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Bilder från Värpinge. Man märkte alla sjuka almar som skulle sågas ner med ett rött kryss. Tyvärr

sågades för mycket ner, eftersom man även hade märkt stolpar längs joggingstigen med röda kryss.

Styrelsemedlemmar
Stefan Jeppsson ordförande. Ansvarig utgivare. Håller i medlemsbladet och aktiviteter.
Gabor Eötvös kassör. Håller i medlemsregistret.
Torben Bohn sekreterare.
Christer Westesson revisor.
Sune Andersson suppleand.

Preliminärt program - förslag på kommande aktiviteter
Precise Biometrics Ideon
C-Technologies Ideon
Print-on-demand tryckeri
Onkologen
Röntgenavdelningen
Kockums (vagntillverkning)
Astra Zeneca
Anoto
Snickeri / Möbelsnickeri
Sjukhuset - driftscentralen, elkraft och VVS
MTA (medicinstekniska avdelningen) vid Lunds universitetsjukhus.

Miniatyr motor mässa (Jan.Jakobsson)
Flygmuseum Ängelholm
Teknik på farfars vis (Helsingborg)
Bilmuseet Helsingör
Koeningsegg
Sony Ericsson
Pågens
Örtofta sockerbruk
Löberöd glasbruk (A Sundberg)

Turning Torso
Dieselmotormuseum i Danmark (Torben)

Pryl

En kollega visade mig en pryl, som varken han eller jag vet vad det är. Kan någon hjälpa oss? Den är
av bockad ståltråd, inte rostfri, samt har två gummiklotsar. Längd 10 cm. Det är ingen
insändningsuppgift.

Klur
Förra uppgiften handlade om:

Avståndet är 1. Höjden på triangeln är 0, men det var inte det vi frågade efter.
Christer Westesson hade skapat kluret, så han fick inte svara. Torben Bohn svarade rätt och får
därmed 1a pris diplom. Bo Hellberg svävade ut ett tag, men rättade sig. Han får därmed 2a pris
diplom. Wejheden lämnade också in ett svar, som inte var helt rätt. Han får därmed ett tredje
pris. Mer än 1a-3e priser lämnas inte ut.

Nästa uppgift:
Kan du EU-länderna? Para ihop respektive bokstäver med länder.
Det är urklipp från ord, delar av ord, utan att bokstävernas följd ändrats. Det är kanske inte så
många länder som har ett ord som innehåller “öiä” eller “özö”. Vilket land har ett ”o” man
ångrat sig att skriva, ett “i” med svans, ”n” med korrugerat tak över, ett “c” med en fiskmås över
eller ett “l” med parerstång? Dra linjer mellan ordfragment och land. Ledtrådar: det ska inte vara
så långa linjer, max sisådär 3 cm. Dessutom går inte någon linje över någon bokstav.

Svar senast den 15 okt till Stefan

Protokoll från TTF styrelsemöte 2006-08-16:
Närvarande: Stefan Jeppsson (gick efter halva mötet), Göran Wallen, Sune Andersson,
Anders Sundberg, Torben Bohn
1) Vilka utgifter behöver vi äska pengar till för 2007?
2 medlemsskap i andra föreningar:
Skånska IngenjörsKlubben, 20 medlemsskap = 5000 kr
Astronomiska Föreningen, 9 grundmedlemsskap + ett med blad = 700 kr
Medlemsskapen, även antalet medlemsskap verkar vettiga utifrån frammöte vid
arrangemang, så vi bibehåller dem.
Längre diskussion angående vilka 'dyra' arrangemang bland flera föreslagna man skulle
välja:
Slutresultatet blev att ta
Königsegg, kostar 500kr/pers, vi äskar 7500 kr vilket täcker 15 inträden.

