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Månadens ordspråk:

Att ett objekt som reflekte
rar majoriteten av den kort
vågiga elektromagnetiska
strålning som träffar dess
yta, alltid utgöres av grund
ämnet Aurum, är en konklusion
behäftad med intolerabla fel
marginaler

Så var det dags för en ny Emission igen. Denna gång är numret
lite tunnare än de tidigare, Det kan förklaras med några en
kla meningar. Vå:ra tryckkostnader har ökat med ca 201,, vilket
gör att vi får hålla ned ambitionerna lite i det här numret
för att inte spränga vår budget allt för mycket. Jessutom
tillkommer chefsemitteurens egen slöhet att inte ta itu med de
artiklar och ·reportageuppslag som han haft på lut en tid nu.
Jag hoppas att ni har överseende med detta då vi lovar att
komma igen till nästa nummer.

Vad vi har att erbjuda i detta nummer är en ny artikel från
Christer & Bo på MIT i USA, Q Arne-irifo, segling plus en hel
del annat. Det börjar drar ihop sig till nyval här på sektion
en. Det sker på Val-SM 17/3 kl 1800 i Kröken, ur du kan på
verka valet av den nya styrelsen, ge dina synpunkter och kri
tik av det som vartit och komma skall. Det skulle vara roligt
att höra folks åsikter om Emissionen t ex.
Jag slutar med att som vanligt önska er en trivsam läsning.

Emissionens redaktion:
Patrick Farran-Lee
34 70
1''redrik Kempe
44 50
Bengt-Åke Karlsson
0762/280
Asbjörn Arnkvaern
Dick Hansson
62 42
Utgivare:
Gatuadress:
Postadress:

59
99
59
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E-sektionen vid THS
Osquars Backe 12
Emissionen
THS
Fack
100 44 STOCKHOLM
Upplaga:
800 ex.
Mr. Epsilon: -CMikael Segersten

Uill[illW

� k,m,, det egentligen? Ja vet. Det är mörkt ute. Det är
�::;lt. Det lr vinter. Allt ligger på is. Semlorna är slut
när man kom.ner ner. Nummen var svårare än väntat.

Hur många av oss i 2:an lade inte minst en tenta till d�
strängt växande högen. En tentavecka att minnas (el glömma).
Ack ve kommande generationer! I dessa tider behöver man nå
gon att tala med. Min vita guldfisk i akvariet t ex. Den sä
ger att BÄTTRE TIDER är att vänta snart.
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Den 17/3 är det stort VAL-SM. Då väljer vi nya funktionärer
för perioden 1/5 - 30/11 1981. Bl a väljs ny. ÖSK och FörFad
drar. En del E-79:or avgår och ersätts huvudsakligen med nya
fräscha E-�0:or, Det har varit en del diskussion om SM den
senaste tiden p g a vissa motioners vara eller icke vara på
våra SektionsMöten.

Jag vill ha SM som en avslappnad tillställning, dit man kan
gå och prata med folk, ta det lungt, äta, framföra sina å
sikter, ge kritik och komma med förslag. SM skall inte "bal
la ur" till ett jippo, och det skall inte vara stelt, oper
sonligt och byråkratiskt, SM är trots allt vårt Högsta be
slutande organ. Alltså kom på SM den 17/3 och känn er som
hemma. Dagordningen är anslagen i TOLVAN.

Att känna några VÅRKÄNSLOR nu är kanske lite väl mycket att
begära men betänk att då detta skrives (20/2) så är det en
dast 23 skoldagar kvar till vårbaler;,och då!!'. det vår! Bil
jetter kommer att börja säljas i per 7. VÅRBALEN är den ro
ligaste händelsen under ett år på Elektro. Missa den inte.
Va? om,·det bara blir killar? Ingen risk, Man bjuder alla
trevliga flickor man känner, så på vårbalen är det alltid
50fo. O!)�� D Q. t bt;y- (O"f"'l$e.l"�
pe.rioc
(lV, I� rYJO.'(';))

f.

Vår Orquester Kongl. 1 Skalärmusikkåren SMusX har stor Quon
sert den 23/3, Elektros dag på Södra Teatern. Vilket Ös!
Dessutom: Skam till alla i Styrelsen som ej går på skidträningen.
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KÄRA �OSQUARULDA

Snart är våren här och därmed börjar också en massa inbjud
ningar strömma in. Inbjudningar till fester, gasquer, vårba
ler och andra trevliga aktiviteter från allehanda sektioner
och högskolor. Normalt brukar 2 representanter bli inbjudna.
Fester på andra sektioner brkar i allmänhet ej vara gratis,
medan man brukar slippa undan med transportkostnaden om man
åker till en annan högskola.
Förra året var intresset bland sektionens medlemmars sida
del-. -r
att representera Elektro�det är väldigt trist, tycker jag.
Det borde ju vara tvärt om. Alltså att folk skulle slåss om
att få festa med nya, roliga människor.
Så kasta ett extra öga på anslagstavlan bredvid funkrumsdör
ren då och då (gärna ofta) och om du ser en tilltalande in
bjudan så tveka inte. Anteckna dig genast på lappen som intres
serad. Därefter får du ytterligare information av någon i sty
relsen.
Snälla ni, se nu till att jag slipper det tråkiga jobbet att
tacka nej till inbjudningarl Tack,tack!!

Det har varit stor mottagningsplanerardag på Grand Hotel i Saltsjö
baden. Ett drygt fyrtiotal �-Osquarulda var där den 23/3 och disku
terade kommande mottagning, Några större debatter uteblev eftersom
det stora flertalet ansåg den senaste mottagningen vara så bra, att
det inte fanns mycket att ändra på.

Den enda fråga där meningarna gick helt isär var om man skall slopa
skaendartidningen och ersätta den med en nOlle-Emission, med i stort
sett samma innehåll. För övrigt divergerade åsikterna endast i frå
gan om hur skaenderiet och faddrarna skulle betona de alkoholfria
alternativ till öl och sprit, som skall finnas på varje tillställning.
,
OBS OBS OBS OBS OBS OBS OBS

GLÖM INTE

OBS OBS OBS OBS OBS OBS OBS

Vagnsförslagen till Quarnevalen skall vara inne SENAST 9 MARS.
Val-SM 17/3 kl 1800 i Kröken.
Emissioneruinästa manusstopp 20/3,

Skatte ·[avJdrag

Er tid är ute! Tiden för er deklarations inlärnnande alltså.
Så där i elfte timmen, dvs kl 2300 måndagen den 16 februari,
anordnade Q Arne Val-staben en extra möjlighet för dem som
av någon anledning inte hade fixat alla avdr�g än, att få
hjälp med dem. Staben hade ställt upp med ett litet "utedass"
med diverse häften och blanketter, samt några plakat med goda
råd. Dessutom hade man engagerat SMusK för en-timmes konsert
i snålblåsten.
Det hela artade sig till en stunds high life! Avdrag fixades
"under bordet". Folk samlades till en stor publik som trots
kylRn stod kvar och lyssnade till den ljuva musiken. Humöret
var på topp och trots lite smolk i glädjebägaren i forn av
ett par överförfriskade medelålders personer i publike� an
sågs det hela vara mycket lyckat. Några började t o m iansa
till de värmande tonerna från blåset.

