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13 døgn i verdensrommet
 av svensken Christer Fuglesang
og   det tragikomiske her var nye  windows-pc’er som ikke  startet!

fra 07 i Sverige, 08 i norge.

”Nick har ansvaret for det hele og nå jobber han febrilsk med å sette opp kameraene og videolinkene vi trenger allerede om en time, da han og Roman skal teste om løftearmen fungerer. Jeg har trent på oppkoblingen av datanettverket mange ganger i simulatoren, men Suni har ikke hatt anledning til å trene sammen med oss. Hun inngår egentlig ikke i besetningen, men er passasjer opp til ISS. Jeg gir henne en hurtig leksjon i hvordan vi har tenkt å sette opp apparatene på mellomdekket og på babord vegg inn mot luftslusen under de to store veskene. Deretter tar jeg meg av ferddekket.
Det er bare et par timer til vi skal legge oss. Jeg fyker opp og ned mellom ferddekket og mellomdekket, seiler frem og tilbake, og klarer stort sett å ikke kollidere med de andre, som jobber like febrilsk. Jeg henter frem datamaskiner, omformere, datanettkort og kabler fra ulike skap. Jeg finner det meste raskt, men av og til må jeg lete litt.
Til tross for tidspresset tar jeg meg innimellom tid til å kaste et blikk ut av vinduene og ned mot jorden. Det er bare så fantastisk vakkert. Så storslått! Og det går fort. Snart farer vi over en ørken, senere over hav med hvite skyer over. Men jeg har ikke peiling på hvor vi er, siden jeg ennå ikke har startet datamaskinen med kartprogrammet WorldMap, som hele tiden skal vise oss hva vi fykér over der nede.
Jeg kan tydelig se den krumme horisonten, den tynne atmosfæren og det svarte rommet. På jorden er himmelen blå, fordi sollyset brytes i luften, og det blå lyset spres mest ut. Men i rommet - høyt over all luft - er alt bare svart. På den annen side ser jeg ingen stjerner. Det må skyldes at øynene ikke har tilpasset seg mørket. Det blir spennende å se ut i mørket når jeg legger meg. Jeg synes jeg burde se en mengde stjerner, men dessverre har jeg bare noen sekunder til å kikke ut. Heldigvis har vi mange dager foran oss, så det kan vente. Datanettet må oppkobles før det blir natt, iallfall hoveddelen. Skjønt natt er kanskje ikke det rette ordet. En runde rundt jorden tar vel 90 minutter, og i løpet av den tiden rekker vi altså
både en natt og en dag. Omtrent hvert tredje kvarter har vi en soloppgang eller en solnedgang. Det føles underlig, særlig når man jobber på ferddekket, der det blir som natt og dag med alle de store vinduene. Det føles bokstavelig talt som om tiden farer frem.
«En time til leggetid! » roper Roman.
Det er ikke mulig! Det føles som jeg knapt har kommet ut av romdrakten. Hvordan skal jeg rekke alt? Datamaskinene og printeren er tilkoblet, og nå starter jeg dem én etter én, men to bærbare pc-er nekter å snakke med de andre (et jordisk problem jeg gjerne skulle ha sluppet i rommet. Det viste seg at dette var microsoft/windows-pc’er, og etter det bruker romstasjonen datamaskiner med LINUX!). Av de viktigste oppgavene er å laste ned data så fort som mulig fra vingenes små støtdempere til folkene på bakken. Årsaken til ulykken med Columbia - fire romferder før vår - var at en isolasjonsbit ble slynget bort fra den eksterne tanken og slo hull i forkanten på venstre vinge. Et av de mange tiltakene som ble gjennomført for å forhindre en lignende katastrofe, var å utstyre vingekantene med en mengde små detektorer som registrerer små støt mot vingene. Under oppskytingen lagres disse dataene, og derfor må vi få en av maskinene til å lese dem inn, for deretter å sende dem ned til bakkekontrollen i Houston. Der blir de undersøkt så raskt som mulig, og store deler av natten vil gå med til å få ned alt. Det er ikke akkurat bredbånd fra vingene til den bærbare pc-en og videre til bakkekontrollen.
Nettverket må også fungere for at vi skal motta morgendagens program og kunne skrive det ut. Tidsskjemaet som ble lagt opp for mange måneder siden, er blitt endret hele tiden. Vi har ikke brydd oss om å ta med mer enn ett overordnet skjema. Det foretas nemlig alltid daglige endringer. Bakkekontrollen sender opp det nye dagsprogrammet om morgenen, og sørger for at det blir skrevet ut straks etter at vi har våknet. Helst ikke før, siden skriveren støyer ganske kraftig og vil vekke de fleste. Som regel følger det med en del skriftlige instrukser om ulike aktiviteter, av den typen som ikke….
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