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Tetra Paks Tekniska Förening
Preliminärt program - förslag på kommande aktiviteter
Precise Biometrics Ideon
C-Technologies Ideon
Vomb vattenverk
Dagstidningstryckeri
Print-on-demand tryckeri
Onkologen
Röntgenavdelningen
Kockums
Astra Zeneca
Anoto
Snickeri / Möbelsnickeri
Sjukhuset - driftscentralen, elkraft och VVS
MTA (medicinstekniska avdelningen) vid Lunds universitetsjukhus.
Miniatyr motor mässa
Jan.Jakobsson

Flygmuseum Ängelholm

Ny medlem
Maila, så jag får rätt person i registret. För er som inte kan ta emot tidningen via mail, ange er adress!

Utveckla föreningen!
Du är välkommen med nya förslag på aktiviteter. Du är även välkommen med tidningsurklipp, vitsar,
klur, egna artiklar och ideer. Allt bör handla om teknik. Du är även välkommen i arbetsgruppen.

Klur
Förr-förra uppgiften:
En grupp får är jämnt delbar med 7, men inte 6, 5, 4 3 eller 2. Rätt svar är 301, men Lars Nore´n påpekar
att 301+420n, (multipler av 420) också fungerar.
Förra uppgiften var att klura ut vad skyltarna innebär eller betyder. De är placerade vid övergångställe,
så synskadade kan känna efter

♦I vilken riktning man ska gå (pil)
♦Hur många körfält det är innan refugen (markerat med "bilar" åt vänster)
♦samt hur många körfält det är efter refugen (markerat med "bilar" åt höger)

Det var Jonas Påhlman och Olof Göstasson, som klurat ut rätt svar.

Nu till nästa klur.
Fyll på med dylika meningar!
-Fryser ni? Jag klagar inte, sa Peter kallt.
-Nu ska jag bara försöka ta mig över diket, så är jag nog framme, sa orienteraren hoppfullt.
-Nu hällde jag nog i för mycket Klorin, sa Per blekt.
-Sluta gnäll, sa bödeln stroppigt.
-Jag ritar väl mina månghörningar som jag vill, sa matematikern kantigt.
-Det var nog bara ett UFO som försvann, sa Lisa undflyende.
-Ursäkta, men jag vet mycket väl min plats i ledet, sa beväringen inställsamt.
-Ni ska dra ut säkringen, räkna till tre och sedan kasta handgranaten, exploderade furiren.
-I morgon ska vi ha ett nytt instrument, basunerade dirigenten.
-Nu får ni allt ta för er av den goda maten jag haft så mycket jobb med, bredde hon på.
-Jag tycker också här är fin akustik, ekade Johan.
Han beskrev sitt konstnärliga yrke väldigt målande.
-Ni har kanske hittat ett nytt objekt, sa astronomen observant.
-Här växer faktiskt inte mycket i öknen, sa Otto torrt.
-Har vi dåligt med pengar, kan jag göra min egen kälke, sa pojken medgörligt.
-Men något försvarsvapen får man väl bära, sa pojken spetsigt.
-I dag ids jag inte stiga upp, sa mannen lamt.
-Jag ska genast rätta till kursen, lovade kaptenen.
-Du ska inte hälla vatten i syran, utan tvärsom, fräste kemiläraren.
-Jag är mästare på alla danser, valsade charmören.

Fler roliga meningar till Stefan Jeppsson senast den 10 jan.

Studiebesöket på Sturup den 3 nov
Det var Stefan Siggelin, studiebesöksmottagare, som visade oss runt.
Stefan berättade att det är ungefär 30 på ett skift på flygledningscentralen. Södra Sverige är uppdelad i
sektorer (bilden nedan), som ett eller flera par flygledare har hand om. Beroende på hur många flygplan
som är i sektorn, och hur många flygplan en flygledare kan hålla kontroll på, är det olika antal flygledare.
Det är därför några flygledare som är på plats, i beredskap. Man jobbar upp till en timme, varpå man blir
avlöst.
Den kortaste flygsträckan är en storcirkel, som kan åskådliggöras genom att man spänner ett snöre mellan två punkter på en jordglob. Rutterna från västra Europa till Fjärran Östern borde därför rimligtvis gå
över Ryssland, men gör det inte: dels tar Ryssland ut en större avgift, dels riskerar flygbränslet att frysa
(det fryser vid -60º).
Det finns inga flygledare till flygtrafik över Atlanten: där får piloterna hålla sig till angivna tider vid
vissa platser.
Flyget är de enda som håller kvar vid fot och knop.
Stefan berättade också att det är säkrare att flyga i dimma än i klart väder. Det enda som är osäkert är
start och landning då det är sidvind vid landningsbanan.
Flygledaren ger råd. Piloten kan undvika ett område med dåligt väder och meddela kursändringen till
flygledaren.
Nedanstående bild har mer komplicerade sektorer än vad som visas: det är egentligen tredimensionella
sektorer. Kastrup lånar en bit av Skåne på en viss höjd, medan Sturup lånar en bit av Danmark på en annan
höjd.
Flygledarna övervakar trafiken manuellt. Sturup håller på att utveckla ett datorsystem, som ska hjälpa
till med övervakningen. Vi fick titta på det nya systemet. I stället för den gamla skärmen i grön färg, åter-

