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(Cheord)
Söndag den 5:e November 1989. En tung dag.

S

å blir åter dagarna mörkare. Himlen
ser gråare ut för varje dag. Hela
söndagen har det regnat eller duggat, och
det börjar bli svinkallt ute. Jag fick bara 6
timmars sömn i natt igen, och inte lär det
bli fler i kväll. Förkylningen blir knappast
bättre av det...
Två nya ämnen började den här pe
rioden, och jag är redan efter i båda två.
Förra tentaperioden var riktigt tung, så hur
ska då inte _den här bli? Och labbarnas
antal bara växer och växer...
lifrJii�Jmmn är inte klar ännu, ett tjugotal
bilder ska rastreras och limmas in. Datorn
har krånglat större delen av dagen. Ett tag
såg det riktigt illa ut, directoryt för NR789
försvann helt. (Efter att Lennart flyttade
kontot till en annan disk ordnande det sig
dock.) Som grädde på moset måste jag
eventuellt göra om Prippsannonsen helt...

Men int' ska man häng läpp
för de' !

Var på Kina-presqutt i fredags. Super
gott käk av PR, lite utmaning att äta ris
och kyckling i sötsur sås på papptallrik,
med kinespinnar. Jag kände mig dock lite
snedögd dan därpå, tungan var gul, och
hårpiskan stretade hårt i hårbotten...
Därefter squtt. LiThe Blås och 'ZZAJ
agerade förband åt SMusK, men för att
inte genera dem spelade SMusK först...
Lustigt förresten, att det alltid ordnas
squtt i samband med Presqutten i tolvan.
Schysst efterkör, asså!
Är det någon som vet när valet till
kårfullmäktige är? Elektro har fyra platser
och två suppleanter, men bara fyra kandi
dater. Verkligen spännande val...

Ordförande ..........................3
SM ..................................3
SNO breder ut sig ................... 4
StvlE ................................6
Tidigt julbak .........................6
NOllegasque, tjoho!. ................. 8
TdE TdE TdE TdE .................. 12
Mer datalära ........................14
Matematik ..........................14
SMusK (In the army, now) ...........16

Till sist ( och minst) en gammal goding,
återigen aktuell:
In the USA they have George Bush,
Johnny Cash and Bob Hope.
In Sweden we have K-0 Feldt and no
cash and no hope...

Bebop ............................. 18
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Framsida: Godis för flickorna! av Bellman

Sidan två ............................2

Dålig historia:

Tack vare uthålliga medhjälpare, mycket
kaffe, hårt arbete, kaffe, svordomar, mera
kaffe och slit har det blivit ett nummer i
'Jöss
alla fall. Och inte alltför tokigt heller...
(även om ryktas-sidan är en riktig krut
durlc)
Dessutom finns det ju flera fester att se
fram emot, titta bara på PRs sida! När det PS Framsidan är på flickornas begäran.
här numret kommer ut, har väl antagligen DS
Oktoberfest och Höstphästen varit också.

Utgivningsdatum:

Innehåll:

Bababababatman! (öhhh!) ..........19
En dag på zoo? Gnu-C! .............20
Chokladpuddlngsorgle ..............22
Till Österrike vi far ..................24
Sex på KF??? ................... . ... 26
En norsk historia ...................27
Murphy ställer till det ...............28
Kasta inte sten i glashus! ...........30
Ryktenbah ......................... 31
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THS

100 44 STOCKHOLM
Osquars backe 12
08-21 31 18
Philips RE-gruppen
900 ex

Nästa manusstopp: Onsdag den 29 November.
Bilder som skall vara med i aktuellt nummer lämnas In
senast kl. 12:00 dagen före manusstopp, dvs på tisdagen.
Eventuella dlabilder lämnas senast veckan Innan. Negativ
bör lämnas så tidigt som möjligt. Om du har frågor, kontakta
oss!
I llfilisfi_Q@n gjorda uttalanden är endast om så anges att anse
som uttryck ffir Elektrosektionens ståndpunkt. Icke signerade
artiklar tar redaktionen ansvar för.
Baksida: kunde varit roligare ...
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Ordförande orerar...
Hej kära allesammans !
Har ni det bra? Är det inte fan
tastiskt vad tiden går! Vi är nu inne
i period tre och löven faller från tiäden
och höstvindarna blåser hatten av huvudet.
Äsch, ni har säkert viktigare (eller roli
gare) saker för er än att läsa en tre veckor
gammal väderrapport från mig. alltså går
jag snabbt vidare.
Jag har just varit på selctionsråd, det
vill säga möte med alla andra ordf och
kårordf på KTH. Vi har mycket kul att
prata om och en del mindre kul saker att
prata om.
En mindre kul sak att prata om är fi
nansminister Felds nya skatteförslag. Den
uppmärksamme Osqledarläsaren har redan
informerat sig om hur detta kommer att
drabba, inte så mycket teknologen, som
den färdiga ingenjören med studielån att
betala tillbaka. Jag kan inte här återge

Rapport från Konglig Elektrosek
tionens ordinarie Sektionsmöte
den 17e Oktober unå 100010
(1989 bt) kl 17:30 å Gasquen,
Nymble.
Detta möte var tämligen lugnt och tog bara
tre tinunar, trots vissa personers försök att
dra ut på tiden. Kan det bero på att han
inte hann dricka sina Öl?
Piff och Lotta Pehrson E-89 valdes
till rösträknare, och de fick strax bevisa
sina räknekunskaper. Ettans närvaro var
låg, men förhoppningsvis kommer flera till
December SM. Det börjar tunna ut bland
äldre teknologer likaså, ingen E-84 och
bara en E-83 var närvarande. Inta har väl
alla tagit examen'!
Revisionsberättelse och ansvarsfrihet
för SRKB 1987 verk.ar bli en långkörare,
återigen bordlades dessa punkter nämligen.
SRKA 1990 har dock tagit ett djärvt
grepp. De har helt enkelt uppskjutit själva
resans start ett halvår!
Därefter var det dags att utse val
beredning. Förutom ordförande (Christina
Weckman), som alltid sitter med, valdes

förslaget, men v1'). informera er om att det
kommer innebära avsevärda försämringar
för oss med studieskulder. Bland annat
föreslås att skuldräntan höjs(igen! !). SFS
har lämnat remissvar. Låt oss hoppas att
det väger tungt!
På KF har man nu beslutat om en
ny sektion. Den heter sektionen för
ingenjörskolan och är till för de elever som
går den två-åriga ingenjörsutbildningen.
En glädjande nyhet för den hungrige
E-Osquarulda och andra är att matrådet
nu har kommit fram till ett svar i frågan
huruvida det stekta ägget som serveras till
pyttipannan i personalmatsalen skall ingå
i priset eller ej. Det skall ingå.
Har du anmält ditt intresse att bli
funktionär för valberedningen ännu'l Om
inte är det hög tid nu. Varför'! För att det
är kul förståssll!

Christina Hugosson E-86, Elisabeth Jändel
E-87 och Per Gunnarsson E-88. Är ni in
tresserade av att bli funktionär under nästa
(v)år, kontakta dem och/eller fyll i en lapp
och lägg i funktionärsbrevlådan i tolvan.
Om ni undrar hur funktionärer ser ut, läs
artikeln om funkgasquen på annan plats i
tidningen ...
Till budgetberedningen valdes källar
mästare Jan-Ove Mattson E-87 samt Chef
semitteuren undertecknad E-87, att hjälpa
kassör Maria Jönsson E-87. Resultatet
visas vid nästa SM (december) då beslut
ska fattas om nästa års budget.
För nästa år fastställdes sektionsav
giften till 30:-, efter viss debatt. I de
batten om streck i debatten sattes till slut
streck i debatten, och efter ett par sub
rutinåterhopp var vi åter tillbaka i verk
ligheten.

Ubåtar i sikte

Ordförande utsattes för en nyhet: en
kinesisk ubåt. Det var PR som repade
inför det kinesiska presquttet. Huruvida
det var sak� i kinaskålen är osäkert, men
det var åtminstone en sexa sprit...
Eftersom den vita sångboken börjar
ta slut, börjar det bli dags att utse en
sångbokskomitt�. Per Willars E-86 valdes
till ordförande i denna (SBK), och vid
nästa SM (val) ska han presentera förslag
på övriga medlemmar.
Vid diskussionen om SBK lästes pro
tokoll upp från då svarta sångboken gjord-

3

Hej på er, säger
Christina

es. I den sångbokskomitt�n fanns en post
som hette Den lille testaren, vars uppdrag
var att under mötet förtära 13 stark.öl. Vid
slutet av mötet skulle han så testa sånger
med avseende på sångbarhet i onyktert
tillstånd. I nämda protokoll avsade sig
tidigare testare sitt uppdrag av medicinska
skäl, och sekreteraren övertog uppdraget,
vartefter protokollet blev på 30 sidor py
jamaspapper med diverse intelligenta. ko
mentarer typ raj-raj-raj.
Så var det dags för middag, som PR
tillagat (pytt i panna har jag för mig).

OPUSelt

Så var det dags för Musikborgarrådet
(MBR) Thomas Persson E-88 att framföra
sitt opus, mötet till fromma som det så fint
heter. (Kommentar till Ettan: under mötet
förtär MBR fyra returglasförpackade stark.
öl på sektionens bekostnad och i all hast)
Efter en mycket pedagogisk diashow star
tades musiken. Melodi: Jag mår illa Sång:
lika bra som Uggla... Text: tydligen svår
att komma ihåg, det var många la-la-la och
hm-hm-hm inlagda. Av någon anledning
dränktes den i Wilde konversation...
Det informerades om att tolvans stereo
blivit stulen, och att vi borde önska oss en
ny när Elektro fyller 80 år nästa år. (Den
gamla fick Elektro vid 75 års jubil�et.)
Strax därefter avslutades mötet.

Bellman
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Nu Jävlar.......

Nu Jävlar.......

Nu Jävlar.......

Nu Jävlar.......

u ävlar....••
STUDIENÄMNDSMÖTET
2/11
Vi valde Elisabeth Jändel E-87 till ordi
narie representant i linjenämnden. Sedan
valde vi Maria Jönsson E-87 till ordinarie
representant i tjänsteförslagsnämnden och
Olof Runborg E-88 till suppleant i den
samma. Tjänsteförslagsnämnden föreslår
vem som skall ska bli professor resp. lek
tor när en tjänst har utlysts. Beslutet fat
tas sedan av riksdagen. Därefter valdes
Patrik Hellberg E-88 till representant i In
stitutionsstyrelsen för Talöverföring och
Musikakustik. och Stefan Hansson till
representant i Institutionsstyrelsen för

Elkraftcentrum.
En genomgång av vilka krav som kan
ställas på en kurs följde sedan. Under
middagen satt vi och småmyste och in
mundigade en delikat soppa, bröd, ost och
kex. Dessutom laddade vi inför diskussio
nen om lär- och timplanen. Efter mycket
diskuterande lyckades vi enas om hur vi
ville ha det.
Var alla E-89:or och E-88:or? Jag har inte
sett skymten av en enda E-89 på de två
studienämndsmöten som varit, och bara
någon enstaka E-88 har dykt upp. Det
kan väl ändå inte vara så illa att drygt 400
personer struntar i sin utbildning. Vad gör
Ni? Det måste väl finnas någonting mer

Lena privat, ganska kavat!

