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Vad skoj det är att göra Emissionen. ag
ml<ommit, v i tackar skribenterna för detta,�._
ska å redakt ionens vägnar be att få tacka
ingen nämnd, många glömd a.. Självk lart är
för alla "snygg Emission" v i har fått höra.
det inte fråga om ett deadline, men fråga
Dessutom h ar det dykt upp en del tips
någon emitteur näst a gång om du måste
på hur man kan göra tidningen bättre och
skjut a upp skr ivandet någon dag.
även förslag på reportage. Jag hoppas att
Om du håller datumet kan v i dessutom
det i alla nummer ska finnas något du är
sprida ut arbetet v ilket ger oss en rimlig
intresserad av. Må fler röster göra s ig hörda.
chans att kunna avsluta klipp- och k lister
arbetet redan på söndagen. Vet du med d ig
Något inte fullt lika positivt är att up
att det ska vara bilder med i d in text v ill v i
plagan vi trycker inte verkar gå å.t. Dett a
från och med nu ha dessa redan på onsdagen
trots att Västerås numera är trogna prenu
innan manusstopp. Då. kan Åsa på. Osqtryck
meranter, likaså. att civ ilingenjörsföreningen
rastrera dessa innan helgen. Veckan efter är
har kommit att tillhöra läsekretsen. Jag ser
stressig nog för henne med alla sektionstid
ingen som helst anledn ing i att mer än 150
n ingar som skall tryckas på. tre, fyra dagar.
ex blir liggande i Tolvan för att tjänstgöra
som anteckningsblock e ller någon annor
I det här numret har v i med ett reportage
lund a typ av skurtrasa. Den här gå.ngen
om ett konsultföretag. V i tänker fortsätta
gäller det alltså för er att visa hur många
med en längra art ikelser ie för att försöka
ex som verkligen behöver tryckas. Hugg ett
v isa att det existerar en hel del företag med
ex så snart som möjligt, i annat f all sänker
okända inriktningar. I första hand inriktar
v i upplagan redan till nästa nummer.
v i oss på. små och medel stora föret ag. En
annan gemensam nämnare v i tänker följa
Det nya trycket h ar redan varit uppe på
är att intervjuoffret en gång i t iden skall
tapeten. I och med att v i bytte tryckare har
ha tr ampat runt på borggården som E
självklart tiden för en tryckning ändrats.
teknolog och gärna också har komm it en bit
Det beror helt enkelt på att man inte kan
på vägen efter skolan. Känner du till någon,
komma insläntrandes och ta h an d om blad
eller ett företag, som sku lle kunna vara ett
ning, v ikning och häftning. Något som
bra "lä.sobjekt" tycker j ag att du hör av dig
emitteurerna givetv is uppskatt ar, men ty
till oss red an innan påsken.
värr kan det innebära att tidningen inte kan
levereras förrän å.tt a till nio dagar senare
Så vill jag avsluta dr avlet med att presen
och då. har ju tenta.veckan tagit ett nytt
tera ytterligare en ölhä.fare som har börjat i
strupt ag på oss.
redaktionen. Han heter Lasse Er iksson (EFörra gå.ngen gick det alldeles utmärkt,
85) och är regerande PÖÖHM-mästare i
. lever anstiden var en vecka, och att tidningen
h alvliter för er som inte kände till det. Till
var försenad bero dde som du kanske känner
nästa nummer som kommer ut om cirka en
till på andra orsaker.
månad: Ha en trevlig och skön påsk.
Ännu mer a gnat, den här gå.ngen om
manusstoppet. Just nu börj ar det anta
oproportionerade former. Emissionen består
•
ju till störst a delen av insända bidrag och
v i har t a�t på o��t� redigfila arl Th larna
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Så var det åter dags för för en ny Emis
sion med lite information och några väl
valda ord.

De senaste åren har man på kåren haft
någon vecka med tema på luncherna, förra
året hade man en Bayersk vecka, i år kom
mer det att bli en Fransk vecka, den inträffar
vecka 12. Säkerligen har du någon gång
märkt att det är ganska trångt i kårhuset
under luncherna, ibland hittar man knappt
någon stol att sitta på, utportioneringen
har idag högre kapacitet än matsalen. För
att råda bot på detta funderar man på att
disponera om övervåningen lite grand, så
att det ska gå att sitta där och äta sin lunch.
Har du några ideer på hur man kan fixa till
övervåningen så är kårens förvaltningschef
Nisse tacksam för alla förslag ( Han finns
innanför KårX ) .

