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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 – efter 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

Klur
Förförra uppgiften, som handlade om:
5+5+5=550. Lägg till en etta och få det rätt.
110+1110=19. Lägg till två ettor och få det rätt.
Rätta svar är:

Christer Westesson påpekade att han lämnat flera alternativa svar:
Om man tänker sig att den där "ettan" man ska lägga till är att man ritar ett
extra streck på ett av plustecknen, så kan ju det plustecknet bli siffran 4:
545+5=550 (eller 5+545=550) Jag hittade alltså två lösningar!

Vad det gäller det andra problemet (110+1110=19 om 2 ettor lägges till) så
ligger det ju nära till hands att räkna binärt när man ser alla ettor och
nollor. Kanske är det lite långsökt att också blanda in graykod?
Ett sätt att lösa den är att räkna binärt och tänka att den första "ettan"
är ett minustecken och nästa är en vanlig etta. Så här:
110+1110-1=19
Det funkar eftersom 110 binärt = 6, 1110 binärt = 14, och 1 binärt = 1.
En alternativ lösning till (110+1110=19 om 2 ettor lägges till) är att
siffrorna 110 till vänster är Binärt =6 och siffrorna 1110 är Graykod= 11 och
att siffrorna till höger är gamla vanliga digitala. Om man då lägger till 2
ettor =2 till vänster så blir ju även vänstersidan=19. Så, även till detta
kluret fanns det alltså minst 2 lösningar.

Förra kluret:

Julknep…
På perrongen på Lund C står 1000 tomtar. Vissa
har röda mössor och andra har gröna mössor. Det
vet alla. Ingen vet däremot vilken färg han själv
har på sin mössa och kan inte heller se det på
något sätt, men alla kan se alla andras mössor.
Ingen vet hur många av varje det finns, bara att
båda varianterna förekommer. Ingen kan prata
eller på annat sätt meddela sig med någon annan.
Om man väljer att hoppa på tåget till Tomteboda
blir man halshuggen om man har grön mössa,
men har man röd mössa får man glimrande guld,
gröna skogar och rödhåriga älskarinnor. Det vill
tomtar ha. Tomtarna är smarta. Det går ett tåg
varje timme. Vad händer?
Rätt svar är:
Om tomte Anton bara ser gröna mössor, drar han slutsatsen att han har röd mössa. Han kan
därför ta första tåget.
Om Anton ser att endast Bertil har röd mössa, men Bertil hoppar över första tåget, kan Anton
dra slutsatsen att även han själv har röd mössa. Bertil drar motsvarande slutsats. Både Anton och
Bertil tar därför andra tåget.
O s v.
Jag hade ett liknande klur i en tidigare tidning, men hade missat det. Emellertid var det ingen
som hade svarat på detta klur.

Nu till nästa klur:
OBS! Extra knepig. Den är ju i TTF.
Några månader har 31 dagar. Andra har 30. Vilka har 28 dagar?
Svar senast den 31 30 29 siste feb till Stefan

TTF Styrelsemöte no. 6 2006-12-13

Närvarande: Stefan, Gabor, Christer, Torben (Vid pennan)

⊗1: Medlemskap andra föreningar:
Skånska Ingenjörsklubben: Visst deltagande i arrangemang, vidare medlemskap
måste värderas baserat på deltagande.
Astronomiska Föreningen: Bara Stefan och en till har deltaget i arrangemang. För
lite intresse för tidningarna. Medlemskapet avslutas.

⊗2: Hemsidan:
Stefan och Christer har gjort ett stort jobb med att hitta webbhotell.
Fotoklubben och idrottsföreningen använder en i Veberöd som är väldigt dyr.
Vi valde bland de framlagda 4 st. och rangordnade dem, så Stefan har lite att gå
vidare med.

⊗3: Ekonomi:
Möte med personalavdelningen för att reda ut vår situation har inte hållits.
Christer träff på pensionärernas julmiddag med Göran Harryson och Ludvig
Josefsberg och lyfte frågan om ett teknisk museum och anslagen till TTF i
allmänhet. GH uttalade sitt stöd och lovade att se på det.

Stefan bjöd på styrelsemötet på lussekatter ur egen ficka för inte att belasta
föreningens budget med detta, vi tackar.