Så här informellt är det på ESN-möte...
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än öl och tentor här på teknis som kan
intressera. Vet Du att endast hälften (ja
faktiskt bara 50 %) av dem som börjar
här tar examen. Du i ettan, halva Din
nollegrupp kommer alltså att hoppa av, om
inte något speciellt händer. Detta är en av
de frågor vi diskuterar i studienämnden.
Dessutom gör vi vårt bästa för att påverlca
kursansvariga att förbättra sina kurser.
Just nu håller vi på och försöker få någon
ordning på lär- och timplanen för nästa år.
Eventuellt får vi en ny obligatorisk kurs
som heter "Industriella styrsystem". När
du läser detta är beslutet redan fattat. Det
anslås på vår anslagstavla
Vill inte Du vara med och påvedca?
Tycker inte du något? Prata med oss.

eirussiiiiiifi
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KRIS-GRUPP

Linjenämnden har tillsatt en kris-grupp
som skall undersöka varför det går så
uselt för oss. Dessutom ska de tbrsöka
komma med konkreta förslag om vad
som kan göras. Inom kort kommer ett
frågeformulär att skickas ut. Var snäll och
svara på det. För att man skall kunna göra
något åt problem måste· man veta orsaken
till dem. Därför är det oerhört viktigt att
alla svarar.

TENTARESULTAT

Som alltid brukar jag publicera lita tentare
sultat. Resultaten från period två är ej
klara varför det får lov att bli de sista från
i våras.

ÅK 2:

Kurs

Antal tentander

Numme

167 st

Varav godkända

137 st dvs 82 %

De hade ingen t'ärdig statistik, utan jag
fick en bunt där alla tentaresultat stod,
elektriker och fysiker blandat. Vill Du
räkna så prata med mig.

Elmät

Åk 3:

Kom du ocksd och tyck till!

Halvledare 1

102 st

Hej hopp!

84 st dvs 82 %

Lena

Bara (S)watten i glaset?

Tala om vad du
tycker på nästa
studienämndsmöte !
Den
kl

5:e
17:17

I
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december
Tolvan
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Studievägledaren talar...
Schema
Schemaläggingen har som ni märkt lagt
om stil. Lässchema kommer för två
perioder i taget, och tentaschema kommer
för en termin i taget. Detta för att fördela
arbetsbördan för dem jämnare över läsåret.
Dessutom håller de på att effektivisera sig
(Läs: övergå till dator) så att schemat ska
föreligga snabbare.

Skolinformatörer sökes
Centrala studievägledningen söker skolin
formatörer. En sådan åker till någon skola
någonstans i Sverige, berättar om KTH
och får betalt. Skojsigt värre alltså. Tala

med Centrala Stvl (i administrationsbyg
gnaden mitt emot biblioteket) om du är
intresserad.

Kom ihåg; Det finns alltid lösningar på
problem, eller åtminstone ledningar till
dem. Vi lyssnar.

Studenthälsovård

Ny studievägledare

Visste du att det finns medicinsk kun
skap i din omedelbara närhet med korta
väntetider och specialistkunskap om stu
dentkrämpor. Utnyttja dem. De finns på
adress Körsbärsvägen 4b. Ring först och
boka tid. Tel 15 03 40.

Ettan
När ni läser det här torde Mek-tentan vara
rättad. Kanske har du också hunnit bli
uppringd av oss ifall du blev underkänd.

BAKA

Det går även att baka andra svart-vita
filmer. Generellt gäller att filmen skall
gräddas minst 6 timmar i 50-60° C i en
vanlig ugn (i mikrovågsungn funkar bara
mikrofilm). Det här ökar ljuskänslig
heten och minskar reciprocitetsfelet (som
ger konstiga gråskalor vid långa expo
neringstider ). Hur mycket och i vilken
grad vet man aldrig så det är bara att
prova. Emellertid skall man kunna ha
exponeringstider uppåt en 30 till 60 min.
utan att få alltför stora reciprocitetsfel.
Ovanstående recept är utprovat av
en amatörastronom och han uppskattade
filmkänsligheten till 1600 ASA. Vill du
läsa mer så hugg tag i boken "Astrofo
tografering" av Robert Malmström.

Ha det bra önskar

Anders Gunnar Tommy Karin

VILL DU BLI
DOKTOR

Till månadens bak behöver du
lst Kodak Tri-X 400 ASA film
lst Ugn
lst Kamera
D76 framkallare, stopp, fix mm.

Gör så här:
1 Sätt ugnen på 60° C medan du tar fram
filmen och en bakplåt.
2 Grädda filmen i ugnen i 10 timmar.
3 Ladda din kamera med den bakade
rullen och ställ in exponeringsmätaren
på 1600 ASA.
4 Exponera!
5 Framkalla filmen 7.5 min i Kodak 076.
Se på negativen. Det fungerar!

Såsom traditionen bjuder så är man studie
vägledare i två år. Därefter är det dags
att anlita nya krafter. Ny är det tillfälle
för dig, du med outsinlig kraftkälla, att
visa dina framfötter (Vad är en framfot?).
Kolla in annons i nästa nummer. Eller var
smartare än dina polare och 'sök redan nu.

I ATOMFYSIK?
Vid institutionen för atomär- och subatomär
fysik (Fysik I), KTH, bedrivs experimentell
forskning inom atom- och molekylfysik på en
bred front i nära samarbete med andra in
och utländska laboratorier. Exempel på del
områden är:

e

STUDIER AV ATOMERS OCH MOLEKYLERS
DYNAMIK OCH STRUKTUR MED ELEKTRO
NER, LASERLJUS ELLER SYNKROTRON
STRÅLNING.
FUSIONSRELATERAD ATOMFYSIK,

e
e UTVECKLING

AV OPTISKA PRECISIONS
METODER FÖR OVANSTÅENDE OMRÅDEN,

Xn Du intne66enad at� gö�a X-jobb
elle�. dokto�e�a inom de66a 6alt 6å
kontakta 066. Fä� na�va�ande 6inn6
möjligheten att e�hålla en 6inan6ie�ad 6o�6kanutbildning
Peter Erman
ankn 9127

Elisabeth Källne
ankn 7271
Fysik I, Lindstedtsvägen 24, 1 tr

Janne
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En maskintekniker
som håller igång

''Håret står spikrakt bakåt''
"Idag är jag projektledare och teknisk koordinator på Arrow lII projektet. Vi ska bygga om 100 st amerikan
ska förortståg och bl.a byta ut gammal driv- och kontrollutrustning mot vår nya asynkronmotorteknik respek
tive mikrodatorstyrda styrsystem. Kunden är New Jersey Transit och basordern är på ca 600 miljoner, varav
ca 150 miljoner ligger på vårt ansvar i Sverige.
Som projektledare för den svenska delen får jag ta både det tekniska och ekonomiska ansvaret. Jag ska
hålla kontinuerlig kontakt med kunden, hålla igång alla som arbetar i projektet, och se till att det finns tillräck
ligt med resurser så att allt blir färdigt i tid.
I jobbet ingår också att försöka ytterligare förbättra det ekonomiska läget i projektet genom tex kostnadsre
duktioner och kontroll av projektets cash flow. Jag ska också vara vaken for hot och inte minst möjligheter i
projektet.
Som teknisk koordinator är jag även ansvarig för att alla konstruktionsenheter på bästa sätt bidrar till att
det sker en leverans i rätt tid och att vi tekniskt och kvalitetsmässigt lever upp till vad vi .lovat.
Jag är nog ingen detaljmänniska. Jag passar bättre till att få igång folk och se till att saker fungerar. Natur
ligtvis blir det lättare när man vet hur gärna företaget satsar på unga människor som vill något. För dem finns
det alltid uppgifter. Om du är beredd att satsa, så är det full fart framåt. Ibland går det så fort att det känns som
om håret står rakt bakåt."
Thore Sekkenes tog studenten i Södertälje 1982 och examen på maskinlinjenpå KTH sommaren 1986. Examensarbetet
som behandlade provning av robotar skapade kontakten med ABB. Thore blev elevingenjör på ABB sommaren 1986 och
fick jobba både på Robotics och Traction. Teknisk koordinering på Tractions anläggningsavdelning gav mersmak, liksom
utlandstjänstgöringen i Brisbane, Australien. Hösten 87fick han anställning på anläggningsavdelningen på ABB Trac
tion. När Thore kom hem hamnade han direkt i hetluften och blev tekniskt ansvarig vid offerering av höghastighetståg till
Florida. Det var en verklig utmaning underfyra mycket intensiva månader. Efter att även ha jobbat med systemprovning
av snabbtåget X2 (drivutrustningen), och offerering av spårvagnar till både Manchester och Oslo, öppnade sig möjlig
heterna ännu mer. Idag arbetar Thore både som projektledare och teknisk koordi-nator för Arrow /Il, vilket handlar om
ombyggnad av pendeltågsvagnar i USA.
ASEA BROWN BOVERI är världens största företag inom elektroteknik. Företaget har
över 200 000 medarbetare i över 100 länder och 110 miljarder i omsättning. I Sverige
har ABB 35 000 medarbetare inom forskning, tillverkning, marknadsföring och service.
Vi är verksamma i närmare 200 kommuner. Stora produktionsorter är Finspång, Helsing
borg, Ludvika, Stockholm, Västerås och Växjö.

Asea Brown Boveri AB, 721 83 Västerås, 021 -32 50 00

All
ASEA BROWN BOVERI
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I den mörka oktober.kvällen smög sig dim
man råkall över borggården likt osaliga
andeväsen från långt svunna tider. Några
enstaka döda löv singlade ned från svart
blanka trädskelett under en gravlik tyst
nad, som endast bröts av den ödesmättade
klangen från klockorna i klocktornet när
det whydrougha nOlleschlemmet uti nådens
år 100010 gick mot sin undergång.
Å Nymble Salar hade äldre, vise samt
öfvrige församlats för att bevittna nOllans
konvertering till etta, och under ett för
väntansfullt sus rullades den elektriska
mattan ut och nOllan gjorde sitt intåg till
tonerna av kycklingpolkan.
När så samtliga hade anlänt gick ridån
upp för några för sina insatser Osquars
nominerade spexare, som förpassade åhö
rarna till antikens Rom med den enda
sanna och ocensurerade historien om Julius
Caesars liv och leverne, hans fru och hans
älskare.
Därefter följde ännu en resa genom tid
och rum; denna gång med skänderiet som
reseledare genom en salig blandning av
upptäcktsresanden i badkar, tvättäkta in
dianer direkt från Sturebadet, en medicin
man med kunskaper i hallucinogener samt
mycket annat, allt cirlculerande kring en
rykande, blinkande totempåle.
Har de lånat öfvrigs vårkollektion?

En fluga i maten.

Ball etta i startgroparna.
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Say n o more...
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Badpojke (bad boy).
Den beryktade, icke existerande Swatten!

lndi-Anita ser ut att ha gått med i
anti-Batmanrörelsen.

lndiana Jonas;
hård men knappast rättvis.

