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Abstrakt 
Sestavíme modul podle návrhu modelu z WP 1 za použití elementárních spojovacích 

součástek. Případné chyby se řeší znovu návrhem daného dílu nebo skupiny dílu popřípadě 

menší chyby se mohou řešit i mechanickým zásahem do dílu nebo skupiny dílů. Tento zásah 

nesmí narušovat kompletnost, stabilitu a symetričnost celého modelu. Od 10. 4. 2014 do 20. 

4. 2014 vytvoříme letový plán, který se odvíjí od cílů tohoto experimentu. V letovém plánu 

musí být zohledněna, regulace teploty nad hlavní 

minimální provozní teplotou (-40 °C) a souběh činností pro 

udržení teploty uvnitř modulu co nejvíce nad tímto 

minimem. Touto činností se myslí předletová příprava a 

část programu mikrokontroléru k regulaci teploty. Letový 

plán bude zahrnovat postup letové kontroly a přípravy. 

Dále pracovní postup mikrokontroléru, který bude 

vyhodnocovat a reagovat na vstupy ze senzorů. Otestujeme 

sondu v podmínkách, které mohou nastat při letu. Tyto 

testy prokážou schopnost sondy fungovat při těchto 

podmínkách: Nízký tlak –sonda musí mechanicky fungovat 

při nízkém tlaku a nesmí se změnit propustnost 

jednotlivých součástí. Nízká teplota – funkce všech 

systému musí být stabilní i při nejnižší teplotě -65 °C. Z toho vyplívá hlavní minimální 

provozní teplota, která nesmí být překročena vevnitř modulu. Mechanická odolnost- sonda 

musí vydržet poryvy větru a náraz při dopadu. Nejdůležitější část tohoto testu bude při 

simulování otevření padáku, kdy sonda musí udržet světelnou záklopku zavřenou. Vodě 

odolnost-sonda musí být schopná nepropustit vodu k řídicím systémům v případě pádu do 

vody a musí být schopná udržet se na hladině. 
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