6-92

Redaktionssidan
••

Ar
studie
bevak
ning
oviktigt
?
I senaste Osqledaren kan

man läsa en utsökt in
sändare om skillnaden
"status" mellan de som
ägnar sig åt fester, quarCHE. Resultat av senaste labben
neval, etc jämfört med
de som håller på med nyttigare verksamhet. Det är festfixarna
som ger sig själva mest tackfester och resor. Studiebevakningen
har förpassats till B-laget.
Apropå engagemang i studiefrågor, så finns det få saker som är
så tacksamma som att sitta i kursnämnd. Visserligen har många
institutioner en avsevär tröghetsmassa, men när man äntligen
lyckas förändra är det hundratals teknologer som har nytta av
det. Det är en härlig känsla när en föreläsare bara har blivit
aningen bättre efter ett mittmöte med kursnämnden!
Tid är något som de många föreläsare har brist på, andra saknar
intresse att föreläsa, men gör det ändå för ingen annan har tid.
Tyvärr märks det då alltför väl på föreläsningarna. På andra
jobb anställer man en person till om de som finns inte har tid att
utföra jobbet, varför fungerar inte skolan likadant?

Tack för hållet manusstopp
För övrigt vill jag tacka alla inblandade för att Ni har lyckats
komma in med alla texter i tid till manusstoppet. Det var en
härlig känsla au faktiskt kunna planera tidningen innan paniken
blev total på klippet. Så härlig att jag i fortsättningen tänker
hålla på manusstoppen. Bra va?

Chefen, Anders K
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Hur lämnar man in manus?
Emissionen är elektrosektionens tidning.
Den finns till för att täcka sektionens
verksamhet samt att förmedla information
och nöjsam läsning till dess medlemmar.
Du som sektionsmedlem är välkommen
med dina bidrag till tidningen. Allt mate
rial skall vara redaktionen tillhanda senast
på dagen för manusstopp. Helst ser vi att
allt textmateriel redan är inskrivet på da
torerna i V a x -kab. Då är det bara att
skicka över det med MAIL till EMIS
SION på Elmer och Elin. Skicka gärna
med instruktioner för hur du vill att den
slutliga produkten skall se ut. Vi garante-
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rar inte att vi gör så som du skulle vilja men goda
ideer är alltid välkomna. Vi förbehäller oss rätten
att ändra i insänt material (lägga till rubriker tex).
Även om du har skrivit manuset som ett dokument
i DECwrite eller om det består av en massa annat
som inte är textfiler så skicka det gärna med
MAIL. Vi kan också ta emot en text på Mac-disk.
I yttersta nödfall tar vi även emot handskrivna ma
nus (skriv TYDLIGT!) Sådana kan du lämna i vår
brevlåda i kopieringsrummet i tolvan eller till nå
gon av oss.
Bilder som skall vara med skall lämnas in senaste
kl 12:00 dagen före manusstopp. Detta för att de

kräver en extra behandling. De kan lämnas i Emis
sionens brevlåda eller direkt till en emitteur. Bilder
som måste framkallas eller förstoras (negativ eller
dia) skall du lämna direkt till en emitteur och i god
tid innan manusstopp.
För att skicka en fil med mail skriv först "MAIL" i
ett dectermfönsterpå VMS skriv sedan "SEND fil

namn.xxx".

I Emissionen gjorda uttalanden är endast om så
särskilt anges att betrakta som uttryck för Elektro
sektionens ståndpunkt. Icke signerade artiklar tar
Emissionen ansvar för.

iimiiiiii�
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Ordf Ord
Det har fattats en del beslut ang
ående KTH:s organisation och
om hur utbildningens struktur
kommer att se ut i framtiden.
Flera utredningar har blivit kla
ra samtidigt och det verkar som
om högskolestyrelsen har drab
bats av beslutshysteri.
DET SOM BESLUTATS angående
KTH:s organisation är att de nuvarande
institutionerna i framtiden ska vara 33st
och organiseras i fem delfakulteter. Varje
delfakultet ska ledas av en nämd med an
svar för både utbildning och forskning.
Våran delfakultet kommer att heta 'Elek
troteknik och informationsteknik'. Nuva
rande institutioner med E- och D- tillhö
righet kommer att samlas under denna
delfakultet.

De övriga fyra delfakulteterna blir:
'Arkitektur och samhällsbyggande':
V,A,L
'Material- och maskinteknik': B,I,M,T
'Teknisk fysik' : F(T)
'Kemiteknik': K

Det har även fattas beslut att de nya som
börjar höstterminen -93 ska studera i den
nya strukturen med treperiodersystem
stället för som i dag åtta perioder.

Kris
Den ekonomiska krisen verkar slå även
mot de som studerar. CSN har fått ett
sparkrav på 300 miljoner kronor. Detta
kommer förmodligen att resultera i in
dragna reserabatter och skärpta poängkrav
för studiemedel. Detaljerna kommer troli
gen inta att fastställas förrän regeringen
lägger sin budgetprop. i januari.
Ner på jorden igen. Jag vill börja med att
tacka alla som vill ta åt sig för en fanta
stigt trevlig och berusande nOllegasque.
Det är inte alltid gasqen är full av fruko
stätande och nubbande människor långt
efter det att solen står högt på himlen och
tant Agda börjat lyssna på 'ring så spelar
vi'.

Funktionärsinfo
På höstens första SM (13/10) valdes bl.a
en valberedning bestående av underteck
nad, Åsa Uhrenius E-90, Johanna Kindahl

Ordf under tjänsteutövande

E-91. Vi ska ta fram förlag på nya funk
tionärer för -93. För alla ettor kommer det
att ordnas ett funktionärsinfo, där nuva
rande funktionärer berättar vad de gör,
mer om det senare.

Ulrik
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OFVRIGT
PRISLISTA-HT92
..

TYGMARKEN
SMECKNAL
KLISTERMARKE
SANGBOK
OVERALL
OVERALL + 3 TYGMARKEN
DIVERSE ELEKTROPLAGG

..

OPPETTIDER
15:ONSDAG, FREDAG
kl 12.45
20:eller enligt tavlan över
4:Funkrumsdörren!
25:260:300:
Fråga mig!

EDER ÖFVRIG LENA

3

Vica ord

RIS och ROOS
- Allt du inte visste att vice visste om ris
Efter att ha tillbringat en tid i
den skuggvärld som kännetäck
nas av illvilliga människor och
synnerligen fula skägg, är jag
nu åter tillbaka efter att ha
sparkat mitt alias Mats Roos.
Som redan tidigare har påpe
kats har jag haft det unika till
fället att stifta en närmare be
kantskap med riset och dess an
vändningsområden.
VISSTE NI ATT:

• riset är omnämnt för första gången på
2800-talet f kr i kinesisk litteratur?
Det rörde säkert en utskällning av
kocken!

• först på 1950-talet blev riset vanligt i
de svenska hushållen. Synd att det inte
dröjde yuerligare ett par hundra år.

• 1990 åt den genomsnittlige svensken
3,5 kg ris per år? Påpekas bör att de
som ätit under en längre tidsperiod på
kåren knappast kan räknas som ge
nomsnittliga.

• det krävs 1 350 liter vatten för att odla
endast ett halvt kilo ris? Man undrar
då automatiskt varför så stor del av
vattnet måste finnas kvar vid serve
ringen på kåren.
• den speciella stärkelse som finns i ris
är mycket lättsmält? Ris tar endast en
timme att smälta jämfört med de flesta
andra livsmedel som tar mellan två
och fyra timmar. På kåren hinner den
till och med smälta i kastrullerna.

• konverterat ris är mycket nyttigare än
vanligt ris. Gäller det allt som är kon
verterat, tro?

• risolja utvunnet ur riset används vid
tillverkning av margarin, en del tvålar
för behandling av läder? Synd bara att
man på kåren tydligen häller tillbaka
oljan i riskastrullerna efter användan
det.

• rismjöl är en viktig basingrediens i
hund- och kattmat, puder och annan
kosmetika? Fram för ökad produktion
av rismjöl!
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• för att få luftigt, färdig
kokt ris behöver man
bara sjuda riset i DUB
BLA volymen vatten
tills riset svällt upp och
absorberat allt vatten?
Kårens kockar vet det i
varje fall inte.

Så här skulle jag kunna
hålla på i flera sidor, men
för att hålla mej kort skall
jag istället räkna upp lite
positiva egenskaper hos
riset:
• Man kan göra sig beru
sad på det brännvin, kal
lat sake, som man kan
bränna på ris.

• Man kan skjuta iväg det
med en risbazooka på
intet ont anande männi
skor.

Slutligen några risdom
sord från norra Nigeria:

PRAT KOKAR INGET
RIS!

Ris dt Roos,
eder vice ordf Peter

Risigt. Fler viceord/öranden än man klarar av.

Har du en bra historia?
Den hittills i tysthet arbetande
historiekommitten har i och
med oktober-SM fått ett offi
ciellt erkännande.

KOMMITTEN ARBETAR med att
finna sektionens historia och göra den
både attraktiv och tillgänglig för alla
E-Osquar och E-Osqulda. Mycket har
hänt under den tid som sektionen har
spritt ljus över världen, men lite är
känt för oss som lever idag.

Vi vet alla att traditioner skapas fort
på Elektro. En del av dem försvinner
lika snabbt igen. Kanske förtjänar en
del att åter väckas till liv. Frågor som

vi alla ställer oss är t.ex.:
Blev någonsin en SektionsEunuck till
satt och vilka var hans uppgifter?
Vi ska finna svaren.

Vet du något som är av historiskt in
tresse? Kontakta historiekommitten!
I sanningens tjänst,

Anna Rehnström, Magnus
Lindell och Henrik Thomas
son,
alla födda E-88

Och för övrigt anser vi att senaste vår
balen inte var Elektros 75-årsjubileum.

-------------------iiisiöjn�

Ettans SNOORD
Hejsan Ettan och välkomna!! _Jag heter Monika Gullin, är E-89:a
och jag är SNO på Elektro. Jag leder arbetet i studienämnden som
sysslar med studiefrågor på Elektro. Studienämnden har möten ca.
en gång per månad och dit är alla E-teknologer välkomna. Där dis
kuteras alla möjliga studiefrågor såsom t ex fusk och x-jobb. Om du
har åsikter om vår utbildning så kom och tyck !!

DET ÄR VIKTIGT för oss att veta vad
teknologerna tycker om olika frågor då vi
representerar er i högre instanser.
Nedan följer en organisationsplan och be
skrivning av studienämndens viktigaste
uppgift: Kursutvärderingar !!

UFNE = Utbildnings & Forsknings
Nämnd Elektro. Elektrosektionens högsta
beslutande organ. Här tas långsiktiga be
slut rörande både grundutbildning och
forskning. Representationen är 50 % lära
re, 25 % externa ledamöter (näringslivet)
och 25 % studerande (doktorander och
teknologer).

LU = Linje Utskottet. Handhar de mer
konkreta frågorna i grundutbildningen
som t ex dåliga kurser. Verkställer även
UFNE:s beslut.
ESN = Elektros StudieNämnd. Studenter
nas forum för studiefrågor, leds av SNO
mha vSNO (Sussie Westlund E-90).

KNORR = KursNämndsORganisatöR.
Två st i år, Ola Markusson E-90 & Mats
Nordqvist E-90.