TTF Styrelsemöte no. 1 2007-01-18

Närvarande: Stefan, Gabor, Christer, Sune & Torben (vid pennan)

∅1: Hemsida:
Idag behövs c:a 0.35GB, detta växer med c:a 0.35GB per år pga nya och scannade
gamla tidningar.
Stefan har köpt plats hos Datasmeden i Veberöd trots konstiga besked om priset
var med eller utan moms. Domännamnet har överlåtits av Pär Westesson, så vi får
underhålla det till en kostnad av US$ 8/år
Hemsidan är tillgänglig på http://www.ttf-lund.org, det jobbas även på att få
http://ttf-lund.org till att fungera.

∅2: Tidningen:
Utkommer snart, SIK’s program har inhämtats telefoniskt eftersom det dröjer ett
tag tills de har sitt program klart.

∅3: Bokslut 2006:
Behållning vid årsskiftet SEK 4699;Tillkommer i januari SEK 5880;- i medlemsavgifter.
Christer meddelade muntligt sitt godkännande i egenskap av revisor, detta kommer
skriftligen till årsmötet.

Tips om digital TV av Christer Westesson

Har ni gått över till Digital TV?

1) Digital-TV: Alla i Skåne som använder egen antenn för att ta emot TV kommer att behöva gå
över till Digital-TV hösten 2007. Man kan få digital-TV antingen med en set-top-box, eller med
en av de (ännu förvånansvärt få) nya TV-apparaterna med inbyggd digital-TV mottagare, eller
med en Media Center-PC med digital-TV-mottagare. Alla tre sätten ger dig tillgång till alla de
nya kanalerna.

2) Media Center-PC: En Media Center-PC kan lika gärna ha en analog-TV-mottagare som en
digital-TV-mottagare; Media Center-funktionerna blir desamma. (Fast det är knappast lönt att
skaffa analog-TV-mottagare idag eftersom de analoga sändningarna snart stoppas.)

Så här gjorde vi:

Vi har ersatt vår gamla TV, DVD-spelaren, Videospelaren och hela Musikanläggningen med en
Mediacenter-PC.
Hur beskriver man den?
Den består av en ny 32” LCD-tv (tvn´s egen fjärrkontroll används inte),
en dator med CD/DVD läsare/brännare och med yttre antenn* för trådlös mottagare av Internet.
(Vi hade redan trådlöst Internet i huset, kostnad ca 600:-)

*/ Ang. datorns yttre antenn för trådlöst Internet: Acer-datorn vi använder liksom alla andra
moderna datorer har en Ethernet-anslutning för trådbundet nätverk också. Använder man den
får man ett snabbare och mer robust nätverk och slipper den lilla antennen, mot att man måste
dra en nätverkskabel in i vardagsrummet. Vi tyckte inte det var värt besväret.

Ett trådlöst tangentbord.
En speciell fjärrkontroll för hela anläggningen.
I PC´n finns en digital TV-tuner som omvandlar den befintliga tv-antennsignalen till digital
utgång. På den gamla coax kabeln från min befintliga tv-antenn har jag satt en Pinnacle PCTV
USB stick. Den kostar 595:- på datorbutiken.com

I PC´n finns ett speciellt Microsoftprogram, Windows XP Media Center Edition.
Utan att byta antenn fick vi in ca 60-70 digitala kanaler, varav 14 digitala betalningsfria kanaler,
bl.a. 3 danska.
Kanalerna är:
1/ Sveriges Television TV1
2/ Sveriges Television TV2
3/ Sveriges Television Barn och Kunskapskanalen
4/ TV 4
5/ Kanal Lokal, Skåne
6/ TV 6
7/ Aftonbladet

8/ Danmarks Radio TV1
9/ Danmarks Radio TV2
10/ TV2 Danmark (reklamfinansierad)
11/ Axess TV
12/ The Voice TV
13/ Sveriges Television TV2 Väst
14/ Sveriges Television SVT 24

Glömde nästan berätta en av finesserna: Om man har bildskärmen igång då man inte använder
den, så kan den (liksom alla lap-toppar o datorer) visa en pausbild. Jag har valt ett bildspel som
gör att skärmen ser ut som ett levande akvarium. Man kan även ha så det ser ut som en öppen
spis. Har man en energislukande plasmaskärm så sprider t.o.m. "brasan" lite värme.