Jubel uppstod under ett eminent strip-tease nummer utfört av
en Sr.!usKig kille med håriga ben. Speciellt den kvinnlig'l. de
len av publiken såg nöjd ut. Några minuter före 2400 anlände
en limosine innehållande frackklädda Q Arne Valsgeneraler,
nämligen Micke & Peder. Ivrigt påhejade av folkmassan lämna
de de in sina skämt ... förlåt.•. deklarationer. Fanfarer
blåstes, hurrarop skallaie, fotoblixtar lyste upp nattnörk
ret och feststämningen kändes i kroppen.
Tack Q Arne och SMusK för detta suverä
na (av-)drag i elfte timmen•
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UARNEVALEN
�&:e Maj

Idag, när jag skriver detta, är det exakt tre månader kvar till den
sextonde maj och det börjar märkas på både människor och natur att
våren är på väg. Jag har svårt att bärga mig när jag tänker på de
långa ljusa dagarna i mitten av maj då det verkligen är Quarnevals
yra uppe på byggplatsen och förhoppningsvis också runtomkring i
hela stan. Alla ni som känner likadant som mig och vet att ni vill
vara med när det händer. Jag tycker att ni nu skall sätta alla
klutar till för att försöka klämma fram ett vagnförslag innan "dead
-line" den nionde mars. Hur ni skall utforma era förslag har jag
beskrivit i förra Emissionen och dessutom finns ett exempel från
förra Quarnevalen och vårat eget sektionsvagnsförslag anslagna i
tolvan för att ni skall få lite hjälp. Passa även på att spåna
vagnar helt improviserat på vårat Qlotterplanque i tolvan!.
Ni får inte tvivla på era inneboende förmågor. En Quarnevalsvagn
kan vara i princip vad som helst. I år finns det inget tema som
styr utan man kan plocka upp vad som helst som intresserar och
roar en och utforma en vagn av det. Vår sektionsvagn är ett ex
empel på detta. Eftersom sektionsvagnen bör ha anknytning till
vårat område inom elektroniken och även ha viss aktualitet så
nappade vi som jobbar med Elektrovagnen för temat med satellit-TV
och videovåldet. Ett för många kärt ämne!
I nästa Emissionen tänkte jag berätta mer om vår vagn, men för
er som har svårt att hålla er tills dess så råder jag er att kika
på Quarnevalstavlan i tolvan (bredvid fik asutematen). Där ämnar
vi sätta upp kopior av de förslag som vi skickar upp till staben,
Och snälla ni, kom med synpunkter och förslag på förbättringar
och nya ideer!
Nytt från staben: Janne Wijkström, ett kärt Elektroansikte, har
fått förtroendet att bli PR-chef, en post som innebär att han
skall skapa olika festiviteter och happE!'lings för att trygga den
yra och uppsluppenhet som karatäriserar en god Quarneval.
Den som har hand om det på Elektro är: Bengt-Åke Karlsson ("BÅK")
tfn, 0762/28059
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Fest! Lika bra att börja med ett såpass laddat ord, så att man
kan vara säker på att ni läser vidare. Marknadsföring kallas det.
Den tjugonde mars blir det Quarnevalsfest i tolvan. Det är fre
dagen efter sektionens Åre-resa. En squttfri fredag då vi alla kan
ha kul utan att behöva springa iväg till något squtt när vi har
det som roligast. Dessutom skall vi försöka göra något speciellt
av våran alldeles för dåligt utnyttjade festlokal tolvan. En vrålfest
där händer inte alltför ofta, så man vet inte vad som kommer att
hända! Så mycket kan jag iallafall lova att det skall bli Quarne
valsstämning över det hela. Ett samkör mellantQ och PR!
Ni kommer nog inte att kunna missa den informationskampanj vi
skall gå ut med inför denna fest. Exhibitionister som vi är så
tycker vi naturligtvis att det är kul att synas, så luta er tryggt
tillbaka och invänta kommande information.

Jag vill gärna här också påpeka att om ni tycker om att tjäna
pengar och ha kul i samband med Quarnevalen så skall ni redan nu
börja träna upp försäljartalangerna och rikta in er på att sälja
den begärliga Brux-anvisningen från och med valborg och framåt.
En god förtjänst garanteras. Och är ni inte med på någon vagn eller
säljer Brux så kommer ni för det inte undan. Nejdå! För det skall
sättas upp en Quarnevalsstyrka som skall hållareda på alla virr
skallar under tåget samt är med och hjälper till och har kul på
fester och tillställningar under hela våren. Ännu har staben inte
bestämt sig hur de skall utforma det här gänget, men de som var
med i Qupol under förra Quarnevalen vet jag hade fruktansvärt roligt,
så där har ni något att tänka på!
Jaha, då tror jag att det var allt för tills vidare.
Alltid eder!

Sektionskorpral

1

SNO ·ord
Sedan sist har inte så mycket inträffat. Några frågor kan
dock nämnas.
UilÄ har skickat ut en remiss om praktiken. Man föreelår •.att
utbildningstiden ska förlängas med ett halvår. Meningen är
att vi skulle få en·.=tsrmins,sammanhållen praktik. Meningarna om detta förslag är delade, men min gissning är att det
inte blir någon förlängning av utbildningatiden.
Det finns sedan en tid tillbaka en debatt om viktning av
betygen vid antagningen. Meningen är att de naturvetenskapliga tillsammans med de språkliga ämnena i gymnasiet skall
ges en ökad betydelse vid antagningen. Meninsarne, om hur
och om en viktning skall genomföras går starkt isär.
- Skall en femma i samhällskunskap vara lika mycket värd
som en i något naturvetenskapligt ämne?

Om inte, hur ska

vi då få tag i de ·eaahällsengagerade tekniker som även
näringslivet tycks vilja ha.?

Fundera på saken, och om du

har �n åsikt kan du ju alltid stöta på mig, eller gå till
studienämndens sammanträden och framföra din åsikt.

�r;:,�
Sven Dahmberg

SNO
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KLUBBMÄSTAREN HAR ORDET?

Jaha, då va februari färdigt, Vad händer i mars???
JO:
9:e blir det tenta-PUB

13:e blir det in�et PRE-squtt , men vi säljer squtt
biljetter som vanligt.
18:e blir det KÅR-afton med utnämning av teknis '
bäste ölare och dartare. Nytt för i år, Talang-jakt
(gammalt för oss) kan bli en kul grej ,

20:e förbereder vi oss inför Joakims namnsdag och
förhoppningsvis börjar vi sälja biljetter till VÅR
BALEN. Pris: 1 40 kr, menun meddelas senare.
2 5: e onsdagspub

26:e ärtkonsert

27:e blir det ost och vin afton på PRE-squttet.