Elektros kursutvärdering. Alla kurser på
Elektro har en kursnämnd som består av
1-5 teknologer. Den ansvarige för en
kursnämnd har till uppgift att boka en tid
för kursnämndsmöte med föreläsaren efter
kursens slut, lämna ut en enkät till årskur
sen efter kursens slut, sammanställa den
na, se till att kursnämnden är väl förbe
redd inför kursnämndsmötet och att ett
protokoll skrivs som sedan ska lämnas till
de årskursansvariga. Om problem upp
kommer under kursen bör man ha ett mitt
möte mitt i kursen för att rätta till proble
men under kursens gång.
Årskursansvariga har till uppgift att se till
att det finns kursnämnder till alla kurser
och att det alltid skrivs protokoll. Dessu
tom bör den årskursansvarige delta i kurs
nämndsmöten, speciellt i åk. 1 då man
kanske är lite blyg för att framföra kritik.
KNORR har det övergripande ansvaret

för kursnämndsverksamheten och ska läsa
alla protokoll, och om det har varit pro
blem med någon kurs rapportera detta till
SNO.

SNO + vSNO sitter med i LU där man
bl.a. tar upp problemkurser. Innan varje
LU-möte får SNO en rapport från
KNORR om de senaste kurserna. Har det
varit problem i någon kurs så diskuteras
detta och LU försöker hitta åtgärder för
att förbättra kursen .

Det är ett väldigt VIKTIGT arbete som
kursnämnderna utför, ett arbete som inte
är speciellt tidskrävande. Detta är ju VÅR
chans au påverka vår utbildning, för vi
kan påverka - detta är inte gymnasiet. Om
ni har konstruktiv kritik angående kursen
så framför den till föreläsaren om inte an
nat. Han vill säkert veta om det är något
som han kan göra bättre.

Så här ser SNO ut on någon motförmo
dan inte skulle veta det
ning som det verkat hittills utan att ni eng
agerar er i kursnämnderna. Det är inte för
min skull ni ska göra det, utan för er
själva !!!

Jag hoppas att ni E-92:or inte är så oin
tresserade och oengagerade av er utbild-

Ha det I Monika

P.S. Kom gärna på studienämndsmöten
och diskutera !!!

ESN

LU

KNORR

Åk 2-ansv.

Åk 4-ansv.

KURS NÄMNDER

Relevant organisationsstrukturför studieintresserade.
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Studienämnden

SNO talar ut om fusk
Janne Carlsson i intim arbetsgrupp med Kanslichef
Höstmörkret sänker sig över oss,
studieångesten ökas och i studie
nämnden råder det stiltje. Jag
har endast två saker att berätta
om, nämligen exjobb och fusk.
Vi börjar med det roliga, gissa
vilket...

är rapport på svenska och en " abstract "
på engelsk a. Teknologen skall dock re
kommenderas att s kriva sin rapport på
engelska. Dessutom s kall en muntlig pre
s entation krävas. Något som diskuterades
var att som i Li nköping kräva att man må
s te opponera på någon annan teknologs
exjobb och ha en opponent på sin egen
presentation.
Finansiering av ex
jobben är en annan
fråga. I UFNE förs
disk ussionen att ta
ut en avgift på 10
000- 15 000 kr för
exjobb gjorda externt, detta för att

Exjobb !!!

UFNE HAR sedan
våras dis kuterat
exjobbens kvalite,
både innehållsmäs
sigt och angående
presentationen och
komm it fram till
att man måste för
kontrollera
söka
exjobben mer än i
dag, framför allt då
de exjobb som
görs i indu stri n.
Dessutom bör kra
ven ökas generellt. I samband med detta
ska även poängsumman ökas till 20. Detta
för att vår utbildni ng skall motsvara en
Master oj Science. Exjobbet ska delas in i
tre delar, alla lika viktiga:
i

a) sätta sig in i ett problem per område
b) utföra ett själv ständigt arbete
c) göra en skr iftlig rapport
Alla under GOD handledni ng.

De regler som föreslagits är att det för det
första skall s kriva s ett k ontrakt mellan
examinatorn, teknologen och eventuellt
extern handledare där följande saker sk all
anges:

1. Beskrivning av exjobb, krav etc.
2. Uppdeln i ng i de tre delarna
3. Tidplan
4. Handledare
5. Exami nator
6. Ekonomi

Detta skall signera s av parterna och regi
och gransk as av kansli E. Jobbet
s kall ej kunna påbörjas förrän kontraktet
är registrerat.
s trera s

När det gäller presentationen av exjobben
så kom UFNE fram till att ett mini mikrav

k
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handledning och
examinati on. En
li gt. näringsli vsrep
resentantema
är
denna summa "peanuts" i sammanhanget
och skulle i nte skrämma bort näringslivet,
givetvis under förutsättning att standarden
på utförda arbeten höjs som planerat.
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• Andra frågor som kvarstår är:

• Hur många per exjobb ?
• Övergångsregler ?
• När införa detta ?

Det naturli ga är att införa detta from E-91,
då de läser efter en ny kursplan. Man un
dersöker dock möjligheten att låta äldre
elever få välja att göra detta längre ex
jobb, men man skulle i sådana fall få läsa
188p istället då vår kursplan är anpassad
till 12p:s exjobb. Det skall för oss fortfa
rande vara möjligt att välja att göra ett
12p:s exjobb som i dag. Det man undersö
ker är om det finns pengar och kompeten
ta handledare nog för att införa det även
för äldre elever.
Den 3:de november beslutar UFNE om
nya regler för exjobb, och detta som jag
presenterat är bara ett förslag som alltså
kan ändras ! ! !
Över till nästa ämne då...

Fusk!

På senaste studienämndsmötet var det en
livl ig debatt om fusk i allmänhet och mi
niräknare i synnerhet. Vi kom fram till
följande saker:
• det är fult med fusk
• tentavakterna bör bli bättre
• mer information om följderna vid upptäckt fusk
I miniräknardebatten kom vi efter lång
di skussion fram ti ll en omröstning om föl
jande förslag:
1 . Arbeta för att modifiera reglerna till att
endast förbjuda möjlighet att skriva in
text.
2. Arbeta för att riva upp beslutet och se
dan diskutera v idare.
Förslag 2 vann över förslag 1 med röstsif
froma 21-19.

Efter det så harjag och vSNO Sussie haft
ett möte i LU med alla studierektorer på
Elektro där vi di skuterade fusk. Där kom
vi fram till följande regler:
• Slumpmässig utplacering- vid tentamen,
denna placeri ng skulle man få när man
anländer till tentamen.
• Bättre utbildning av tentavakterna och
vakter som kollar toaletterna.
• Mi niräknarbegränsni ngar som idag.
Examinator kan dock tillåta eller förbju
da mi niräknare li ksom alla andra hjälp
medel.

Vi kom också fram till att den 15 novem
ber är si sta dagen att få en mini räknare
godkänd för läsåret 92/93.

Rektor Janne Carlsson har utsett en ar
betsgrupp, där bl a kan slichef Inger Lars
son i ngår, s om ska utreda hur man ska be
kämpa fusket på hela KTH, diskussionen
förs alltså i nte bara på Elektro. De skall
vara klara med arbetet om en månad.
De som inte vill köpa en ny min iräknare
kan låna en före varje tenta hos kansli E
mot deposition.

Det var allt för denna gång.

Kramisar I Monika

-------------------- iiffiiiiiiii�

15 november är sista dag att få miniräknare
godkända för läsåret 92/93 ! ! !
De regler som gäller är:
Inga programsteg
Ingen möjlighet att skriva in text
Examinator har rätt att godkänna andra hjälpmedel, så hör
med din examinator om vad som gäller på hans tentamen.
Godkända miniräknare finns att låna på kansli E mot
deposition

Eu ropa är inget svart hål ...
För er som inte visste det har vi
på vår utmärkta studentkår
även ett Internationellt Utskott,
IntU, vilket har som sin främsta
uppgift att främja teknologkon
takterna mellan vår skola och
skolor i utlandet.
UTSKOTTET BESTÅR dels av ledamö
ter, en för varje sektion och vald av res
pektive sektionsmöte, och av folk som är
intresserade av internationella frågor.
Vad sysslar då detta utskott med? T ex
finns det ett utbytesprogram som heter
ERASMUS (en förkortning för något
otroligt långt på franska) som ger studen
ter i Europa en möjlighet att ta ett år av
sina hårda studier i ett annat land.

10 procent ska utomlands
I år har KTH begåvats med 171 studenter,
främst till Arkitekt, Väg och Vatten och
Maskin. På Elektto har vi tyvärr bara fått
en student, men redan nästa år hoppas vi
på att få många fler. Det är skolans mål att
inom några år 1 0 procent av alla civiling
enjörer ska ha gjort ett utlandsår inom ra
men för sin utbildning. I det här har IntU
som främsta uppgift au bistå med adresser
och kontakter men också att ordna med
faddrar till de som kommer hit

Praktikplatser
Förutom ERASMUS sysslar IntU även
med IAESTE, en praktikutbytesorganisa
tion som tillhandahåller praktikplatser
utomlands. Prata gärna med dess ordfö
rande Pia Lassfolk E91 om du vill veta
mer.

Populära sommarkurser
Dessutom sysslar vi med BEST, Board of
European Students of Technology, som är
ett kontaktnät mellan 27 teniska högsko
lor i Europa. BEST har också varje år ett
sommarkursprogram, vilket innebär att
alla skolor i organisationen ordnar en kort
sommarkurs tiH vilken studenter på de an
dra skolorna får söka. Dessa brukar vara
oerhört uppskattade, fråga till exempel
sektionens sekreterare Jenny.

EESTEC för Elektro

Vad vi än så länge har förstått är att EE
STEC skall främja utbyte av studenter
mellan olika länder, vara ett forum för
jämkning av E utbildningen länderna
emellan, hjälpa studerande med utland
skontakter för praktik och ex-jobb och en
massa annat skoj. Vi kommer försöka att
åka över på någon av deras möten och få
mer kött på benen innan vi gör något dra
stiskt.
Till alla dessa organisationer behövs det
folk som är villiga att jobba lite vid sidan
av skolarbetet. Det finns hur mycket sko
jigt som helst att göra, och man får flera
chanser att träffa utländska studenter både
här och i utlandet. Kom gärna upp till In
tUO, Nelli, eller prata direkt med mig el
ler Arti om du är intresserad.

Oskar Ahlberg E89
Arti E89, lntSekret.

Förutom det som händer på kåren har vi
på Elektro funderat på en egen verksam
het. Det är nämligen så att under året som
har gått har vi fått kontakt med en före
ning som kallas EESTEC, som fungerar
som ett utbytes forum för Elektto
sektioner runt om europa.Förnärvarande
är ett antal (ca 10-12) länder medlemmar
i detta forum och det har kommit önskan
att rekrytera in Sverige i denna grupp.
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NOllegasque

Föri ntelsen

12.a, och ett kramdjur av
Västerås. Dessutom invig
des Harald (vår gäst från
Pripps) som lamell av Den
Stora Kommutatorsorden.

Under middagen skulle
även (den före detta?) ba
lettnOllan göra sina dans
nummer, och om den kan
bara berömmande ord sä
gas.
Efter middagen, då fre
quensnormalen hade brutit
taffeln fick även våra öron
sitt lystmäte. Det var dags
för musiknOllans framträ
dande. Musiken var mycket
bra, och den hade blivit än
bättre utan sång till en del
låtar.

A vadfin a alla är!

Det ryktas att det, mot all förmodan, var en del nOllan som blev kon
verterade till ettor i nyligen...
Även i år var det en hel del tal och spex
innan hungriga magars lystmäte.
SpexnOllans spex om Bellman och Gustav
III var en av de bästa nollespexen på
länge, betydligt bättre (?! ?) än skrendarnas
spex om den försvunna laddningen, även
om Sectionet GP delvis räddade tillställ
ningen genom att hitta laddningen.
Som vanligt hade det kommit ett stort an
tal gäster, både sect-ion och lärare från
våra institutioner, studierektor och chef
från kansliet, Harald från Pripps och även
mer långväga gäster från Norge och Fran
krike.