Tja, en annan beskrivning är väl att det är en dator som tittar på TV åt en så att man slipper
göra det själv?! :-)
Om jag skulle beskriva systemet med mer tekniska ord så skulle jag säga så här:

Det är en Mediacenter-PC. Detta är en vardagsrumsvänlig PC kopplad till en vanlig TV (kan
även kopplas till en videoprojektor). Men TVn används bara som datorskärm och som
högtalare. Antennkabeln går till en TV-mottagarmodul som är kopplad till datorn.

Systemet kan förutom att visa TV även spela in TV samt spela in och spela upp DVD-skivor,
CD-skivor och MP3-musik. Och låta dig lyssna på FM-radio (med FM-mottagarmodul), Internetradiostationer samt visa dina digitala foton eller videoklipp.

Som TV har en mediacenter-PC ett par fördelar: Man kan pausa och spola bakåt och framåt i
TV-program medan de sänds. (Tja, du kan naturligtvis inte spola framåt in i "framtiden".) Det är
också enkelt att ställa in datorn till att spela in program, som sedan lagras som filer på
hårddisken. Mycket enklare än att programmera en video - man bara klickar på programmet i
TV-tablån som datorn automatiskt hämtat från webben. Eftersom datorn har DVD-brännare går
det också bra att bränna ut en DVD med ett inspelat program.

Om man ska uppskatta det här så gäller det framförallt att man omvärderar PC-datorer och inte
betraktar dem som enbart kontorsredskap utan mer som underhållningsmaskiner. Och därmed
accepterar att ha PC i vardagsrummet.

Och om man valt en PC som är lite mindre, snyggare och tystare än en konventionell PC-burk
så kan det väl vara OK, särskilt som den ersätter en hel stapel konventionella

stereokomponenter, videobandspelare, (inspelningsbar) DVD-spelare, CD-spelare, Radio osv.
Vår PC är en Acer Power 1000, extremt tyst och har bara måtten 6x26x20 cm.

Vidare kör mediacenter-PCn ett vardagsrumsvänligare användargränssnitt än den vanliga
Windows-desktopen. Alla TV-, musik- och videofunktioner går att nå utan mus eller tangentbord
via en mediacenter-PC-fjärrkontroll som ser ut och fungerar som andra fjärrkontroller. Och på
skärmen visas enkla menyer i stor text så att det går bra att läsa från normalt soffavstånd.

Vill man så går det även att få fram E-mail och webbsidor som på andra datorer, men då gör
man det via en vanlig Windows-desktop och om det ska bli användbart bör man komplettera
med ett trådlöst tangentbord med inbyggd muskontroll. (kostnad ca 800:-)

Programvaran som gör att detta fungerar är en specialversion av Windows XP som heter
Windows XP Media Center Edition. I kommande Windows Vista kommer Media Centerfunktionerna att ingå i Vista-utgåvorna "Home Premium" och "Ultimate". Det finns också
tredjepartsprogram kan komplettera vanliga Windows XP med mediacenter-funktioner, t ex
programmen Sage TV och Beyond TV.

Hårdvaran är en PC kompletterad med en digital TV-mottagarmodul (TV-tuner) samt fjärrkontroll och om du vill även en FM-mottagarmodul samt trådlöst tangentbord. Det kan vidare
vara bra att ha en dubbel-TV-tuner eller mer än en enkel-TV-tuner så kan man visa ett TVprogram samtidigt som man spelar in ett annat. PCn kan vara vilken någorlunda modern PC
som helst men som sagt vill du nog i vardagsrummet tänka lite på hur den ser ut och hur
mycket den låter.
TV-mottagarmoduler (TV-tuners) finns både som interna kort eller som externa USB-tillbehör
samt både för analoga och digitala TV-sändningar, men marksända analoga TV-sändningar
kommer snart att upphöra i Sverige. (Det kommer dock att finnas analoga TV-sändningar i
kabel-TV-näten även framöver.)

Programmet Windows XP Media Center Edition är mycket enkelt och användarvänligt. Det är
mycket enkelt att Rippa* sina gamla CD-skivor. Programmet känner i 99 fall av 100 igen artist,
sångens namn, utgivningsår, typ av musik (Pop, rock, Opera, Classic m.m.), kompositör m.m.
Man kan sedan söka på alla dessa i ett ”Bibliotek”. Även skivomslaget hittar programmet på
webben och placerar slutligen CD´n i en folder som har originalbilden på utsidan. Skulle
programmet inte hitta bilden, så får man scanna omslaget och manuellt stoppa in bilden.