Vi tycker en viss egenbetalning är rimlig, så om var och en lägger till 125kr blir det
möjlighet att få med 5 till. Med tanke på intressevärdet kan vi även riskera att få lotta
ut de platser vi har.
Söderströms Motor, äskar 3000 kr. vilket ger inträde för 20pers.
Vi valde att inte i 2007 ta Hans Uno Bengtsson eftersom han var och talade i SIK i vår.
Utflykt till Experimentariet slopas helt, dit får man åka på eget intitativ.
Utöver betalningsarrangemangen bör vi ha ett par arr per termin utöver SIK's.
Tur till Dieselhouse i Köpenhamn, där de har en enorm dieselmaskin som har kört som
reservelverk som körs i gång första söndagen varje måna2)
Göran ville koordinera utflykt, som annars inte kommer planeras mer än: "Den-och-den
dag kör vi, häng med om du vill till egen kostnad"
Sune sammanställer för ansökan till Ann-Margreth.
2) Hur får vi fler att komma på arrangemangen?
Förslag:
- Mer kött på kallelserna, beskrivning/länkar.
- Listan med förslag bör gås igenom och rensas upp: Varje punkt måste ha mer
beskrivning + evt. länkar så att man ser vad de innebär. Helst också tidsuppskattning inte alla tar lika lång tid att genomföra.
- Efter ovanstående: Lägg ut listan till omröstning: Vilka arrangemang vill
medlemmarna att vi genomför? Ranka förslagen. Punkter utan röster plockas bort!
vid pennan

Torben

Device quickly tests for liquid bombs

Thwarted plot spotlights research at lab in Richland
By TOM PAULSON
P-I REPORTER

Scientists and engineers at the Pacific Northwest National Laboratory in Richland have created a
device that they say could be used to rapidly and accurately identify any suspicious liquids
carried onboard by airplane passengers.
The device, which uses non-invasive ultrasound, can even tell the difference between Coke and
Diet Coke.

Despite the fact that the research was done at a national
lab, the device's existence appears to have come as news to
many officials at the Department of Homeland Security
and the Transportation Security Administration.
Ever since British authorities announced they had thwarted
a terrorist plot to use disguised liquid explosives on
airplanes, spokespeople for the federal agencies repeatedly
have said there is no "operationally viable" or "feasible"
technological way today to rapidly and routinely screen for
liquid explosives at airports.
Aaron Diaz, a physicist at the Richland lab, respectfully
disagrees.

Scientists at a lab in Richland have spent two
years on a device that uses ultrasonic waves
to quickly identify dangerous liquids.

"We're making these measurements in about three to four
seconds, but I think we could get it down to one or two," said Diaz, who led the lab's effort to
develop its patent pending HAZAID, or Hazardous Material Acoustic Inspection Device.
"We've been getting barraged with calls about this for the last week," he said.
Some of those calls have been with Homeland Security officials eager to learn more, Diaz said.
"It's very coincidental that this (terrorist plot) would come just as we were wrapping the project
up," he said.

TSA officials had been aware of an earlier, similar prototype the lab developed years ago, Diaz
said, but there hadn't been any urgent official interest in their new-and-improved liquid
explosive detector until last week.
"The earlier unit was designed for large-volume containers, based on U.S. Customs work at the
borders," Diaz said. "We realized years ago there was going to be a need for looking at very
small containers."

The device uses sound waves to precisely identify liquids. An earlier, larger version of this
acoustic inspection device was created in the early 1990s at the Richland lab for chemical
weapons inspections after the 1991 Gulf War.
The national lab today trains border guards from many countries in the use of this technology as
part of an international treaty prohibiting chemical weapons trafficking.
Diaz, working with his team of PNNL scientists, engineers and software programmers, years
ago set out to modify this technology so it could be used on smaller containers. For use in
airports, he knew the device had to provide rapid and accurate identification of liquids contained
in almost any kind of material.
"We completely redesigned the thing," he said. His team had to modify the electronics, alter the
nature of the sound waves and reprogram the software to increase its sensitivity.
Unlike the older units, Diaz said, the HAZAID measures both the speed of sound waves
traveling through liquid and the attenuation -- how the waves are altered as they travel.
"This really increases our measurement sensitivity," Diaz said.
But one of the complaints transportation officials have had with earlier detection methods is a
lack of specificity -- too many false alarms.
Amy Kudwa, a TSA spokeswoman, said in response to media inquiries last week that it is the
high error rate of many of these new detection technologies that has prevented the agency from
putting them into wide use.
Critics noted, however, that the highly dubious effectiveness of an airport screening technique
known as "behavior observation" didn't prevent TSA from putting it into use at a dozen airports.
The agency now has "behavior detection officers" who look for facial features or mannerisms
some psychologists believe involuntarily reveal people up to no good.
Not everyone is convinced the approach will ever be viable as a tool for airport screening. Some
members of Congress have said they are concerned TSA has emphasized funding personnel
increases while cutting back on technological developments.
A 2004 Government Accountability Office report noted that the agency, in 2003, transferred
more than half of its $110 million research budget to cover personnel costs. That directly
undermined research projects, the GAO reported, that were dedicated to developing new
technologies that could "detect weapons, liquid explosives and flammables in carry-on luggage
or passengers' effects. ..."
Diaz and his team at PNNL, fortunately, were not dependent on TSA funding for development
of HAZAID. They won't reveal yet who the client is for the device, but the lab routinely works
on contract for commercial interests to develop new products. The patent that was filed for
HAZAID is held by the private Battelle Memorial Institute.