Under middagen serverades ett stort antal
tal, som avnjöts tillsammans med god
mat. Det var många som skulle tackas för
insatser för sektionen. Förfaddrarna tacka
des för väl genomfört värv och skrendarna
visade upp sig i sitt nya snälla renrakade
jag. Både årets ÖSK, Hessu, och före
gående års fick medalj av Gollum, man
nen med armbågarena.

Det var naturligtvis lilla julafton för Elek
trosektionen. Bland annat fick vi färg från
kansliet och pengar av Pripps till vår nya
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Undrar om pälsen har luftkonditionering ...

Till sist var det dags att ta
på sig sin (nya?! ) overall
och förpassa sig till gas
querna, där festen fortsatte
till sent på morgonen.

Örjan

iiöiii �
effii
----�

Den stora
kommutators
orden
Elektro har länge varit mer eller
mindre i tacksamhetsskuld till
olika delar av näringslivet för sin
verksamhet. Fram till 1947 har
vi dock haft begränsade möjlig
heter att visa vår tacksamhet.
DÅ GEORG OLSSON på Sieverts ka
belverk 1947 gick in och täckte ett under
skott från vårbalen kändes behovet över
väldigande. DäJför beslöt styrelsen att
kalla in ett extra sektionsmöte som beslöt
att instifta "Den Stora Kommutatorsor
den" för de representanter från näringsli
vet som har gjort särskilt mycket för vår
sektion.
Georg Olsson blev den första lamellen i
den Stora Kommutatorsorden, och fick då
namnet Kabel-Olle. Under de femton år

Nu när så många nya ETTAN
sett dagens ljus (Välkommen!),
är det hög tid att informera om
en av Elektro's mer "underjor
nämligen
diska"
resurser
ELAB.
IDAG ÄR ELAB i princip samlingsnam
net för tre olika saker på elektro: almänt
elektroniklabb, komponentlager och elpu
larförening.

Elektroniklabb
Som E-teknolog har Du tillgång till labbet
där du kan pula med dina egna elektroni
ska prylar under lediga stunder.
I labbet finns verktyg, lödstationer, oscill
loskop, handböcker, komponenter och
mycket anQat användbart. Även en del
rena bekvämligheter som kylskåp med
dricka, PC-Dator och terminal ansluten
till KTH-net förtjänar att nämnas. I labbet
härjar man i stort sett fritt, bara man inte
känner sig till den grad hemma att man
tror att mamma ((eller pappa) -jämo anm.)
städar efteråt!
Hur kommer man då till detta elektroniska
himmelrike?

Kära vänner inom Elektrosektionen, KTH.
Ett från hjärtat, varmt tack för den av, till mig, fina utmärkelsen i samband, med
den årliga NOllegasquen.
Jag känner mig stolt över detta och jag lovar att göra allt, som står i min makt,
för Elektrosektionens bästa.
Det kunde inte hjälpas, men jag blev rörd till tårar, när jag skulle ta emot gåvan,
men på något sätt, kändes det helt rätt just då.
Ännu en gång, varmt tack och hälsningarna äro många.
PBil'PS• -HARALD
Lamell av den stora Kommutators-orden.

som följde var det ett fåtal förunnat att in
vigas som lameller i orden, av vilka den
senaste var Sladd-Arvid som invigdes
1962.

Elab

På nollegasquen 1992 invigdes nu äntli
gen den första lamellen på 30 år, Harald
Eriksson-Grindelöw, i den Stora Kommu
tatorsorden och hans namn ska vara
Pripps-Harald.

Ja, rent fysiskt ligger ELAB i källaren på
Lindstedtsvägen 5, dvs. man går in till hö
ger under valvet, (sett från bibl.) och sen
en trappa ner till höger igen. Men tyvärr
räcker det inte att känna de rätta koordina
terna, man behöver också en nyckel, som
kvitteras ut hos studievägledningen.
Nyckeln får man låna i två dagar mot en
deposition på 50:-.

ser vi som vår uppgift att hålla labbet i
gott skick, oss själva på gott humör, och
kylskåpet välfyllt. Vi träffas oftast i labbet
på torsdagskvällar. Vill man vara med på
dessa premisser får en alldeles egen nyck
el till labbet, samt den stora äran att kalla
sig Lödnisse. Här är ETTAN mycket väl
kommen att vara med !

Nästan gratis

Här vill jag också passa på att göra lite
reklam för EPSILON BYGGSATSEN!

När man bygger elektroniska prylar är
kostnaden för komponenterna ofta en stor
stötesten. Men elektronikbyggare på elek
tro kan genom ELAB köpa komponenter
till priser som gör lantmätare gula av
avund, riktpriset är 50% av ELFA:s 100pris! Detta möjliggörs genom gåvor från
företag, och lödnissarnas idoga arbete
med att tigga ihop dessa grejor och hålla
lagret välfyllt. Inkomster från den verk
samheten går helt och hållet till underhåll
av labbet.
Om Du vill köpa något så tag kontakt med
en lödnisse, eller ring ELAB:s telefonsva
rare.

Välkommen ettan
För oss mer alvarligt "löd-bitna" är ELAB
aktuellt i skepnad av elpularförening. Här

Epsilon
Det är ett mönster-blinkande lysdiod
epsilon, lämpligt för overallen, som
ELAB kommer att släppa för försäljning
någon gång under hösten. Ett ypperligt
tillfälle för den som varit lite sugen att
bygga något men inte riktigt kommit till
skott.
Med detta hoppas jag att flertalet ? har
blivit ! , och ser fram emot många nya an
sikten i labbet under hösten.
Om ? kvarstår så
elab@elixir.lne.kth.se,
tel.:201924.

skicka e-mail:
ring
eller

Magnus Österberg
Överste Lödnisse (ÖL)
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Brännboll

''Visst är det
med röd

Sista helgen i maj är det stor fest
i Umeå. Brännbollscupen och
den så kallade Brännbollsyran
slår till. Cupen är världens stör
sta brännbollsturnering med
över 1 000 deltagande lag.
Av en händelse hamnade jag i Umeå i vå
ras, mitt under den pågående brännboll
stumeringen som varar i tre dagar. Lagen
är många och åskådarna ännu fler så det
blev riktigt trångt på universitetsområdet
där matcherna spelades.

Turnering

Alla deltagande lag är garanterade minst
två matcher men sen tillämpas vinna
eller-försvinna-metoden för att minska an
talet lag. Lagen är från början indelade i
pooler; 32 vita, 32 blå, 32 röda och 32
gröna. Poolvinnarna möter varandra och
till slut återstår bara ett lag i varje färg.
Dessa är i semifinal! De 32 bästa lagen to-

talt blir seedade till
nästa års cup. Det in
nebär att de slipper
hamna i en pool med
något annat av toppla
Vinna-eller
gen.
försvinna-metoden är
mycket spännande ef
tersom "skrällar" lätta
re uppkommer, då
även de bra lagen
ibland har svårigheter
att spela på topp hela
tiden. Exempel på det
ta kom ganska tidigt i
årets cup då fjolårsse
grarna "BK Rel" åkte Umed. En riktig student- och cykelstad
ut mot de helt okända "Gurans bandarer".
sig ner och sjunger eller att de försöker ta
lyror
med byxorna. Belöningen kommer
Publikfavoriter
snabbt i form av ovationsartade applåder.
Mest och flest åskådare fanns på "Visst är Trots detta spexande tillhör laget toppen
det fint att älska med rödhåriga":s mat varje år. Det som laget tyckte var svårast
cher. Detta gäng är riktiga publikfriare inför detta års turnering var att hitta rätt
med många hyss och tricks på lager. Eller ton på rödfärgen till håret.
vad sägs om att hela laget plötsligt lägger

•lllil•

Poolställnig. Gick de "Rödhåriga" vidare? Alla lagresultat kundeföljas på IKSU.s stora
resultattavla.
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Regler

Vad är det då för regler man bör känna till
om man vill öva eller bara förstå vad de
pysslar med på plan? Jo, de största skill
naderna från brännboll i skolan är att man
som slagman måste ha minst en fot på
slagmattan (storlek ca 1/3 m2) och att man
bara har två slag på sig. Slag som hamnar
utanför slagsektorn bedöms som ogiltiga
och går alltså inte om. Dessutom förbjöds
platta slagträn inför årets cup, eftersom de
inbjöd till taktikspel och feglir. Det är hel
ler ingen ide att ställa sig vid svarven
hemma och tillverka ett eget slagträ efter
som endast IKSU:s slagträn är tillåtna.
Under cupen finns dessa till utlåning men
om man vill träna realistisk slagträning
finns de att köpa för ca 150:-. Man spelar
i 2x12 minuter och är åtta på plan varav
minst två av det underrepresenterade kö
net. Som tur är får man också ha två avby
tare. Om man har oturen att bli bränd är
det bara att återgå till första bo för en ny
löprunda. Ingen utespelare får stå närmare
mållinjen än fem meter och brännaren får

-------------------- iffiiiiöii�

fi nt a tt älska
håriga''

inte heller passera eller plocka upp bollar
bortom densamma.

Maskerad

Det var enormt kul att gå om
kring på universitetsområdet
och titta på lagens utstyrslar
eftersom även en kostymtäv
ling ingick i detta festliga arr.
Förra året vann ingen men i
år fanns det lite bättre bidrag.
Jag såg tomtar, luciatåg, in
dianer, transvestiter och brö
drostar. Ja, inte riktigt men
nästan i alla fall. De hade
brödrostar på huvudet (med
svartbrända brödskivor, stora
rosa puffärmar och Hawaii
inspirerade kjolar. På släp,
vart de än gick, hade de en
neonrosa tennisboll av typen
stor. Säkerligen var omkret
sen över tre meter. Det här la
get hette "Han'svett i brö
rost'n" och vann kostymtäv
lingen för andra gången med
hästlängder, men jag undrar
om det gick att spela med en
brödrost på huvudet.

Poäng

Poängsättningen tycktes mig från början
vara ganska snål, men efter att ha titta! på
några matcher insåg jag att lagen mte
hade några som helst svårigheter att samla
ihop en hel hög med poäng ändå. Högst
belönas frivarv som betingar hela 6 poäng
och inkommen spelare är värd lp. l p får
man också för en bränd eller lyra. Lyran
tas naturligtvis utan handskar eller vantar.
Ingen baseball här inte! Effektivast i
poängväg är den svårgenomförbara ute
bränningen som ger 5p plus l p per ute
bränd spelare, dvs 12p. Då ett lag får till
en utebränning av motståndarna är mat
chen oftast avgjord. Att maska eller klaga
på domaren lönar sig verkligen in!e. Tvär
tom tilldöms motståndarna 5p vid andra
förseelsen av osportsligt uppträdande och
lOp tredje gången. Om lagen lyckas skra
pa ihop lika många poäng döms matchen
oavgjord i poolspelet men i vinna-eller
försvinna-omgångarna vinner det lag som
tog flest poäng som innelag. Skulle detta
av någon outgrundlig anledning också
vara lika blir det lotten som utvisar vinna
ren.

Vem vann?

Årets upplaga av cupen, som
var den 19:e genom tiderna, "De sista niohikanerna ". En utstyrsel som inte intefere
rade så mycket i spelet var indianmålning och fjädrar.
Med matchandefotbollsskor blev looken komplett.

slagsektor

J

'

I

bra�,:' ,� slagman

vanns av umegänget "Varför skjuter Sehl
berg". Förra året blev de fyra, men i år
hade de tränat dubbelt så mycket, dvs hela
sex gånger. "Varför skjuter Sehlberg"
mötte stockholmslaget "Jesu lärjungar" i
den jämnaste finalen någonsin. "Lärjung
arna förlorade med en (!) poäng, 75p mot
"Sehlbergs" 76p. Det var fjärde gången
som "Lärjungarna" var i final, de vann
1988 och 1990. Om de skulle lyckas vin
na cupen en tredje gång inne�är det at� de
erövrar segertrofen för alltid. Inte illa!
Hur gick det då för de rödhåriga ? De åkte
tyvärr ut i 16-delsfinal men är 1 alla fall
seedade till nästa års turnering.