Plötsligt tystnade skratten, visslingarna
dog ut och allvaret lägrade sig över salen.
Med en högtidlig ceremoni fötpassades
Den Konglig Öfverskaendare till gravens
djup och med honom hela Det Konglig
Skaenderi. I samma ögonblick förintades
nOllan och så kunde hela ettan av ord
föranden hälsas hjärtligt välkommen till
Elektro.
Middagen serverades under diverse
tal och framträdanden: Elektros eminenta
kör Vitt Brus framförde vacker sång, ip
framförde favorit i repris, hurtiga norrmän
bjöd styrelsen på fiskleverolja och balett
gruppen visade framfötterna i en artistisk
dansshow. Bland de allra bästa på scen
var frequensnormalen Micke Bäck med
sin zebragitarr och ren, skön musik.
Så var det till sist dags att släppa loss
ordentligt på denna ettans fest. Nere i
gasquen var det fullt hålligång hela nat
Ettan skakar loss!
ten och många var de, som den mor
gonen bittert önskade att SL hade haft
väckningsservice på pendeltågen.
Fram på morgonen bjöd PR de kvar
Till sist vill vi tacka PR för allt jobb
varande tappra på en mycket uppskattad på och kring nOllegasquen, skänderiet och
frukost, och gasquandet tog ny fart med fadderiet och alla trevliga ettor för en
pytt i panna och nubbekör...
riktigt lyckad avslutning på nOllningen. Ej)
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Ännu en transpirant till Play-girl.
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När nOllan kom till teknis fick den ensam vandra.
Snart märkte den att den inte var som alla andra:
den var liten och satt,
grå och ful;
den hade trist när andra hade kul.
Då tog den mod till sig ocp. steg fram:
"Jag vill vara med om kongligt konverteringsprogram!"
Så satte det igång
nOllan sattes i träning;
kalas och sång blev livets mening.
Öfvningsgasque, en sista chans
att lära nOllan gasqua.
"Bär ned mig till sjön" blev sista dans
med handen ömt om en flaska.
Äntligen dags för nOllegasque och kalas.
Under kvällens lopp
fick han en skymt av sin kropp
i spegelbilden i sitt glas ...
Det var en svan.
Fritt efter HC Andersens saga
Per Gunnarsson
Henrik Thomasson
Fö,faddrarna tackar sig själva.

--? . • Serien gulliga par fortsätter...
What a feeling...

Här är grabbarna som kör med XL.

Det var bättre förr...
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TdE
Gunnar Markesjö hackar vidare...

Visst har vi väl alla förutfattade meningar om vad institutioner gör och inte
gör utgå ende från n ågon kurs vi gått i ettan eller tvåan. Man skulle kunna
tro att TdE, dvs Institutionen för Tillämpad Elektronik, inte gör annat än
pular med transistorer och CMOS kretsar. Sanningen är en helt annan.
flnti�i.�@u fann att flera av de högre å rskursernas kurser ger verklighetsnära
(för att inte säga tillämpade) erfarenheter av civilingenj örens arbete i
industrin. Tentor är inte det enda sättat att kontrollera kunskaper, utan
ett färdigt kretskort och en diskett med program , eller till och med en egen
IC är utmärkta alternativ...

P

rofessor på institutionen är Gösta
Hellgren, men då han är en mycket
upptagen man fick jag prata med Per-Åke
Schubert och Lars Hellberg, eftersom de
håller i flera av kurserna. Lars Hellberg är
studierektor på Elektronikkonstruktionsin
riktningen och välkänd (nOlle)föreläsare.
Förutom Aktiva kretselement och Digi
tala kretsar är han delansvarig för LSI
konstruktion. Vi diskuterade de kurser
som erbjuds (se nedan), och jag fick se
några av de testutrustningar som används
i de högre kurserna.
Per-Åke Schubert är ny föreläsare i
Analoga kretsar from i vår. Han är de
lansvarig för LSI-konstruktion, och till
sammans med Gunnar Wahlsten (som även
har radioteknik) den kommande Analoga
kretsar fk. Vi diskuterade problemen med
Analoga utbildningen...

bara anpassa en kokbokslösning. Ti]J
skillnad från digitala kretsar, där man kan
utnyttja relativt strikta algoritmer för att
gå från ide till krets, måste man ha en viss
känsla för att konstruera analogt.
Bristen blev så stor att till sist kom en
skrivelse från industrin till skolorna som
påpekade problemet. De flesta företagen
idag har blivit tvungna att dela upp sys
temen, så att så liten del som möjligt
är analog. Oftast har man sedan någon
guru, som man kan ta till, när kok
bokslösningarna skenat iväg. Institutionen
försöker komma till rätta med detta prob
lem, bla utvecklas en fortsättningskurs i
Analoga kretsar...
Studierektor Lars Hellberg.

Undervisning

Analoga problemet
l slutet av 70-talet gjordes en stor omläg

gning i kurserna på Elektro. Av tidigare
två inriktningar blev det sex stycken, men
den analoga delen av utbildningen min
skade med ca 25 %. Men det var inte bara
på teknis detta hände, utan även på gym
nasierna. Eftersom det är mycket enklare
att bygga digitalt, fick digital konstruktion
mer tid på schemat. Även internationellt
sett är detta ett stort problem.
Resultatet blev en stor brist på tekniker
som kan konstruera analogt, mer än att

Per-Åke Schubert, föreläsare i Analoga.
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Obligatoriska kurser llir t'-teknologer är
Aktiva kretselement, Digitala samt Analoga
kretsar, som ligger i årskurs 1, 2 resp 3.
Uppläggningen är tämligen likartad, med
föreläsningar, övningar samt (en stadig
bunt) labbar. I Aktiva kretselement finns
inga tentor, istället har man KS-ar till varje
labb. I Analoga kretsar finns en kon
struktionslabb med slåi.ftlig labbrapport,
som ofta upplevs som jobbig, men nyttig.
(Detta är ett allmänt fenomen: allt som är
nyttigt är jobbigt...) Även Fysikerna läser
en liknande kursuppsättning obligatoriskt,
fast något nerbantat och under annan kurs
beteckning.

effiissiiffl
De intressanta kurserna finns i högre
årskurser, och bygger vidare på de obliga
toriska. Huvuddelen av kurserna är dock
avsedd för Elektronikkonstruktionsinrikt
ningen, eller Elk förkortat. Huvudkurser
(obligatoriska inom inriktningen) är dels
en fortsättning på Analoga kretsar ( ännu ej
klar) samt Integrerad elektronik. Frivilliga
kurser är LSI-konstruktion samt Känslig
elektronik.
Analoga kretsar tk handlar mycket
om byggblock där OP-förstärkare ingår,
så därlör studerar man denna ingående.
Dessutom ingår olika icke-linjära kopplin
gar, tex modulatorer och spänningsstyrda
oscillatorer, som är viktiga byggblock inom
bla radiote.kniken. Känslig elektronik byg
ger vidare på Analoga kretsar, men här
studeras brus och dess inverkan på kon
struktioners prestanda.
Integrerad elektronik är en väldigt
allmänt lagd kurs, även sociala och psykol
ogiska konsekvenser av tekniken tas upp,
såväl som ekonomi, datoriserade hjälp
medel och utvecklingstendenser för inte
grerade kretsar. Kursen är en introduktion
till kursen i LSI-konstruktion, där delt
agarna får konstruera en digital CMOS
krets med datolhjälpmedel, och sedan mäta
upp och verifiera sin egen konstruktion när
den blivit tillverkad och kapslad i Norge!
Att en såpass dyr labb kan utföras beror på
att många olika kretsar från flera tekniska
högskolor i Norden läggs på samma kisel
platta. (sk wafer) Det finns planer på att
i framtiden ordna en fortsättningskurs, där
man även gör en analog CMOS konstruk
tion. Pga nedskärningar i budget är det
dock osäkert när denna kan börja.

inte bara Elk...
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Adam Postula, forskare på CAD-gruppen.

CAD till tusen

DTMF-mottagare under konstruktion
och felsökning.

konsult från industrin till förfogande om
man stöter på problem, men som även
avgör om projektet är rimligt stort att
genomföra på given tid.
Trots den arbetsbörda som kursen ger,
är eleverna övervägande positiva till denna
typ av kurs. Det är kul att få göra en
verklig uppgift, där skriftlig rapport och
dokumentation av arbetet ingår. För att
hinna med är labbet öppet dagtid, och
man måste lämna in en halvtidsrapport
för att visa hur långt man har hunnit.
Tidsplaneringen hjälper konsulterna till
med (Antalet kursdeltagare är begränsat.)

Inom Tele-inriktningen kan man läsa Ra
diote.knik, som delvis är en introduktion
Övrig undervisning är (förutom tidi
till den mer teoretiska Radiosystemteknik
gare nämnda Fysik) grundkurser för Data,
(anordnad av TTI'), och detta är kursen
och ELDA-linjen i Kista.
där man lär sig hur radion och TVn är
byggd. Tänk att gå ut Elektro utan att veta
hur en TV fungerar! Skall man behöva Forskning
Det finns två huvudsakliga fors.knings
ljuga för sina barn...
En annan kurs, som på sätt och vis områden som institutionen arbetar inom.
avviker från det övriga utbudet, är Små Dels är det CAD-gruppen, som arbe
datorelektronik. Huvudsakligen arbetar tar med datorstödd elektronikkonstruktion,
man här i grupp med en egen projek och dels en grupp som arbetat med indus
tuppgift, och deltagarna lägger ned mel triell automation.
Två av de industriella projekt man ar
lan 50 och l 00 timmar per man. Med
en smådator typ PC som värddator ska betat med är Elektroniska givare med au
man via ett egenkonstruerat interfacekort tomatisk feldiagnos och Elektronisk iden
styra eller mäta på något vedcligt objekt. tifiering av verktyg; båda med STU-stöd.
Vanliga projekt är tex modem, ljudsam Man har ett projekt på uppdrag av FMV,
plare, inpasseringssystem eller Märklin Försvarets Materielverk: trådlös kraftöver
föring via keramikstav. Dessutom har man
tågs styrning.
Gunnar Markesjö, som leder kursen, ett projekt anslutet till EG:s forskningspro
berättar att utrustningen som eleverna ar gram DRIVE. Det projektet avser alterna
betar med är delvis ihoplånad eller ihoptig tiva nätverk för kommunikation med for
gd. Varje grupp får ca 1000:- för inköp av don. Man erbjuder också flera ex-jobb
komponenter odyl, och man har även en inom ovanstående områden.
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När forskningen startade kring 77-78 så
fanns inga komersiella system, jämfört
med dagens mångfald Även relativt kraft
fulla PC-baserade system görs ju idag.
Vartefter som nya hjälpmedel tagits fram
för industrin, har därför gruppens fors.kn
ingsområde omdefinierats.
Grundid�n är dock fortfarande den
samma: logiksyntes för digital VLSI, både
på kort och i kisel. De huvudsakliga
problemen är desamma: komponenter ska
placeras på ett optimalt sätt (sk placement)
och ledningar ska dras mellan dem (sk
routing). Idag vill man även ha konstruk
tioner som lätt kan testas, sk design for
testability.
Andra, liknande institutioner ute i
världen satsar mycket forskning på att
utveckla system där man i högnivåspråk
direkt kan beskriva en implementation.
CAD-gruppen har dock inriktat sig på
det andra stora problemet, nämligen op
timering av de algoritmer som används,
genom att utnyttja parallell processning. I
stället för att göra om sekvensiella pro
gram har man tagit id�r från biologin.
Man kallar det neuronnet, eller neurala
nätverk försvenskat.
Problemet med parallell programmer
ing är att programmen blir mycket mer
hårdvaruberoende, därför är mycket av ar
betet att definiera hårdvaruklasser. Man
har ett samarbete med IM som ska leda
till en parallell dator.
Det intressanta med dessa processer är
att de uppvisar ett självorganiserande be
teende. Det innebär att efter ett visst an
tal steg kan man skönja den slutliga kom
ponentplaceringen, och detta antal steg är
ej kvadratiskt beroende a�· antalet kompo
nenter, som man kanske hade väntat sig!
För P.WdRSi�@n i bild och text:

Bellman

Datatekn ologer gör det med Macintosh...

emissifi
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Vart tog alla ga1nla
datorexperter vägen
och var ko1n1ner alla
galna fack uttryck ifrån?
-Jo, goddagens, goddagens. Jag skulle
vilja se på en ny bil.
-Tackar, tackar. Är det med till att
redan vara användare?
-Jo, men visst. En Volvo.
-Jaha, då ska vi väl se på något
Volvo-kompatibelt, då. Eller ska det
kanske vara en minibil, för småanvändare?
Eller något för mindre och medelstora
användare, kanske rentav något i 280
GTO/SE-klass? En motorvägsorienterad
fjärdegenerationare?
-Kan man sitta fem fullvuxna i den?
-Jojomensann, den passar för de flesta
applikationer. Både hårdvarumässigt och
vad thruput beträffar. En mycket avancerad
konstruktionsfilosofi för kvalificerade an
vändare. Se bara här, hur man kan vika
ner baksätet och rekonfigurera bilen för
olika driftmiljöer. Och öppnar man bak
luckan så här, får man innifrån access
till ett virtuellt bagagerum, som ger prak
tiskt taget obegränsad kapacitet. Innanför
luckan finns ett bulkstorage-utrymme och
där finns också backuppen för markkon
taktenhetema. Om en av de fyra ordi
narie enheterna går ner, kan man manuellt
switcha in en plog-kompatibel back-up en
het och vara i luften igen på någon minut.
-Finns det inget reservhjul?
-Jo, det var ju det som jag nyss
beskrev.
-Vad är det här för manicker då?
-Ja, just den här bilen är en demomodell med lite extra periferiutrustning. Här
är ett frontendattachment för fyra halo
genlampor och på taket sitter en power
stacker med dubbel densitet 2 � tum
mellan ribborna. Sen finns här ett 12volts powersupply och en extra kontrol
lenhet för optioner. Det bästa av allt
är säkerhetsutrustningen. Det finns två
oberoende säkerhetssystem mot otillbörlig
access, ett i vardera dörren, och dessutom
är systemet dubblerat med en funktions
blockering som hindrar initiering och upp
start om inte rätt kodnyckel sätts in. Funk-

tionsblockeringen hindrar också manuell
kontroll av markkontaksystemet.
-Vad används alla de här knapparna
och spakarna till?
-Det var mycket bra att min herre
frågade om det. Jo, framför den vänstra
stolen har vi operatörskonsolen med sin
multifunktionsenhet. Den här cirkerunda
ratten är kontrollen för markkontaktsys
temet, som arbetar enligt split-cycle-prin
cipen och spaken här till vänster kon
trollerar flip-flop systemet ffir kursindik
ering. Till höger sitter kontrollen 'för du
alsynkrosvepet på vindrutan där. Båda
dessa device är intelligenta subsystem,
som automatiskt kommer ihåg att dom
är exiterade och på egen hand återfinner
initialläget, så snart operationen är ex
ekverad. Knappen i mitten kontrollerar
audiorespons-systemet. Skulle det passa
med en benchmark?
-?
-Jag menar om det skulle passa attt
uttesta funktionerna i realtidsmiljö? Gen
omföra en acceptancetest simultant med
hela familjen?
-Nja, jag vet inte, jag ......Accepter
brukar det bara bli trassel med.
-Men den här bilen kan min herre
verkligen lita på. upptiden är outstand
ing och MTBF ligger långt över 40 min
uter, samtidigt som MTfR är mindre
än en månad inklusive diagnostik och
marginaltester. det är verkligen en bil
som man kan växa med. Och dessutom
ett lågprisalternativ. Baskonfigurationen
kostar bara sextontusen.
-Basfigur? Vadå-går det att bygga ut
den?
-Jojomensan, både med motor, elsy
stem, säten och fönster. Och till markkon
taktsystemet kan man köpa valfria media
Trelleborg, Michelin, Firestone eller vad
man vill. Det är bara att plugga in...
Känns snacket igen?
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SO-TALETS
MATEMATIK
Hej hopp! Här kommer ett litet utdrag
ur en hemlig skrift som förnärvarande
cirkulerar hos svenska matematiklärare.
Den skildrar matematikundervisningens
snabba utveckling.
Den underjordiska skriften säg� komma
från Västtyskland där lärarna (och barnen,
die kinder!) sägs ha samma problem som
i Sverige.
Räkneexemplen ser ut så här:

Ar 1955
0

En bonde säljer en säck potatis för 20
kr. Frarnställningskostnadema är 4/5 av
priset. Hur stor är vinsten?

Ar 1965
0

En bonde säljer en säck potatis för 20 kr.
Frarnställningskostnaderna är 16 kr.
Var snäll och räkna ut vinsten.

Ar 1975
0

En bonde säljer en mängd potatis (A) för
en mängd pengar (B ).
B är mängden av alla delar B för vilka
gäller: B är en krona.
I streck-mängd-form måste Du för mängden
B göra (/////////////////////) tjugo små streck,
ett för varje krona.
Mängden av frarnställningskostnadema (C)
är sexton (////////////////) små streck.
Rita bilden av mängden C som en delmängd
av mängden B och angiv resultatmängden
(D) som ger svaret på frågan:
Vilken storlek har vinstmängden?

Ar 1985
0

En bonde säljer en säck potatis för 20 kr.
Framställningskostnaderna är 4/5 därav,
vilket är 16 kr.
Vinsten uppgår till 1/5, lika med 4 kr.
Stryk under ordet "potatis" och diskutera
med din kamrat.
Svensk reaktion på skriften:
- Jag tycker detta är ett utmärkt bevis på
en riktig utveckling, påpekar experten Pia
Get.
Vid en undersökning fann vi att nästan
alla elever klarade 1985 års uppgift både
att stryka under rätt ord och att klara den
sociala samvaron med sina kamrater. För
särskilt lågpresterande kommer vi i en
kommande version att redan i uppgiften
stryka under ordet "potatis" vilket ger mer
tid åt kamratsamtal.

Thomas Enblom, E88

Koppla av !

'-..____
_

Koppla över till
oss ...

Hör av dig så kan vi diskutera våra framtida
kontakter. Ring personalavdelningen 08-739 5000

Vtr k li9 hets
ko nt�k +
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Man som äter hamburgare.

Jaha, då var det dags igen. Ryckt ur
krigets trygga slwnmer tvingas jag än
en gång av ett pockande manusstoppsda
twn kasta mig ner framför terminalen och
krysta fram dessa hurtfriska fraser, allt i
syfte att fylla ut den yta i tidskriften som
är avsedd för min älskade Orkester och
som utan denna spalt troligen skulle förses
med reklam för Sani-Cola eller Hemmets
Egen Poet, produkter som den lättlurade
teknologen genast skulle springa iväg och
kasta bort sina buckliga studielånsslantar
på, och som nu får finna en marknad på
annat håll, varför jag borde få tackbrev
i hopar från lyckliga E-studerande, vilka
nu ha råd att inhandla studiemateriel och
följaktligen lyckas ta just den svåra ten
tamen som krävdes för att få det att gå
ihop med studielånet till nästa termin, och
dänned kan fortsätta försörja sina famil
jer och slipper lämna barnen till forskn
ing, där de med all sannolikhet skulle
försmäkta och dö, bland dem med stor
sannolikhet en framtida Nationens Hjälte
etc, som av undertecknad på detta sätt
alltså räddats till ett liv fyllt av fantastiska
bragder och chanser att, följande under-

tecknads goda exempel, göra en insats
för världen genom att ställa sig upp och
med malm i rösten utbrista: "JA, JAG
SKA SKRIVA SMUSKSPALTEN! JAG
AXLAR DEN TUNGA BÖRDAN FÖR
MIN ORKESTER OCH MITI FOSTER
LAND!! JAG HAR UNDERVISAT I
ITALIENSKA!!!", men har jag fått ett
enda sådant brev??? Den som kan svaret
på den frågan kan skicka in det till Emis
sionen. Märk kuvertet ''Nej, inte ett enda
sådant brev har han fått, denne hjälte som
genom omänskliga uppoffringar hjälper
oss till ett bättre liv, och skam är väl det!".
Det känns skönt att fä vräka ur sig
lite indignation ibland, men nu när det är
klart kan vi med gott samvete ta en titt på
Skalännusikens aktiviteter:
SMusK ägnar sig just nu som bäst åt
att skola in alla nytillskott som vi värvat
under hösten. De behövs eftersom en del
veteraner så sakta försvinner ur de akti
vas krets. Gröngölingarna har när detta
skrives varit med om den in- & utvärtes
så omtumlande Gröngölingsgasquen och
när ni håller det första exemplaret av detta
nummer i er hand har säkerligen de flesta
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t.o.m. inhandlat den legendariska SMusK
ROCKEN! Hur dessa nya färska Skalärer
låter kan ni erfara bl.a. på TENTAPUB
27/11; håll framför allt ett öra på saxsek
tionen, där är dom flest. Under hösten
sker som vanligt också byte av styrelsen,
under stort hemlighetsmakeri. Folkets
nya ledare presenteras som vanligt på den
vansinnigt festliga och eleganta SKIFTES
GASQUEN, någon gång i december. Vill
man nu vara med om detta och många an
dra evenemang, uppleva kamratanda man
hittills bara läst om i böcker, spela sitt in
strwnent eller vicka på stjärten inför mas
sornas våldsamma jubel, ja då ska man
snarast kontakta någon av oss och anmäla
sitt intresse. Men det säger väl sig självt.

*TÄVLING ! ! ! *
Alla har självfailet införskaffat ett ex.
av SMASK:s 25-års-jubelskiva och spelat
den raspig på resegrammofonen hemma.
Som ni säkert minns heter SMusK:s em
inenta bidrag 'Tm crazy 'bout my FÅR
brothers" och "Brännvinsmarsch". Det
är den sistnämnda ni, för att kunna lösa

effiissiffl
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Extraknäck för baletten?
denna tävling, bör koncentrera er på. "Br
ännvinsmarsch" är ett genialiskt hopkok
på idel kända dryckesvisor, med vår kapell
mästare Per ''Rambo" Åkerlind som Mäst
erkock - men HUR MÅNGA visor finns
inbakade i stycket, och i så fall, V ILKA???
Sådan är alltså frågan, och när ni ty
cker er ha hittat svaret skriver ni ner
detta och lämnar lappen etc i en speciell
BREVLÅDA som kommer att sättas upp

vid SMusK:s anslagstavla i Tolvan. Sista
datum vet jag inte än, men före nästa
manusstopp ska det bli iallafall. PRIS
ERNA kommer att GLÄNSA och vara
OERHÖRT VACKRA och ÄRORIKA,
men vad de blir vet jag inte heller ännu.
ALLTSÅ: VILKA VISOR FINNS
I "BRÄNNVINSMARSCH"??? (Tips:
"Här kommer det elektriker" är INTE
med.)
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Slutligen,
MÅNADENS VÄRSTA:
-Vad heter världens
-?
-Kon-domen!

minsta

kyrka?