*/ Att "Rippa CD-skivor" innebär att man läser in dem till MP3-filer på hårddisken så att man
sedan kan spela musiken utan att sätta in CD-skivan, och enkelt välja musik från alla ens CDskivor vars omslagsbilder visas på skärmen. Men vill man spela skivorna på gammaldags vis
så går det bra också.

De flesta mediacenter-PC-datorer i drift idag är "hembyggda" av hobbyister som är vana vid att
installera datortillbehör och datorprogram. Framöver kommer det nog att bli vanligt med
nyckelfärdiga system hos radio- och TV-handlare. Jag har sett en hos Siba på Svågertorp.

Men, butikerna och tillverkarna vill ju hellre sälja en massa lösa prylar till kunden, så det dröjer
nog innan det finns ett stort utbud av färdigbyggda Mediacenter-PC med bildskärm. För att
krångla till det lite för oss som vill bygga ett eget mediacenter så har tillverkarna av PC och av
bildskärmar ofta valt lite olika pixelantal för skärmupplösningen. De skiljer ofta lite. T.ex.
1360x768 resp. 1366x768. Ett sätt att göra för att få perfekt bild är att ”döda” de 3 vänstra och
höger pixelraderna på skärmens sidor genom att välja upplösningen 1360x768. På så sätt får
man perfekt skärpa oavsett om man ser på TV eller läser sina E-mail.

*/ Överkurs om pixlar:
Alla moderna TV-apparater har ingång för anslutning till dator, men långt ifrån alla ger riktigt
skarp bild tillsammans med en dator. En bild från en dator är en mosaik av små enfärgade
fyrkantiga bildelement kallade pixlar.
Antalet pixlar i bredd och höjd kallas för upplösning. Datorer går att ställa in för olika
upplösningar i vissa fasta steg - vanliga värden är t ex 1024x768, 1280x720, 1360x768 och
1600x1200. LCD- och plasmaskärmar visar också en bild som består av pixlar, och varje given
skärm har ett fast antal pixlar. Vill man ha knivskarp bild från datorn ska man ställa in datorns
upplösning till exakt det antal pixlar som skärmen använder. Gör man inte det får man en bild
som är mer eller mindre suddig eftersom att skärmen behöver skala om bilden. Den
suddigheten syns ofta inte i vanliga TV-program, men det syns om man visar liten text från t ex
webbsidor eller E-mail. Alla LCD-skärmar som säljs som datormonitorer har en upplösning som
stämmer exakt med något av de vanliga fasta stegen som datorer går att ställa in på, men
dessvärre så har de flesta av de stora LCD-skärmar som säljs som TV-apparater en upplösning
som inte riktigt stämmer med någon av datorernas upplösningar - nämligen upplösningen
1366x768. Den närmsta upplösning som datorer kan återge är 1360x768. Ställer man in datorn
på 1360x768 pixlar och kopplar den till en skärm med 1366x678 pixlar får man normalt en viss
oskärpa på grund av att de 1360 kolumnerna av pixlar från datorns bild dras ut till att visas över
1366 kolumner av pixlar på TVn. Men, med rätt kombination av TV och dator, och rätt
inställningar, går det att få perfekt skärpa även här mot att man helt enkelt lämnar en tunn kant
svart till vänster och höger, bestående av 3 pixel kolumner på vardera sidan som man avstår
från att använda. Dessa svarta kanter är så tunna att de inte märks om man inte tittar riktigt
noga.
...långrandigt, javisst. Och då har jag inte ens gått in på skillnaden mellan DVI-, HDMI- och
VGA-kablar. Eller på att visa fabrikat, t ex Sony och LG, är extra usla som datorskärmar
eftersom de har skärmar med 1366x768 pixlars upplösning men inte accepterar en datorbild
med 1360x768 pixlars upplösning via sina digitala ingångar (HDMI).
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Brug kameraet som mikroskop

Flextronics er kendt for sit samarbejde med
ledende OEM's inden for design, produktion
og logistik af mobiltelefoner, spille konsoller
og printere.