Sen i april får E-sektionen vila ut sig inför VÅRBA
LEN samt Quarnevalen. Pingst-helgen åker alilia (för
hoppningsvis) ut till stugan för att va med på Tors
·�
hammare II .
V, ,,.1

�

S 2 å e tt

s 2 a g_ fo r
n O tZa n.

B? t
'Fa dde ,.

NÅGRA F U N D E R I N G A R
k r i n g v a n l i g e n f ö re k o m m a n d e
o v ä s e n t l ig h e t e r .

Kära trogna läsekrets. Vilken njutning att åter igen känna
den gamla Olivettins nötta tangenter under mina fingrar .
Vilken källa till inspiration - ett nyt t , frächt, oskrivet
ark att fästa sina tankar 2 infall på. Känn efter s jälv.
Skulle det inte kännas skönt , ja tillochmed befriande, att
sätta sig ner vid en skrivmaskin och plita ner något
roligt , tänkvärt 2 inspirerande till Emissionen. Något
som skulle roa dina medteknologer och vara en motvikt till
all tung , grå, massiv, nyttig 2 nödvändig information som
uy;tar en allt större bit av vår sektionstidning. Bli inte
förbannade nu, alla ni som skriver detta nyttiga 2 nödvändiga,
jag menar inte att ni ska sluta skiva, : jag vill bara upp
muntra alla 2 envar att sätta sig ner och skriva ihop något
även om de inte har något speciellt att informera om.
Försök bara att utnyttja utrymmet så gott det går när du
gör en sida - vi har återigen drabbats av höjda tryck
kostnader oc� vill nu försöka hålla ner sidantalet utan
att ha mindre läsning i blaskan.

Hur går det med byggandet av lysdiodsepsilon? Själv byggde
jag mitt för ca en vecka sedan och det fungerade häpnads
väckande nog redan från början. Visst är det lite pilligt
att löda ihop det, men jag tror ingen behöver vara avskräckt
på grund av det. Orsaken till att jag över huvud taget tar
ui:p detta är att jag har ett tips på en annorlunda montering
av lysdioderna. Jag gjorde helt enkelt så att jag tryckte
igenom lysdioderna en 2 en genom tyget på höger overall
ficka och lödde fast kortet på insidan av overallen. På
det sätte� syns bara lysdioderna 2 inte själva kortet ,
vilket jag själv tycker är ganska snitsigt. Visst finns
det nackdelar, fler än en tillochmed. För det första blir
ju fickan oanvändbar till vad en egentligen blev ditsydd
för eftersom den är ihopfäst av en rackarns massa diodben
på mitten. Detta kan förstås avhjälpas genom att man sprättar
bort fickan , trycker igenom dioderna genom � lager tyg
� sedan syr tillbara fickan. Andra nackdelar är att man
måste göra en epsilondel till om man vill använda prylen
till andra kläder och slutligen är det ingen som vet hur
väl lysdioder tål maskintvätt. Det finns inte specificerat
i något datablad.

JO

Har du gj>rt upp inte "konkreta" bilder av abstrakta begrepp ?
Själv ser jag t. ex. en talföljd, 1 , 2, 3, . . . , som en sl.ags
tredimensionell bergochdalbana där talen är stationer eller
markeringar. Talen 1 , 12, 20 , 30 osv. är toppar eller berg upp
till etthundra Q därefter talen 1 00 , 200 .•1000, 2000, 3 000 . • 0sv.
Låter det konstigt att man kan föreställa sig tal på det här
sättet. Tänk då efter själv. Hur föreställer du dig alfabetet?
Tiden? Skriv en rad till Emi. om du tycker något om detta.

På tal om tiden. Som vi alla vet har den för vana att flyta
snabbt och snart är det Valborgsmässoafton igen. Då inträffar
som alla säkert vet den förträffliga vårbalen. Men inte bara
det, i Uppsala anordnas samma morgon det så kallade Forsrännet
vilket är precis vad det låter - ett jädra rännande nedför
Fyrisåns två forsar i bräckliga gummifarkoster. • Kongl. C,
Sektionen har varit representerad två år i rad och kommer
förhoppningsvis att deltaga även i . år. Sektionens tradition
ella farkost är den utmärkt stadiga MS Epsilon, en tjusig
kreation av två jättelika entrepenaddäck ihophållena med
stålwajrar. Vi hoppas kunna . göra detta till en stor grej
för elektro och clia med ett stort gäng elektrologer s_a mt
vårbalsgäster som hejarklack. Kanske tillochmed delar av
SMusK kunde följa med och spela för de djärva forsfararna.
Nu söker vi alltså två våghalsiga samt dödsföraktande
(ettor t , ex.) att bemanna M S E�silon under färden nedför.
Om du känner dig manad kan du ta kontakt med undertecknad
eller�ohan vilka utgjorde 1980 års våghalsar så ska
vi· demons.t rera farkosten samt vara behjälpliga med alle
handa goda råd Q handräckning som eventuellt kan behövas.
Alla andra bör redan nu boka in nämnda morgon-förmiddag
för en Uppsalafärd som sent ska glömmas.
I egenskap av�-sektionens frequensnormal skulle jag vilja
uppmana alJa� envar att hålla ögonen öppena efter trefvliga
Q lättsjungena sånger o. dyl. att sjungas på Phäster Q
Gasquer och eventuellt införas i framtida appendix/sångbok.
Skriv ner/kopiera edra sånger och lägg dem i Emissionens
fack. Jättetack på förhand,
Alla ni som letat efter något lustigt eller kvickt att
uppge ett sk. flatgarf över har letat förgäfes i den
artikel ni just läst. Därmed har jag bevisat att man
inte behöver vara rolig för att få sina alster publi
cerade i Emissionen. Man behöver inte ens kunna avstafva l
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Var hälsad E-osq uarulda !
Hur känner du dig arme teknolog? Har även du drabbats
a v den beryktade energikrisen? Som väl är finns det ett
botemedel mot vinterdvalan. Börja motionera• 1 Gör ett
besök i "gaskrunmaren" och känn C:.ofterna. Så mycket svett
kan inte ha förspillts helt i onödan.
Som många kanske redan har hört, så blir det ingen "So
L:stafett" i år för sektionen. Nya regler har gjort möj
lighetern'3. att få stäJ.la upp nä:rrnast obefintliga. Men
deppa inte ihop för det. Planer finns på att genomföra
en alternativ stafett i Stockholmstrakten.
Nu kan vi konstater2. att Elektro är en innebandyälskande
sektion. Hela 23 lag anmälde sig till kårens turnering,
bara Bergs hade fler (24 ) , men dem slår vi nästa år. Nu
får vi hoppas att så många lag som möjligt genomför tur
nerinl!,en.
NYHET ! ! Från och med nu får man Spad-poäng även för styr
keträning, vilket borde gynna vår starka sektion. För att
hiv3 skrot behöver man inte vara muskelknutte eller kille.
T j e j erna har body-building..·instruktion onsdagar 19-20 och
fredagar 1 4. 1 5-1 5 ,00.
Nästa Spad-evenemang är SPADS IMTl'!E T, som tilldrar sig den
1 7/3 , Allt man behöver göra är att hålla näsan över/under
v,ttnet simmandes 50 meter.
Vi ligger fortfarande på femte plats i SPADEN, men är
hot-:cde bakifrån av VoV och att de går förbi oss ko.n vi ju
inte tolerera. Det finns bara ett sätt att hindra det:
Ge er ut och SPRING ( lite snö hindrar väl inte) och/eller
gå på C IRKELN och/eller som sagt STYRKETRÄNA 1 ! ! !
IdrU