Tjaråra!

Ludwig C

efrussitffioo
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Döda Män diggar inte BeBop
av L L Carlson
(VARNING!!! STARKA EFFEKTER! ! !)

(Detta har hänt: P.J. Yttermar råkar bli
miljonte kund i en suspekt porrbutik på
Istedgade i Köpenhamn. Omedelbart blir
han utsedd till att handha butikens "tyska
verksamhet". J0rgen Madsen, butikens
ägare förefaller vilja fira detta tillsammans
med P.J. och de tre kvinnliga "affärs
biträdena"... )

DEL 4.
De andra två kvinnorna hade redan börjat
ta av sig de få kläder de hade kvar, och
den näst fetaste, som bar ett halssmycke
med texten "Jeg heter Liselott - Krame
meg hårt", tryckte på en knapp varvid
belysningen gick över i rosa och dolda
dörrar i väggarna öppnades, avslöjande
hundratals kedjor, lädersuspensoirer och
jättelika roterande attrapper i gummi och
korrugerad plåt. Sofi musik tonade fram;
P.J. Yttermar kände igen ''Venus in Furs"
med Velvet Underground Feta fingrar
började girigt smeka av honom hans jean
sjacka och han såg i ögonvrån hur J0rgen
Madsen, nu endast iklädd svarta PVC
tanga, vällustigt himlade med ögonen och

-

kråmade sig under ett regn av avfall från
den slaskhink som Doris höll upp i luften.
Någon viskade danska obsceniteter i hans
öra medan en av gummimuggarna plac
erades mellan hans läppar, och hans mun
fylldes av den bruna vätskan. Då ringde
telefonen.
"FjijrbreIU1else!" svor J0rgen Madsen, vada
de fram genom avskrädet på golvet och
lyfte på luren. Hans ansiktsuttryck föränd
rades gradvis från irriterat till ödmjukt.
"Ja, sir. Inte alls, sir. Omedelbart, sir."
Herr Madsen lade på luren och vände sig
mot P.J. Yttermar.
"Ändrade planer, Yttennar", förklarade
han kort. "Vi har fått problem. Ert plan
till Tyskland går om trettiofem minuter."
Det var då allting hände. Den låsta
dörren trycktes in med ett knakande ljud
och knycklades därefter ihop som stan
niolpapper under den varelse som gjort
en sådan drastisk entre. Stora delar av
väggen gick samma öde till mötes och por
rartiklar och hjälpmedel flög i kaskader
genom luften. De tre damerna skrek
hysteriskt i falsett medan Madsen stod
som en isstod med ett uttryck av stel-

nad skräck i sitt runda ansikte, och med
PVC-kalsongerna något på sned. Allt
detta hann P.J. uppfatta innan den jättelika
noshörningen var framme vid herr Mad
sen och med förödande precision naglade
fast honom vid väggen bakom disken.
Med det väldiga hornet glänsande av blod
snodde djuret runt och mejade raskt ner de
tre kvinnorna. Det hela var över på ett par
sekunder. Noshörningen såg sig omkring,
liksom eftertänksamt, vände sig därefter
mot P.J. Yttermar, öppnade sin breda mun
och sade, på dov, skorrande amerikanska:
"Sorry bout' the mess, pal. Have a nice
dayt"
Efter detta osannolika yttrande vände
djuret på bakhovama och försvann samma
väg som det kommit. Yttermar såg sig
chockad omkring. Den lilla butiken var en
fullkomlig sörja av blod, glassplitter och
trasiga Love Dolls. Han gick långsamt
fram till J0rgen Madsens sargade kropp. I
sin knutna hand höll dansken en avlång
papperslapp - flygbiljetten till Tysk.land.
P.J. hörde polissirenerna och förstod. Det
fanns bara en sak att göra.
- Fortsättning följer

'

E
lek troS
Vi åke
Skidrea
r till A.
re den
18'Il Och
S 1 99
Det a.. r
komme
roJ ' ar
0
r hem
in dina
1g e att åk
21

-,

o

11 •
a lh
sk '
o
Pao Skidr Idor Pa The ..,ed nys1I.Pade
t
eparat
O�h Val
ioner. ,_� adiun,· vecka
c
4
ielren o
6 till 4 lade skidor. 1
Skl·dre
7d
v
, a..
erfog k
san - e
ostar l å c.-t�knoJoge mna da··r,,.o..r
tt måst
SO ·- is
r
e fotr v
. alJet för har 25 %
arje kr
a..sen
200:-

Reseled
arna

18

-J

ernissiffi

Nr 7-89

� 8 8 8 8 8 8 8 88 8 8 8 8 8 �
� 8 8 8 8 8 8 8 88 8 8 8 8 8 8 �
� �MMM888888888 8 �
� @ Gökboet. � 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 �
8 8 8 8 8 8 8 88
88
�
.1,
�
�
<1iM <1iM <1iM <1iM 8 8 8
8�
_
� � The Shin ing. � 8 8 8 8 8 8 8 8 @
� 8 8 8 8 8 8 8 88 8 8 8 8 8 8 �
� <fM) � � <liM <liM <liM <liM � 8 8
�
@�
� � Häxorna i Eastwi ck. � 8 <@
8
� <f!,) � � � � � � � 8 8 8 8 8 � @
� 8 8 8 8 8 @ M 8M 8 8 8 8 8 8 4
�a� @
� 8 8 8 8 8 Batman. Bdiili�m�er:;;h
IL\ � � � � � dCiliL\ tm\ �
inte t�. ett steg utan �tt bli påmind i:&\ �
'11 't:!:71 't:!:71 't:!:71 't:!:71 � � � � 8 � om Laderlappen, fortat Batman. � \1
� � � � � � � � � � Ai Från att ha varit en si!11pel Läder- liLiJi
fM,

BATMAN
0

.
c:!:71 '1:!:1' � � � � � � � � '11: lapp har han nu bl1v1t
den fruk- �
Batmannen
tade
�
<liM)
�
�
�
� � ��
t} �
Hit the screen Jack, and do come _ (Visst finns de som tycker att �
� Den jättelika reklamkampanj som har före- � �
11:i: back some more-some more-some � är töntig och att den är överreklamerad f gått nypremiären av Batman kan väl bara liLiJi
C'.:! more- some more...
- och att Batman rör sig som en Kendocka betyda en sak: fihnen är så dålig att �
IL\
�
(studera hur lillesyster/bror gör) eller att Ji filmbolaget kostar på reklam i enorma i:&\ �
(
'11 Exempel på filmer som har något gemen- Kim Basinger aldrig får någon osquar :J mängder för att den skall framstå som �
1'i: samt. Mr Jack Nicholson. Hans skåde- :i för sin roll som Bruce Waynes/Batmans liii något man måste se, dvs en kultfilm. En l.iiiiiLiJ

(:::! speleri är beundransvärt. Han är helt � flicka och som till slut invigs i hem- Il: kultfilm är för övrigt den gamla TV-serien, �
IL\ I. enkelt suverän och han gör denna fladder- � ligheten disträa Bruce=ultracoola Batman Ji med Läderlappen och Robin, bland homo- i:&\ ,:a

:J

']I � musrulle till något som inte får förbigås � samtidigt som hon blir bjuden till fruk- sexuella i Californien.
�"
i höstens biomörker. Tanken på någon ostlunchmiddag av journalisten på tidnin- liii
Nåja, man ska inte ha förutfattade
� annan som Jokern känns helt främmande i, gen hon tillfälligt besöker (p.g.a. Batmans Il: meningar, tänkte jag och gick och tit- �
IL\ efter att ha sett Jack agera smileface. Han - huserande i Gotham City) underförstått tade på filmen. Trots mina lågt stäl!da
']I ( har en underbar mimik som förstärks av � att han aldrig har en chans mot stenrike Ji förväntningar fanns det de bland mma � 4
den sminkmask han bär i Jokerrollen. Jok- _ Bruce/Batman (men Kim gör sig bra på vänner som hade lägre. Kommentarer som
ern
var ursprungligen normal men råkade � duken ändå!) och att Micheal Keaton "Den var ju inte så dålig!", "Tyckte inte
�
"-..!.. trilla ner i ett syrabad under ett hand- - (musen) var mycket roligare i Beetlejuice � ni att den var bättre än TV-serien?" kunde
IL\ � gemäng med musen varefter han blev � (inte sett den? STOR skada) eller att Bat- lii höras i mängden.
� 111
'JI något trasig i ansiktet. Utan Jack skulle tis blivit lite för rå i sina mellanhavanOm man jämför Bergmans ''Tystnaden"
'1
nog filmen blivit ganska flat tyvärr, som den med Skummis och tappat sina ädlare 11 med "Batman" når "Tystnaden" oanade
� annars innehåller det mesta en Batfilm � motiv (fast senaste Bond-rullen saknade � höjder. Tur att bolaget har tagit sitt ansvar 't:::!::
skall göra såsom Batgrotta, Batflyggrej, lite Bond-känsla tycker jag, det kanske är och barnförbjudit den, så att inte barnen
IL\
�
:i
111
'
'JI Batmobil (en ny tuffare något mer slim- trend nu) samt att biobiljettpriset är på tok blir lurade på 60kr.
Det som fick mig att stanna kvar hela
,r;;- mad modell, blyfri?) och allsköns Bat- - för högt i allmänhet liksom priset på CD/
� mojänger som hjälper honom mot hans � LP-skivor men det spelar just ingen ron. filmen var Jack Nicholson, lika elak och
komBattanter. Men nu är Jack Nicholson - Jultomten fick aldrig någon guldbjörn och "l jävlig som vanligt, och Kim Bassinger, say �
IL\ ( med varvid allt blir bra och filmen måste � ingen gråter för att han har lösskägg (eller � no more.
��
..J
Betyg: Kryssad Läderlapp eller som
alltså inses (inmundigas, inbillas, insupas, gör nån det'l), det är julafton iallafall.)
en konglig skulle ha sagt: Bra men dåligt
intravenöst, integral). Jag hade olagligt - 0 "
.. b
.
et ygssa"tt n I ng: J o krar
� md omes 1os
Batman, mest dåligt.
roligt i två timmar och Jokersekvenser _
IL\ '1 finns fortfarande kvar på näthinnan. Vad � S�g filmen tills�.m�ans med alla andra
.
Per Wingårdh, E89
" gJorde Peter Tharnmg givetvis.
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..J

:i

:J

:i

I

@

:J

ry
Jul
Dl\
ry
lliiiLiJ�

:J

j

JI

IJ

JI

dl:iJ
Dl\

@

� ��
ry

�88888888888888@
19

emissiM

Nr 7-89

Förr famlade Jag I mör�ret,
Men nu har Jag lärt mig C.

Få fart på det hela

Nu kan alla C-hackare på Elmer/Elin glädjas åt
att en ny och bättre C-kompilator finns att till·
gå. Den nya kompilatorn följer dessutom ANSI-C
standard.
Det finns en organisation i USA som heter Free Software
Foundation (FSF) grundad av Richard Stallman och som syftar
till att producera gratis högkvalitativ programvara till större
datorer. Verksamheten drivs genom frivilliga arbetsinsatser och
bidrag från företag och privatpersoner.
Programmen utvecklas ofta på universitet men eftersom
dessa alltid distribueras i källkodsfonn är det fritt fram för vem
som helst att modifiera, ändra och förbättra • så länge som
man inte tar betalt för den nya produkten och alltid sänder med
den nya källkoden. Vem som helst får kopiera och distribuera
programvara som härstammar från FSF bra man följer dessa
regler, som kallas Copy Left. FSF tar emot felrapporter och
ändringsförslag från alla som sänder in dem och inkluderar
dessa i nästa utgåva av den "officiella" programvaran, om det
verkligen rör sig om förbättringar det vill säga. Tack vare detta
system är det ofta så att de fria programmen från FSF fungerar
bättre än motsvarande köpta.