En annan sak som händer på kåren in
nom den närmaste tiden är att Patentver
ket kommer hit den 21-23 april. De tänker
presentera sig själva och berätta lite om
vilka tjänster de kan erbjuda, i dubbel
bemärkelse. Då kommer också puben att
vara öppen, Patentverket tänker dessutom
försöka sig på att sätta upp ett litet spex!!!

På sektionen har vi lite smått börjat
planera årets upplaga av Eletrosektionens
grandiosa vårbal. Har du några festliga
ideer eller är intresserad av att hjälpa till
med någonting är du välkommen att ta
kontakt med mig. Vi kommer bland annat
behöva hjälp att inkvartera gästerna som
kommer från andra högskolor, har du en
extra madrass och lite golvyta över hemma
så hör gärna av dig.
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SSIF ( Stockholms studenters idrottsföre
ning ) går fortfarande ekonomiskt dåligt,
mest beroende på Aktiverum. Man planerar
nu att sätta in några branddörrar för att
man ska kunna anordna mässor och kon
serter i lokalen och på så vis sponsra idrotts
verksamheten.
Till sist lite tjat och gnäll från min
sida. Om du sover över i Legationsrum
met någon gång så se tiU att bädda efter
dig, det sk,:; gå att använda rummet även
Overhuvudtaget städas det för
dagtid.
dåligt i Tolvan, det är inte tolverichefens
jobb att gå och plocka tomglas och Kalle
Anka tidningar efter oss andra. Se till att
plocka undan efter dig. Det har till och
med gått så långt att KTH:s städpersonal
överväger att SLUTA städa i Tolvan. Vad
Tolvan i allmänhet beträffar så är den till för
alla E-teknologers trivsel. Jag tycker därför
att det är beklagligt att vissa fraktioner av
sektionen tycker det är lustigt att "spela
Allan" och gömma illaluktande räkskal i
Tolvan, det är mest att betrakta som rent
sabotage mot sektionen och jag hoppas att
vederbörande förstår att sektionen inte har
något som helst intresse av att ställa upp på
sådana föreningar, varken ekonomiskt eller
med utrymme i Tolvan. Bättring på den
punkten om jag får be.
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Varen hälsade.
ProgramRå.det ger alla som inte var på.
Kå.rmasqueraden en jättenäsa. De som var
där vet säkert vad vi menar.
PResqutten nu under våren har inte alls
varit som under hösten. Det är numera
mycket trevligare både som gäst och som
PRisse. Mycket mindre folk utifrån gör
att vi med gott samvete kan rekommendera
PResqutten igen. (Ni var väl på. den franska
aftonen?)
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På. fredag ( den 28:e) är det alltså. squtt
igen. Dags för ETpresqutt. Det vill säga
att våra vänner flygarna kommer ned till
oss i Tolvan och tar en pilsner. Kul va?
Sen är det väl inga direkta kör på gång
förutom en och annan tentapub.

Sen den senaste emissionen har PR utvid
gats med en ny medlem, Helena Nordström
E-85. (Det är hon som kommer att bära
backar, svabba golv och diska under vårens
PResqutt, hehe.)
I sadistiskt välbefinnande
�
eder PRlue Erik
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Rejlers
Emissionen besökte Rejlers Ingenjörsbyrå.,
ett konsultföretag. Vi träffade Per-Åke
Persson, elektroingenjör frå.n KTH, som
presenterade företaget och arbetsgå.ngen hos
detsamma.
Vad är då. ett konsultföretag och vad
sysslar de med?

Konsulten kan också få. ta ansvaret för
uppstartningen. Ett stort projekt Rejlers
varit med om är t ex byggnationen och
uppstartningen av Forsmark I och Il.

Jo, när ett företag tänker tillverka nya
produkter eller har tagit på. sig ett be
ställningsarbete, finner man då. och då. att
tiden eller kunnandet inom företaget inte
räcker till. För att överhuvudtaget kunna
genomföra ett påbörjat projekt behövs ofta
hjälp utifrå.n. Det är där konsultföretaget
kommer in i bilden.

Uppgifterna för konsulter varierar givetvis
i storlek och omfå.ng. Det kan röra sig om
allt ifrån ett enkelare ritningsjobb, som t
ex kopplingsschema för belysning eller ett
kretsschema, till ett helomfattande engage
mang i ett stort projekt. Detta kan gå till
på. följande sätt.

