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Tetra Paks Tekniska Förening

Preliminärt program
Max-lab
Perpetuum Mobile
Robotar
Planetariet
Precise Biometrics Ideon
Axis Ideon
C-Technologies Ideon
Tubex
Johanna Museet
Sturup
Lunds brandstation

Nästa utflykt
Blir terminalen, Öresundsbron den 17 okt kl 17.00. Det är Kaj Holm som stått för idén och får därmed 5
poäng, förutsatt att inte för få anmäler sig, så att besöket av den anledningen ställs in. Sista anmälningsdag
är den 23 september.
Stefan Jeppsson. e-maila eller skicka till byggnad ÖPA 101.

Klur
Förra uppgiften var att dela en homogen tetraeder i 6 exakt likadana
delar. Lösning visas här bredvid. Bengt J Olsson lyckades klura ut det
och får därmed ett poäng.
Angående hotellnycklarna så såg jag i Illustrerad Vetenskap att det
skulle vara 55 försök. Jag skrev till dem och protesterade, utan att höra
av dem. Jag resonerade som så:
Ett försök är en utmaning, med ett ej helt lyckat resultat. Jämför
skillnaden mellan inbrottsförsök och inbrott samt startförsök och att
starta bilen. Kallar du det försök att låsa upp din ytterdörr varje dag?
Ingen vågar nog slå vad om ifll du ska kunna lyckas ta dig in eller kanske misslyckas. Detsamma gäller
den sist anlända hotellgästen, som får den sista nyckeln: han kan vara mycket säker på att den passar och
kallar det inte "försök". Den näst sista hyresgästen får således ett försök med de två återstående nycklarna.
Ett korrekt antal maximala försök skulle då bli 9+8+7+6+5+4+3+2+1= 45 st.
Bengt J Olsson, svarar likadant och får därmed ett poäng till. Lars Kristoffersson har också svarat och
resonerar snarlikt (54 försök) och får också ett poäng.
Det betyder att Illustrerad Vetenskap plockar klur från andra publikationer, men detta är inte samma sak
som att kluren är felfria. Jag gör egna klur, men är medveten om att de kan innehålla slamkrypare. Inget
klur är således felfritt förrän man diskuterat det lite och svaren börjar trilla in.
Nästa klur:
Vid en fest träffades 12 personer. Alla skulle hälsa på alla. Hur många handskakningar skedde?
Vid en annan fest träffades 6 äkta par. Hur många handskakningar skedde då?
Kommer du på hur, skickar du lösningen/arna till Stefan Jeppsson, ÖPA 101.
Glöm inte att pris i form av tröjor hägrar!

Tryckning
I nummer 4 fick ni anmäla om ni ville ha tidningen i pappersform i fortsättningen. Den trycks nu bara i
10 ex i stället för 160.
De flesta får tidningen via e-mail. För att jag inte skulle knäcka servrarna, fick jag uppgift om att ta med
max 50 pers i varje mail och ha en PDF-fil på max 1 Mbyte. Det kan därför bli en sida gammal historik
ibland, då denna är inskannad och tar stor plats. Jag tycker man ska ta med gammal historik, så man ser
vad vi gjort tidigare.

Ny medlem
Maila, så jag får rätt person i registret. Vill du ha tidningen i pappersform, ange även detta + anställningsnummer och byggnad.
Du är välkommen med nya förslag på aktiviteter. Du är även välkommen med tidningsurklipp eller egna
artiklar och ideer. Du är även välkommen i arbetsgruppen.

Antalet medlemmar.
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