GNU
Free Software Foundation har ett huvud projekt som kallas
GNU, där bokstavskombinationen har den något rekursiva be
tydelsen "Gnu's Not Unix". Med GNU-projektet vill man
utveckla ett UNIX-kompatibelt operativsystem som skall vara
gratis och inkludera en mängd bra programvara. Operativsys
temet finns inte ännu, men en flera nyttiga program som t.ex:
GNU Emacs, GNU C och en massa andra UNIX-program.
Emacs kanke ni känner till. Det är den editor som Amis härmar
och både Emacs och GNU Emacs finns på Elmer/Elin. Det lär
vara så att den första Emacs-editom som dök upp var skriven
av FSF's grundare R Stallman långt innan UNIX var något att
räkna med. Eftersom även detta program var fritt har andra
personer med åren utvecklat en mängd olika Emacsar, varav
två finns på Elektros datorer.

Vi har inte UNIX
Eftersom GNU-programmen är gratis och ofta bra är de
attraktiva för universitet och högskolor som KTH, men det finns
ett aber. Här på Elmer/Elin har vi tråkigt nog (tycker jag) inte
operativsystemet UNIX utan något som heter VMS i stället.
För att kunna använda GNU-programmen ändå måste delar av
dem ändras (eller "påårtas" som det heter om man är en poppig
hacker) för att passa VMS. Det går olika bra beroende på hur
beroende programmen är av operativsystemet, men med GNU
C verkar det ha fungerat aldeles utmärkt.

Den nyinstallerade GNU C-kompilatom på Elmer/Elin skall var
mer komplett och med fflrre buggar än den gamla VAX C
kompilatom. Dessutom har jag läst i något papper från FSF att
GNU C skulle generera snabbare kod än de flesta kompilatorer,
vilket ju låter aldeles fantastiskt.
För att kunna använda sig av GNU C-kompilatom måste
man först ge ett antal kommanon. Detta görs lättast genom att
lägga in följande rader i sin loginfil:
$ SS'l CONNUID l'OIILIC : <mro .vxs-GCC>QCC . CLD
$ DUID r.RK$LIBIUUtY l'OBLIC: < QllU . vxs-acc> QCCLIB
$ DUID unt$LIBRARY_1 SY8$LIBRARY:VAXCR'H.
Dessa rader kommer inte att påverka kompileringen av Pascal
och andra språk, såvida du inte skapat egne bibliotek som
länkaren skall ta hänsyn till. I så fall vet du säkert själv hur du
skall fixa till det hela.
GNU C använder sig till största delen av de gamla
VAX C-biblioteken (VAXCR'H. och grabbarna), men med egna
kompletteringar och förbättringar som finns i ett eget bibliotek
(QCCLIB).
Det du nu har fått är en kompilator som faktiskt har alla
de filer och rutiner som det skrivs om i C-litteraturen och som
dessutom följer ANSI-C standard. ANSI-C har kommit fram
de senaste åren och skall väl bli (om det inte redan är så)
världsstandard. Så vitt jag kunnat utröna klarar kompilatorn
även "gammal" C, eventuellt med ett eller annat påpekande
som dock inte ger upphov till kompileringsfel.

Kommandot GCC
Raden med SS'I CONIAND i loginfilen innebär att VMS läser
in en kommando definition som skapar kommandot acc och
får det att uppträda på samma sätt som det gamla kompiler
ingskommandot cc. Det här innebär att man kan läsa sig till
hur det hela fungerar genom att skriva nu cc. Det som inte
riktigt stämmer i hjälptexten är biten om hur man länkar sin
objektfil med C-biblioteken. I din loginfil har du just definierat
de bibliotek som man oftast använder, så det är redan klart. Om
man vill ändra på detta bör man veta att QCCLIB alltid skall
ha högst prioritet och därefter väljer man lämpliga VAX C
bibliotek genom att definiera om variablerna Llllt$LIBRARY_1,
unt$LIBRARY_2, etc. Det här gör man inte varje dag och
begriper du inte vad jag skriver om har du antagligen ingen
användning för det heller.

Kompilera, länka & kör
Efter att ha kört loginfilen med de nya kommandona i och du
har skrivit ett C-program i filen '1'.JOBO. c är det bara att skriva:
QCC '1'.JORO
LIHlt '1'.JOHO
RON T.JOHO
Svårare än så är det inte.

Janne
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Län ken ti l l framtiden

För dig
som civi lingenjör inom
rad io och telekommunikation

ah) Televerket

�, Radio

Ring
Nils Tullbrink, 08-707 4945
eller
Lars-Åke Nöjd, 08-707 4714
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Funktionärsgasquen
Funkgasquen är trötta funktionärers årliga
lön för sitt annars ideella arbete på sektionen. Arets tema var Haloween och visst
blev det en riktig demongasque.
0

Styret som arrangerade festen hade nog tänkt att
årets funktionärsskara lätt och enkelt skulle glömma
det hårda arbete man lagt ned under året. Med
subventionerad nubbe och vin till maten, rabatterad
punsch och billig öl var det i alla fall var det bäddat
för grava minnesluckor.
Temat var Haloween och bland gästerna fanns
bland alla döskallar, benrangel och levande lik en hel
drös trettifem-kronor-på-buttericks-häxor (Fantasi!).
Några obducenter och en och annan apa hade också
smugit sig med.

Yeeaaahh! Blenda
var pd strålande gasq
uehumör redan från
början ...

Om det var meingen att vi skulle glömma det
gågna året så hade man gjort alllt för att vi i stället
skulle minnas kalaset. Efter den inledande blodpud
dingsslamsan (pate a la Giljåtiin) till förrätt kom en
köttgryta med sådan styrka att värmeljusen självan
tände på bordet. Den avslutande chokladpuddingen
försäkrade att om man förträngt gasquandet dagen
efter kunde man ändå avläsa det på 12:ans väggar.
Det som följde efter middagen kan knappast
beskrivas som en disciplinerad gasque, utan mer
som ett sanslöst raj-rajande med chokladpuddings
krig. Jag tycker synd om Gormet-ettan som fick san
era lokalen dagen efter. Så småningom tog emeller
tid cokladpuddingen slut och E-Osquar riktade sin
uppmärksamhet mot andra puddingar i stället.
Allt som allt kan man konstatera att det var en
sedvanlig Funkgasque.

Janne
Foto: Självutlösaren

Jokern tog ledigt frdn Batman i kväll och hade date med en
häxa (/rdn Eastwick?)

Sd här gulligt och gemytligt var det faktiskt den mesta tiden.
Se bara hur uppskattad personalen var.

Först blodpudding, sedan chokladpudding, därefter andra
puddingar. Alla smakade lika g ott.
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Två riktigt söta puddingar som även bättrade på tolveriets
sommararbete med väggarna.

Titta en apa!
Undrar hur han
ser ut utan mask?

Vass klädsel, men slö lie.

Han är knäpp.

Det ryktas att (" rytkrtas att" och "ru ktAS
ASIT:::: ....") det kom många rykten under
funkgasquen.
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Thärning försöker äta upp chokladpuddin
gen i trynet. Så gott det ser ut.
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Osterrike - 89
••

Lite större än tolvans borrmaskin.

Sommaren 1989 slutförde jag min elek
tropraktik i Österrike. Jag hade förmånen
att ffi arbeta fem veckor som praktikant
vid byggföretaget llbau i Kärnten i södra
Österrike.
Atlas-Copco producerar, bland my
cket annat, tunnelbornnaskiner. . Som
maren 1989 levererades en sådan till
Ilbau. Maskinen var avsedd för att borra
en horisontell dricksvattenbrunn i Etna på
Sicilien men skulle först provmonteras i
Österrike, varvid jag skulle hjälpa till med
montering av elsystemet.
Maskinens dimensioner är imponeran
de. Den väger 450 ton och borrar utan
svårighet en tunnel med sex meters (18
fot) diameteri hårdaste granit. Borrhu
vudet, som krossar berget, drivs runt av
sex stycken 250kw ehnotorer och stora
hydraulcylindrar genererar en tryckkraft
på motsvarande 1200 ton. Maskinen tar
spjärn i tunnelväggen med hjälp av fyra
hydraulcylindrar, vardera med en tryck
kraft motsvarande 760 ton. Efter maski
nen dras ett 250 meter långt tåg med back
upputrustning för maskinen. Styr och re
glersystemet är avancerat och styrs av ett
PLC (Programmable Logic Control). Att
få delta i arbetet med en sådan maskin är
en verklig upplevelse för en ung teknolog.

Vackra vyer!
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På grund av diverse förseningar kom
elarbetet med :Mkl8 (vår maskin) inte
igång förrän efter ett par veckor. Ly
ckligtvis fanns det dock en MK.8 (med
2.5m diam.) som v� inne för renover
ing. I stora drag arbetade jag med elsys
temet på denna :Mk8 de -två första veck
orna och med :Mkl8 de två sista vecko
rna. Däremellan satt jag c:a en vecka och
gjorde översättningar av tekniska texter
från Svenska till Tyska samt från Tyska till
Engelska. Trots att arbetsuppgifterna inte
helt motsvarade mina förväntningar, fann
jag dem mycket omväxlande och ganska
lärorika. Jag lärde mig bl.a. en hel del om
hydraulik och mekaniska problem.
Det finns många bonuseffekter med
att praktikjobba i utlandet. Man får lära
sig språk på det bästa sättet som finns
av befolkningen på ort och ställe, man får
inblick i andra länders seder och bruk samt
goda tillflillen till intressanta helgutflykter.
Språket gick hyfsat så länge öster
rikarna inte talade sin lokala dialekt. Di
alekten i Kärnten är ungefär lika lätt llir
en främling att förstå som älvdalsmål för
en stockholmare.
Österrikarna håller styvt på titlar, tider,
artighet och alla sorters regler. Som prak
tikant har man självklart inte tillträde till
tjänstemännens fikarum och man blir inte
du med någon av sina äldre arbetskamrater

Nr 7-89

Koppleri på gång?

på fem veckor. När man till slut får en
mera personlig kontakt med österrikarna
är de mycket, ja nästan alltför, gästfria.
Allt som huset har ska provas. Man äter
tills man är mätt och lite till och då är
det dags för ytterligare en rätt. Till detta
delar två personer normalt på fem liter öl,
några nubbar hembränt och två flaskor vin,
därefter kaffe och likör. Orden "nej tack"
tycks inte existera i Österrike.
Fritidsproblem existerade inte heller.
Lunch och middag avåts på restauranger
och värdshus i närheten (det finns hur
många som helst) och helgerna ägnades
åt utflykter. Ilbau ställde vänligt nog
en bil med fri bensin till min svenske
chefs llirfogande. Vi l)ann bland mycket
annat med att bada i Adriatiska havet, åka
slalom på en glaciär och besöka Wien.
Jag har tidigare praktiserat i Schweiz
och i England och utan tvekan är det så att
praktikarbete får ytterligare en dimension,
när man gör det i utlandet. Sammantaget
var min praktiktid i Österrike oethört
givande och kommer att vara ett minne
för livet. jag vill tacka alla dem som
gjort denna resa möjlig och vill verlcligen
rekommendera alla teknologer, som ännu
inte varit utomlands och jobbat, att lägga
ner det där lite extra arbete som krävs för
att komma ut - det är det definitivt värt!