Ett företag har upptäckt att ett större
projekt man planerar, inte kan genomföras
utan hjälp utifrå.n, och kontaktar därför ett
( eller flera) konsultföretag. Detta (dessa)
förklarar i sin tur vilka delar man kan
å.ta sig, varvid en s k konsultgrupp bildas.
Inom gruppen planerar de olika företagen
och konsulterna tillsammans ett gällande
förslag på. hur projektet skall utföras. Varje
konsult arbetar därefter enskilt efter den
ursprungliga planen och lägger fram rit
ningar och beskrivningar. Dessa skickas
ut till entreprenörer som antingen konsul
terna har föreslagit eller uppdragsgivaren
redan i förväg har bestämt. Entreprenören
beräknar sedan kostnaden på. arbetet och
lämnar in sitt anbud till beställaren. Då.
alla anbud inkommit jämförs kostnad och
kvalitet. Även di kan konsulten vara till
hjälp.

Vid det här laget kan konsultföretagets
arbete vara avslutat. Men oftast övervakar
man även leveranserna, installationerna och
genomför också en slutlig besiktning av den
anläggning man varit med om att planera.
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Nu är det inte bara vid "nybyggen" en
konsult får rycka in. Även vid om- och
tillbyggnader, driftkontroll och reparationer
händer det att företagens resurser ofta inte
räcker till.
Rejlers är ett av de större konsultföretagen
i branschen med cirka 400 anställda runt om
i Sverige och även i Finland. Man har fyra
huvudsakliga inriktningar, uppdelade i var
sin division
i------- - - - - - - - - -
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Den första kallas för allmän installation,
vilket innebär installation av olika sorters
elektrisk och elektronisk apparatur i stor
skala.
T ex belysning, kraft, tele och
säkerhetssystem hos företag och i offentliga
byggnader.
Industriell elteknik är den division som kon

struerar system för de större processerna.
Automatik, datorstyrning och instrumenter
ing är några delar som ingår, men också
kraftförsörjning tillhör inriktningen.

Hammarbyverket är ett av de större projek
ten Rejlers är inkopplat på. just nu. Man
utnyttjar energin i avloppsvatten för att
via värmepumpar förse Stockholm med en
ergi. Fjärrvärmeverk har man sorterat in
under specialiteten energiteknik, där också
en så udda inriktning som flygplatsteknik
hör hemma. Service hör här till vardagen,
då det handlar om anläggningar som ofta
utför driftkontroller.

nr 2-�

färdig utrustning till beställaren. För Rejlers del har behovet utmynnat i mekanikdivisionen vilken har, som namnet kan antyda, en klar inriktning inom kraftindustrin. Per-Åke Persson var en av de drivande
krafterna bakom bildandet av avdelningen
och har kommit att bli divisionschef.

Hur kommer det sig då. att en Elektroin
genjör satsar på. mekanik?
För att börja i rätt ända, skall vi gå tillbaka
till 1960.
På den tiden existerade endast två. in
riktningar, tele och kraft, eller som man
också uttryckte det, svag- och starkström.
Per-Åkes val föll på. kraft och väl efter
genomförd examen berodde det snarast på.
bostadsbrist än på avsaknad av anställningar
som han accepterade ASEA 's erbjudande
om arbete och lägenhet i V ästerås. Efter
ett å.rs elevkurs kom han att arbeta som
försäljare för ställverk och kraftverk utom
lands. Att en civilingenjör får syssla med
försäljning är inte alls så konstigt som det
låter.
Det rör sig ofta om ett ganska
avancerat jobb då försäljaren måste vara ex
pert på varan. Tjänsten gav honom också.
en viktig extrakunskap i engelska på. köpet.

1967 satsade ASEA på kärnkraftindu
strin och Per-Åke kom med redan från
starten. I Malmviken byggde man en för
söksreaktor och när ASEA-Atom bildades
var steget inte långt för att fortsätta hos
dem. När Oskarshamn Il byggdes arbe
tade han som chef i en projektgrupp för en
treprenören ASEA. Här kom han för första
gången i kontakt med ett konsultföretag
som hette Rejlers. Under åren på Os
karhamnsverket fick han erbjudande om an
ställning hos Rejlers men Per-Åke tackade
nej, aldrig konsultföretag.

