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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 idéer. Allt bör handla om teknik. Du är även välkommen i arbetsgruppen.

Klur
Förra uppgifterna handlade om:

1. Hur många färger har regnbågen?
2. Om det finns en dubbel regnbåge, hur ser färgerna ut på den andra?
3. Kan man se en hel regnbåge (en hel cirkel)?
4. Kan man se en regnbåge mot solen?
Rätta svar är (enligt mig):

1. Det beror på vad man delar upp dem i. Hur många färger är det nedan?

Rätta svar är på delfråga 1 är: 3 primärfärger, 3 sekundärfärger, 7 heliga färger samt ett oändligt
antal färgnyanser.
2. Omvänt mot den första.
3. Ja, om du har ryggen mot solen är regnbågen en kon (från dina ögon) på 72º. Konens
centrumlinje pekar mot solen. Om du är högt över marken, på ett berg eller i ett flygplan,
kan du se en hel regnbåge.

4. På en normal regnbåge bryts ljuset tre gånger inne i varje vattendroppe. På den andra regnbågen bryts ljuset fyra gånger i varje vattendroppe. Är det is i stället för vattendroppar bryts
ljuset annorlunda, så därför kan man se en mycket svag regnbåge mot solen.
Jonas Påhlman svarde:
Regnbågen.....
Har 7 synliga färger. Violett, indigo, blå, grön, gul , orange och rött.
Färgena ser likadana ut på sekundärbrytningen, dock är de omvända och lite svagare på grund av de
bryts annorlunda i vatten droppen jämfört med primärbågen.
Man kan se hela regnbågen som en cirkel, t.ex när man flyger eller står högt på ett berg.
Man kan inte se en regnbåge mot solen.

Christer Westesson svarade:
Traditionellt delar man in den i följande sju. (Jag fick lära mig minnesordet

"ROGGBIV" i grundskolan):
Röd, Orange, Gul, Grön, Blå, Indigo, Violett
Men egentligen är den ett kontinuum av hur många nyanser som helst. Det
skulle inte vara fel att påstå att det finns ett "gulgrönt" band mellan "gul"
och "grön", eller att "indigo" inte är ett eget band utan bara en del av
övergången mellan "blå" och "violett".

Dubbel hur då? Kanske det händer att man ser en reflektion som är upp-och-ner

nå'ng gång?
3) Kan man se en hel regnbåge (en hel cirkel)?
Om man gör det när man är nykter bör man uppsöka en optiker!
4) Kan man se en regnbåge mot solen?
Nej.
Jonas får 2 poäng enligt mitt sätt att räkna medan Christer får 1 poäng.

Nu till nästa klur!
Fysikaliska benämningar
Ljushastigheten. Ju fortare du cyklar, ju mer ström alstrar dynamon och ju mer lyser lyktan.
Bågminut. Den sträcka det du kör motorcykel under en minut.
Starka och svaga krafter. Hur kreativ du är före och efter du tagit en kopp kaffe.
Cosinus. Ett nötkretaurs nära släkting.
Atmosfärers övertryck. Den atmosfär det är i tryckeriet då de lägger på det sista (i regel svarta) övertrycket.
Ett ämnes hårdhet. Hur fort en anhållen bryter ner vid förhör.
Plancks konstant. Jämna tum för virke.
Svartkroppstrålning. Värmeutstrålningen från vad du glömt kvar i ugnen eller då du solbadat för länge.
dB. DeciBell. En klocka som rymmer en deciliter.
Ångström. Den tid det tar för att koka en kopp tevatten, tills ångan strömmar ur pipen på kitteln.
Fyrtaktskmotor. Dirigent. Kan också vara drivmotorn i en fyr, som ser till att blinkningarna sker i takt.

Hitta på nya underfundigheter!
Svar till Stefan Jeppsson senast den 1 aug.
Diplom delas ut till den eller de flitigaste.

Hemsida
Om någon vill göra en hemsida med gamla årgångar + sökregister hör av er!

Prenumeration på gamla årgångar
Dyrgripar från början skannas och distribueras igen. Säg till om du vill vara med på en speciell lista!

Prenumeration på bildspel och videosnuttar
Säg till om du vill vara med på en speciell prenumerations-lista! Det ska vara tema teknik. Skicka in,
om du har något!

Länkar
Lars Travén skickade en länk till mig om Tetra Brass. Jag blev imponerad av att se hur instrumenten
fungerade. Kolla länkarna på deras hemsida!

http://w1.415.telia.com/~u41505947/
Länk från Torben Bohn:
www.darwinawards.com

Länkar från Christer Westesson:
FRÅGA DET DU ALLTID UNDRAT ÖVER

På Mad Scientist Network kan du ställa frågor om vetenskap tills du storknar. 800 forskare från
hela världen har slagit sig samman för att svara på frågor om kemi, fysik, astronomi, teknik, data,
geologi, biologi och medicin.
http://www.madsci.org
Stormen o flodvågen är tydligen långt borta nu, eftersom skämt om ovädret
redan dykt upp på Internet, Se bif. Länk.