gav de nya skärmarna samtliga färger.
Stefan berättade också att militären i Sverige tillåter privat överflygning över vissa områden. Detta
gäller inte andra länder i Europa: därför är det så trångt i luftrummet på vissa platser. Med den nya
övervakningen kan man packa planen lite tätare än vid en manuell kontroll: ett mindre plan skapar
mindre luftvirvlar än ett större, så man kan ha ett efterföljande plan närmare än vad man har i dag.
Tack Stefan Siggelin för ett intressant besök!
Tack också Kaj Holm, som fotograferat. (Man fick bara fotografera i entre´n och i åhörarsalen.)
Stefan Jeppsson
Följande 2 sidor från Christer Westesson

Medborgarskolan välkomnar kvinnor!
Här kommer nu vårens studiecirklar för kvinnor. Senaste anmälningsdag - 25
november. Märk kuvertet med kursnummer.
6001: Lära sig gå
Konsten att passera ett shoppingcenter utan att ¨bara¨ titta in.
Övningar med ledarhund
6002: Tydlighetsövning
Hur förklarar jag vad jag vill ha sagt i stället för att säga vad jag egentligen inte vill
med förhoppningen att han ska gissa sig till vad jag egentligen vill men inte säger?
Träning med talpedagog
6003: Fyspass.
Träning i att lyfta upp och lägga av saker ur handväskan.
Handledare från Ölhävarna, lär dig rätta greppet!
6004: Förståelseträning.
Han menar vad han säger, inte vad han inte säger men som du tolkar det.
Eftersom detta kräver en fullständig omvandling av den kvinnliga hjärnan är detta
den längsta kursen, leds av fyra professorer och en docent.
Per deltagare.
6005: Insiktsövningar.
Du är inte 19 år längre. Din figur ser inte ut som Victoria Beckhams. Dessa kriterier
kommer heller inte att uppfyllas om han ljuger och säger att du ser ut som en ung
Victoria Beckham. Fråga inte så slipper han ljuga. Dessutom vill han inte ha en
skinnbit som mrs Beckham, han vill ha en kvinna som ser ut som en kvinna.
Studiecirkel under ledning av psykolog i spegelsalen.
Frälsningssoldater medverkar i sorgearbetet.
6006: Tidsplanering
Om vi ska gå hemifrån 18.50 för att hinna till festen, hur ska jag då planera för att
vara klar 18.50?
Känd fysiker förklarar tidens gång med studiematerial inlånat från förskolan.

6007: Sakletarkurs
Hur hittar jag alla de nya kläderna och skorna i garderoben istället för alla de gamla
trasorna?
Går Sherlock Holmes' metoder att tillämpa i detta fall?
Overheadbilder förevisande lämpliga ställen att leta.
6008: Rutiner - hur får vi in dessa i medvetandet?
T.ex: Söndagar 20.30-21.15 är det Sportspegeln. Varje söndag. Hela året. Det har
det varit i minst 20 år.
Minnesträning under ledning av Dr Hackenbush.
6009: Skrivkurs
För att vara säker på att han ska komma ihåg bemärkelsedagar; skriv ¨Eva 47 år¨,
¨bröllopsdag¨ o.dyl. på väggalmanackan som hänger på kylskåpsdörren. Du får
dina blommor och presenter och alla är nöjda och glada.
Praktiska övningar med whiteboard.
6010: Logik - vad är det?
Är ¨det bara är så¨ en logisk motivering eller finns det andra, bättre?
Diskussionsgrupp, ledd av Kristina Lugn.
6011: Sexliv efter vigseln - finns det?
Filmvisning.
Filmen baseras på verkliga berättelser där äktenskap inte lett till förlamning
nedanför midjan.
6012: Flexibilitetsreflektion
Kan han någon gång ha rätt?
Eller kan han någon gång inte ha fullständigt fel?
Föredrag med frågestund.