Vilda vyer?

Per Björklund E-85
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linjal på den sida som har en slingrande
ådra. Variationer i storlek är långt min
dre än herrtidningar vill få oss att tro, då
9517,5 cm. Påståenden på väggarna över
hela västvärlden kan således lungt ignor
eras. Däremot finns det inte mycket att
säga om människor som John Holmes.
Testiklarna, bokstavligen "vittnena",
ett latinskt skämt som prackats på världen
av pryda medeltida kvickhuvuden inom
det medicinska yrlcet. Under det att pe
nis får all publicitet är det testiklarna som
gör lejonparten av det viktiga arbetet, som
NAKNA FAKTA
ekade skämt att den oregelbundna, köttiga att spotta ur sig spermier i biljoner samt
En hastig blick på konstruktionen och efterklokhet som hänger från mannen, likt reglera utflödet av mycket små mängder
den anatomiska placeringen av de manliga en ventilknut på en halvdöd julgrans könsdrift- hormoner i blodet. Roman
och kvinnliga könsorganen visar att när plundringsballong, är det verktyg med tiska älskare kan tänkas fungera bäst i
GUD skapade homo sapiens stod estetik vars hjälp han skall ..reproducera sin egen värme, men testiklarna föredrar det kallt
vilket förklarar varför de hänger ned från
och lättillgänglighet långt ner på arbets art.
Nyckeln till konstruktionen är bruket kroppen i en elastisk påse. Testiklarna
beskrivningen. De mänskliga könsorganen
är inte användarvänliga Det kan vara av av en uppblåsbar propp. Detta att ha en är förbundna med penis genom två in
intresse att spekulera i hur mer värdls dubbel funktion är ingen enkel uppgift vecklade rörläggningssystem, lika inveck
vana ingenjörer skulle ha gripit sig an för ett organ, men nämda propp gör det lade som namnen du möter; "vas defer
uppgiften. Brunel, t.ex., skulle ha t'örutsett möjligt. Genom en slak penis kan man ju ens", "epididymis", "uretra" etc. Dessa
det mekaniska tryck som manens stötande kasta vatten, medan ejakulation (sädesut system har fler sidokanaler än Venedig.
agerarande sätter in på en redan överbe tömning) är högeligen osannolik. Men så När forntida anatomer, t.ex. Cowper som
lastad ryggrad. Da Vinci skulle otvivelak snart mannen blir sexuellt stimulerad fylls tillbringade decennier med att dissi.kera
tigt ha tagit bättre vara på naveln. Kanske den uppblåsbara proppen med blod. or och noga studera mannens kroppsdelar,
gjorde han det. Det skulle i så fall förklara ganet sväller, styvnar, och som genom ett har fått sin belöning i form av en tvive
trollslag avstängs dräneringsmekanismen
laktig odödlighet genom att ge namn åt
Mona Lisas leende.
och erektionen upprätthålls så att organets ett par betydelselösa körtlart djupt inne i
MANNEN
ursprungliga urineringsfunktion blir all detta rörmokeri. I nästa nummer tänkte
Penis är känd under ett dussintal pseudo varligt fflrsämrad. Den genomsnittliga jag berätta lite NAKNA FAKTA om Kvin
nymer av vilka ingen är ens hälften så storleken på en erigerad penis är ungefär nan, då ni.
komisk som det puritanska ordet "penis" 16 cm, mätt från topp till bas med en rak
Den Kongllg Öfverhalllk.
själv. Det är ett av Skaparens mera ly-

Det har varit KårFullmäktige möte igen.
KF-6 d.v.s det sista för mandatåret 1989.
Snart är det val och då kommer en ny
besättning att styra Nymble. På det sista
mötet fick vi information, läs reklam, från
SFS gruppresor. De tyckte att de är bäst
och att vi därför sk.all använda oss av
dem för t.ex · studieresor. Istället för att gå
till någon jättebillig ute på stan som går
i konkurs innan resenärerna får ut några
biljetter. Detta hände nämligen Data då
de nyligen skulle iväg. Det hela fixade sig
till slut, men det var visst en del cirkus!
Det hade även inkommit några mo
tioner, bland annat en om en viss om·
byggnad av terassen. Det handlar om
den övre terassen utanllir tidningsrummet.
Där hade motionärerna tänkt sig en pool,
bar, tvåmans torktummlare samt lite an
nat smått å gott. Detta seriösa (ähum..)
llirslag befanns av KF ej vara tillräckligt
utrett. Vad händer till exempel med taket
till puben om man ställer 30 ton pool på

Yeah

'•

det. Det kan bli ett sjöslag värt namnet
då.
Sedan klubbades några propositioner
igenom. I fortsättningen sk.all våra ut
ländska gäststudenter inte behöva betala
dubbel klåravgift. Därefter inrättades det
en ny sektion vid KTI:I, sektionen för in
genjörssk.olan. Den kommer att bestå av
de nybildade 40- och 80-poängs utbild
ningarna SquVALp's revisions berättelse
godkänndes, de gick med 200kr i vinst,
lagom. Följetongen i den här spalten,
RpB, var ännu inte helt klara med sin re
visionsberätttelse. Revisorer och personal
var inte helt övrens vad det verlcade. Att
regnförsäkringen utföll var nog tur lät det
som. I alla fall vad gäller personalvården,
eller tackköret. Säkra besk.ed dröjer hur·
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somhelst. Mandatfördelningen i KF nästa
år är i stort densamma som i år. Data och
Arkitekt har vuxit och kommer att ha två
mandat var i stället för ett. Det drar sedan
ihop sig till Bokbytardag på Kåren, det
kan ha dragit förbi när detta läses, vecka
46 är i alla fall bokbyteri på gång. Hop
pas att äldre Osquar längtar efter att sälja
lite gamla läroböcker till yngre bugande
spekulanter på billig kurslitteratur. Mer
om detta på affischer som kommer att
dyka upp ellert prata
undertecknad
som är med och fixar.
Det här är den sista spalt som jag
skriver som KF-rep. Tack för alla kom
mentarer som har kommit, det har varit
kul. Hoppas att nästa omgång som sitter i
KF åt elektro fortsätter att skriva lite vad
som händer. Jag tycker det verlcar som om
det har uppskattats.

med

Med Öl & Macka från KF

Richard Anderberg.
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Kalas utomlands
Eller bara på andra skolor är också roliga!
Detta tänkte jag nu berätta litet om. Det
var nämligen så att vi var tre teknologer
som ville pröva att kalasa. I Norge
närmare bestämt i Trondheim. Vi var
ditbjudna av Omega brödrasällskap (som
är våran motsvarighet till elektro därborta)
för att bevista deras nOllegasque. Vi tre,
två svenskar och Henrik (finne) lade oss i
en sovkupe på Stockholms Central för att
vakna och titta ut genom fönstret i Åre där
blev vi nyfikna på hur backarna såg ut på
sommaren utan all snö*.
Efter ett tågbyte till ett norskt tåg och
ett par timmar var vi framme i ett Trond
heim med minst sagt taskigt väder. Vi
insåg dock att vi inte led av vädrets makter
som vissa andra. Mottagningskommitt�n
tog oss med till en kaj där det pågick
ett lusterligt skådespel: utan nästan några
som helst kläder fick O:an (de kallar sina
för sÖlle noviser) med ett torsk huvud i
munnen krypa genom ett 4 meter långt rör
som två personer rullade fram o tillbaka.
Att röret var fyllt med tång gjorde nog
saken ej bättre. Efter detta var det dags att
bli nertryckt i ett kar (som i alla fall såg till
att huvudet var under ytan) med diverse
hemskheter i med tonvikt på fiskinälvor,
sedan var det dags för en cocktail med
fiskleverolja och ett bad i vattnet som inte
höll vad man kallar behaglig badtemper
atur men det var ju nödvändigt att tvaga
dem. Vi var av detta mycket roade ett
litet tag men drogo oss snart vidare för att
se stan. En dartlandskamp företogs med
given utgång (vi vann).
På själva kalaset satt alla utom nollan
på golvet, de satt runt ovanför som på
en teater och fick äta på plasttallrikar
(dessutom fick de betala mer för kalaset,
kanske nåt att tänka på PR) Middagen var
trevlig om även litet annorlunda mot här,
sånghäftet bestod 'av 2 sidor med sånger
och 5 med namnet på prominenta gäster.
Sångledaren som även var bordsgranne
hette Thorleif och hade gått ett år hos oss
och varit med i Valhall.
Samtidigt som vi lämnade presenten
tog vi upp deras styre (de seks store)
på scen för att träna på ubåt med sven
skt välsmakande? brännvin av märket
bäsk. Varje talare nämde de prominenta
samt sist 'de sölle noviserna varvid alla
gästerna momentant ropade med en im
ponerande brist på fasförsjutning el. dyl
AVSKYY och l\.fEGAVOLT, detta för att
öka spänningen för dem som var nervösa

innefattar Omegas 70 års jubileum, som är
en stor 'kårhusaid' med revyer mm. var
dag (rapport kommer kanske senare om
just Uka).
Efterköret föregicks av ett förefter
körskör hemma hos Ola som deras ordför
ande heter. Lokalen som efterköret var i
var Omegas klubblokal 'kjellern' som lig
ger mitt i ett student bostadsområde, och
var tyvärr alldeles för liten för så my
cket människor. Efter efterköret käkade vi
frukost på ett hotell som jag ej kan erinra
mig namnet på men apelsinjosen (numera
fullt korrekt stafvning) var väldigt god.
Med reservationer för faktafel, tolkn
ingsfel, över/underdrifter samt rena lögner.

nämligen O.an som skulle upptas' att bli
bröder och systrar i Omega. Detta gjordes
med en handskakning men inte vilken
handskakning som helst utan med en ku
klux klan klädd person (fast i svart) med
en elektrisk handske. Sägas bör att de som
ej 'skakade tass' fick ej heller vara med i
Omega.
Samfundet som lokalen heter har 40
Fredrik Grlm E-88
plan och är otroligt stort tog in minst
3000 pers, den lokalen delas av alla olika * Snö är det underlag som är så uppskattat
skolor i Trondheim och kostar rejält med på skidresor. Elektros skidresa är inte 3
pengar, därför har man var annat år Uka veckor, men väl, värdens längsta helg!
som är just värdens längsta vecka. Uka är Osso en ny slogan: Skidresan ett måste
en 3 veckor lång fest, som förövrigt i år för varje kräsen.

Inte i Norge, men väl sd festligt...
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ADVANCED
MURPHOLOGY
L angsam 's Laws:

Murphy's Law:

If anything can go wrong, it will.

Schnatterly's Summing Up
Of The Corollaries:
If anything can't go wrong, it will.

Boob's L aw (from Murphy's
L aw):

1. Everything depends.
2. Nothing is always.
3. Everything is sometimes.

You always find something the last place
you look.

Hellrung's Law:

L aw Of The Search:

If you wait, it will go away.

Silverman 's Paradox:

If Murphy's Law can go wrong, it will.

Shavelson 's Extension:

... having done it's damage.

