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● Minden alkatrésznek bele kell férnie egy fém üdítősdoboz dimenzióiba - 115 mm magasság és
66 mm átmérő - a kommunikációs antenna és az ejtőernyő kivételével. A rakétán belül
biztosítunk ezek elhelyezésére 45 mm szabad helyet függőleges irányban. Az antenna
felszerelhető a CanSat tetejére, vagy aljára, de az oldalára nem;

● Antennák, átalakítók és egyéb elemek nem helyezkedhetnek a CanSat átmérőjén kívül, amíg az
nem hagyta el a rakétát;

● A CanSat súlya legalább 300 gram és legfeljebb 350 gramm lehet. A súlyhatárt nem meghaladó
CanSat-eknek ballasztot kell magukkal vinniük;

● Robbanószerek, detonátorok, és egyéb pirotechnikai eszközök, fokozottan gyúlékony, vagy
veszélyes anyagok használata tiltott. Minden anyagnak biztonságosnak kell lennie a
személyzetre, a felszerelésre, és a környezetre;

● A műhold áramellátását akkumulátor, vagy napelem kell hogy biztosítsa, és akár több órán
keresztül működőképesnek kell lennie;

● Az akkumulátornak könnyen elérhetőnek kell lennie, arra az esetre, ha cserélni, vagy tölteni
kell;

● Az eszközön kell hogy legyen egy fő áramkapcsoló;

● Egy (vagy több) pozícionáló rendszer beépítése erősen ajánlott a landolás utáni begyűjtés
megkönnyítésére;

● A CanSat legyen felszerelve egy visszatérést segítő rendszerrel - pl. ejtőernyő -, ami újra
használható indítás után. Ejtőernyő esetén javasolt feltűnő színeket választani a szövethez, hogy
megkönnyítse a keresést a leérkezés után;

● Az ejtőernyő-csatlakoztatás ki kell hogy bírjon 50 N terhelést;

● A maximális repülési időt szabad ereszkedés mellett 120 másodpercre tervezve javasoljuk;

● A CanSat ereszkedési rátája minimum 5 mm/s és maximum 12 m/s lehet. Az ajánlott
ereszkedési ráta 8 - 11 m/s között van;

● A CanSat-nek ki kell bírnia 20 g gyorsulási erőt;

● A versenyen használt CanSat előállításának a költsége nem lépheti át az 500 Eurót. A földi
állomás, és bármilyen nem repülő eszköz nem számít bele a költségvetésbe. Szponzoráció
esetén minden szponzorált eszközt meg kell jeleníteni a költségvetésben a valós piaci árukkal;

● A kijelölt frekvenciákat minden csapatnak tiszteletben kell tartania. Érdemes úgy kialakítani a
modellt, hogy szükség esetén a rádiófrekvencia gyorsan változtatható legyen;

● A CanSat-nek repülésre készen kell érkeznie az indításra.