I 1..,

� Ö FVRI GT . f
Först ett par ord om vintertröjorna.
Som du kanske märkt blir trycket på en del tröjor ganska
blekt efter tvätt. Har du klagomål på din tröja , skriv
ned det på en lapp och lämna till mig eller lägg det i
mitt fack - 1 58. Snarast!!
För övrigt tycker jag inte att det dåliga trycket skell
avhålla dig från att köpa en tröja eller häm�a ut den du
beställt ( I ) , för som jag skrev i förra numret av Emissio
nen, går det att förbättra tryckets beständighet genon
att stryka på det. Jag har sett ett par tröjor som be
handlats på detta sätt - och de är mycket snygga efter
tvätt.
Alltså: Lägg ett silkespapper på trycket och stryk för
siktigt (ung. bomullsvärme - inte varmare ! )
Det lönar sig!
Vid det här laget har jag börjat ta upp beställningar på
träningsoveraller. De kommer att se ut som förra året
(se bild nedan ) , d.v.s. svarta eller naturfärgade med
vitt resp. svart tryck. Priset är 1 5 0 :-, varav 50:- skall
betalas vid beställningen, Du beställer alltså direkt
genom mig - inte på lista i 1 2 : an.
Till sist vill jag bara berätta att det finns inspelade
band både från Sångartäfvlan 1 979 och 1980, att låna
1
hem \dock
högst på en vecka ) .
Ofvrig
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E i ; Vad är spärren ? ? ?
I spärren ingår s j u kurser: mekanik , del 1
en variabel
och

fler variabel

algebra

vektoranalys

passiva nät

aktiva nät .

För att få ett tentakort till högre årskurs måste du klara
fyra av dessa s j u . Om du inte har gjort det får du lägga
upp en studieplan med någon av oss studievägledare ,
Att j us t dessa kurser finns med i spärren beror på att du
behöver dem som förkunskaper i årskurs två. Egentligen
behövs alla s j u för att kunna läsa alla kurser.
Känner du dig tveksam om vilka kurser du kan läsa i tvåan ,
kom upp och prata med o s s . Det är det vi är till för !
E 2 : I kursen Elkraftteknik kan du tenta antingen på ordinarie
tillfälle, måndag 6 april, eller extratillfället, måndag
1 1 maj . Det är obligatorisk förhandsanmälan och du får
bara välja ett av tillfällena.
Till det s enare tillfället har du genomgått lab . kursen,
vilket underlättar inlärning till tentan,
E 3 : Vilka valfria kurser kan du välja bland . ? ? ?
Två infon under period 7 , onsdag 1 8 och 2 5 mars , där
institutionerna presenterar sina valfria kurser.
Fika i pausen.

I lt

E 4 : Det går att få studiemedel för examensarbete under sommaren .
Det söker du på en vanlig s t udiemedelsblankett . Du ska

också skicka med ett intyg från handledaren, där det
s tyrks att du utför arbetet under s ommarlovet .

Blanketter finns på studievägledningen,

Alla: På annan plats i tidningen beskrivs praktikreglerna.

Björn Buö , som j u oxå är s tudievägledare, är utsedd av
LNE ( Linj enämnden E ) att handlägga praktiken.

studievägledarnE
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Fredagen den 13 :de. Blotta t'lnken skickar en liten rysning genom
ryggmärgen , men den här gången är rysningen faktiskt av en ganska
angenäm art. Det v,ir nämligen i februari månad i detta nådens år
1 1 00 1 som El,1 i DART r,nordnades på ov::nmämnda dag , dessutom gick
en ölhäfningstävling av s tapeln och PR ::trr:m1serade PRE-squtt.

För att bör�a det hela i
rätt ända så kan vi ju kon
st,., tera a t t Dqrttävlingen
start'lde red'.in kl 1700. De
tävl 0mde , 19 st till 3.nt'llet
i herrsingel , v'1.nkade ner
vöst frctm och åter i loka
lern2. . När det heL, kommit
igång kunde det snart konst�.teras at'; segeraspirm
ter slogs u-:; på löp::nde
b::md. För G.tt se hur de tävl·mde klar:1de nervpressen s t ,:.rt <-, des öl
häfet under tiden.

Emissionens eminente chefsredaktör blev tyvärr bortmyglad i star
ten av li terhäfet, men fick enligt e�en utsago smsk f ö r evene
manp.;et cch häfde ett par flaskor till a.v bar'.l farten. H ·�.n del
tar; för övrigt i sep.;r:'lrl'lgen i stc,fetten t illsamm 0 ms med Karin
Nilsson och Peter Laurell. Li terhäfets segrare blev , efter en
avshp;en ( ? ) tävlin/2' , l.hkael Hallberg. H1.lvli terhåf för Osquld;c, v::;nns pror;r·"menligt s.v Karin Nilsson.

Det viktiaaste är inte a t t
vinn:J. , utar. : , t t ldimoa väl '
�nlitershäf �ed Qigital
t i c t rwnins: p·, tusendelen
när.
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Övriga tävlingar råder det delade meningar om, men lite över
lämnar vi åt f2..ntasin. Under tävlingens gång inträffade diver
se incidenter som tände · publiken, vilket kanske framgår av
vids tående bild.

PR anordnade under kvällens gång hamburgerutskänkning vilket
föll Osquarulda i smaken ty burgarna var snart s lutsålda , var
på mera råvaror fick införskaffas.

Tiden gick och darttäflingen led mot sitt slut. "The bitter end"
naturligvis för förlorarna. Segrure i singelklassen bl�v sensa
tionellt nog ( ? ) Johan Bäcksin E-1 som efter en h�rd final m o t
Henrik Nyberp.; fick smaka segerns sötma. Förutom singelsegern,
vann han också dub·oeln t illsammans med Janne Nilsson E- 1 . Det
får väl anses vara en lyckad fredag den 1 3 :de. Efter allt detta
kom programenligt kvällens antiklimax. SQUTT på Karen.