20m
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Brännboll
Ett urval av
lagnamn.

ama anordnades också en jättefest nere i
Ume centrum varje kväll, den så kallade
brännbollsyran. Ett discotält, stor scen
och restaurangtält förgyllde i dagarna tre
kajen. Lördagen som avslutade turnering
en var givetvis den stora festdagen med
artister som Triple & Touch, Totta Nä
slund, Tove Naess mfl. Ett "jättefyrverke
ri" brändes också av men efter att ha sett
VM i fyrverkeri och invigningen av ryt
tarVM blev man inte så våldsamt impone
rad men det är alltid kul med lite raketer.
Under de dagar som cupen pågick var vä
dret strålande med både sol och värme
vilket bidrog till att det var knökfullt med
folk överallt. Det är kul med folkliv.

Kort sagt
Värt att uppleva.

Mie

Spexare. Hos publikfavoriterna "Visst är detfint att
älska med rödhåriga" ärjust rött den vanligaste hår
färgen. Bara två av tio färgar sitt hår.

Hur gör man för att
få vara med?
Alternativ 1. Ring IKSU, Bosse Andersson
(090-13 54 40 vxl) och gör en intresseanmä
lan. Då skickar han en anmälningslapp fram
åt mars ungefär. Att deltaga kostar ungefär
400-500:- per lag.

Hopptält. B arnen roade sig kungligt när
föräldrarna tittade på brännboll
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Alternativ 2. Vinn SSIF:s vårcup i brännboll
15:e maj. Lagen skall vara mixade, 4+4, med
obegränsat antal avbytare. Anmälning sker
till SSIF senast 12:e maj på särskild blankett
(från SSIF). Kostnad 150:- per lag. Vinnarna
av vårcupen får anmälningsavgiften till
brännbollscupen i Umeå betald av SSIF samt
rese- och logibidrag. Detta alternativ är till
för den gambla11de teknologen.

Lamslaget
In vino veritas
Gudärdödochvirostarbröd
Fingra inte på min lyra
Noll boll koll
Höj kåravgiften
Batwoman Falun
I ren panik
Bau
De sönderbrända
Bränd jämt
Jesu trälungar
Turbosmurfama (något för
Ettans spex:ama?)
Slagträet brinner
Moraliska segrare
Öl? Ja, det är ju fyllkom!
Ständigt på lyran
Hermans hedningar
Kontorsnissama
Livräddare än alla andra
Lotta äter palt med ketchup
Eyball in my martini
Grönhåriga
Styva lemmar
Telefan
Bollsinne kan botas
Det var domarns fel
Byte bandits
De var bara tur
Hit & Run
Tunga namn
Vem slår vem?
Tappd under kranen
Tio för många
Lätt lottning
Terrapower
Vi bränner hemma
Who cares
Ullanbator
Two balls ahead
Team Trabant
Spel under hot
Sällan studsar en termos
Miss-tage
Pub-liken
Slagna på förhand
Knö daj in
Bruna gabardinbyxor
BK Rebel
Svält en ko
Röda men inte brända
Lärare gör det med elever
Stick och bränn
Terras slagträn
Lyriska lyror
Kennets kennel
Fire in the backseat
IQ 07
De avslagna
Henkes Harem

MiniSqVALp

Du bbelt Elektro i topp !
Tisdagen den 11 Augusti under
vattenfestivalen, anordnade Te
leverket radio ett "mini Squ
VAL p" . Tävlingen gick ut på att
bygga ett flytande ekipage som
skulle föra tankarna till mobilte
lefoni, och sedan framföra det på
Stockholmsström.
BIDROG
med två farkoster, vilka naturligtvis place
rade sig på första och andra plats.

ELEKTROSEKTIONEN

Tävlingen bestod av tre delmoment, näm
ligen farkostens utseende, spex under täv
lingen samt att på kortast tid ta sig runt en
utstakad bana på strömmen.

Lur

Bland de deltagande ekipagen fanns ett
antal flytande lurar, en lurbåt och en
telefon-mobil. (Ett fönster med en mobil
bestående av lurar). Elektros ekipage var
en flytande telefonkiosk samt en motorola
micro med hopfällbar lur.

Flytetyg. Efter en något trög startflöt det mesta

Kurtan

Den hopfällbara luren föll domarna på
läppen och bidrog starkt till andraplace
ringen. Telefonkiosken som bemannades
av stålmannen, ansågs av domarna vara
ett tekniskt mästerverk och kammade hem
förstaplatsen. Domare var Lasse (Kurtan)
Brandeby och Ulf (efter tre) Elving.
Telefonkiosken kvalificerade sig även till
Söndagens stora uppvisningssquVALp,
där stålmannen återigen räddade folk i
sjönöd.

Johan Torsner & Fredrik Jonsson

Osquar Mutters
Spektakel-Show

Skanstulls Gymnasium; 14:e november 18.00
Be there, or don 't be at all ...
14
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u l l mäktige

ar
Åsså va re dax igen! News från
kårens egen rixdag, dvs kårfull
mäktige!

En kylig oktoberkväll samlades KF i Krö
ken för att ha sitt sjunde och näst sista
möte för mandatåret.

Nu sågar vi i KP! !

Nämnden kommer i fortsättningen att le
das av en utav sektionsidrottsledarna.

Armada

Arbetsmarknadsdagarna kommer att infal
la den 3-4 november. Leta rätt på somma
rens praktikjobb eller kanske är det dags
för exjobb...

Det är ju modernt att spara, så även kåren
har sitt lilla sparpaket. Kårpresidiet har ut
rett sin egen verksamhet. Utredningen re
sulterade i ett förslag om vissa rationalise
ringar, som förhoppningsvis ska ge Ture
Teknolog den service han vill ha;

Viktade betyg vid intagningen till skolan
kommer att införas snart. Kanske redan
hösten -93.

•

Nobel Night Cap

•

•

Superredaqteurens tjänst minskas till
halvtid, och annonsraggningen till
Osqledaren kommer att skötas av
ArmUO.

Programmästaren,
hand, avskaffas.

PrUOs

högra

StuO och IngA slås ihop till en heltidstjänst.

Ma*2+Sv*l.5+....

Månadsstudielån

I Visby pågår just nu försök med utbetal
ning av studiemedlen månadsvis. Risken
finns att sprider sej till THS - vill vi det?
Alla "kör" av kvalitet har ett schysst efter
kör, så även Nobelfesten. I år arrangeras
det av Teknis. Läckert!

KF diskuterade mycket och länge, och bi
föll till slut samtliga punkter. De två sena
re fick inte tillräcklig majoritet, varför de
måste tas upp vid ytterligare ett KF.

Q-Arne

PrU - was machen sie?

Kårfunkis-93??

Wir haben alle gewundert was die PrU
leute eigentlich machen? Um daB auszu
finden, hat man eine Kommitee zugesetzt.
Das Resultat der Kommitees soll um E f 
fektivisierung des PrUs beniitzt werden.
And now to something completely diffe
rent...

INO • byebye

Ett minskat idrottsintresse bland teknolo
gerna samt ett ännu mindre intresse för att
kandidera till posten som heltidsarvode
rad IdrottsNämndsOrdförande, har resul
terat i avskaffandet av posten. Idrotts-

Quarnevalgeneralen och hans närmaste
män presenterade sin budget. KF hade
inga större invändningar.
Vill du bli Kårordförande? Eller nåt annat
kanske? Kontakta valberedningen (=Kalle
Kövamees mfl) snarast.
Detta var allt för denna gång!

AnnaRs & MagnusL

Anna. En av våra hjältar i KF
Allt du skulle vilj�i :veta, men ännu irite
hittat nån att fråga, om.:.....:.Cller vad är
det de skriver bm"egentligen?

'

KF KårFullmäktige, kårens
..
riksdag_; ..
KS KårStyrel'sen, regeringen
KP KårPresidiet; de heltids: · ·
arvoderade funktionärerna,
tex KårQrdförånden och
Förvaltningsch�fen.
Superredaqteure�
Osqledarens chefredaktör
PrU ProgramUtskottet, fixar
Squtt & andra kafäs.
PrUOPrUs. ordförande
' StuO Studiesociala Utskottets
Ordförande.
IngA Har hand om frågor
specifika för ingenjörssek
tionen.
INO Idrottsnämndens· ord
förande

Obs! Rösta i Kårvalet!
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DU DAR !
GA PA ARMADA
0

0

4-5 november
Knyt kontakter, prata med företagsrepresentanter.
Skaffa ex-jobbskataloger, godis, pennor & annat junk.
Anmäl er till kvartsamtalen med företagen.
För mer info läs Armada-tidningen eller fråga Amse.

;:J

För din egen skull
Eder Amse Anders Sanner E-88

;:J
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Extra frasig paj
För dig som inte vill pruta på
kravet om god mat, men som har
ont om pengar eller inte orkar
stå i kö på kåren passar det här
receptet bra!
KÖP HEM EN OST· OCH SKINK

PAJ.

Så här gör man:
1 Börja med att ta ur pajen ur folieformen.
Lägg den försiktigt på ett fat.
2 Tina pajen i mikrovågsugnen på måttlig
effekt.
3 Värm pajen i den vanliga ugnen tills den
får den rätta, frasiga ytan.
Servera med läsk eller vatten. Avsluta
gärna med en kopp kaffe och en bulle.
Smaklig måltid!

Eder Pajas

Del i katessmiddag
-för hungriga teknologer
En alldeles superp tonfisksås,
som dessutom är snabblagad, sit
ter aldrig fel. Detta recept har
redaktionen fått från en av sina
många kontakter här på KTH.
Håll till godo!
1 lök
1 burk tonfisk i vatten
chilisås eller tomatpure
1 burk Creme fraiche
salt
peppar
cayennepeppar
(paprika)
+ en portion pasta

Gör så här:
Sätt på pastan. Bryn löken, blanda i ton
fisk, chilisås och Creme fraiche. Värm
och krydda efter behag. Glöm inte bort
pastan som nog är klar för länge sen.
Priset är max 25:Som fattig student så kan man naturligtvis
minska Creme fraichen till hälften eller
blanda i en burk champinjoner (då blir det
middag för två... )
Creme fraichen kan också bytas ut mot
Lätt creme fraiche eller gräddfil. Man bör
i så fall se till att såsen inte börjar koka,
då den i så fall skär sig.

Emmeli 1-91
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Kraftig elektronik

Mod u l kraft
Retorisk fråga: Kan ett funne som strömförsörjning verkligen vara intressant?
Retoriskt svar innan studiebesök på Ericsson Components: ????
Retoriskt svar efter studiebesök på Ericsson Components: JAAA!
FÖR ATT GRÄVA NED sig lite djupare
i strömförsörjningens fashinerande värld
gjorde Emissionen ett studiebesök på
Ericsson Components AB, Power Divi
sion i Kungens Kurva. Där utvecklar man
de strömförsörjningsaggregat som idag
framförallt sitter i Ericssons telefonväxlar.

Strömförsörjning är Hich-tech

Alla ni som just nu hade tänkt sluta läsa
med inställningen att strömförsörjning är
en transformator och en likriktare och in
get mera håller just på att göra erat livs
misstag. Som kommer att framgå senare i
denna artikel så är modem strömförsörj
ningsteknik något helt annorlunda än vad
gamla tiders fördomar säger.