Men vi då
Visst, jordbävningar och annat ställer till det för Smålänningar o Thailändare, men vi har väderproblem här också! Så det så.
http://www.sterilecreed.com/weather

Tekniska Föreningen på Tetra Pak®
Protokoll, Grundande styrelsemöte
Syftet med mötet var att etablera en interimsstyrelse och interimsstadgar, som kommer att
fungera till nästa ordinarie årsmöte.
Enligt uppmaning från Stefan Jeppsson träffades alla intresserade i Villan, 2005-04-04
Ad hoc-dagordning.
1 Mötesordförande: Till ordförande valdes Stefan Jeppsson
2 Interimsstyrelse: I styrelsen invaldes:
Stefan Jeppsson, Ordförande
Gabor Eötvös: Kassör
Torben Bohn, sekretär
Christer Westesson, Revisor
Sune Andersson, Suppleant
2 Föreningens syfte är att skapa och främja teknikintresset inom Tetra Pak.
Veksamheten bedrivs genom utflykter, kokurrenser, föreläsningar eller liknande.
3 Beslutsfattande är om två ledamöter i styrelsen varav ena är ordförande kommer överens om
ett beslut.
4 Tidningen hålls även i fortsättningen ihop av Stefan Jeppsson. Stefan tar gärna även i
fotsättningen tacksamt emot bidrag från medlemmarna.
Pensionärer får som hittills tidningen per e-mail, de som inte har sådan får tidningen via
vanlig post. Kostnaden för kopiering och frimärker beviljades.
5 Medlemsavgift sattes till 40kr/år. För anställda medlemmar dras detta på lönen. Pensionärer
kan betala kontant vid förste frammöte. Det kommer även att upprättas en PG-konto.
6 Besök: Stefan Jeppsson håller i aktiviteterna som hittills.
Det skall i framtiden i kallelsen begäras att deltagarna skriver om de har plats i bilen för
smaåkning eller behöver plats i en bil.
7 Public Relations:
- Hemsida: Finns ingen för närvanrande. Om någon anmälar sig frivilligt att skapa och
underhålla en sådan kan det ordnas.
- Monter vid matsalen med tekniska effekter + kontaktinfo?
8 Verksamheten generellt: Om vi blir en ’riktig’, etablerat förening finns de kanske chans att
skaffa ett skåp för föreningens effekter, samt eventuellt ett lokal för möten.
Detta mötesprotokoll kommer att gälla som stadgar för föreningen fram till nästa ordinaie
årsmöte primo 2006.
Formella krav på föreningars stadgar/styrelser kommer att redas ut snarast.

Angående besöket på ledningscentralen i Hedeskoga
Jag blev så fascinerad då vi var där, att jag glömde att anteckna något. Jag har väntat på text från medlemmarna, men någon sådan har inte dykt upp än. Tills vidare får vi nöja oss med bilderna.
Stefan

Nästa sida kommer från
Torben Bohn

Ing.dk

Page 1 of 2

Sony vil have lugt og sanser ind i
computerspil
Elektronikgiganten Sony har taget patent på computerspil og film med smag, lugt og berøring.

Af Niels Berg Olsen | lørdag 09.04.2005 kl. 08:00
Du lister af sted i en mørke gyde, hvor lugten af
fordærvede fødevarer får din mave til at knuge sig
sammen, mens du mærker støvet blæse ind på din kind.

Det er nu ikke virkelighed, men et computerspil eller en
film i fremtiden, hvis det står til Sony.

Selskabet har nemlig udtaget et patent på et
computersystem, der fremkalder sanseindtrykkene smag,
lugt og berøring.
I fremtiden håber Sony at kunne udsende fx. spil, hvor

Hjernen skal narres
Man kan ikke ret nemt sende smags- og lugt-indtryk via
internettet. Men der findes en alternativ løsning, hvis man

brugeren kan smage, lugte og føle det virtuelle miljø rundt
om sig - som når eksempelvis spilfiguren Max Payne er i
aktion. (Foto: Offial Max Payne Website) Klik for større foto

vil give beskueren en oplevelse af f.eks. at kunne både smage og lugte kaffen på websidens reklame.

Man kan sørge for, at webbrugerens hjerne opfatter signalerne, som om der var smag, duft, etc. på skærmen eller
på websiden. Det har firmaet Sony fået patent på.

Sony hævder, at man kan påvirke den menneskelige hjernes nerveceller via ultralydssignaler. Ultralyd har den
fordel, at det kan fokuseres i ganske små områder.

Derfor hævder Sony, at man specifikt kan excitere f.eks. smags- eller lugt-centre i hjernen.

Man kan også håbe på, at teknikken kan lade blinde se og døve høre. Det er lykkedes firmaet at få patent på ideen
uden at kunne henvise til et eneste eksperiment.

Det er ideen som sådan, helt generelt, de har fået patent på.

Den idé hører/ser/føler computerspils – og filmentusiaster måske mere til i de kommende års versioner af Sonys
Playstations og andre spilkonsoller.

Kilde: "Sony patent takes first step to real-life Matrix" i tidsskriftet New Scientist, 9.4.05, p.10.

Links
Patentet US2004/267118, "Scanning method for applying ultrasonic acoustic data to the human neural cortex".

http://ing.dk/article/20050409/IT/104150005
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