E N

T E R H I N

V I D

H I T ,

Hi everwbodw,
H•nne si• du i Eaission•n nr 6 , att det i USA finns tv1 teknolo•er,
so• tlvtt d•t hlrda l i vet Pi Tekni•• Hur ko• doa dit och vad ha•n•d•
doa i for ••etT Det och awcket ann•t t•nker vi berätta har .
Etter tvi terainer i Stockhol� bÖrJade det •tt sPritta i benen, si
vi bÖrJad• let• stiP•ndier tör studier utoaland•• Sveri••-Aaerika
Stiftelsen, virt sista hoPP, •Jord• oss rikti•t dePPi••• ••n se, , ,
Studierektor kände Ju t i l l ni•ot o• intern•tionaliserin••Pen••r vid KTH.
Jo, E-sektion.n h•d• taktiskt sökt 35000 kronor för att sand• en tekno
lo• t i l l HIT , Pen••rna v.rkade •tt sl tÖrlor•de, etter•o• insen visste
om de•, Per J•cobsson vid Utbildninss- och Forsknin•sbwrln lwckades
dock ridd• de• öv•r t i l l nästa bud•etir, Dessutom tick vi wtt•rli9•r•
Pen••r trSn nista bud•et,
Det liter so• en hel ••ss• P•n••r det har , ••n enbart twr• kurser tör
e� P�rson kost•r .. t4800, T i l l det ko•,•r flw•r•s• och nödvandi•• siuk
tors•krin•ar, For ••t, bost•d, skolbock•r, tester och P•rties ut••r
studi..
ed•l i v•nli• ordnin••
Nåvil Pen••r är Ju inte •llt. Nu ••lld• det •tt finn• •n skol•• Ett
brev t i l l HIT lÖste Probleaet, Det var en ren toraal itet att sind• in
en ansökan, �•n var v•ldi•t Positiv• frin törst• bÖrJan,

'°

Sen var det bar• att Plu••• och testa oa so• vanli•t wtterli••r• •tt
lr, inn•n det blev . d••s att intr•
Jullbo-Jet t i l l John F. Kenn•dv
· Ai rPort och de aln•• eÖJli•h•t•rnas land,
H;n•• soa v•rit har sade att SPr�ket •r det sv:r.ste Probleaet . Det
vis•d• si• dock att svensk• student•r aed ..dela:tti•• en•el•k•kun
skaP•r klarar si• bra , Oroa di• inte tör sPriket o• du tink•r di•
utoelands.
V•d ar d• H I T • • •
4000 under•r•du•tes l•ser twr• •r tör att tå en Bachelor of Scienc•,
B , S . och 4000 9raduates laser ett t i l l twr• �r tör att 1: en Hasters
ex•aen, H . s . ell•r en Ph.D. so• Pibw••nad t i l l sin B . s .
Ett � r so• under•radu•t• h in- kostar 80/81 $6200 Plus oakrin• t3�00 tör
kost och lo•i , Pet •Ör 17�000 kronor fÖr en B , S , Desree, vilk•t t i l l
största delen tin•nsieras Privat. TredJe och fJ•rde •r•t •r det dock
vanlist att ean •ss•r, vilket bruk•r ticka tuition� Dessutoa finns d•t
rel•tivt •in•• stipendier att söka,
StudiePlan • • •
FÖr en �achelor ot Science b•hÖver du oakrin• fvra i r . Tot•lt •�ste du
läsa kurser •otsv•rande 360 units, V•rJ• unit är 14 h studier ell•�
1 h/vecka under en termin. Kurserna är valfri• redan trän först• borJan,
••n du aiste UPPfwlla vi••• aini•ikrav i t ex ••tte, fwsik, keai och hu
aanistiska å•nen.
Pin Profil bÖrJar du f� i tvi•n < A vs. E t ex> och i
trean har du chansen •tt specialicera di• wtter l i •are.

I8

Du behöver a l l tsi lisa 45 units/t•r•in i snitt, v i l k•t ser d i s 45 tiaaars
Pluss per vecka. D•t ä r en ••n•k• oPtiaistisk siffra fÖr noraalt•knolo
Noraalt har aan ett •problen ••t• <heauPPSift) P•r vecka i varJe
sen.
äane , HeauPPSifterne ins�r vanl isen soa en del av betwsen. D•••utoa har
man fÖrelasninsar, soa ir val besökta, aen i övrist är l ik• T•kni • ' •
För en B , S , aiste ••n också skriva •n thesis < exaa•nsarb•t•> • Nan har
ock•� krav Pi deltasande i Athletic• olika aktivit•t•r,
Yrk•sPraktik
är dock inset m�ste för en HIT-ar••
Under h�stterainen sav vi oss i kast ..d 24 units var. Vi l•ste bada
Analos LSI-Desisn Plus en kurs t i l l .
H•r ska v i fÖrsÖka beritta vad, so•
skilJer doa har kurs•rna frin vad aan kan 1ä.. P• KTH,
Real Tiae Conputins and Control Lab
Den här kursen er tvi ir saaaal och t i l lkoa lt'fter kl a•oael trln tÖr•ld
D•t var svast att HIT för seooo Per i r int• kunde erbJuda d•ras
rar.
barn •n enda kurs oa aikrodator•r och deras Prosra
... rin••
Professor Lee fick i UPPdra• att l•da utveckl insen av tv� kurs•r inoa
Han •ick ut t i l l nl•ra företa• för
oarådet, varav denna är den törsta.
att kÖPa l i tet utrustnin• for de ansla•n• S l OOOOO,
Dock eJ t i l l ' Disital,
vars Prwlar ansi•s vara tör dwra.
DEC fick nw• oa det h•la och undrade
Hr, Lee svarade , ett vi
hur •�cket P•n••r kurs•n had• att röra si• aed,
behöver tio koarletta aik rodatorer PDP 1 1 /0JL aed floPPw-discs och ter
DEC var ••d PI not•rn• och
ainaler, Pro•raaver• saat n�•ra radskriver•,
praktiskt taset ••v bort utrustnins•n,
sl ••r det t i l l 1 •tt land dar
skolorna t i l l stor del finansieras av industrin.
I host•• bÖrJade Christer t i l ls••••ns aed f•atio andra entusiaster l•r•
sis realt idsprosraaaerins i Pascal och resleradtt teaPeraturen i sine
Nasta UPP•ift blev att re•l•r•
bakusnar aed sofistikerade al•oritaer.
Det var svlrt oa inte oeöJti•t aed Pas
varvtale� för en l i t•n elaotor.
cal, •• nu koa näste verktw•• Hacro-p ro•r•••erins.
Efter att ha pro•r••
aeret ett e•et Tiae-Sherin• Swstea blev det •• d••• tör det sist• kursao
••ntet, aicroProgr•••• rins, ännu ett ste• nära•re datorns hJirt•, Nu
ver kursen slut och 31 • l eda coaPuter hacks tick sina b•tw••
I kursen insick :tta Probl•• Sets, so• vardera krivde oakrin• t.Jwfo tia
Dessutoa h•de aan tre enti ..•r• fÖrelesnin•ar varJ•
aars pro•r•••erins,
vecka,
Insen tenta, in•• KS-ar, in•• auntor, • •
Var hittar ••n en sin
kurs Pi Teknisf HÖJl isen lr den har kursen nl•ot att stude,• tör do1u
soa v i l l fÖrbättr• Hini -Hikro-kursen, vi lken nitaast fraastar soa ett
skåat vid 1m JaafÖrels•,
Soler Ener•w Swsteas , . ,
Solenersi år ett hett äane i USA.
Hin•• sa:toret•• t i l l verkar och
marknadsför sol fln•ere ell•r koaPletta soluPPvaranin•..�•te••
Om 10 :r beriknas solenersi tacka 5-15 I ev husu��v•ranin��o.t,ovet.
Solceller behöver fortfarande b l i 20 s�nser b i l l i ••r• r•knat i t/W
for att vare konku rrenskrefti••·
LÖsnin•en �i detta Proble• i r .att
ta fraa nwa aete riel och inför• •••stil lverknins, nisot soa halvledar
indust rin e r br• P,,