Utvecklingschefen för modulkraft på Po
wer Division, Lars Riback, gammal E·
teknolog, tar emot på sitt rum för att hålla
en kort men innehållsrik och otroligt eng
agerad föreläsning om vad som är state of
the art idag. Men först börjar han vid ti
dernas begynnelse för att ge ett perspektiv
på varför utvecklingen har sett ut som den
har gjort:

Batterier klarar inte allt

en bra spänning för överföring och elek
tromekanik och det gick lätt att realisera
batterisystem som backup. Minustecknet
på spänningsnivån hänger ihop med att
man ville jorda systemen väl för att skyd
da mot blixtar o dyl. Detta utfördes med
stora kopparplattor som man grävde ned i
marken. Det var bara det att om spänning
en låg på +48 V så vittrades plattorna sön
der (det kan säkert någon från Kemi orera
sig varm om). Lösningen blev att tecken
vända den.

Nya tider, nya spänningar

Med modernare tider kom elektroniken
och då krävdes nya spänningsnivåer som
5 V, ±12 V osv. I samband med detta val
de man att dela upp telefonisystemet i
"funktionsenheter" med egna strömför
sörjningsaggregat (matade från central
kraften, -48V) för försörjningen av elek
troniken. Dessutom ökade kraven på till
förlitlighet i systemen. Detta gjorde att
man definierade utslagsenheter, dvs såda
na enheter som fick slås ut utan att man
"bryr sig om det", alltså utan redundans.
Det säger sig nästan självt att varje sådan

enhet måste ha sin egen strömförsörjning.
Denna är ju en fundamental del av funk
tionen.

I takt med att man lärde sig att komprime
ra elektroniken i systemen så ökade också
kraven på mindre och mindre strömför
sörjning. Till en början så krävdes en egen
strömförsörjningsenhet på varje stativ, se
dan på varje hylla i ett stativ och så slutli
gen som idag, separat strömförsörjning på
varje kort - modulkraft. Denna utveckling
har inneburit alltmer hårdnande krav på li
tenhet, hög verkningsgrad och hög tillför
litlighet.

Fortfarande finns dock en grundenhet som
ger den traditionella -48 Volten till hela
systemet. Den bör vara mer tillförlitlig än
modulkraften eftersom den skall försörja
ett antal moduler och den brukar därför ha
batterireserv i anslutning.

Allt blir bara mindre

Men det är inte åt det hållet som vi skall
fokusera fortsättningen på artikeln utan nu
skall vi gå vidare för att undersöka det
fantastiska i kortströmförsörjningen.

För det första skall det sägas att det är
DC-DC konverterare som tar de ursprung
liga -48 Volten och omvandlar dem till
lämpliga elektronikspänningsnivåer.

I begynnelsen var lokalbatteritelefoner,
dvs strömmen som krävdes för kommuni
kation mellan två telefoner kom batterier i
de enskilda telefonerna, plus att man hade
en vev och en generator för att generera
ringsignalen. Detta fungerade bra så länge
näten var små och lokala. Men när näten
växte och Ada i trelleborg ville skvallra
med moster Agda i Haparanda så gick
inte det systemet längre utan man var
tvungna att byta till extern strömförsörj
ning i växlarna.

Vid valet av spänningsnivå så fanns bl a
tre kriterier - säkerhet i kommunikationen
(man skulle alltid kunna ringa, dvs batte
ribackup skulle vara möjlig), spänningen
fick inte vara för hög om någon skulle få
för sig att pilla i uttaget samt spänningen
skulle vara tillräcklig för att driva telefo
ner och elektromekaniken i växlarna.
Det man fastnade för var -48 V. Det var
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Lars Riback arbetar med modulkraft och ställde villigt upp som intervjuofferför nyfiken
Emitteur.

Utvecklingen på omvandlarområdet har
kanske inte gått med lika hisnande fart
som det har gjort på den integrerade elek
tronikens område där packningstätheten
av transistorer hela tiden noterar nya re
kord. Men håller man för ögonen vilka
förutsättningar man har för att · krympa
strömförsörjningsutrustning så måste man
säga att det har gått med en imponerande
hastighet. För att kunna krympa ned enhe
terna har man också varit tvugna att i ett
flertal omgångar byta teknikkoncept - nå
got som man har varit befriade från när
det gäller integrerade kretsar. Så jämförel
sen kanske inte är så tokig som det kanske
skulle låta från första början.

" Nödvändigt ont"

Utvecklingen har gått från reguljära lin
järregulatorer till tyristorteknik till dagens
högfrekvensomvandlare.
Strömförsörj
ningen har egentligen en ganska otacksam
uppgift. Den är ett slags nödvändigt ont
som bara skall finnas på kortet och helst
inte göra något väsen av sig. Den får
framför allt inte ta för mycket plats efter
som man då inte kan packa så mycket
elektronik på kortet.

Resonemanget när man tänker ut hur man
skall göra för att minska storleken på en
omvandlare utgår i stort sett frå en enda
formel, känd ifrån elkraften: E =
4,44BfAN. Vad den säger är i princip att
kärnans area är omvänt proportionell mot
frekvensen. Den snabbtänkte drar då
snabbt slutsatsen att man för att minska
storleken kan öka på omvandlingsfre
kvensen. Tänkt, sagt och gjort. Man bör
jade vid omkring 20 kHz och är idag uppe
i runt 500 kHz - 1 MHz.

Två transformatorer i en

Utvecklingspanoramafrån höger till vänster. Modulkraften har succesivt minskat i
storlek till att efterlikna en vanlig /C-kapsel.
de påverkas ej av varandra! I andra funk
tionssammanhang kan beroendet vara
önskvärt.

kunna lösa med hjälp utav olika resonans
fenomen.

Autotrimmas med laser

Som säkert framgått av ovanstående rader
så är strömförsörjningsområdet mycket
mer än bara transformatorer. I själva ver
ket täcker det en mängd olika teknikområ
den, nämligen kraftelektronik, radiotek
nik, reglerteknik, modulationsteknik (de
integrerade transformatorerna), TET och
filterteknik. Denna teknikbredd är också
ett av de största själen till att Lars Riback
ramlade in på området en gång i tiden. Ut
vecklingen har också gjort att man från
KTH:s håll har funderat på att instifta en
professur i ämnet, något som livligt påhe
jas av Lars Riback. Power Division har
sedan tidigare haft samarbete med univer
sitet i USA och Japan. Inte så mycket för
att de ligger längst fram i tekniken där
utan snarare av det skälet att det helt enk
elt inte finns institutioner för det i Sveri
ge. Ett samarbete med KTH vore ur Erics
sons synvinker mycket välkommet.

All elektronik placeras på en hybridplatta
av ett keramiskt material, alltså inte de
vanliga kretskortsplattorna. Skälen till
detta är flera. För det första så leder kera
mik värme bra och man får då automatiskt
en kylfunktion. Tack vare den effektiva
kylningen blir kretsarna mindre och det
minskar i sin tur de radioeffekter som
uppstår när man jobbar med höga fre
kvenser. En annan finess med keramikp
lattor är att det är lätt att göra ytresistan
ser. Det kan man utnyttja på ett mycket fi
nurligt
sätt.
Ericssons
moderna
omvandlare autotrimmas till rätt spän
ningsnivåer i en maskin som vid trimning
en bränner bort delar av ytresistansen med
laser och vips så har man eliminerat beho
vet av trimpotentiometrar.

Självresonans är framtiden

Hur är då omvandlaren konstruerad? Jo, Pga att omvandlarna arbetar med så höga
för det första krävs en mängd styr och re frekvenser och framför allt av att energier
glerteknik för att man skall kunna hålla är i omlopp vid dessa frekvenser uppstår
utspänningen konstant inom vissa givna mycket lätt radiofenomen i omvandling
toleranser. Denna teknik placerar man en. Kretsarna blir små sändare och även
med fördel i integrerade kretsar. Är man mottagare. På Power Division går mycken
riktigt avancerad kan man även lägga dit möda åt till att försöka eliminera sådana
effektelektroniken på en gång. Ett krux effekter i största möjliga mån.
finns bara, utgångssidan av omvandlaren
måste vara galvaniskt isolerad från in Detta var hur dagens omvandlare fungegångssidan. Eftersom optokopplare inte är . rar. Naturligtvis anser visionären att fram
tillräckligt tillförlitliga krävs att denna tidens omvandlare sitter i anslutningskon
isolering sker med en transformator. Vips takten till kretskortet. Men än så länge är
så har man ett behov av minst två trans det ett tag kvar tills dess. Det system som
formatorer och sådant tar plats. Det man just nu är i utveckling drar nytta av vissa
då gör är att man konstruerar en integre resonanseffekter som kan uppstå vid om
rad transformator. Inte integrerad i halv vandlingen. För att det inte skall bildas
ledarnas mening utan snarare att man pla förluster vid "upphackningen" av spän
cerar flera olika funktioner på samma kär ningen så krävs att vid själva hackningsö
na. Detta fungerar tack vare att man kan gonblicket så skall antingen ström eller
göra de olika signalerna ortogonala, dvs spänning vara noll. Det anser man sig

Alla teknikområden på ett kort

Hemligt pris

Power Division har idag ca 320 anställda
varav ungefär 80% arbetar med central
kraftsdelen. Övriga sorterar under modul
kraft. Eftersom området är mycket expan
sivt och utvecklas snabbt finns många
outforskade grenar som med fördel skulle
kunna användas som exjobb för hugade
teknologer och examensarbeten blir en
satsning för framtiden hos Power Divi
sion.
Slutligen förhörde sig nyfiken Emitteur
om priset på den fantastiska mackapären
han nyss fått en föreläsning om. Svaret
blev något snopet: "Hemligt men billigt! "
Måste vara något företagsstrategiskt.

Michael
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Nya rön avslöjas

De som äter mycket glass klarar fler tentor!
Glassen från 12:ans glassbox har
i en undersökning visat sig ge
resultat.
uppseendeväckande
Personer som dagligen äter glass
har i genomsnitt 80% högre re
sultat på tentamensskrivningar.

Den positiva inverkan tros bero på kemi
ska processer i matsmältningen, vilka ger
glassätaren ökat välbefinnande och ett
bättre humör. Detta i sin tur ger bättre
koncentrationsförmåga och minskad
stress.
Köp av glass kan därför varmt rekommen
deras.

Sedlar lägger du i svarta lådan, mynt i rö
ren.
Eder Pajas Fredrik Jonsson.

PS. En undersökning om hur paj och piro
ger påverkar studierna pågår också.
Resultaten är ännu inte statistiskt sä
kerställda, men en förhandsrapport
tyder på bl.a på 30% högre verk
ningsgrad, vitare tänder samt minskad risk för P-Böter. DS

Mat kanförtäras i 12:an Det går även bra att värma i mikrovågsugn.

BRIDG E,

- eller hur jag får ruter i mina klöver !

Vad ?
Vem ?
Hur ?
När ?
Tid ?
Nybörjare ?

Spela BRIDGE !
Du så klart,vem annars !
Med KTH BK !
Den 28:e Oktober i F21 !
Kl. 18.00 !
Vi har nybörjarkurs !

Förklaring ! KTH BridgeKlubb är en nystartad bridgeförening
för oss teknologer. Onsdagen den 28:e Oktober drar vi igång. Vi
börjar med att ha ett första årsmöte för att spika stadgar m.m. Di
rekt efter har vi första kursträffen. Kursen leds av folk från
Stockholms Ungdomsbridgeförbund.
Intresserad ?