Men då. uppstartningen var klar och det
var dags för nya projekt visade sig att
ASEA ville skicka honom till Finland för
nya kärnkraftsbyggen. Per-Åke fann det då.
för gott att söka sig till Rejlers, där det kom
att bli mer kraftjobb.

Det var här han upptäckte att man borde
även specialisera sig inom "mekaniken". Fö
retagen föredrar att kunna beställa en full
ständig lösning och på så sätt kunna nöja
sig med att vända sig till så. få konsulter och
entreprenörer som möjligt. Därför fick Per
Åke i uppgift att starta en mekanikdivision
vilken nu har fått några å.r på. nacken.

--- ______ _
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Genmäle till debatten mellan Johan Strömbäck och Dag Björklöf

Hej Johan Strömbäck och Dag Björklöf!

'l

Priset blir då.; 93:30 x 96% x 123,46% x
118%, dvs kronor 130:48, fint avrundat till
130 kronor.

Först vill jag omnämna att priset på. Dags
bok, Mät Digitalt, ute i handeln normalt
betingar ett pris av 165 kronor + moms,
dvs cirka 203 kronor. Detta är det rek
ommenderade priset på. boken varför Kom
pendieförmedlingens pris troligen är Sveriges
lägsta. Hur har vi då. kommit fram till
just 130 kronor? Jo genom att behandla
och prissätta boken precis som alla andra
inköpta böcker.

Hade kå.rens eget förlag, Teknisk Högskole
litteratur i Stockholm A 8 fått publicera bo
ken hade priset troligen legat· klart under
100 kronor.

Slutsatserna blir att Johan Strömbäck
har fått köpa en bra bok till lägsta pris samt
att Dag Björklöf kontaktar mig innan han
lå.ter publicera sin nästa bok.

Förlagspriset är 93:30 kronor men bokhan
deln köpte in ett större antal andra tit Hej!Hej!
lar samtidigt varför en kvantitetsrabatt å.
4% erhölls. Givetvis må.ste vi betala moms Hans Östling
som uppgå.r till 23,46% , därefter görs ett kanslichef
på.slag av 18% för att eventuellt täcka Kom
pendieförmedlingens samtliga kostnader.

Insändare

USCH, Vad är det för folk som gå.r på.
vår E-sektion och brukar vå.r fina Tolva?

Rättelse

En bit text försvann i förra numret av
Emissionen. Det rör sig om Dag Björklöfs
svar på. debattinslaget, sidorna. 28 och 29.

Det som hänt i Tolvan förra veckan gör
mig så. upprörd att jag måste skriva dessa
rader. På måndag morgon när vi kom
mer ned i Tolvan för att ta en morgon
fika och för att sätta oss och planera vårt
smådatorprojekt luktar det så. mycket skunk
i Tolvan att kaffet inte ens blir njutbart.
Uppenbarligen hade några efter helgens fes
tiviteter funnit för gott att lämna kvar di
verse matrester som låts ruttna och utveckla
denna stank.

På. sidan 29 stycke fyra. skall stå.:
Som fackboksförfattare erhåller man van
ligen av Svenska bokförlaget ett royalti
arvode på. 10 a 15 % på. det s k förlagspriset,
som i fallet Mät Digitalt är 85:-.
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På onsdagsmorgonen när jag åter kom
ned för en morgonfika i Tolvan möttes jag
ytterligare en gång av en vamjelig stank av
inverterad konsumtion av dryck och föda,
dvs några hade spelat familjespelet caps
under natten och inte torkat upp sina kvar
lämnade rester. På. samma gång mötte
jag också lokalvårdens städpersonal som såg
förfärade ut över förödelsen. Dessa påstod
att de i fortsättningen inte önskade torka
upp sådana lämningar.
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Så Osquar om vi önskar ha en fin Tolva
får vi nog se till att hjälpas åt och ta hänsyn.
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Hemma hos Peter Chudi

Vår historia tar sin början den trettionde ......!!!!!
september anno nittonhundrasextio, det var
denna dag som vår huvudrollsinnehavare
föddes. Under sin uppväxttid bodde han
på Kungsholmen. Redan som liten var Pe
ter ett snällt, men kanske lite understim
ulerat barn. Tidigt lärde sig änderna i
Rålambshovsparken att se upp för en rosig
liten pojke. Inte ens då han paketerad i gips
förflyttade sig runt på jakt efter andra än
dor kunde han annat än att undslippa sig
ett vackert leende.