Kursen •solar Enersw Swstems • behandlade både sol fånsere och solcel l e r ,
Dessutom toss ekonomisk utv•rderinS a v e n solener!!liinvesterins UPP,
Flera sästföreläsninsar insick och men sjorde studiebesok for att
titta Pa soluPPvärmda hus och forskninsslabb för solceller, Kursen var
tekn i s l i k i •i matte ett såväl en •auiz • < KS) som en •final exem• 6
< tenta> insick, För att Bo inte skulle kenna sis riktist hemma sa
fick han ocks& � • problem sets• att bita i under kursens s,ns,

" Kurs•aterial : Stenci lerede b l ad , " Huh, sa hemskt ! ? NeJ, inte a l l s ,
Inte om kursen ses av Yannis Tsividis och handlar o m analosa inte
srerade kret68r i NHOS, Kursinneh•llet var helt enkel t si färskt ett
nSsra böcker so11 helt täckte kursen än -nu inte fanns,
B r i ster i kurslitteraturen kompenserades mer an vil ev Prof, Tsividis,
Glödande entusiesm och m�nssidisa vinklinsar av de sv•r• problemen
sJorde förelasninsarr,a 1,wcket si vande,
I den hår kursen fick vi Prova ,.:. rollen so• 111orsondalllena kretskor,
Hans w rkesskedor kom11er inte att vara t1tnnstänk och br.ånn
struktÖr,
skador från lödkolven, uten i stället d e l i !!I rwss och röde öson fr;n de
••nSe t immarnes si ttande vid b i l dterminalen, Hed hjälp av simulerinss
P rosram 0Pti11erar han kretsfunktionen, och aönster-l awouten På chiPet
sch har, •ffektivt 11•d lawout-Pro•ram vid srafi si,, terminal ,
Vi had• 8 Problem sets ett bita i under kursens sins , 10-20 t i amar fick
v i 1&Pendera Pi varJe, Ett ProJekt insick ocks'å I •an skul le i,, onstruera
och •öra l avout fÖr en anslos krets, Resultatet skulle Presenteras
i en rapport utformed så att den kunde Publiceras i " I SSC Bulletin " ,
närmast att likne ••d en • Elteknik" bare o� hal v l ederteknik ,
vlr ProJektuPP•ift bestod i att konstruera en OP-fÖrstärkare med lås
effektfÖrbrukninS, Da vi kom n•d under 1 11W twcker vi att �i lwckades
väl , vlr ö•onsten är nu under t i l l verknins och senare under denna
ter•in ska vi testa den, H�nsa nattimaars terminalknackande finns
investerade i denna kvadrat•i l l im•t•r k i sel , M�nsa andra intressanta
kretsar skaPades av de övrisa fwrtio konstr,arerna, bl a en helinte
l!lrerad AH-11ottal!lare, åtsk i l l il!la OP-fÖrstärkare for olika indamål och
A/D-011vandlare,
Nwtt t i l l Tlfknis • • •
- He•ul"Pl!lifter tör kontinuerlisa studier och en bittre f•edback P:
skolarbetet,
Datorer och övril!I utrustnin• borde kunna " t i l l handah•llas• av in
dustrin i Sveri.lle också , , ,
Nåir du s11ä1t det här hoppas vi att kunna åter�.01111a ••d en artikel
om kursutvecklins, studentinflwtende, u11sänse s l i v och •non-school
activities• På the 'Tute,
Tal<.e care,
Bo I Christer
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. Segling
Kappsegling
Något av det mest fascinerande inom segling är
kappseglingen, när man utmanar vattnet, vinden
och konkurrenterna på ett mycket raffigt sätt.
Man kan dela in kappseglingen i tre kategorier.
!ays!.aE.P�egl!ng,
Det är en variant där det krävs rikligt med
pengar, Man seglar med enorma kölbåtar i
mångmiljonklassen. En numera välkänd havskapp
segling är Fasnet Race. Den kappseglingen
startar i Cowes, seglar ut en vända på Irländska
sjön, och går i mål i Plymoth tre till fyra dygn
senare. Förra året drabbades tävlingen av en
kraftig storm på Irländska sjön. Detta klarade
inte de extrema kappseglingsbåtarna med oc�
flera seglare omkom.
2k!rgåEd�s!gli�g�
Det här är en mer normal variant där man seglar
med "vanliga" fritidsbåtar. Oftast seglar man
då runt fasta märken i skärgården eller insjön,
till exempel fyrar.
I båda de här varianterna seglar man ofta med
många olika typer av båtar samtidigt. Varje
båt har då ett mätetal som beror på segelyta
och båtlängd. Det innebär att det inte är
säkert att den båten som kommer först i mål
som vinner, utan det gör den båt som har
seglat snabbast i förhållande till sin egen
båt och mätetal.

�a�k9.E_s�gli:2,g
Det här är den tävlingsform som är vanligast
vid mästerskap. Man seglar då i separata klasser
dvs alla båtar av en typ seglar tillsammans, och
den båt som ko1D1Jer först i mål virmer .
Man kan också segla två och två. Det kallas
för matchracing och ett bra exempel på det är
Amerikas Cup.
En vanlig bankappsegling går i stora drag till
så här.
Tävlingsledningen har bestämt en starttid
t ex klockan 10.
Tio minuter före start skjuter man ett skott
på startfartyget och samtidigt hissar man en
flagga ifall skottet skulle klicka.
�
Fem minuter före start avfyras ett nytt skott
Q
och en annan flagga hissas,
Startskottet går och båda flaggorna halas.
\)
1:)°�t;:S��� �.l O
Sto.�,·
När startskottet smäller ska alla båtarna vara
{Arty�
bakom den tänkta startlinjen mellan bojarna. Är
man över linjen, måste man segla tillbaka så
att hela båten är bakom linjen och därefter
starta.
Alla bå�ar kryssar nu mot kryssmärket. Det
ligger ca 1 km rakt mot vinden från startlinjen
sett. Man rundar kryssmärket och börjar slöra
mot slörmärket. Väl framme vid slörmärket
följer en gipp och en ny slör tillbaka till
länsmärket, som var en av begränsningsbojarna
till starlinjen. Första varvet klart !
En ny kryss till kryssmärket följer, rundning
och läns tillbaka till länsmärket. Som
avslutning kommer den tredje och sista kryssen.
Målgång sker mellan kryssmärket och en annan boj.
En tävling består oftast av 4 kappseglingar
( 2 nå lördag och 2 på söndag ) varav de 3
bästa räknas.
Nästa gång ska vi behandla kärnan i kapp
seglinen, nämligen hur ska jag göra för att
VINNA!