Tag gärna kontakt med oss, annars syns vi den 28:e Okt.
Hälsningar:

Björn Hansson, E-90
Jonas Andersson, E-89
Björn Olsson, E-90
Sten Bergquist E-90
Gunnar Andersson Fysik

Tillika styrelsen i KTH BK.
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511 7 16 46
511 777 74
580 127 96
18 20 49
655 48 26

Misstankar. Ä r det enförklädd pokerklubb måntro?

SOM GcNOM sn UNDtR l·ttTIA�
1UR.€ E.TI1EL€l=ONNllt-\K€.R HAN
FÅTT l �LAN, . .
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-

-

I
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Lärarprofilen

Jonas Björkberg
En geofysi ker med
framtidsvisioner

På instutionen för Teoretisk
Elektroteknik jobbar Jonas
Björkberg sedan några år tillba
ka. Efter att han har assisterat i
flera år har han det här läsåret
blivit föreläsare i TET. Bakom
en ödmjuk och anspråkslös per
sonlighet döljer sig en teoretiker
med många reformerande ideer
om undervisning.
JONAS BJÖRKBERG KOMMER ur

sprungligen från Göteborg. Han föddes
där 1957 och är uppväxt i trakterna kring
Frölunda. Han gick sedan på gymnasiet i
Uddevalla. När han efter lumpen bestäm
de sig för att läsa på högskolan föll valet
ganska naturligt på CTH i Göteborg. Där
gick han på linjen för Teknisk Fysik.

Intresse för jorden
Redan som liten fascinerades Jonas av de
vetenskaper som beskriver jorden (geolo
gi). Han trodde alt det skulle vara kul alt
syssla med det i framtiden. Det har kom
mit att bli den röda tråden som han har
följt.
Vid sina studier i Göteborg fick han ett
tips om att man på geologilinjen läste kur
ser som Jonas kanske skulle vara intresse
rad av. Jonas läste då extra kurser i geolo
gi. Han fann dock snart att det var en
dea d -end vad gäller framtidsmöjligheter.

Draftad till KTH
Han gjorde sitt examensarbete i Göteborg
för professor Staffan Ström. Några år se
nare bytte Staffan Stöm institution och
började jobba på KTH. Jonas fick reda på
det här och fick erbjudandet att börja job
ba på KTH. Man jobbade här mycket med
geofysiska problemställningar.

Inspirationsmänniska
Jonas Bergström verkar vara en harmo-
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nisk person och han beskriver
sig själv som ganska sorglös.
Han bor sedan några år tillbaka
i Stockholm och trivs väldigt
bra här. Han tycker att sta'n är
mycket vacker och att den är
livlig.

IJ

I

Han trivs med att gå på teater
och gå ut för att träffa folk.
Han har också en stor umgäng- •
�
eskrets som han ger mycket av
sin fria tid. När han blir trött av
att sitta på kontoret motionerar •
han med kanot på sommaren
och långfärdsskidsko på vintern.
Jonas diskar snabbt av frågan
om han har någon sambo eller
några barn med ett nej. Den
enda last han har är snus.
Han tillägger att han är en inspirations är lite otydligt ibland. Samtidigt tycker
människa. Han får en kick av att stå och han sig ha öppen kontakt med eleverna
föreläsa inför elever. Att vara föreläsare han är inte så stöddig som föreläsare.
är ju ett slags artistskap.

Inversa problemställningar
I sitt jobb kommer Jonas ofta i kontakt
med inversa problemställningar. Det
handlar om att skaffa sig en uppfattning
om en kropp i jorden utifrån mätdata. Han
ger ett exempel på hur man letar efter
malm. Man lägger en enormt stor spole på
marken och skickar en ström genom den
na. Man mäter sedan på ytan eller i hål i
jorden och bildar sig en uppfattning om
fyndighetens storlek genom analys av
dessa mätdata.

TET-föreläsare
Efter några år som assistent har Jonas
Björkberg i år tagit steget upp och är nu
föreläsare i TET. Trots att han inte har
hunnit bli varm i kläderna så verkar han
väldigt bestämd och har en klar uppfatt
ning om undervisningen. Han poängterar
att det är kul att vara föreläsare.
Han inser att han måste bättra på sin före
läsningsteknik. Främst anser han att talet

Svåråtkomlig kunskap

Jonas Björkberg sätter sig tillrätta när jag
frågar honom om hans syn på undervis
ningen. Ämnet ligger honom varmt om
hjärtat och han nämner att han har många
ideer om undervisningsmetoder. Han vill
mena att kunskapen i ett första stadium ar
för svåråtkomlig och "att eleverna inte ser
skogen för trä'na"(Göteborgska). Kunska
pen är ofta klädd i matematik, som elever
na ser som ett hinder snarare än som ett
hjälpmedel. Jonas Björkberg vill mena att
han är präglad av den sunda uppfattningen
att det är föreläsarens ansvar att knyta teo
rin till konkreta exempel.

Datorhjälp
Jonas berättar att hap håller på med ett
projekt där man med hjälp av en dator kan
visa abstrakta fenomen som t ex vågor
och fält med rörliga bilder. Det skall ock
så läggas in historia om kända personer
som är kopplade till ämnet för att göra
ämnet lite mer "down to earth" (geonära).

Det är meningen att da
torn sen skall kopplas till
föreläsningssalens projek
tor varpå man kan visa
lämpliga demonstration
sexempel på föreläsning
ar. Det är också meningen
att dessa exempel skall
finnas tillgängliga så att
Osquar och Osqulda kan
bläddra och klicka sig
fram i JET-världen på
skolans datorer. Himla
käckt!

)

.1

Millikans
experiment

Jonas visar mig ett exem
pel på ett program som v i 
sar Millikans oljedropp
sexperiment. Som alla vet
så använde sig Millikan
av laddade oljedroppar
som han lät falla i gravita
tionsfältet, dels med ett Jonas Björkberg visar sitt datorprogram med Millikans experiment
motriktat elektriskt fält
och dels utan ett fält. Med hjälp av upp ser · på instutionen som en skyddad verk insläppt i TET-instutionens laboratorium.
mätta hastigheten kom Millikan fram till stad. Han erkänner att han stött på på Men fastän han har så renodlade drag av
den minsta elementarladdningen e-. I pro ståendet förut men hävdar att det är ett en teoretiker så får jag det intrycket av Jo
grammet ser jag hur oljedropparna faller i obefogat påstående. Han menar att hans nas att han har båda fötterna på jorden och
de olika momenten och hur sammanhö verksamhet inte ar mer skärmad från att han har en bra distans till det han sys
rande uttryck dyker upp om man så vill. verkligheten än motsvarande industrier slar med.
Det hela är mycket enkelt och visuellt. där den praktiska tillämpningen är högre.
Detta kan Osquar och Osqulda få se redan I sitt arbete jobbar han med att utveckla
Micke
nästa läsår då, enligt Jonas Björkberg, vis beräkningsmetoder istället för att ifråga
ningsmodulema skall vara klara.
sätta teorin. Han säger: "man ifrågasätter
inte t ex Maxwells ekvationer". Man job
bar ofta med att ta fram modeller för att
Skyddad verkstad
förenkla. Han medger dock att han är en
Jag nämner för Jonas Björkberg att en del renodlad teoretiker. Han brukar inte bli

Tentaoddset tillbaka igen ! !

Nu kan du åter få uppleva det
verkliga engagemanget i dina
kamraters studieresultat genom
att spela på dem.
ODDSmakarna kommer att tillhandahålla
regler och kuponger för spelsugna elek
triker lagom till nästa tentaperiod. I år
kommer ett något modifierat spelsystem
införas, för att göra det hela lite mer int
ressant. Håll ögonen öppna för mer infor
mation om 1ENTAoddset

ODDSMAKARNA
Tentavakterna
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FN

Filmnämndens bästa
höstfilmer
period 3 1 992

Torsdag 29 oktober kl. 1 9.00

1492-Den stora
upptäckten

SMYGPREMIÄR! !

Det här är storfilmen om Cristopher Co
lumbus "upptäckt " av Amerika för exakt
500 år sedan. Ridley Scott har regisserat
och i huvudrollerna återfinns Gerard De
pardieu som Columbus och Sigourney
Weaver som drottning Isabel av Spanien.
Officiell sverigepremiär 30 oktober.

Måndag 2 november kl.1 9.00

Snövit

Wall Disneys klassiska saga om Snövit ,
den elaka styvmodern, de 7 underbara
dvärgarna och prinsen! Passsa på att se
den i sin helhet nu; vi visar den oklippta
originalversionen som hade premiär 1937!
Snart drar Disney Company in filmen
igen, och vi får nöja oss med julaftons
minuterna med Snövit.
FRANCIS FORD COPPOLA

HOYRADISQRTSI
PRESENTERAR

". . . en makalös, alldeles

enastående film- och
musikupplevelse" DN

� � � � � Exp,

����AB

il

1ill

REGl,GODFREY REGGIO MUSIK,PHILIPGLASS

Torsdag 5 november kl. 19.00

Koyaanisqatsi

Det börjar med storslagna bilder av ett
uråldrigt, orört landskap. Inte ett spår av
människor. Tempot stiger.Vi kastas in i

civilisationen; människans verk.
Flygplan, industrier, bilar, hus som
sprängs. Ett myller av människor
på gator, i rulltrappor, vid löpande
band. Utan ett talat ord, utan en
replik, utan en förklaring. Bilderna
ackompanjeras av minimalistmu
sikem Philip Glass symfoniska
svit, komponerad speciellt för fil
men. DN skrev"...en makalös och
alldeles enastående filmupplev
else". Filmnämndens tips: se den! !

STOR PUBLIKSUCCE!
. 1·ISk o·ISney"
"Gema
�����

"Snövit Dagens
slårNyheter
det mesta!"

"GÅ OCH SE DEN! En bättre
tecknad film får ni aldrig uppleva!"
Morgonpasset, P3

Måndag 9 nov kl.19.00

Död på nytt

Mike Church (Kenneth Branagh,
från Henry V), privatdetektiv i
New York, har specialiserat sig på
att finna arvingar och försvunna
personer. Han får i uppdrag att
hjälpa Grace (Emma Thompsson),
som lider av minnesförlust och inte
har några minnen från sitt eget liv. Hon
plågas av mardrömmar, och via dem ly
ckas Mike finna ett mystiskt samband
mellan Grace och en kvinna som blev
mördad förtio år tidigare. Handlingen
pendlar mellan nutid och dåtid, och sakta
växer den hemska sanningen fram. I
övriga roller fler skådespelare av hög
klass: Andy Garcia, Hanna Schygulla och
Derek Jacobi

Torsdag 12 november kl.19.00

Barton Fink

Barton Fink är manusförfattare i Holly
wood. Skrivandet går dock inte så bra,
och Barton tar till flaskan. Efter en blöt
natt vaknar han upp bredvid kroppen av
en mördad och svårt sargad kvinna... De
kultförklarade bröderna Joel och Ethan
Coen (Millers Crossing, Arizona Junior)
har gjort denna film som fick Guldpalmen

för bästa film, pris för bästa regi och bästa
manliga skådespelare vid filmfestivalen i
Cannes.

Måndag 16 november kl. 19.00

Den siste scouten

Bruce Willis spelar den före detta CIA
agenten Joe Hallenbe ek, som fick
sparken då han knockade en politiker, och
nu försörjer sig som privatdetektiv... När
hans kvinnliga klient mördas blir han in
dragen i skumma affärer och helt plötsligt
svävar han själv i livsfara. Action och un
derhållningsvåld utlovas.
Välkommen upp och hälsa på oss och
våra projektorer bakom Tigerdörren på
kårhusets övervåning!

