTAMINE JA 

TOETUSED   
Võistluste üleslennutamise kampaania raames katab ESA majutus-, söögi- ja kohaliku transpordi 

kulud kuni 6 õpilasele ja 2 õpetajale iga riigi kohta, nagu on kirjeldatud eespool loetletud 

„osalemistingimustes”, samuti kõik rakettide üleslennutamisega seotud.  

  

See sisaldab:  

1. Majutust meeskonnaliikmetele (kahe- või neljainimesetuba) ja mentori(te)le (üheinimesetuba) 

kogu üleslennutamise kampaania ajal  

  

2. Kohalik transport ürituse kestuse vältel, sealhulgas transport lähimast rahvusvahelisest 

lennujaamast või lähimast rongijaamast üleslennutamise kampaania toimumispaika.  

  

3. Toitlustamist  

• 1. päeval õhtusööki  

• Hommiku-, lõuna- ja õhtusööki 2., 3., 4. ja 5. päeval  

• 6. päeval hommikusööki  

• Suupisteid ja vett kogu kampaania vältel  

  

4. Kõiküleslennutamise ja vaba aja veetmisega seotud kulud.  

  

Kõik meeskonnad vastutavad oma reisibroneeringute korraldamise eest ja katavad nende 

kodulinnade ja üleslennutamise kampaania toimumiskoha peamise lennujaama/rongijaama vahel 

reisimiseks tehtavad kulutused ning lisaks tasuvad ise oma CanSati riistvara ja tööriistade eest.  

  



 → TEHNILISED NÕUDED   
CanSati võistluse eesmärk on simuleerida meeskonnatööna kõiki etappe, mis leiavad aset päris 
satelliidimissioonis, sealhulgas kavandamine, arendamine, testimine, üleslennutamine, käitamine 
ja andmete analüüs.  

  

1. Raketi spetsifikatsioonid  
Allpool on toodud raketi üleslennutamise näide ja see võib erineda sellest, mis leiab aset viimase 

üleslennutamise kampaania ajal.  

Raketid, mida CanSati üles lennutamisel kasutatakse võivad olla erineva võimsuse ja näitajatega. 

Mõned raketid saavad korraga saata üles kuni 20 CanSati.  

  

Näide tüüpilisest kaubanduslikul eesmärgil kasutatavast raketi komplektist on Intruderi rakett või 
selle raketi modifitseeritud versioonid. Iga Intruderi raketi pardale mahub 2 kuni 3 CanSati, millel 
on järgmised omadused:  

  
kõrgus maapinnast  

  Mass:  

  

  
  Pikkus:  

  

3 kg  

1,5 m  

1000 m  

  Läbimõõt:  79,4 mm  

  

 Ulatus:  232 mm  

  

 Apogee:  umbes 1000 m  

 Lennuaeg:  umbes 140 s  

  Raketikütuse  280 g  

Raketi langevari rakendub apogees, mis leiab aset 
umbes 15 sekundit pärast starti, koos kahe/kolme 
CanSatiga. Vahetult pärast apogeed (0 – 2 sekundit 
hiljem) eralduvad CanSatid raketist ja laskuvad alla 
oma langevarjudega.  Tavaliselt  leitakse  CanSatid üleslennutamise kohast kuni 1 km 
kauguselt. Siiski ei saa  

CanSatide leidmist garanteerida.  eraldumine T=15s läbipõlemine  aeg  
T=2s  

    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  



  

2. Nõuded CanSatile  

CanSati riistvara ja missioon peavad olema kavandatud vastavalt järgmistele nõuetele ja 

piirangutele.  

  

1. Kõik CanSati komponendid peavad mahtuma tavalise karastusjoogi purgi (kõrgus 115 mm ja 
läbimõõt 66 mm) sisse, välja arvatud langevari. Raadioantennid ja GPS-antennid võib 
paigaldada purgi ülemisse või alumisse otsa, kuid mitte külgedele.  
Märkus: Raketis on tavaliselt iga CanSati jaoks 4,5 cm pikkune ruumi, kõik välised 
elemendid, sealhulgas: langevari, langevari kinnitusmehhanismid ja antennid ei tohi olla 
purgist pikemad.  

  

2. CanSati antennid, andurid ja muud elemendid ei tohi olla purgi läbimõõdust pikemad enne kui 

purk on kanderaketist eraldunud.  

  

3. CanSati mass peab jääma 300 grammi ja 350 grammi vahemikku. Kergemad CanSatid peavad 

sisaldama lisalasti, et need kaaluksid vähemalt 300 grammi, mis on minimaalne nõutav mass.  