t_
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SOMl!ARPRAKTIK I NORDEN ? VARFÖR INTE ?
Nu bör jar våren närma sig och det aktningsvärda slitet
att hitta ett praktikarbete måste ånyo påbörjas för de ,som
ännu inte har den delen av sin utbildning avklarad .
Utlandspraktik är kanske en tanke , som tänder endel , men
om ekonomin är knaper kan det ju vara svårt att få råd
till det . Dessutom är konkurrensen ofta hård. Nordisk
praktik kanske inte tänder mången själ i Sverige , som
ju normalt gäller för att vara bäst i den nordiska syskon
skaran. Nu finns det dock möjligheter tack vare det väl
utvecklade nordiska samarbetet, något som f.n . utnyttjas
flitigast från finländsk sida . Tyvärr ännu inte mer än i
obetydlig utsträckning från vår sida.
Delvis inspirerad av korridorskamrater i Lappis, del
vis av eget gBllll!lalt bntresse tog jag och hyrde ett stu
dentrum i Helsingfors samtidigt som jag hade ordnat med
hyresgäster i det egna rummet här i Stockholm, varför jag
undvek extra hyresutgifter. Dessförinnan fann jag det lämp
ligt att dels läsa lite finska , dels lägga in en ansökan
om nordisk praktik vid af i Stockholm för att s . a . s . vara
garderad vid ankomsten till Helsingfors , som kom att bli
c . 6 maj. Väl där fanns min ansökan liggande på af : s bord.
Men sedan tog jag mig till Tekniska Högskolan , en
arkitektoniskt lyckad komposition, belägen i naturskön
miljö, för att besöka den lokala e-sektionen. Studierna
var då inne i sitt slutskede där, alldeles som här, och
där ville man gärna h jälpa mig. Hur som helst så fanns en
institution, som sysslar med för mig intressanta forsknings
uppgifter med anknytning till magnetism. Där fick jag
också tillfälle att förkovra mig under sommaren, en sommar
som också kom att innebära cykelutflykter, skogspromenader
och havsbad . Ett stort plus för högskolan är dess stora,
rymliga-bibliotek,som är-några storleksordningar- större
äl:I. vårt . Vidare finns sektionsbibliotek, också det stort
och rymligt . Sektionsservering med lagad mat vid lunchtid dessutom.

För att komma i åtnjutande av allt detta krävs do
ek att man klarar av två eldprov, n�got som vi slipper:
studentexamen och inträdesprov vid vilka 7� kastas ut.
De , som inte släpps in får vänta till nästa år och arbet
a under tiden, ej sällan i Sverige. Många tycker, att
det är väl hårt , men den gamla skolans profeter ( Halle 'i:f)
tycks råda ännu lång tid framåt.
Totalintrycket för min del av vistelsen är
att man inte behöver gå över ån efter vatten eller
att det finns mycket att lära för den som vill, redan
inom Norden. Fast ett tips vad gäller Finland är, att
man med språkkunskaper i bagaget får ut ännu mycket 1!11'r • • •
Den, som vill åka dit tjänar på att ta kontakt med stu
dentbostadsorganisationen först, så att bostadsproblemen
blir lösta . I He lsingfors heter den Helsingin Opiskeli
joiden Asuntosäätiö- eller :· ... -.
kox:taJ:�.
'bara BOAS.
.. . .
Adress: PL 81 SF.-00521 Helsinki 52. Tel: 00935801•0655.
Lycka till - paljon onne a '. !
Jan Olof Jonson,

@
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NI GLÖMMER VÄL INTE UNDANPLOCKNINGEN I

1 2:an ALLA 1 : o r ! ! Det har fungerat bra hitills

@

men det verkar som om listan som hänger i 1 2 : an
glöms bort ibland. Följande grupper ser till att
vi får en trevlig och snygg 1 2 : a de sista veckorna
nu när sommaren närmar sig:
E-lab
Balett
Idrott 1
Idrott 2
Foto
A-sång
Musik

Kolla när DU har din
vecka ! Se till att de
andra i gruppen hjälper
till ! !
Eder 1 2 : eri chef

�

Hej!

I måndags ( 1 6 / 2 ) hade vi ett info om praktiken . För er som inte

var där och för er som glömt vad vi s a , tänkte vi ge en kort
s ammanfattning. Läs och begrunda!

Regler

- 1 7 veckor obligatorisk miljöpraktik krävs .

- Den skall vara utförd efter 1 6års ålder.

- Högst 8 veckor före ,inträdet till KTH får tillgodoräknas.
- Minst 9 veckor skall vara s k . el-praktik .

- Praktiktillfället måste överstiga 4 veckor.

- Den som arbetat mer än ett år innan inträdet till KTH,
kan få sin praktik godkänd beroende på arbetets art.

Mi ljöpraktik

- Praktiken skall utföras i indus triell miljö.

- Inom tex. tillverkning, provning, montage eller ,service,

- Verkstads eller laboratorie-arbete rekommenderas.

- Försäljning, programering, utredning eller ritarbete
gr..dkännes ej.

El-praktik

- Praktiken skall 9�2 2 �!2� vara av elektroteknisk art.
Korrunentar

- Allt detta står i studiehandboken del 1 .

Praktik-varför

- Jo, du skall få kännedom om industriell arbetsmi l j ö .

Du skall f å insikt i individens och gruppens roll på e n
arbetsplats .

- Du skall få kunskap om arbets livets villkor och organisation.

- Fackföreningar, vad spelar de för roll? Ja det finns mycket
att upptäcka!

Lön

- Praktiklön 1 2 0 kr/dag. OBS ! Detta är 19 7 8 års lön och sen
dess har man inte lyckats förhandla fram någon ny lön.
Stå på dig!

- Vikarielön : avtalsenlig lön.

- Praktikant vid statliga verk har avtalsenlig lön.

Hur, var och när söker jag praktik?
- Ring företag snaras t !

- Skicka redan på hösten in dina i apper till de större företagen , de har egna praktikköer.

- Arbetsförmedlingens praktiklistor. De dyker upp framåt
slutet av mars.

Ge inte 1:pp !

Vem godkänner praktiken?