LED-belysning gør det muligt at optage uanset lysforholdene
Af Henrik Skov
hes@ing.dk

X-LOUPE

MEN ...

Et nyt koncept baseret på et
helt almindeligt Ixus-forbrugerkamera gør det muligt at
tage mikroskopbilleder med
en forstørrelse på op til 150x
stort set hvor som helst. I en
opløsning på 6 MegaPixels.

X-Loupe mikroskopkameraet er udviklet og fremstillet hos
Lumos Technology i Taiwan, der producerer optiske løsninger. Der findes tre linser til kameraet, som giver en forstørrelse på henholdsvis 60x, 100x og 150x. Det giver mikroskopbilleder, der dækker et areal fra 16 mm x 12 mm
ned til 6 mm x 4,5 mm – og spreder det ud over billedchippens seks megapixels.

Nu kan et lille, yderst portabelt mikroskopkamera gøre
det meget nemt at dokumentere skader og fejl på produkter og konstruktioner ude i
marken.
Mikroskopkameraet
kan
bruges til en lang række
anvendelser – lige fra konstruktionsfejl i elektronik og
apparater over hospitalslægers undersøgelser af modermærker og politifolks efterforskninger af forbrydelser og
forfalskninger til bilimportørers undersøgelser af, hvem
der bærer skylden for lakskader.
Hele konceptet går ud på
at tage rapportering og dokumentation fra laboratoriet og
ud i marken, forklarer civilingeniør Knud Erik Thomsen, direktør i NKS Tech Aps.
Det danske opstartsfirma
har sikret sig eneret som distributør af det patenterede
mikroskopkamera X-Loupe i
hele Europa – ligesom firmaet også har udviklet softwaren
til mikroskopkameraet, der
fremstilles af den taiwanesiske optikvirksomhed, Lumos.
»Det behøver ikke at være sådan, at man bare siger:
”Kom ud og kig eller send varen hjem for at få det undersøgt”, når der f.eks. er opstået fejl i apparatet,« fortæller
45-årige Knud Erik Thomsen,
der har startet sit firma op efter en lang karriere i industrien – bl.a. som udviklingsansvarlig hos Vestas.

 Hele løsningen vejer knap 300 gram og dimensionerne

... vidste du at

Flextronics SBS
(Special Business Solutions)

tilbyder sine kunder
fordelene ved globale
indkøbsaftaler

er 95x58x64 inkl. den mindste linse (150x).
 Mikroskopkameraet fungerer i driftstemperaturer på 0
til 40 grader.
I stedet for at sende vareprøver og produkter rundt i
verden for at finde årsager til
fejl, kan man nemlig i stedet
emaile et detailbillede af problemet mellem virksomhedens afdelinger og leverandører.
Selve mikroskopkameraet består af et helt almindeligt
Canon Ixus 60 ultrakompaktkamera. Kameraet har fået
en adapterring monteret omkring linsen, som gør det muligt at montere en ”forsatsenhed” uden på kamerat, der indeholder en mikroskoplinse
og justerbar LED-belysning,
der gør det muligt at lave billeder hvor som helst uanset
lysforholdene og uden at anvende flash.

Lave omkostninger
Fordi hjertet i mikroskopkameraet er et masseproduceret
forbrugerkamera, er det muligt at holde prisen nede i et
overkommeligt leje – hele løsningen inklusive tre linser og
software koster ca. 6.600 kr.
»Der findes så mange andre situationer, hvor man anvender PC’en som platform,
så hvorfor ikke også bruge
forbrugerkameraet som platform for et nyt koncept,« spørger Knud Erik Thomsen.

Desuden kan selve kameraet også bruges selvstændigt
ved at afmontere forsatsen indeholdende mikroskopdelen.
Det mener NKS er et ekstra
salgsargument:
»Mange rejsemontører siger: ”Nej, vi vil ikke have mere udstyr med i vores taske”.
Det hjælper lidt, når de finder ud af, at det kun er forsatsen om linserne, der kommer
oveni rejsebagagen, for de har
jo typisk et kompaktkamera
med alligevel,« påpeger Knud
Erik Thomsen.
Tilmed er der mulighed
for at få lidt ekstra saft ud af
batterierne, når kameraet løber tør for strøm. For så kan
man nemlig bytte de to batterier rundt. Lysdioderne bruger nemlig så lidt energi, at de
sagtens kan fortsætte på det
kasserede batteri fra kameraet – og batteriet fra forsatsen er stadig så godt som helt
frisk.
Kameraet stilles altid på 3x
zoom (maks.) – forstørrelseseffekten reguleres ved at skifte mellem tre forskellige linser, der forstørrer 50x-150x.
Knud Erik Thomsen demonstrerer mikroskopkameraet ved lynhurtigt at snuppe et snapshot på en 100-kroneseddel. Det afslører mikro-

