
2012-12-10 - Göteborg - Spännande upptäckter med
rymteleskopet Herschel

Publicerad 10 december 2012

Flygtekniska föreningen i Göteborg inbjuder till föredrag

Tid: Måndagen den 10 december kl 16:30.
Plats: RUAG Space, Solhusgatan 11 (Kallebäcks Teknikpark).

Rymdteleskopet Herschel sköts upp 2009 och har alltsedan dess utfört makalösa observationer av rymden. Trots
att astronomerna hade förberett sig i åratal innan uppskjutningen så blev de ändå förbluffade av alla upptäckter
som inte hade kunnat förutsägas. Fokus för Herschel har varit bildandet av stjärnor och galaxer och kopplingen
däremellan. Detta inkluderar fysiken och kemin i det interstellära mediet (gasmoln mellan stjärnorna), astrokemi
och studier av solsystemet. I detta föredrag så kommer Carina Persson att gå igenom några av de allra mest
spännande upptäckterna.

Carina Persson arbetar som forskarassistent på institutionen för rymd- och geovetenskap vid Chalmers.
Hennes avhandling som blev klar 2009 handlade om vatten och andra molekyler som finns i det interstellära
mediet där stjärnor och planeter föds och dör. I avhandlingen användes data från Odinsatelliten, och i den
fortsatta forskningen använder hon numera data från Herschel.

Efter föredraget bjuder RUAG Space på öl och smörgås

Anmälan om deltagande skall göras senast fredagen den 7 december klockan 12:00,
allra helst genom inloggning direkt på hemsidan nedan
eller med e-post till hans-olof.hansson@ruag.com
eller på telefon 031-7948336 till Bengt Isaksson

2012-11-08 - Göteborg – Havsövervakningsverksamheten vid
SSC

Publicerad 08 november 2012

Flygtekniska föreningen i Göteborg inbjuder till föredrag

Tid: Torsdagen den 8 november kl 16:30.

Plats: Saab EDS Solhusgatan 10 (Kallebäcks Teknikpark).

Litet grann i skuggan av rymdverksamheten på SSC (Swedish Space Corporation, fd Rymdbolaget) bedriver man

en verksamhet inom havsövervakning. Affärsområdet Airborne Systems levererar flygburna system för

kustbevakningsuppgifter. Globalt ökar intresset för havsövervakning beroende på stigande fokus på såväl miljö-

och fiskeövervakning som sjösäkerhetsfrågor. Systemen består av ett ledningssystem med ett flertal integrerade

sensorer.

Olov Fästh, som är chef för affärsområdet, berättar om verksamheten och teknikinnehållet i systemen. Han ger

också en utblick om hur verksamhet och teknik inom området kommer att utvecklas i framtiden.

Efter föredraget bjuder Saab EDS på öl och smörgås.

Anmälan om deltagande skalll göras senast onsdagen den 7 november före klockan 12:00,

allra helst genom inloggning direkt på hemsidan nedan

eller med e-post till bengt.gh.isaksson@saabgroup.com

eller på telefon 031-7948336 till Bengt Isaksson



2012-10-02 - Göteborg - Raketmotorer – nödvändiga för dagens
rymdfärder

Publicerad 02 oktober 2012

Flygtekniska föreningen i Göteborg inbjuder till höstens första föredrag

Tid: Tisdagen den 2 oktober kl 16:30.
Plats: RUAG Space, Solhusgatan 11 (Kallebäcks Teknikpark).

Ulf Håll har varit professor i turbomaskiner vid Chalmers, men också arbetat vid Volvo Flygmotor, bl.a. med
framtagning av motorerna till Ariane 5.

Ulf lotsar oss från den historiska bakgrunden med Tsiolkovski och Oberth via von Braun fram till månfärderna.
Han går igenom de fysikaliska begränsningarna, funktionsprinciper hos raketmotorer och tekniska svårigheter.

Efter föredraget bjuder RUAG Space på öl och smörgås

Anmälan om deltagande skall göras senast måndagen den 1 oktober klockan 12:00,
allra helst genom inloggning direkt på hemsidan nedan
eller med e-post till hans-olof.hansson@ruag.com
eller på telefon 031-7948336 till Bengt Isaksson

2012-05-07 - Göteborg - Årsmöte med föredrag

Publicerad 07 maj 2012

Flygtekniska föreningen inbjuder till årmöte samt terminens sista föredrag

Tid: Måndagen den 7 maj kl 16:30
Plats: RUAG Space, Solhusgatan 11 (Kallebäcks Teknikpark)

Sedvanliga årmöteshandlingar.
Dagordning kan läsas här. Övrigt material delas ut i samband med mötet.