- Linj enämnden för elektroteknik ( LNE ) behandlar di� ansökan.
- I praktiken är det dock personen bakom skrivmaskinstangenterna, Björn på studievägledningen, som handhar det .

Du kan dock alltid överklaga direkt till LNE.

- Blanketter för ansökan om godkännd praktik finns · hos studie
vägledarnE .

studievägledarnE

J J å j a ,� s o m va n l i ,:: t på Söndaesei'termiddagen
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GAR DET ?
Du har nog hört det förr. Det går att undervisa på andra sätt
än de vi blir utsatta för. Visst, det tar nog mer tid , men
skulle det inte bara skönt att någon gång slippa tentastressen?
Du kanske redan kan ämnet? du är kanske redan godkänd? det kan
ske inte ens finns någon tenta?
UNDERVISNINGSFORMER! och helst nya fräscha sådana, det är det
det handlar om. Det måste inte vara föreläsningar och övningar,
eller den svindyra hybreden lektionsundervisning. Alla labbar
behöver inte vara programmerade som en kokbok eller en bruksan
visning till en ny färg-TV.
I år har tvåan tolv tentor. Det blir två i alla perioder utom
tre. Några av änmerna behöver inte tenteras , det kanske till
och med är skadligt!
Numme , en metodkurs. Ska man lära sig alla dessa metoder utan
till? Nej, de ska man slå upp när man behöver dem·,· Vore det in
te vettigt att visa att man kan det genom en numerisk program
meringsuppgift av rejäl storlek som tentamen?
Elmät, jag vet hur olika termoelement uppför sig. Det har jag
lärt mig utantill till förra tentan. Det hade varit kul att se
det istället för att läsa det.
TdE , vad händer om den hör ingången blir hög?
Datorteknik, bygg mikrodatorn!
Undervisningsformen är problemorienterad. Du lär dig när du gör
något. Du får ett formulerat problem och ska självständigt lösa
det . Blir du klar har du lärt dig metoder och sett hur det fun
gerar.
Nästan alla matteämnen undervisas på samma sätt. En assistent
s tår vid tavlan och teknologerna sitter som levande kopierings
sppsrater , Men när lär man sig räkna? Är det inte när man räk�·
nar själv?
Räknestugor, du sitter och sliter med integralerna och en assi-

stent finr.s tillgänglig, fråga honom/henne eller polarn. Visst
ska vi ha kvnr gemensamma genomgångar , men måste vi ha bara det?
I dagarna har Studieutskottet på kåran påbörjat en drive för nya
undervisningfonner. Det hela inleds med en inventering av de un
dervisningsformer som finns idag. Vi har redan lämnat in vår,
den tog inte så lång tid !
Mats önnestam

Ett f ö r s ö k ....
Laboration i Elmät, temperaturmätning och minidatorer.

Rubriken och tiden var inte upphetsande. Klockan ett en fredag

eftermiddag skulle vi mäta temperaturer och försöka förstå

hur datorn funkade. Lab-peket hade varit rent avskräckande
i sin kokboksmentalitet.

När vi kom in i lokalen, 30 hemlängtande teknologer,

så var det tomt. Helt tomt, ingen assistent så långt

ökat kunde nå. Underligt, fikat är ju inte på en tir:me

än. Till sist dök han upp halvt flåsande.
- Datorn har gått ned� uppl�ste han oss.

Bestörtningen slog oss, visserligen dålig c�d, men vi

hade ju ändå förberett oss. Det vore för triot om vi
skulle bli tvugna att gör� labben någon annan gång,

- Men, jag har en alternativ uppgift här, fyra grupper

kan göra den, ni andra får göra de extra uppgifterna
i labben.

Fyra tvehågsna grupper anmälde sig, bl.a. vi,
Den alternativa uppgiften visa.de sig bestå av en HP-85, diYerse

burkar, en termoresistor och uppgiften att få datorn a+t rita ut
en temperatur-spännings kurva. Efter lite hjälp och ledning av

ett kretsschema fick vi prylarna uppkopplade. Programmet till HP'n

filck vi utskrivet, bara att mata in. Det gick att förstå hur det skulle

fungera.
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Nu skulle det köras, Vi eldade på termoresistorn

och datorn mätte motsåndet två·:gånger i kvarten. Efter

en fika var det klart. Trodde vi! Det funkade inte,

Någonstans dividerades det med noll och en lång fel

utskrift var det enda synliga resultatet på vad vi
hade gjort,

Föe de andra grupperna gick det bra och dåligt. lin grupp
°

fick en inomhustemperatur på -1999 3 , 0 c , n'leda!l en annan grupp
fick det att fungera helt, Nen trots allt, jag saknade inte
den stora datorn och någonstans kändes det som om man hade
lärt sig något.
Mats ännestam

Tomas Lagerberg
Flogstav 49 B
752 63 UPPSALA
T e l: 018/46 1 2 48
Till sist något saxat ur senaste
numret av Ny Teknik. Ni kan väl
hålla med om slutraden?

Nöid professor

a
••,,., Brodi8, professor i elel,:lrilk mlneuik, lr • dlffilroNM4

mlor rid Tekniska höpkolo I StockNla.
Han har emellertid
annu inte beslutat sig
ror om han ska soka
cjansten som ordina·

Ra,.........,.,.

rie rektor efter Aa
clen

- Att vara profes takt med unga entu
sor vid KTH lr nlm aiulilka teknolOJer
ligcn nigonting av 10111 ,Pr lina CUfflClll
det roligaste som arbetcn, llgcr han.
finns. Man kommer Tank om alla tmda
t ex hela tiden i kon- så med sina jobb . . •
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Kongl l . SKALÄRmus i kkåren (något suddi g ) och SKALÄRentus i aster (något suddigare )

Behagar söndagen den 22 mars kl 16 . 00 och måndagen den 2 3 mars kl
1 9 . 2 0 framföra sin synnerligen häftiga men framför allt årliga

n

VA ROU ONS A R
I

I

För det lökaktiga priset av 30 kronor kommer Du över en plåt ge
nom att hoppa på 't\nders , Ann-Mar.i e , "!'ians J, Mat s , Anders , PAlle,
Olle, "Erik , �las , Anna, Ingegerd, Lena, Lena, !1onica, Tina 1c l le.r
Vanda . Hoppa på o s s innan vi hoppar på Dig . SKALÄRmusiker är svå
ra att tampas med om de hamnar i överläge.
Trot$ nio tidigare Quonsärer kommer även denna att avhållas på
SÖDRA TEATERNS å Mosebacke Torg scen. MBL-förhandlingar pågår om
Södrans persq;i.al skall få ut sin lön i lökar eller bananer.
r

KÖP EN � OCH ÄT MYCKET

W::kfLlJJc

SKALÄRmus i kens otro
l i gt skarpa bal ett
SKALETTEN behagar ä
ven behaga.
SKALÄRfan (nå
got suddi gast)