  

4. Lõhkeained, detonaatorid, pürotehnika ning tuleohtlikud või ohtlikud materjalid on rangelt 

keelatud. Kõik kasutatavad materjalid peavad olema ohutud personalile, seadmetele ja 

keskkonnale. Kui ESA-l tekib kahtlusi, võidakse meeskondadelt küsida materjali ohutuskaarte.  

  

5. CanSatil peab olema toiteks aku ja/või päikesepaneelid. Süsteemidel peab olema võimalik 

püsida sisse lülitatud neli tundi järjest.  

  

6. Aku peab olema kergesti ligipääsetavas kohas juhul, kui seda tuleb vahetada/laadida.  

  

7. CanSati peamine toitelüliti peab olema kergesti ligipääsetavas kohas.  

  

8. Soovitatav on CanSati leidmiseks kasutada positsioneerimise süsteemi (piiparit, raadiomajakat, 

GPSi jne).  

  

9. CanSatil peaks võimaldama taaskasutust, näiteks langevarju kujul, mida saab pärast 
üleslennutamist taaskasutada . Soovitatav on kasutada erksavärvilist kangast, mis hõlbustab 
pärast maandumist CanSati leidmist.  

  

10. Langevarju kinnituskoht peab suutma taluda kuni 500 N suurust jõudu. Langevarju 

tugevust tuleb testida, et tagada süsteem toimiks normaalselt.  

  

11. Taaskasutamise põhjusel on soovitatav maksimaalne lennuaeg 120 sekundit. Kui 
üritatakse suunata, kuhu CanSat maandub, siis on soovitatav maksimaalselt 170 sekundi 
pikkune lennuaeg.  

  



  

12. Taaskasutamise põhjustel soovitatakse laskumiskiirust, mis jääb 8 ja 11 m/s vahele. 

Kuid CanSati laskumise kiirus ei tohi ohutuse tagamiseks olla väiksem kui 5 m/s ega suurem 

kui 12 m/s. Lisaks võivad lennuväli või ilmastikutingimused määrata täiendavaid kohustuslikke 

piiranguid kiirusele.  

  

13. CanSat peab suutma taluda kuni 20 g suurust kiirendust.  

  

14. CanSat valmis mudeli eelarve ei tohiks ületada 500€. Maajaam (GS) ega mis tahes 

projektiga seotud objekt, mida ei lennutata üles, ei ole osa eelarvest. Lisateavet trahvide kohta 

juhul, kui meeskonnad ületavad eelarvet, leiate järgmisest jaotisest.  

  

15. Sponsorluse puhul tuleks eelarves täpsustada kõik sponsoreeritud esemed koos tegelike 

vastavate kuludega turul.  

  

16. Valitud sagedus peab olema heaks kiidetud kõigi üleslennutamise kampaanias osalevate 

meeskondade poolt sõltuvalt sellest, kus riigis sündmus aset leiab ning sellest tuleb õigeaegselt 

teada anda. Soovitatav on, et meeskonnad pööravad tähelepanu CanSati disainile, pidades 

silmas riistvara integreerimist ja ühendamist, et vajadusel oleks võimalik raadiosagedust muuta.  

  

17. CanSat peab olema valmis üleslennutamiseks, kui meeskond saabub üleslennutamise 

kampaania toimumiskohta.   

  

3. Euroopa üleslennutamise kampaania nõuetele 

vastamine  

Veendumaks, et CanSat sobib üleslennutamiseks, viiakse 2023. aasta Euroopa CanSati 

üleslennutamise kampaania alguses läbi tehniline ülevaatus ja kukkumiskatse. Nõudeid hinnatakse 

järgmiselt:  

  

• Nõudeid 1, 2, 3, 7, 12 ja 16 hindab kohapeal spetsiaalselt määratud CanSati tehniline 

meeskond. Meeskondadele, kes esimese korraga katsetest edasi ei pääsenud, antakse veel 

üks võimalus probleemide lahendamiseks, et kõik nõuded saaks täidetud. Kui ka teisel korral 

ebaõnnestutakse, loetakse, et meeskond ei saavutanud üleslennutamise tingimusi ja nende 

CanSatil ei lubata üles lennutada.  

  

• Nõuded 10 ja 13 viitavad katsetele, mis tuleks läbi viia enne 2023. aasta Euroopa 

CanSatiüleslennutamise kampaaniat ning nende katsete tulemused peaksid olema kajastatud 

PLR-is.  