Utdelning av stipendium samt kort presentation från pristagarna om sitt belönade examensarbete.

Föredrag start ca. 17:30
Leif Larsson, med bl.a. 25 år på Volvo Flygmotor och 10 år på SAAB Military Aircraft, berättar om JAS-
motorns utveckling och om JAS-systemet. Vi får även en kort orientering om MAF.

Efter föredraget bjuder RUAG Space på öl och smörgås

Anmälan om deltagande skall göras senast fredagen den 4 maj klockan 12:00,
allra helst genom inloggning direkt på hemsidan nedan
eller med e-post till hans-olof.hansson@ruag.com
eller på telefon 031-7948336 till Bengt Isaksson



2012-04-21 - Göteborg - Studiebesök på Svedinos Bil- och
Flygmuseum

Publicerad 21 april 2012

Flygtekniska föreningen inbjuder till en vårutflykt till ett fullständigt unikt museeum i natursköna Ugglarp,
Halland.

Tid: lördagen den 21 april
Plats: Svedinos Bil- och Flygmuseeum - Ugglarp, Halland.

Vi åker från Göteborg, RUAGs parkering, klockan 08:30 med buss. Parkering av privat bil på RUAGs parkering
under dagen är OK. Det ingår busstur, fika och entre på Svedinos samt mat som vi äter på Laxbutiken i närheten
av Ugglarp. Det blir lax, i någon form. Vi är åter till Göteborg framåt eftermiddagen.

Kostnad för detta är 200kr/pers. Avgiften betalas kontant på plats när man stiger ombord på bussen. Gärna jämna
pengar, tack.

Lär mer om Svedinos.

Det är nu 28 deltagare anmälda. Vi har en buss med 50 platser. Det finns alltså plats för några till. ENBART
anmälan till dessa platser per epost direkt till mig. Först till kvarn gäller! Bekräftelse utlovas direkt om du kommer
med eller inte.

OBS!
Aktivieten är enbart öppen för medlemmar. Vill du åka med så måste du vara medlem med betald medlemsavgift.
Det går att anmäla sig som ny medlem och betala medlemsavgift i samband med betalning av aktivitet.

Läs mer...

2012-04-12 - Göteborg - Gripen i Libyen

Publicerad 12 april 2012

Flygtekniska föreningen i Göteborg inbjuder till föredrag

Tid: torsdagen den 12 april kl 16:30.
Plats: SAAB EDS matsal (Solhöjden), Solhusgatan (Kallebäcks Teknikpark).

Divisionschef Michael Lundqvist berättar om flygvapnets Libyeninsats.

Libyen-insatsen var Sveriges första internationella uppdrag med stridsflygplan på över 50 år. Beslutet om att
Sverige skulle delta togs i april 2011, knappt ett dygn senare lyfte de första flygplanen söderut. De landade på
Sigonella-basen i Sicilien som blev slutdestination för svenskarna. En flygbas som levt ett undanskymt liv de
senaste åren. Där landade 130 svenskar tillsammans med förband från ett tiotal andra länder.

Efter föredraget bjuder Saab EDS på öl och smörgås.

Anmälan om deltagande skalll göras senast onsdagen den 11 april före klockan 12:00,
allra helst genom inloggning direkt på hemsidan nedan
eller med e-post till bengt.gh.isaksson@saabgroup.com
eller på telefon 031-7948336 till Bengt Isaksson.



2012-03-12 - Göteborg - RUAG - inte bara rymd

Publicerad 12 mars 2012

Flygtekniska föreningen i Göteborg inbjuder till föredrag

Tid: Måndagen den 12 mars kl 16:30.
Plats: RUAG Space, Solhusgatan 11 (Kallebäcks Teknikpark).

Peter Möller, Chief Technical Officer på RUAGs rymddivision, berättar om RUAG-koncernen och dess
verksamhet.

Efter föredraget bjuder RUAG Space på öl och smörgås

Anmälan om deltagande skall göras senast fredagen den 9 mars klockan 12:00,
allra helst genom inloggning direkt på hemsidan nedan
eller med e-post till hans-olof.hansson@ruag.com
eller på telefon 031-7948336 till Bengt Isaksson


