
• Apie kokius dalykus reikia galvoti bandant pataikyti į judantį taikinį?
• Kaip manote, kokius išteklius ir įrankius naudoja NASA, kad nustatytų tinkamą laiką ir užtikrintų tikslų 

judėjimą erdvėje?
• Kodėl manote, kad testavimas yra toks svarbus?

Karjeros galimybės
Susipažinkite su LEGO® kosmoso komandos inžiniere Averi. Kaip inžinierė, 
ji daugiausia dėmesio skiria problemų sprendimui. Nesvarbu, ar ji kuria 
raketą, galingą, kad astronautai patektų į gilią erdvę, ar kuriant sistemas ir 
instrumentus, naudojamus tirti tokias vietas kaip Mėnulis ir Marsas, tokie 
inžinieriai kaip Averi yra šio darbo pagrindas.

Avery apskaičiuoja erdvėlaivių trajektorijas, nustato misijai reikalingas 
technologijas ir padeda sukurti įrankius bei įrangą, leidžiančią Katei ir Kailui 
atlikti savo darbą kosmose!

Misija:
Patranka

Misijos instruktažas
Ar kada susimąstėte, kaip toks erdvėlaivis kaip „Orion“ juda kosmose? Na, reikia atlikti tikslius matematinius 
skaičiavimus ir tūkstančius žingsnių, kuriuos reikia atlikti, kad erdvėlaivis būtų tinkamos trajektorijos. NASA naudoja 
aukštųjų technologijų orientavimo sistemas, kad subalansuotų ir nukreiptų raketas skrydžio metu, kad erdvėlaivis 
pasiektų paskirties vietą. Prieš ką nors pasiekiant paleidimo platformą, NASA planuoja laiką ir išbando skrydžio 
trajektorijas imituodama kelionę.

Testavimas yra viena iš svarbiausių pasiruošimo kosmoso misijai dalių ir užtikrinimas, kad viskas vyks taip, kaip planuota. 
NASA atlieka išsamius bandymus, kad galėtų pasiruošti visiems dalykams, kurie gali įvykti kosmose, ir užtikrinti, kad visi 
jų įrankiai ir ištekliai veiktų taip, kaip tikėtasi. Jei kažkas neveikia bandant, jie gali atlikti reikiamus pakeitimus, jei tai 
nepaveiks misijos.

Inžinieriaus užrašų sąsiuvinyje užsirašykite vieną klausimą, kaip erdvėlaivis išlieko savo kursą. Taip pat pagalvokite apie 
šiuos klausimus:



Susitikime su kitu NASA inžinieriumi
Andrew Johnsonas yra orientavimo, navigacijos ir valdymo inžinierius. Jis yra tos komandos dalis, kuri sukūrė „Mars 
Rover Lander Vision System“, kuri padėjo NASA „Perseverance Mars Rover“ „pamatyti“ ir išvengti didelių pavojų, kai ji 
ruošėsi nusileisti į Marsą.

NASA inžinieriai, tokie kaip Andrew, kasdien sprendžia sudėtingas problemas. Jie atstovauja įvairius NASA darbus ir yra 
atsakingi už viską, pradedant projektavimu ir kūrimu, baigiant erdvėlaivių aparatinės įrangos bandymu ir priežiūra.

Norėdami gauti daugiau informacijos apie Andrew Johnsoną, žiūrėkite šį įkvepiantį vaizdo įrašą:
Faces of Technology

Jūsų misija
Dabar tavo eilė! Pažiūrėkime, kaip tiksliai galite siekti savo tikslo. Suprojektuokite ir sukurkite laisvai judančią ratinę 
transporto priemonę ar bet kokią įrangą, kurią galite naudoti norėdami nukreipti kamuolį į taikinį. Pagalvokite, kaip 
jums reikės priversti modelį judėti, kad pasiektumėte savo tikslą. Ar reikia judėti greitai ar lėtai? Kaip išlaikyti jį stabilų ir 
tiesų? Kaip įsitikinsite, kad galite nuosekliai pasiekti tikslą?

Susigalvokite ir suplanuokite savo idėjas. Būtinai paaiškinkite, kokią užduotį bandote atlikti naudodami savo įrankį, ir 
sukurkite, išbandykite ir pakartokite savo modelį. Būtinai kelis kartus išbandykite savo modelį ir, jei reikia, atlikite 
pakeitimus, kad įsitikintumėte, jog jis pasiekia tikslą. Nebijokite išbandyti įvairių idėjų. Jei tai neveikia, tai gerai, tiesiog 
išbandykite ką nors naujo.
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https://www.youtube.com/watch?v=MTqEoUJ-Pyk


Inžinieriaus užrašų sąsiuvinyje užrašykite tris svarbiausias problemas, kurias NASA turi apgalvoti, kai juda 
raketa. Taip pat pagalvokite apie šiuos klausimus:

• Kaip galėtumėte perkelti didelį ir sunkų daiktą?
• Į kokius veiksnius reikia atsižvelgti gabenant didelį daiktą? Gal apsvarstykite greitį ar kaip atsargiai apsisukti?