Filmnämnden rekommenderar 6-8
filmer per termin!
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Får vi lov att presentera:

QUARNEVAL 15 MAJ 1993
Under Quamevalsveckan, var tredje år, kan Stockholm som studentstad
matcha traditionella studentstäder. Lund, Uppsala, ja även internationellt
kända såsom Cambridge, Sydney, Addis Abbeba och Boston.
Sju dagar fyllda av vagnsbygge, Q-squtt, Stockholmsmästerskap i fest på 6
olika kårer I sektioner, Q-pubar och allsköns spex-takel och uppträdanden.
Veckan kröns av ett Quamevalståg igenom Stockholms centrum. Polisen
uppskattade åskådarantalet under Quamvalen 1990 till ca 250 000. Evene
manget är publikmässigt bland de största i Sverige.

Hur deltager just DU i Quarnevalen ?

• Sök staben, läs mer nedan. Anmälan senast 13 November.
• Hjälp till i. övriga organisationen, sök i vår.
• Var med i tåget i något av dessa ekipageklasser:
1) Vanlig lastbilsvagn, 10-20 pers.
2) Dragen vagn, 15-50 pers.
3) Extravagansia (bygge, men ej vagn), 0-100 pers.
4) Övriga gående.

Ekipageanmälan senast 12 mars. Blanketter delas ut efter nyår.
OBS! Bara var sjätte ekipage kommer med så börja spåna redan nu.

Ta jobb i Ouarnevalsstaben i vår !
Olika poster att söka:
Qupolchef - ansvarar för vaktning och underhåll på byggplatsen.
KOMchef - ansvarar för transporter, samband, mm.
- som ser till att många vagnar byggs och bra dessutom.
Byggchef
Två Bruxartiklar - redaktörer till Bruxanvisningen.
Två PRatare - ansvarar för PR på skolor och i media, samt dokumentation.
- som bl.a. ordnar deceniets fest, Quamevalsslutfesten -93.
Två Festchefer
Ekonomichef - en "klippa" på bokföring som styr upp administativa göromål.
Jippochef
- ansvarar bl.a. för jippon i byggveckan.
General
Magnus Dandanell
Tåggeneral
Jonas Berg

Bruxpauon
Rikard Lundborg

2st Bruxartiklar

2st PRatare 2st Fcstchefer

Jippochef

Ekonomichef

Qupolchef Byggche

Stabens jobb drar igång på allvar i början av period 5. Innan detta har vi träffats några gånger och även varit på en resa för att lära känna varandra ordentligt.
Jobbet kommer att kräva mycket tid. Tentor och annat måste räknas som
hobbyverksamhet. I början av terminen kommer stabarens jobb an vara ganska
självständigt, när det lider mot dagen Q tillkommer mycket follc i organisationen
och flera stabare övergår till ett rent chefsjobb.
Gamla Q-stabare framhåller ofta an tiden i Quarnevalsstaben både var det
roligaste och mest lärorika under hela teknistiden. En och annan kan senare
tacka sitt nerlagda arbete för Quarnevalen när de söker jobb som civilingenjör.
Hos företagen står ofta en Q-stabare högt i kurs.
Vi ser helst en blandad kompott av både killar och tjejer från alla möjliga
sektioner. Även några icketeknologer kan komma ifråga. Du behöver inte vara
världsmästare och 3 ggr klubbmästare för an vara med i staben. Det absolut
viktigaste är att du har något som "brinner" inom dig. Något som gör att just du
tycker an Quarnevalen är Qulare än allt annat och som gör att du inte är rädd för
att prova på nya utmaningar. De flesta poster kan man klara av utan att ha någon
längre erfarenhet Men i så fall krävs ett rejält djävlar anamma.
Vill du ha mer information om de olika posterna, träffa oss på ARMADA 4-5
Oktober, träffa oss på Stabinfopub i kårhuset 1 1 November, slå en signal till Q
rummet eller kom upp och prata ett slag. Q-rununet ligger tre trappor upp i
kårhusets pampflygel (södra flygeln). Telefonnumret är 10 20 18.

Sista anmälningsdag för stabsansökan, 13 November.

Välkommen att hänga på, vi kommer tillsammans att ha rejält roligt.
Danda, Rikard och Jonas, de tre generalerna.

Komchef

Studievägledningen

Häng mt ' Häng mt

Nu sätter årets cafe E igång uppe
på studievägledningen från och
med vecka 41 till och med vecka
50.

ALLA UR E-92 är gruppvis välkomna
elingt uppsatt information och schema.
Cafe E är en stunds fika och ett samtal
över intrycken från den första tiden här på
Teknis. Vidare kommer all som arbetar på
Kansli-E presentera sig och ge informa
tion om vad de kan hjälpa er med under er
studietid.

Handels?

Nu är det klart vilka kurser som kommer
att ges i utbytet med Handels. Information
och anmälningsblanketter finns på Stvl-E
eller på Utbildningsutskottet på Kåren.

Kursval VT93 för E4 och E5

Valblanketten finns hos Stvl-E och skall
även lämnas där senast 3 1 oktober.

Tentaschema

för sent. Nu i höst har många som missat
studiemedelsgränsen kommit upp och bett
om hjälp. De flesta av dessa var dock gan
ska långt ifrån redan i våras men väntade
in i det längsta med att -söka hjälp. Med
lite mera framförhållning hade vi kunnat
ordna stödundervisning innan september

perioden.

Vi avslutar med att hjärtligt välkomna Et
tan och ser fram emot att se lite flera av er
lite oftare hos oss.

CASIO

SHARP HP
Texas
Instruments

fx-80
fx-82
fx-100
fc-100
fx-115
fx-451
fx-990
fx-991
fx-4100P
HS-90

TI-30
TI-31
TI-35
TI-36
TI-52

Hasse, Lotta och Håkan
CANON DIXI

EL-506H HP21 card F-42 DX- 1
EL-506P
EL-509S
EL-545

Godkända miniräknare

Tentamensschemat för VT-93 beräknas
vara klart i slutet av oktober.

Ny STVLare

Hans Larsson har börjat på Stvl-E och
hans huvudsakliga uppgift är att samman
ställa material samt skapa kontakter när
det gäller internationellat utbyte. Han pla
nerar en informationsträff den 25 novem
ber kl 17 omkring internationella frågor,
speciellt riktat till E-teknologer.

Poängkontroll

Vi på studievägledningen har påbörjat en
uppföljning av studieresultaten när det
gäller de som är inskrivna 89, 90 och 91.
Bland annat har vi haft kontakt med
många från E-91, där vi försökt hjälpa de
som löper risk att hamna under studieme
delsgränsen. Vi har upprättat studieplatser
och erbjudit extra tentamen i envarre.
Vidare har vi ordnat en extra repetition
skurs i elkretsteknik med omtenta, samt
skickat en skrivelse till studiemedels
nämnden. Vi planerar också att starta stu
dievanekurser under hösten, för att förbät
tra studietekniken.

Och så till sist en liten
uppmaning till er alla:

Kom upp och prata med oss innan det är
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Godkändfickräknare
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Datorspalten är tillbaka igen till er stora
glädje. Den består numera av två delar varav
den första är rättelser till föregående nummer,
tack vare min briljans.
I förra hackerspalten föreslog jag att man kunde lägga in ra
den 'set correct=a l l ' i filen '.startup.tty'. Detta
fungerar, men är inte lika snyggt som att lägga in den i
'.tcshrc.mine'. Den senare filen körs varje gång som ett nytt
terminalfönster startas (ny shell startas), medan '.star
tup.tty' körs när man loggar in första gången.

Apropå blanche i förra numret
Information om nya användare, grupper mm, distribueras
bara en gång i timmen. Detta gör till exempel att de använ
dare som du adderar till din grupp, inte kan utnyttja sina
rättigheter förrän efter nästa uppdatering.

Hjälp
På VMS kan du skriva:
• help ger dig möjlighet att få hjälp om nästan alla kom
mandon. Helpfunktionen har en trädstruktur, så varje al
ternativ har flera underalternativ. Detta gör att help inne
håller ofantligt mycket mer information än vad man kan
vänta sig vid en första anblick.
• hjälp fungerar precis som help, men beskriver lokala pry
lar, som hur man använder scannern, eller våra skrivare.
Hjälptexterna är på svenska.
• Bibliotek är ett fönsterprogram som du startar från til
lärnpningsmenyn. Här finns precis all information om
våra datorer (motsvarande många hyllmetrar pärmar).
Här finns manualer till de flesta programmen (C, Pascal
manualer mm). Dessutom finns det våra lokala manualer,
studiehandbok, bibel och lite annat smått och gott
På UNIX kan du skriva:
• apropos Efter detta kommando kan du skriva ett ord som
tex. pascal. Du får nu reda på de kommandon som har
med pascal att göra.
• man Efter detta kommando kan du skriva ett annat kom
mando som du vill ha information om. Alla kommandon
som listas av apropos kan 'man:as'. Prova tex man Is.
Problemet med man är att om du vill veta hur man gör en
utskrift så måste du redan känna till att utskriftskomman
dot heter lpr.
• xman& Samman som man, fast fönster- och menybase
rat. Observera au'kommandot bara heter man. &-tecknet
gör att programmet körs i bakgrunden så att inte ditt ter
minalfönster stannar, tills dess att du avslutar xman.
• help Motsvarar ungefär VMS:s hjälp. Vill du veta hur
man gör en utskrift kan du skriva help, och sedan gå in på

skrivare. Denna funktion är helt ny och under uppbygg
nad av oss, därför är allt inte helt dokumenterat än. Det
skall dock bli bättre.
• bookreader ungefär samma som VMS:s bibliotek.
• xinfo& Fönsterbaserat hjälpprogram för GNU:s prylar
dvs. bland annat emacs, gnus (i emacs), GNU:s c och c++
kompilatorer mm. mm.

Svarta rader överst på skärmen
Ibland kan det trilla fram ett konsol-fönster överst på skär
men på VMS. Du kan plocka bort det genom att trycka ctrl
F2. Trycker du en gång till kommer det fram igen. Tryck på
nytt så försvinner det. Ganska kul egentligen.

Elektros nyhetsgrupper
Elektro har fått tre egna nyhetsgrupper. Där kan man läsa
meddelanden, debattera med mera. Mötena kan du läsa på
två olika sätt:
• Altl Är du hacker kan du läsa med hjälp av emacs. Tryck
meta (ctrl-3 eller Kombinera tecken) x och skriv gnus.
Användarinterfacet är emacs vanliga, dvs genom att
trycka shift, control meta-xpq-shift-8 och liknande obe
gripliga saker kan man göra precis allt du vill, till och
med läsa inläggen. Sammanfattningsvis: kraftfullt,
användarfientligt, hackerkult. Ärligt talat bra när man lär
sig. Funkar på UNIX.
• Alt 2 Använd NEWS-programmet. Finns i sessionshante
raren på både UNIX och VMS. Är ganska lätt att använ
da.
Första gången när du kör news får du upp flera hundra ny
hetsgrupper från hela världen. Du kan dock välja ett fåtal
som du "prenumererar på", så slipper du se hela eländet
varje gång du loggar in.
Skriv gärna inlägg till elektros grupper, dessa är lokala.
Tänk bara på att när du skriver inlägg till internationella
grupper så distribueras din text över hela världen. Var sak
lig och håll dig till ämnet. Folk som är aktiva inom grupper
blir irriterade om samma frågor dyker upp gång på gång.

Upphittat i datorsalarna
Det finns fortfarande en massa upphittade saker från dator
salarna som ingen verkar vilja ha. Om ni ska dumpa mini
räknare hos oss så lämna åtminstone såna som vi kan an
vända på tentorna, annars kan ni lika gärna komma och
hämta tillbaka dom.. Jackor, kurslitteratur, glasögon mm
finnes också. Återfås mot beskrivning.

