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Planeten vår er pakket inn i et metallskjold bestående av tusenvis av satellitter som går i bane
rundt Jorden. Hver satellitt har en viktig jobb, som å føre telefonsamtaler på tvers av kloden
og forutsi været. Men én av satellittene er ekstra spesiell. Den internasjonale romstasjonen er
den største menneskeskapte satellitten og det er den eneste satellitten som mennesker kan
bo på!

Den internasjonale romstasjonen har plass til ti mennesker på én gang. For øyeblikket er det
seks personer som lever og arbeider i dette svevende laboratoriet. Én av de seks heldige er
major Tim Peake, den første britiske personen i rommet på 20 år!

I går ble Tim fastspent ombord på Soyuz-romfartøyet og flydd ut i verdensrommet. Etter åtte



nervepirrende timers flyvning kom romfartøyet frem til Den internasjonale romstasjonen. Det
var noen problemer ved ankomst og dokkingen var fryktelig spenningsfylt, men takket være
det talentfulle mannskapet på romstasjonen kom Tim trygt ombord.

Nå begynner det harde arbeidet for Tim. I løpet av de neste seks månedene vil han jobbe med
sitt personlige oppdrag kalt «Principia», oppkalt etter en bok skrevet av den kjente britiske
vitenskapsmannen Isaac Newton som oppdaget gravitasjonskraften.

Som en del av oppdraget sitt vil Tim gjøre dusinvis av eksperimenter på vegne av forskere på
Jorden, som å dyrke blodkar i verdensrommet, studere hvordan hjernen reagerer på
stressende situasjoner, og forsøke å lage nye typer metall.

Tim vil også teste ut teknologi som vil hjelpe oss å utforske solsystemet i fremtiden ved å
kontrollere roboter på Jorden fra banen til Den internasjonale romstasjonen! Teknologien kan
bli brukt til å styre roboter på overflaten til Mars mens astronauter er i bane rundt den røde
planeten!

 Cool Fact

This Space Scoop is based on a Press Release from ESA. 
ESA 

      
This website was produced by funding from the European Community's Horizon 2020
Programme under grant agreement n° 638653

Hvis du tror det er vanskelig å holde deg i form på Jorden, prøv å
holde deg i form uten tyngdekraft! Når du aldri trenger å løfte noe
som helst kan dette være veldig vanskelig. For å holde seg frisk
planlegger Tim Peake å løpe et maraton mens han er ombord på Den
internasjonale romstasjonen (det betyr 42 kilometer!).

http://www.esa.int/Our_Activities/Human_Spaceflight/Principia/ESA_astronaut_Tim_Peake_begins_six-month_stay_on_Space_Station
http://www.esa.int/esaCP/
http://www.esa.int/esaCP/