baseret på Flextronics' samlede
globale indkøbsvolumen.

 NICHEPRODUKT. De fire LED-dioder i forsatsen får energi fra et indbygget batteri. Batteriet er magen

til det Canon-batteri, der sidder i selve kameraet – og derfor kan den samme oplader benyttes til begge batterier. [foto: NKS Tech]

skopiske bogstaver på sedlen,
som almindelige mennesker
næppe nogensinde har fået
øje på med det blotte øje.

Software måler afstande
Den danskudviklede software, som NKS står bag, kan
bl.a. benyttes til at fortage opmålinger på det område, der
har ”været under luppen”.
Afstande og areal på mikroskop-billedet, der gemmes
som jpeg-fi l, kan bestemmes
på my-niveau med mange decimaler.
Desuden kan man tilføje
kommentarer i selve billedfilen, før man emailer det videre – ligesom man kan importere målene til et regneark.
Desuden besidder softwaren en særlig funktion, der
går under betegnelsen ”extended focus”. Funktionen kræ-

ver, at man løfter mikroskopkamerat nogle få centimeter
over emnet, samtidig med at
man løbende tager en række
billeder i intervallet.
Softwaren kan derefter
kombinere de forskellige billeder – som har fokus i forskellige områder – til ét samlet,
kombineret billede med stor
dybdeskarphed. Det er f.eks.
særligt anvendeligt, når man
tager mikroskopfotos af elektronikprint, hvor komponenter på printet danner en højdeforskel.
NKS Tech har solgt de første
eksemplarer af mikroskopkameraet, men forretningen er
stadig i sin spæde udvikling.
»Lige her og nu er det nok et
”blue ocean” produkt,« siger
Knud Erik Thomsen og henviser til, at der ikke her og nu er
reelle konkurrenter, men hvor

de hurtigt kan opstå. Han mener endnu, at det er for usikkert at spå om salgstallene,
men han har naturligvis store
forventninger.
»Visionen er, at det her skal
være løftestangen for fremover at skabe produkter af
samme type i et samarbejde
med vores taiwanesiske partner ved at opstøve nicheområder, som ingen store koncerner dækker,« siger Knud Erik
Thomsen. 

Læs mere på nettet:
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Usynlighed er muligt
Af Kent Krøyer
kk@ing.dk

Seks amerikanske ingeniører,
de fleste fra Duke University,
og en englænder har demonstreret, at en kobberring kan
gøres næsten usynlig, så man
kan se tværs igennem den.

 TROLDDOM. Harry Potter, der har en usynlighedskappe til rå-

dighed, får konkurrence fra virkelighedens verden: seks forskere
har skjult en kobberring i en kappe.

Usynlighedsapparatet er ikke
en let kappe, som troldmandslærlingen Harry Potters kappe i de populære ungdomsromaner. I stedet er det en flad
sandwich-struktur, som foreløbig kun skjuler en lille kobberring – foruden usynlighedsapparatet selv – og foreløbig kun ved belysning i et
mindre frekvensbånd af mikrobølger.
Det utrolige resultat fremgår af det seneste nummer af
Science fra 19. oktober.
Forskerholdet var allerede

fremme i offentligheden i maj
måned med deres teori om,
at usynlighed var en praktisk
mulighed. Men hvad de undlod at nævne dengang, var, at
de allerede havde en fungerende model, som tydeligt demonstrerede, at de var på rette vej, skriver Scientific American.
Usynlighedsapparatet, herefter kaldet kappen, består af
en struktur af koncentriske
ringe af et såkaldt metamateriale, som får mikrobølger til
at bøje sig rundt om objektet,
ligesom vand flyder rundt om
en sten.
Metamaterialet er sammensat af metalringe og ledninger,
indstøbt i fiberglas. Og det får
lyset til at opføre sig helt specielt. Den slags materiale kan
få lys til at dreje skarpt eller til
at fokusere. Derfor fi k forskerne den idé, at man måtte kun-