Maryann's L aw:

The Extended Murphy's L aw: Grelb's Addition:
If a series of events can go wrong, it will
do so in the worst possible sequence.

Farnsdick's Corollary To
The Fifth Corollary:
1

After things have gone from bad to worse,
the cycle will repeat itself.

Gattuso 's Extension
Murphy's Law:

Of

Nothing is ever so bad that it can't get
worse.

Lynch 's L aw:

When the going gets tough, everyone
leaves.

Evans' And Bjorn's L aw:

No matter what goes wrong, there is
always somebody who knew it would.

The first place to look for anything is the
last place you would expect to find it.

You can always find what you;re not
looking for.

If it was bad, it '11 be back.

Rune's Rule:

Grossman 's Misquote Of
H. L . Mencken:

If you don 't care where you are, you ain 't
lost.

Ducharme's Precept:

Coit-Murphy's Statement On
The Power Of Negative
Thinking:

Complex problems have simple, easy-to
understand wrong answers.

Opportunity always knocks at the least
opportune moment.

It is impossible for an optimist to be
pleasantly surprised.

Ferguson 's Precept:

Flugg's Law:

When you need to knock on wood is
when you realize the world's composed
of aluminum and vinyl.

A crisis is when you can't say '1et's forget
the whole thing."

Imbesi's L aw Of The
Conservation Of Filth:

Washing your car to make it rain doesn't
work.

In order for something to become clean,
something e1se must become dirty.

The Unapplicable L aw:

Murphy's Saving Grace:

The worst is enemy of the bad

Benedict's Principle (formerly Freeman 's Extension:
Murphy's Ninth Corollary): ...but you can get everthing dirty without The Cardinal Conundrum:

Nature always sides with the hidden flaw.

getting anything clean.

L aw Of Revelation:

First Postulate
Murphism:

The hidden flaw never remains hidden.

Of Iso-

Things equal to nothing else are equal to
each other.
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An optimist believes we live in the best of
all possible worlds.
A pessimist fears this is true.

Naeser's L aw:

You can make it foolproof, but you can't
make it damnfoolproof.

Connecting
you with the
world.
Om du ser din framtid i ett internationellt sammanhang
finns knappast något företag som erbjuder större möjligheter
än Ericsson.
Ericsson-koncernen finns i 80 länder och har tillverkning
i 32. Som du säkert redan vet är Ericsson världsledande inom
telekommunikation, en bransch som alltjämt växer kraftigt.
Inget annat företag i den branschen, japaner och amerikaner
inräknade, har en så världsomspännande verksamhet som vi.
Mycket få har ett lika brett sortiment av produkter, system och
tjänster som vi.
Inom samtliga verksamhetsområden innebär framtidens
krav ett aldrig sinande behov av teknisk och ekonomisk hjärn
kraft. Vi är därför intresserade av välutbildade medarbetare
som kan bidra till vår fortsatta utveckling här hemma och på
världsmarknaden.

Kontakta oss för ett orienterande san1tal:
Ericsson Telecom AB - Magnus Karlsson 08-719 94 04. Ericsson Business Communic1tions :\B - Lise-Lotte Berggren
08-764 04 48. Ericsson Cabl�s AB - Ulf Mickelson 0650-170 00. Ericsson Radio Systetfö :\B - Vivi Skoog 08-757 21 34.
Ericsson Radar Electronics AB - Camilla Rehnman 031-67 24 79. Ericsson Network Engineering AB - Helene Englund
08-721 71 96. LM Ericsson Data Services AB - Maria Berggren 08-726 28 07. Eric�son Components AB - Ann-Charlotte
Dahlström 08-757 43 85. Ericsson Sverige AB - Hans Sjödin 08-764 07 42.

ERICSSON �
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Konsten att
Kasta sten i glashus.
Det är mycket som är fel pd Teknis.
Pd kursnämnderna kan man säga vad som är fel.
Mycket upplevs som ddligt.
Bättre litteratur, bättre föreläsare, bättre. . .
Listan görs lång.
Det är lätt att ställa krav.
J kursen Telesystem erbjöds ett studiebesök pd Televerket.
Besöket var frivilligt.
Anmälningslistan blev snabbt full.
Pd Televerket hade man förberett sig.
Tjänstemän, rundvandringsschema, förtäring och transporter.
Men de flesta anmälda teknologerna kom aldrig.
Ndgot annat blev väl viktigare.
Vad ska företagen tro?
Vad ska institutionerna tro?
Vad ska kommande drskurser tro?
Det är lätt att ställa krav.
Men det är svdrt att ta emot.
Göran Rosberg E-86

Saxat från SALDO
nr 2/89, ekonomer
nas tidning:
Det är på förslag att ekonomistuderande
ska få en ny fräsch träffpunkt på univer
sitetet - Ekocenter.
Parallellt med att förslaget har drivits har
funderingar på vad som bör finnas i Eko
center förts fram och det som ansetts som
realistiskt och nödvändigt är börsmonitorer,
affärs- och morgontidningar.
och här får man hålla till godo med Kalle
Anka och eifJssi� ...RED

Nainn & Nytt

ELAB

Elab? Vad är det? Det är kanske
många som widrar. Jo, det är elektros
egen lablokal som är till för DIG. Där
kan du pula med egna elektronik projekt.
Torbjörn Andersson har bytt namn och Komponenter finns att köpa där till ett
adress till
teknolog vänligt pris.
Torbjörn Cagenius
Hur hittar man dit? Man knallar upp
Jungfrugatan 41 B
till studievägledningen och kvitterar ut en
114 44 Stockholm
nyckel, samt frågar dem var det ligger (till
08 - 667 78 47
höger i valvet och en trappa ned).
Om någon widrar över något, så kan
Per Gunnarsson
DU
alltid skicka mail till ELAB.
Fågelstavägen 27, m
Om
DU skulle vilja hjälpa till i elab,
Bandhagen
124 33
genom
att
bli utsedd till den aktningsvärda
08 - 749 57 18.
tjänsten
LÖDNISSE
(egen nyckel ingår
Ps. Vi har inte varit i Köpenhamn. Ds.
naturligtvis), så kon�a undertecknad.
Per Strid
Lycka till med allt (friskt kopplat
Folkskolegatan 84, I (TV)
resten brunnet) I
114 50 Stockholm
Eder nytillträdde ÖL
08 - 663 89 36
(Överste lödnlsse).
Jag har numera BELLMAN som
Royne Morlnge E-87
username istf ZETTERLIN...
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Det ryktas att ...

* somligas flickvänner är för trånga.

Nr 7-89
* Leif använde mer våld än dörren krävde

* MBR inte vaknar fast klockorna ringer

* /om Sibylle nattmat . . .

* Rehn blir älgfull på alla kalas
* Stora pojkar inte skall leka med sjörövarpistoler

* Flygarn inte tål öl!

* Gojan är lagd åt ANNAt håll

* Jarkko har fått nog av gasquer . . .

* Leif vet hur man gör llir att öppna porten
* Eva strödde pärlor åt svinen (med måsen)

* spex-nOllan planerar turne

* vissa inte vet vart cykeln tog vägen (dan efter funk-gasquen)

* Gojan inte ställer diskreta frågor

* det finns helylle på sektionen. . .
* det är lätt att bli roddare . . .

* Öfvrig hjälper till med utprovning av raffset
* .;Ulf liknar Tom Cruise
* Kameran aldrig ljuger (Emissionen 5-89)
* PLUTO inte är en planet eller en hwid

* Fredrik Grim 's svensklärare roterar i sin grav

* Henrik hellre kallas Hessu

* Magnus har MYNTat många RÖRande uttryck, t.ex."Nej..
Fredrik! !"

* Leif har ett handtag över

* spexen var som väntat, fast tvärtom

* den svenska delegationen åkte drocha i Trondheim

* somliga använder damtoaletten som pissoar

* Rehn famnar i blindo efter kjoltyg...

* Eva S. blir sömnig av fondue

* puddingar gillar puddingar. . .

* Fred fyllde två år i en drocha

* det cyklas enhjuling i fontäner. . .
* vissa har svårt att hänga med i skolarbetet dagen efter...

* Esquaderreportaget innehöll vackra par

* Öfvrig gärna har minus i kassan

* Fiffi och Eva kommer för sent

* Uggla är vackrare

* Promille Rådet lever upp till sitt rykte
* CHE kommer få ont i halsen...

RIS

* Fiffi och Eva kommer sent men inte sist...

* Tomas och Per vaknar upp mitt emot varandra
* Leif behöver ingen dörrvakt för att bli portad

Till dem som inte betalar sin glass!

&
ROS

* Thäming kladdar. . .

* Eva åt förbjuden frukt i lustgården
* Monika gillar Pudding

* Raggar-Sven är begraven.......djupt!

* MC vet om den/det ska vara upp eller ner

Till källeriet som lagat den andra läskautomaten!

* Piff känner till opiums verkningar
* Batman heter Medin i efternamn.
* man vissa onsdagsnätter kan få läkaxhjälp på SLs färdmedel

Lennart Börjeson som fixade P.ifti!!filmmn s
konto då vi var i nöd.

Examen Efter
1989-09-27.

* Gojan inte blev antagen på kursen i praktisk odontologi
* Leif samlar på dörrhandtag

* Valhall lagat våfflor vid en uppvisning på Fysik...

* vissa inte nöjer sig med svarttaxi utan måste åka svart buss

Torbjörn Lundberg
Bernt Westlund
Mikael Bergentoft
Svante Granqvist
Tomas Brännlund
Martin Bäckström
Anders Ågren
Anders Lehman
Bertil Danared
Ulrik Östergren
Patrik Sellin
Sven Nordebo
Theodor Berg

* Anita inte ville betala för Christer Petterson

* Uffe luktar Sjutton

* Jonas luktar nötter

*

Blenda bytte ofta på funkgasquen

* Hampling var avundsjuk...

* Magnus Lindell E88 sponsrat dataflickor med öl. . .

* Eva och Gojan gick hem tillsammans efter funkgasquen
* vissa sover bäst utanför El
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E85
E81
E82
E85
E85
E84
E84
E85
E84
E85
E85
E85
E84

Tele
Dator
Egen
Egen
Fysikalisk
Industriell
Tele
Fysikalisk
Tele
Tele
Tele
Egen
Tele
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HöSTPHAST
PR, Elektrosektionens absolut vackraste programråd, planerar vi
dare inför änn u mera storslagna kalas.

Storslagnast a v de alla,

med ett par få undantag, är höstphästen som i år går i det ockultas

tecken. Kontakta din a vlidna faster och kom den 1 8:e Nov. Man kan
ju alltid "gå igen " sen .. .. . Ring ditt h usmedium och upplev nåt bety

dligt otäckare (inte när du ringer, förstås) än du kan tänka dig... Om
du inte uppenbarar dig kommer vi att hemsöka dig och din moster
(eller fastern som du ringde (mediet alltså)).

Andra kalas att inte missa . . . . .
1 7/1 1

HöstphästförkörsPResquttsittning

27/1 1

Tentapub på Kåren

1/1 2

Sångartäfvlan med förkör i Tolvan

2/1 2

PRs stora midvinterblot i tolvan
Bira och riktig vikingamat

1 2/1 2

LussePResqutt med PRs stora Julbak

22/12

Tanktömmning på Kåren

PR gör det
Edra klubbisar : Jacob Norrby
Anna Rehnström