Karjeros galimybės
Susipažinkite su LEGO® kosmoso komandos antžeminių sistemų 
techniku Zachu.
Antžeminių sistemų technikai atstovauja antžeminei įgulai, kuri kuria, 
išbando ir eksploatuoja sistemas ir įrenginius, būtinus raketoms ir 
erdvėlaiviams apdoroti ir paleisti surinkimo, transportavimo ir 
paleidimo metu. Šios įvairios komandos kuria ir prižiūri infrastruktūrą 
įvairioms misijoms palaikyti

Misija:
Kelias į paleidimo aikštelę

Misijos instruktažas
Ar prisimenate, kai turėjote perkelti kažką tikrai didelio ir sunkaus? Tikriausiai tai nebuvo lengva, ir jums reikėjo 
pagalbos. Gal naudojote vežimėlį? Ir greičiausiai jis vis tiek jautėsi gana sunkus! Dabar įsivaizduokite, jei turėtumėte 
perkelti visą raketą. Štai ką NASA turi padaryti, kad pasiruoštų paleisti „Artemis I.

Perkeliant raketą ir mobilųjį paleidimo įrenginį iš transporto priemonės surinkimo pastato (VAB) į paleidimo platformą, 
komanda stengiasi užtikrinti saugų ir sėkmingą transportavimą. Jie labai atsargiai įkelia erdvėlaivį į vikšrinį, kad 
įsitikintų, jog jis tinkamai pakrautas ir subalansuotas ir išlieka subalansuotas ir stabilus visos kelionės metu. Komanda 
sukuria komponentų atleidimą, kad, sugedus komponentui, transportavimas sklandžiai ir sklandžiai vyktų į paleidimo 
planą. Po to, kai tikrintuvas pristato raketą ir paleidimo įrenginį į paleidimo planą, komanda nuskraidina robotą į 
mobiliųjų paslaugų struktūros parką, kad būtų apsaugotas paleidimo metu.

https://www.youtube.com/watch?v=pjGB2zGjJpY
https://www.youtube.com/watch?v=pjGB2zGjJpY


Susitikime su kitu NASA antžeminio įgulos nariu
Jeffas Adamsas yra NASA logistikos, inžinerijos ir transporto komandos vadovas. Jo komanda dirba
užkulisiuose, kad iš NASA raketų gamyklos „Michoud Assembly Facility“ netoli Naujojo Orleano perkeltų
visapusišką pagrindinio etapo bandymų įrangą į NASA Marshallo kosminių skrydžių centro Huntsville mieste,
Alabamos valstijoje, bandymų patalpas.
Komanda praleidžia mėnesius planuodama ir kurdama išsamias transportavimo procedūras, siekdama
užtikrinti, kad bandomieji gaminiai būtų pristatyti be nelaimingų atsitikimų. Jie taip pat kuria nenumatytų
atvejų planus.

Iki šiol jo komanda saugiai gabeno variklio sekciją, tarą ir didžiulį skysto vandenilio baką, naudodama tris
antžeminės įrangos dalis: variklio sekcijos transporterį, daugiafunkcinę transporto sistemą ir NASA baržą
„Pegasus“.

Sužinokite daugiau apie Jeffą Adamsą:
I Am Building SLS

Jūsų misija
Dabar jūsų eilė sukurti transporto priemonę ar įrenginį, kuris palengvintų didelių ir sunkių daiktų perkėlimą. Sukurkite 
kažką, kas galėtų saugiai pakelti ir perkelti didelius objektus, pavyzdžiui, raketą. Būtinai pagalvokite apie tai, kaip 
valdysite savo prietaiso judėjimą ir užtikrinsite, kad transportuojami objektai nebūtų pažeisti.

Ką reikia suprojektuoti, kad išlaikytumėte objekto dydį ir svorį? Kaip neleisti jam judėti ar kristi? Atminkite, kad tai yra 
prototipas ar modelis, todėl norint išjudinti didelį objektą iš tikrųjų nereikia viso masto.

Sumanykite ir eskizuokite savo idėjas savo Inžinieriaus užrašų sąsiuvinyje. Nustatykite objektą, kurį norite perkelti. 
Sukurkite, išbandykite ir atkurkite savo modelį, kad jis būtų geresnis. Nebijokite išbandyti įvairių idėjų. Jei tai neveikia, 
gerai, galite išbandyti kažką naujo, kaip tai daro NASA.
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https://www.nasa.gov/exploration/systems/sls/faces-of-sls-jeff-adams.html