Diaz said he believes the new device is nearly ready for prime time, though it might need to go
through more testing to convince officials that it is highly unlikely to produce many false
alarms

Astronomi
Så vardet dags för höstens första astronomi-träff. Både garvade amatörastronomer och
studerande hade samlats. Man startade med en frågetävling, där 17 olika bilder visades. Man
skulle skriva svar på en lapp. Vid elfte frågan gav jag upp, vilket ledde till att jag var för försynt
för att lämna in min lapp. Vinnaren lyckades kamma in elva poäng och blev därmed belönad
med en astronomibok; andraplatstagaren fick åtta poäng. Jag räknade ihop två poäng för min
del.
Sedan visades ett bildspel, där en planet vandrade över solskivan. Man skulle gissa vilken
planet det var. Jag gissade på Merkurius eller Venus, eftersom de ligger närmare solen än
jorden. Men det var fel: det var jorden, som gick över solskivan, sedd från en satellit som var vid
Neptunus. Passagen tog 11 timmar. Nästa jordpassage sker år 2081, sett från Neptunus.
Vi har för närvarande bara åtta planeter i vårt solsystem, sedan vi strök Pluto, som ni har
kunnat läsa i massmedia. Saken är den, att då man upptäckte Uranus och Neptunus, fann man att
en planet utanför deras banor störde deras omloppsbanor. Man fann en Planet, som man kallade
Pluto, med sina dåvarande dåliga teleskop. Walt Disney blev så begeistrad att han kallade en
tecknad hund för Pluto, efter denna uppståndelse. Problemet är att vi i dag kan räkna 53
planeter till vårt soslsystem, om Pluto ska vara rättesnöre. Därför sattes vissa kriterier upp, för
att ett himlaobjekt ska kallas planet: vi har därför för närvarande bara åtta planeter i vårt
solsystem.
Då man började leta efter planeter utanför vårt solsystem, fann man en del driva lösa i rymden,
utan någon sol. De är alltså inte längre planeter enligt den nya definitionen.

Man har hittills upptäckt 204 planeter utanför vårt solsystem; alla går i banor runt någon
stjärna, eventuellt runt en dubbel- eller trippelstjärna.
I skolan fick vi lära, att då ett solsystem höll på att bildas, omges den blivande solen av en
stoftskiva. Stoftskivan klumpar så småningom ihop sig till planeter. Emellertid har man upptäckt
dubbla stoftskivor kring en sol samt planeter med stoftskivor.
Nästa träffar är den 12 okt, 9 nov samt 7 dec. Man bjuder in olika föredragshållare samt ska
hålla två tävlingar till. Den 14 okt ska föreningen åka till Tycho Brahe-utställningen i Malmö.

Röstning
1. Precise Biometrics Ideon
2. C-Technologies Ideon
3. Print-on-demand tryckeri
4. Onkologen; Röntgenavdelningen
5. Kockums (vagntillverkning)
6. Astra Zeneca; Anoto
7. Snickeri / Möbelsnickeri
8. Sjukhuset - driftscentralen, elkraft och VVS
9. MTA Medicintekniska avdelningen vid Lunds universitetssjukhus
10. Miniatyr motor mässa
11. Flygmuseum Ängelholm
12. Teknik på farfars vis (Helsingborg)
13. Bilmuseet Helsingör

14. Koeningsegg
15. Sony Ericsson
16. Pågens
17. Örtofta sockerbruk
18. Löberöd glasbruk
19. Turning Torso
20. Dieselmotormuseum i Danmark

Så här tyckte medlemmarna:

Dvs
Koeningsegg 15 p
Turning Torso 10 p
MTA 4 p
Örtofta 4 p
Miniatyr motor mässa 3 p
Teknik på farfars vis 2 p
Sony Eriksson 2 p
Osv
Därmed får vi bort åtminstone tre nollor, allt enligt styrelseprotokollet.