  

• Üleslennutamise eelsesse aruandesse tuleks lisada kinnitus selle kohta, et ülejäänud nõuded 

on täidetud, pöörates erilist tähelepanu nõudele 14 , mis tuleb dokumendis ära märkida   

  



 →  HINDAMINE  JA  PUNKTIDE  

JAGAMINE    

  

1. Žürii  
ESA poolt määratud žürii koosneb CanSati ekspertidest, haridusekspertidest või inseneridest ja 

teadlastest, kes hindavad meeskondade sooritusi 4. etapi ajal: Euroopa CanSati võistluse 

üleslennutamise kampaania, võttes arvesse CanSati üleslennutamise eelse aruande. Žürii liikmed 

hindavad meeskondi üleslennutamise kampaania ajal ja teatavad nende punktidest 

Lõputseremoonial.  

  

Žürii koosneb tavaliselt 4 kuni 6 liikmest ja nende erialad võivad ulatuda teadusest inseneriteaduste 
ja hariduseni. Žürii koosneb tavaliselt järgmistest ekspertidest:  

• Kosmose-/inseneriteaduse ekspert(id)  

• IT/elektroonika ekspert(id)  

• Haridusala ekspert(id)  

• Raadioside ekspert(id)  

  
CanSati riiklikke korraldajaid julgustatakse esitama/soovitama ESA-le eksperte, kes võiksid kuuluda 

2023. aasta Euroopa CanSati võistluse žüriisse. Need kandidaadid tuleb saata e-kirja teel aadressile 

cansat@esa.int hiljemalt 1. märtsiks 2023. ESA otsustab lõpuks žürii lõpliku koosseisu ja liikmete 

ametisse nimetamise.  

2. Hindamine  
Hinnatakse sooritusi järgmistes kategooriates:  

A. Tehniline saavutus  

Žürii hindab, kuidas meeskonnad tulemused saavutasid, kui stabiilne ja vastupidav CanSat oli ning 

kuidas CanSat hakkama sai. Hinnatakse projekti uuenduslikke aspekte (nt valitud tööriistad ja 

kasutatud riistvara/tarkvara).   
Hinnatakse järgmiseid aspekte:  

• Missiooni tehniline keerukus: CanSati tehniline tase, arusaam tehnilistest 

kontseptsioonidest ja missiooni insenertehniliste lahenduste originaalsus.  

• Esmase missiooni täitmine: CanSati tehnilise sooritus, pidades silmas selle töötamist ja 

esmase missiooni andmete kogumist.  

• Teisejärgulise missiooni täitmine: CanSati tehnilise sooritus, pidades silmas selle 

töötamist ja teisejärgulise missiooni andmete kogumist.  

  

  



B. Teaduslik väärtus  

Hinnatakse meeskondade missioonide teaduslikku väärtust ja meeskondade teaduslikke oskusi. See 

hõlmab missiooni teaduslikku asjakohasust, tehnilise aruandluse kvaliteeti (nii kirjalikku kui suulist) 

ning meeskonna teaduslikku arusaamist, mida hinnatakse meeskonna analüüsivõime ja tulemuste 

korrektse tõlgendamise põhjal.    
Hinnatakse järgmiseid aspekte:  

• Teaduslik asjakohasus: Hinnang, kas mõõtmised on tehtud selge ja põhjendatud teadusliku 

eesmärgiga ja CanSati on kasutatud ainulaadsel viisil ja kas andmete kogumine on eesmärgi 

saavutamiseks sobiv.  

• Teaduslik arusaam: Projektialuseks olevate teaduslike põhimõtete mõistmise tase .  

• Tehniline aruandlus: Võime selgelt kokku võtta ning esitada loetav ja täielik 

üleslennutamise eelne aruanne, graafikute nõuetekohane tähistamine ja õigete ühikute 

kasutamine ning võime esitada teaduslikult usaldusväärseid andmeid ja tõlgendusi 

üleslennutamise kampaania ajal.  

  
C. Erialane pädevus  

Žürii hindab meeskonna koostööd ja koordineerimist, kohanemisvõimet ja suhtlemisoskust.  

Hinnatakse järgmiseid aspekte:  

• Meeskonnatöö: Meeskonna koostöö, mis on vajalik, et täita ülesanded kõige tulemuslikumal 

ja tõhusamal viisil.   

• Kohandatavus: Suhtumine pidevasse täiustamisesse ja suutlikkus kohaneda uute 

tingimustega nii riiklikus võistluses kui ka Euroopa võistluses (kui see on kohaldatav) ja/või 

ideed, mida pärast Euroopa võistlust täiustada, võetakse arvesse..  

• Kommunikatsioon: Suulised esitlusoskused, võime pakkuda põnevat esitlust, mis hõlmab 

julget kõnelemist ja visuaalselt atraktiivset esitlust.  