Per Hallkvistför systemgruppen
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E-sektionens.fonder

Pengar att hämta
Härmed ledigförklaras stipen
dier ur E-sektionens fonder en
ligt följande:
ALM-fonden

Fonden har till uppgift att främja under
visningen vid KTH, linje E. Fonden är i
första hand avsedd att sökas av lärare för
studieresor. Även andra sökande kan
komma ifråga.

Generaldirektör Waldemar
Borgquists stipendiefond

Stipendium utdelas till sökande som är ut
examinerad från KTH och som avser att
bedriva fortsatta studier med sikte på lic
eller doktorsexamen, specialstudier utom
lands eller fortsatta ett betydelsefullt exa
mensarbete utöver tre månader.

Telefondirektör H.T. Cedergrens
fond

Stipendium utdelas till svenska elektro
tekniker för studieresor eller praktisk
verksamhet utomlands. Sökande bör ha 25 års praktisk erfarenhet efter civilingen
jörsexamen.

E C Ericsons fond

Resetipendier till forskarstuderande eller
yngre ingenjörer inom starkströmsteknik
vid KTH.

Pleijel-fonden

Fonden skall främja forskning vid KTH,
sektion E. Sökande skall vara svensk
medborgare.
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Sten och Lisa Velanders
forskningsfond

Fonden skall stödja forskn,ing inom kraft
produktion, kraftdistribution och kraft
konsumtion och är avsedd för lärare vid
KTH och forskarstuderande i elektrisk an
läggningsteknik. Även annan sökande kan
komma ifråga.

Torsten Lindströms
elkraftstipendium

Stipendium utdelas till vid KTH verksam
person, företrädesvis forskarstuderande
som gjort förtjänstfulla insatser för el�
kraftteknikens utveckling. Stipendiet får
d�las p� flera. Stipendiets syfte är att ge
stipendiaten möjlighet att berika sitt kun
nande och utveckla sina färdigheter inom
området.

Ansökan kan göras gemensamt till ovan
stående fonder.

Ange diarienummer 865/92, doss 221

John och Karin Engbloms
stipendiefond

Fonden skall möjliggöra studieresor inom
telekommunkationsområdet till USA för
civilingenjörer, som är utbildade vid
KTH. Fonden är i första hand avsedd för
den som bedriver eller avser att bedriva
forskarstudier. Utlandsvistelsen bör om
fatta minst sex månader. Stipendiets stor
lek �ror på behov av kostnadstäckning
och vistelsens längd. Stipendiet kommer
även att kungöras under våren 1993 med
ansökningstid t o m april. Utdelning kan
även ske mellan de fasta utdelningstillfäl
lena.
Ange diarienummer 866/92 doss 221.

Civ ing Anders Malmes fond

Fonden skall lämna bidrag till studerande
inom sektion E (företrädesvis starkström)
som vill göra praktiktjänstgöring utom
lands - frä�st i England, Tyskland och
Frankrike. Aven examensarbete kan kom
ma ifråga. Stipendiet kommer även att le
digkungöras under våren 1993 med an
sökningstid t o m april.
Ange diarienu�mer 867/92 doss 221.

Ansökan skall innehålla
• uppgift om sökt belopp
• redogörelse för hur medlen avses an
vändas
• ett gott bedömningsunderlag: (be
tyg/betygsutdrag, intyg från handledare
om examensarbete och/eller doktorand
studier, övriga handlingar som åbero
pas)
• uppgift om examina vid KTH
• uppgift om medborgarskap
I ansökan skall anges vilka övriga finan
sieringskällor som kan vara aktuella för
samma ändamål.

Ledamöter i SKE behöver ej bifoga betyg.

Ansökningar från samma institution eller
forskargrupp bör helst sammanföras och
innehålla en övergripande prioritering.

Närmare upplysningar kan erhållas från
Kansli E, tel 790 84 94 (som också kan ge
utförligare uppgifter om de olika fonder
nas bestämelser) eller högskolans registra
tor tel 790 70 15.

Ansökan, med angivande av diarienum
mer enligt ovan inges senast 921101 till
KTH:s registratorskontor,
100 44
STOCKHOLM

... det måste vara
något elektroniskt! !
VATTE N FALL �
V�

Vår orkesters historia

KONG LIG 1 :A
SKALÄRM USI KKÅRENS
H ISTORIA - del 2
Följ den rafflande fortsättningen på Blot-Jöns eskapader. . .
Sist vi besökte SMusKs djupa historiearkiv lämnade vi Blot-Jöns
Skinknacke med sina hej dukar stående utblickandes över det frodi
ga nordtyska bondelandskapet. Vi återvänder genast.

Med sedvanligt övervåld hade man snart
lagt slottet i ruiner.

Tack vare Blot-Jöns egenhändigt uppfun
na metoder för våldsam envägskommuni
kation hade man dessutom fåll den stack
ars baronen som bodde på slottet att äta
tre olika sorters djuravföring innan man
helt sonika kvävde honom med hans egna
ögonglober. Detta stillade dock inte Blot
Jöns hämndlystnad, utan han drog genast
vidare till nästa slott för att betala tillbaka
sitt blodiga kapital.

Blot-Jöns var lycklig som en björn i biku sina respektive fetemannaliv igen, för att
pan. Här fanns ingen tid all spilla! Ingen beordra sina barder att skriva ytterligare
stans hade han tidigare sett sådan mycken sagor och lovsånger om deras herrars
fet jord, och dum var han inte, utan sam mod.
bandet fet jord - feta bönder stod honom
solklart. Se nu började en lustiger dans! I Undertiden hade Blot-Jöns snabbt och
stuga och gård, över mo och vall, genom by och härad, ja överallt dit näI tre veckors tid drog de så runt,
san pekade drog de landsförvisade.
Skinknackarna. Under denna tid
Ingen skatlkista lämnades otömd,
lade man fyra hela slott, inklusive
ingen kyrka lämnades obränd, inget
de två oförvägna vasallkungamas,
skafferi lämnades oätet, ing en öltunna
.• ,
,
i ruiner. Den femte dagen i
lämnades odrucken, ingen dygd lämnades
•
den
tredje härjarveckan på raobesudlad, mången kvinna lämnades gra.,,..
...--........
,
ken
fick
en av de vid det här la�
• •
�
/
get rejält uttröttade skinknackarna
I tre dagar hade den hemska härskaran
iden att fira Blot-Jöns födelsedag.
�.)"
I
planlöst och furiöst cirklat kring i en
_.___.., ,.\
Denna sluga fint hade omedel bar ver
förstörelselustans brinnande tornado
W kan, och Blot-Jöns stannade upp sin
...
framfart. 'Se det var väl finerligt! En
innan man stötte på patrull. Två va
tocken slatad (slatad, gammalsvenska,
sallkonungar hade i all hast skram
ung. 'mjuk och trevlig som buken på en
lat ihop tolvhundra ryttare som
apa') skara! ' utbrast Blot-Jöns, rörd till tåman i ett nästan panikartat blixtan
rar.
fall angrep 'Skinknackarna' med.

1 962 - 1 9 9 2
-

---... ...
�-

Trots att oddsen på intet sätt talade
för tyskarna, så nådde man häp
nadsväckande framgång; den av
destruktionens rus dåligt sam
manhållna och vid tränat mot
stånd ovana härjarskaran be
fann sig plötsligt splittrad av en
tre kilometer bred tysk kavalleri
kil. Ifrån denna insprängda position
anföll sedan tyskarna utåt sidorna och
satte med sin beslutsamhet Blot-Jöns och
hans hejdukar på flykten, åt alla håll.

Rasande över nederlaget drog Blot-Jöns
sig undan, impulsslaktade ett mindre klo
ster och beslöt sig för att hämnas. Den ty
ska styrkan var alltför liten för att kunna
utnyttja sin seger till all ta och befästa de
områden man slagits på. Redan efter ett
dygn drog man sig segerrusiga hem till
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Visserligen hade han själv ingen aning om
när han var född, men eftersom han aldrig
hade firat födelsedag tidigare bestämde
han sig för au det var just den dagen.
Även om Blot-Jöns aldrig fått sin födelse
dag firad tidigare, så visste han mycket
väl hur seden bland födelsedagsfirare var.

smidigt samlat ihop sin tämligen intakta
liga. Ursinnig på gränsen till falsett drog
han i ett eldigt tal upp riktlinjerna för vad
som komma skuJle.

Endast tre dagar efter skärmytslingen var
skinknackarna på krigsfot igen. Med lite
våldsköpt hjälp av lokalbefolkningen stod
man snart utanför ett av de slott vars herre
hade deltagit i anfallet dagarna tidigare.

'Än gåfvorna då!', utbrast han genast ef
ter det au man suttit av. 'Låt mig edra gåf
vor genast erhålla! Eljest skall jag spela
min påk öfver alla och envars ynkeliga
mandom! Se så! ' fö*unnade han ivrigt.
Den stackare som kommit med den ljusa
ingivelsen om födelsedag kände sig här
nödgad au ljuga och (tyvärr tog typerna i
skrivaren slut här... SMusKs historia fort
sätter nästa nummer när vi hunnit fylla på
SMusK-typer i laserskrivaren [red. anm.])
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Trumpet?

SKALARmusiken behöver dig! Tveka inte utan hör av
dig till vår musikdirektör Ludvig Carlsson, tel 704 15 49,
om du spelar eller sjunger.
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Det ryktas att. ..
.. .Henrik talar baklänges.
... sektionens schack-klubb, Schack matt, söker utslagna medlemmar.
...någon var så pass usel att nOllegasquen fick en oönskad snyltare.
...Svinto tycker om Vilda Västern ? Han vill ialla fall lära sig kasta lasso
...Fladdermusen har gjort det IGEN ! ! !
...Henke hade ett välsittande plåster på musiknOllans redovisning.
...Henke inte ville tala om att han fyllde år den 24 sep för att han inte
ville bli gratulerad i emissionen.
...Stene och Jan har flyttat ihop.
...Åsa tycker att Stene suger bättre.

Nutidsorientering
1. Hösten 1991 hade Expressen rubriken
"Svenskor tre mil från jordbävning i In
dien". Hur långt ifrån en jordbävning ska
man vara för att slippa hamna i Expres
sen?
A. Fyra mil
B. Sex mil
C. 38 spaltkilometer

2. Det f d Sovjetunionens stater har nu
bildat OSS. Vad står förkortningen OSS
för?
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Kanske något för våra föreläsare?

4. Om man samtidigt sänkte priset på
charterresor och höjde priset på spriten på
turistmålen med 2000%, tror du då att

A. Smugglingen skulle öka
B. Inhemsk turism i Sverige skulle öka
C. Branschen skulle få hicka
5. Mittemot Maos maosoleum på Him
melska Fridens torg i Peking ligger nu
Kentucky Fried Chicken. Hur många ky
cklingar måste man äta i veckan för att få
öppna restaurang intill Mao?

A. Ohejdad Sanering av Stalinismen
B. Oundviklig Sovjetisk Sanning
C. Obetalbar Statlig Saltomortal

A. Två kycklingar
B. En McChicken
C. En Peking Anka

3. IKEA:s möbler är billigare än i Älm
hult. Vad beror det på?

6. I Xian i Kina hittade en bonde en hel
anne av terracotta. Om alla armeer var av
terracotta, skulle då

A. Negativa transportkostnader
B. Prislapparna sitter uppochner
C.Australiensarna kan inte konvertera
svenska kronor till sina dollar

A. Saddam Hussein bli keramiker
B. Bofors börja smuggla lerduvor
C. Svensk blålera fridlysas

Sämsta översättningen?
(fr engelska)

"Ja, läspade hon"

Saxat ur DN 1:a okt
"Snäll glad! nypens tjm söker varm
kvinna med stor byst, proper gärna
flyttbar! Svar till 7788. DN HK"
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