
SONDA ESTRATOSFÉRICA 

1. Datos persoais: 

• Integrantes do grupo: Daniel Barata Gago e Héctor Carballude González. 

• Centro educativo:  IES As Lagoas, Ourense. 

2. Resumo do proxecto. Resultados: 

O noso proxecto consiste na elaboración e lanzamento dunha sonda estratosférica,  

dotada de sensores meteorolóxicos e de dúas cámaras fotográficas. 

O día 16 de abril realizamos un lanzamento de proba dende Montealegre (Ourense),  

nun lugar de latitude 42,33N e de lonxitude 7,82W, próximo á urbanización de Monterrei,  

ás 17:30.  

O voo durou tres cuartos de hora e puidemos recuperar a sonda gracias ao GPS. Esta  

caeu nunha árbore, situada nas seguintes coordenadas: latitude 42,26N e lonxitude  

7,81W, nunha parcela do municipio de San Cibrao das Viñas. 

Obtivemos preto de 300 fotografías, nas que se pode observar a cidade de Ourense, a  

urbanización de Monterrei, o colexio Miraflores, o campo de golf de Montealegre, o  

parque empresarial de Pereiro, o club de aeromodelismo de Ourense, o cemiterio de  

Santa Mariña do Monte, a Zamorana, o polígono industrial de San Cibrao das Viñas... 

Na actualidade estamos buscando financiación para realizar o lanzamento definitivo 

       

 



3. Propósito do traballo:  

Os obxectivos son dous: recoller datos da temperatura, da 

presión e da humidade no ascenso da sonda ata os 25 km 

de altitude e fotografar á superficie terrestre dende unha 

perspectiva espacial. Para isto, utilizamos un micro 

ordenador que recollerá datos cada certo tempo mediante 

unha placa anexa con sensores.  

Como estudo complementario, na estrutura da sonda 

viaxaran tardígrados en placas petri en distintas posicións 

(fóra, dentro) e en distintas entornas (con e sen musgo) 

para estudar a súa capacidade de supervivencia. 

 

4. Estudo do estado da arte:  

    Elaboramos os programas que permiten á raspberry pi e ós outros compoñentes 

electrónicos realizar as súas funcións durante o transcurso do voo. Tanto o da cámara 

inferior; como o que permite a raspberry medir a temperatura da súa CPU, e como o 

que executa o comando watch, necesario para o programa para sacar fotografías e para 

o de medir a temperatura; están programados usando a ferramenta de programación 

Bash.  

       O dos sensores, integrados no Sense Hat, en cambio, está programado 

empregando a linguaxe de programación Python. 

 

 

5. Hipótese:  

A hipótese é que se pode realizar unha sonda científica propulsada cun globo de helio 

capaz de recoller datos a unha altitude de 25 km. 



6. Material e Métodos: 

 Para realizar este proxecto empregamos os seguintes materiais: 

Poliestireno extruído, cartuchos de silicona, 

mantas térmicas, unha Raspberry Pi 3 Model 

B+,  dúas IeGeek PC Webcam, un Sense Hat, 

un GPS, un globo de helio, un paracaídas, cable 

para realizar as conexións entre os distintos 

aparatos informáticos, corda para unir a sonda, 

o paracaídas e o globo, e bombonas de helio. 

Para a elaboración da sonda, comezamos 

fabricando a caixa e recubríndoa cos mantas 

térmicas,  uníndoa a un aro, feito mediante 

impresión 3D, con catro cordas; do aro saian 5 

cordas para o  paracaídas, de este último dous 

para o globo. O resultado pódese ver na foto. 

 

7. Conclusións:  

Agora que xa comprobamos o funcionamento dos distintos compoñentes da sonda no 

lanzamento de proba, realizaremos o lanzamento definitivo, corrixindo erros. Do 

segundo voo esperamos obter datos que amosen as variacións de temperatura, presión 

e humidade na troposfera e na estratosfera, así como novas fotografías. 
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