ne konstruere en facon, der
lod lys slippe uhindret forbi.
I hvert fald, hvis man nøjedes
med at bruge én bølgelængde.
Normalt ser vi en genstand,
fordi lyset, der rammer den,
reflekteres tilbage til vores øjne, og fordi genstanden danner skygge, som vi kan opfatte.
Men i kappen virker det sådan, populært fortalt, at lys,
der rammer metamaterialet,
får elektroner i de små metaldele til at vibrere. Disse vibrationer påvirker lysets hastighed. Med en passende opbygning af metalelementer opbygges en gradient, som får lyset til at krumme sig rundt om
kappens indre.
Den aktuelle model er 12
centimeter i diameter og én
centimeter høj. Materialet ligger mellem to plader, så mikrobølgerne tvinges til at pas-

sere gennem ringene i det flade plan.
Inde i midten lå den lille
kobberring, som altså skulle
skjules, og det blev den – næsten. En lille smule reflektion
var dog tilbage.
For at påvise usynligheden udførte forskerne en stribe målinger forskellige steder
på det elektriske felt på alle sider af kappen, og målingerne
svarede pænt til de computersimuleringer, der var udført
inden forsøget.
Både skygge og lysreflektioner var reduceret, og det var
det væsentlige ved forsøget.
Ingen af de deltagende synes, at forsøget havde været
vanskeligt, men det næste logiske skridt – usynlighed ved
synligt lys – vil formentlig være betydeligt sværere. 

 ET GODT ØJE PÅ TRAFIKKEN. Intelligente sensorer kan på egen hånd afgøre, om en trafiksituation er ved at blive farlig. [foto: arkiv]

Robotøjne gør bilen sikker
Af Kent Krøyer
kk@ing.dk

Chipfabrikanten Cypress Semiconductor Corporation producerer nu en sensorchip,
som giver mulighed for ”machine vision” til biler.
Chippen, som bærer det
mundrette navn IM103, er en
CMOS Image Sensor med høj
lysfølsomhed. Desuden sidder
de lysfølsomme pixels meget
tæt, 7.100 pixels per kvadratmillimeter.
Rich Hicks, som er leder af
firmaets Automotive Imaging
Business Unit, siger i en pressemeddelelse:
»I øjeblikket består marke-

det for bil-kameraer for 90 - 95
procents vedkommende af kameraer, der skal hjælpe føreren med at bakke. Men med
rigtig ”machine vision” bliver
det muligt at udvikle mange
flere anvendelser, fordi computerkraft bliver billigere.«

Opdager farlige situationer
Et system, der kun skal vise
billeder på en skærm, så chaufføren opdager eventuelle
forhindringer bag bilen, kræver ikke meget af kamerachippen.
Men med et højtydende vision-system kan et køretøj blive i stand til at afgøre på egen
hånd, om der opstår farlige situationer.

Den nye chip kan bruges til
Adaptive Cruise Control, altså
automatisk tilpasning af bilens
hastighed efter trafikken.
Den kan også give bilen nattesyn, da den er følsom i det infrarøde frekvensområde.
Desuden kan den bruges til
beslutningsstøtte til vognbaneskift og til at holde øje med,
om chaufføren bliver søvnig.
Chippen har foreløbig medført, at Cypress Semiconductor har fået tildelt 2006
Insight Award for Most Innovative Image Sensor.
Prisen uddeles årligt af det
californiske konsulentfirma
Semiconductor Insights, som
specialiserer sig i teknik- og patentanalyse for internationale

chipfabrikanter og deres advokater. 
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Kundebehov for komplekse og forskelligartede forretningsmodeller har fået Flextronics til at
fokusere 15 dedikerede SBS fabrikker på 3 kontinenter imod netop dette forretningsområde. Mere end
7000 ansatte danner basen for det globale SBS
design og produktions infrastruktur, som løbende
servicerer mere end 200 tilfredse kunder tværs
over alle større industrier og niche-markeder. Et
omfang, der tydeligt bekræfter SBS' succes.

Globale SBS fodaftryk
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