  
D. Teavitustegevus  

Meeskonnale antakse punkte selle eest, kui palju projektist koolis ja kohalikus kogukonnas 

räägitakse, võttes arvesse veebilehti, blogisid, esitlusi, reklaammaterjali, meediakajastust jne.  

  

Hindamise skeem  

Üldine  tasakaal hinnatavate asjade vahel on järgmine:  

  

 Tehniline saavutus  35%  

 Teaduslik väärtus  35%  

 Erialane pädevus  20%  

 Teavitustegevus  10%  

 KOKKU  100%  

  



Trahvid  

Meeskondade lõpphindest arvestatakse maha 1% päevas, kui CanSati üleslennutamise eelse 

aruanne esitatakse pärast tähtaja möödumist.  Lõpphindest arvestatakse ka maha 1%  iga 10 euro 

kohta, mille võrra CanSati 500-euro suurune eelarve on lõhki läinud.  

  

3. Auhinnad  
Sarnaselt eelmisele Euroopa CanSati võistlusele on auhinnakava eesmärk tunnustada meeskondade 

tugevusi võimalikult õiglasel viisil. 2023. aasta Euroopa CanSati võistlusel jagatakse auhindu 

vastavalt järgmistele kategooriatele:  

• Parim CanSati projekt: See auhind antakse parima üldskooriga meeskonnale.  

• Kõrgeim tehniline saavutus: See auhind antakse välja meeskonnale, kellel on parim 

tulemus „Tehniline saavutus” kategoorias.  

• Väljapaistev teadusmissioon: See auhind antakse välja meeskonnale, kellel on parim 

tulemus kategoorias „Teaduslik väärtus”.   

• Kõige professionaalsem meeskond: See auhind antakse meeskonnale, kellel on parim 

tulemus kategoorias „Erialane pädevus”.  

• Parima teavitustegevuse auhind: See auhind antakse meeskonnale, kellel on parim 

tulemus kategoorias „Teavitustegevus”.   

*Eriauhind/eraldi märgitakse ära (valikuline): Žürii võib anda välja eriauhinna mis tahes 

kahejärgneva saavutuse eest:  

• Kui külalisvõistlejate meeskond on saavutanud silmapaistva tulemuse, saavutades esikoha 

ühes või mitmes eespool nimetatud kategoorias (vt 1. lisa)  

• Kui meeskond ületab ennast teatud kategoorias, mille jaoks ei ole ette nähtud ametlikku 

auhinda.  

 

Kohaldatakse ka järgmisi reegleid:  

• Meeskond ei saa saada rohkem kui ühte auhinda.  

• Euroopa CanSati auhind antakse alati kõige kõrgema üldskooriga meeskonnale.  

• Kui meeskond on järjestatud mitmes kategoorias kõige kõrgemale, seatakse prioriteediks 

kõige kõrgema kaaluga punktid (väljapaistev teadusmissioon (35%) või kõrgeim tehniline 

saavutus (35%)); juhul kui meeskond on järjestatud kõrgeimaks nii teadusliku väärtuse kui 

ka tehnilise saavutuse kategoorias, valitakse auhinna kategooriaks see, milles meeskonnal 

on kõrgeim punktisumma marginaal, edestades selles kategoorias 2. koha saanud 

meeskonda. 



.  

Näiteks kui ühel meeskonnal on parimad tulemused nii tehnilise saavutuse kategoorias (8,5 punkti 

10st) kui ka Teavitustegevuse kategoorias (punktisumma 9,5). Seejärel antakse neile kõrgeima 

tehnilise saavutuse auhind, kuna sellel kategoorial on suurem kaalutlus ja parima teavitustegevuse 

auhind antakse selles kategoorias paremuselt teisele meeskonnale.  

  

Kui ühel meeskonnal on nii parim üldine skoor (8,5 punkti) kui ka parim tulemus Teavitustegevuse 

kategoorias (9,5 punkti), antakse sellele meeskonnale hoopis Euroopa CanSat 2022 auhind, kuna 

see auhind tuleb anda parima üldskoori saanud meeskonnale, ja Teavitustegevuse kategoorias teisel 

kohal olev meeskond saab oma auhinna.  



→ KONTAKT   
Kõik küsimused ja sooviavaldused osalemisest tuleks saata:  

E-posti aadressile: 

cansat@esa.int  

Lisainfo:  

Euroopa CanSatide portaal www.esa.int/Education/CanSat  

Euroopa CanSatide Facebooki lehekülg www.facebook.com/cansatsineurope/  

http://www.esa.int/Education/CanSat
http://www.esa.int/Education/CanSat
http://www.facebook.com/cansatsineurope/
http://www.facebook.com/cansatsineurope/