Peter började sin studiebana vid Eraskol
an. Skolan, och dess elever, som låg bredvid
skolöverstyrelsens lokaler på Parmätargatan
var ofta utsatta för olika slags försök. I
skolan fick barnen dagligen reda på. vad
deras lärare ansåg om deras uppförande
via en grön/vit/röd uppförandebarometer.
Varje dag fick de små barnen en markering
som sågs avspegla deras beteende, en grön
om de varit snälla och flitiga, en vit om det
inte fanns något att anmärka på och en röd
om ... Peters rad hade samma färg som
den kinesiska fanan, men redan vid den här
tiden hade han lärt sig nyttan av att då.
och då ta sig en vit vecka.

Under tiden som Peter berättade detta för
oss fick vi ett prov på hans talanger som
kock; varma smörgåsar med krabbstuvning
och ännu flera varma smörgåsar, denna
gång med skinka och champinjonstuvning.
Till dessa delikata verk bjöds vi ett utsökt
vitt Bordeuxvin.
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Efter det att Peter växt ur Lego-lådan
var det snart dags att välja gymnasielinje.
Den tekniskt intresserade gossen började på
den fyraåriga tekniska linjen vid Kungshol
mens gymnasium. Peter hade med tiden
blivit mer och mer fascinerad av kraftens
verkningar och valde att gå kraftinriktning
en i den fjärde årskursen. Efter gymnasiet
var det dags för lumpen. Lumpartiden gen
omförde han som kvartennästare vid Lv 3
i Norrtälje. T o m den militära byråkratin
hade tydligen upptäckt Peters förmåga att
fixa och förhandla sig till både möjliga och
--------omöjliga saker.
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På hösten 1981 började nOllan Peter vid
Elektro. Valet av Elektro och senare valet
av kraftinriktningen var som han själv säger
ganska naturligt med tanke på de tidi
gare studierna. Engagemanget på sektionen
började tidigt, redan på hösten i ettan blev
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han vald till ifvrig. Under den dåvarande
ordföranden Cecilia Malmfors ledning fick
han lära sig mycket om sektionens verk
samhet.

Öfvrigposten kom att bli inkörsporten
för många växlande engagemang framöver.
Redan till våren, på den här tiden skiftade
man funktionärer efter terminens sista SM,
föreslogs han till sekreterare. Posten som
sekreterare gav honom tillfälle att förkovra
sig i sektionens skötsel. Peter menar att
man skall engagera sig på sektionen för att
det är trevligt och roligt att lära känna an
dra teknologer. Det var väl detta engage
mang som sedan ledde till att han blev vald
till Fan & Rå.tt vid Elektrosektionen.

Fan & Rått är en post som innebär
att man med sektionens fana representerar
Elektro vid olika högtidliga tillfällen, som
exempel kan Nobelfestligheterna nämnas. I
posten ingår även ansvaret att skydda Os
qulda mot råttor, dessa fanns tidigare i rik
lig mängd i Teknis nedre regioner. Arbetet
med detta ger, för en charmfull teknolog,
goda möjligheter att göra sig populär hos
det täcka könets representanter på Elektro.
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I slutet av två.an engagerade sig Peter i
något som senare kom att kallas VEXT.
Dessa teknologer tog som sin uppgift att
bygga ut Tolvan. Arbetet som utfördes på.
sommaren resulterade i att Tolvans utrymme
radikalt ökade, ingen av de som var med före
tillkomsten av VEXT-rummet förstå.r hur
vi fick plats på den "gamla" tiden. Peter
bekräftar att " sommaren var dimmig".

1984 var det så dags för den efterlängtade
QuArneVal's å.terkomst till hemmavattnen.
Varje sektion fick av Quarnevalsstaben i
uppgift att utse en sektionsgeneral. Denna
person skulle se till att sektionens medlem
mar engagerades i Quarnevalsarbetet. På.
Elektrosektionen valdes Peter och hans in
sats skulle på. våren 1984 resultera i en myc
ket trevlig Quarneval.

Under v�:en anordnade han bl a en spån
arresa på. Ostersjöns vatten, under resan
kläcktes må.nga förslag på vagnsideer. Ett
annat uppskattat inslag under "aktiverin
gen" inför Quarnevalen var en stadsrunttur
med en av Gatukontorets arbetsbodar. Det
var denna dag som han fick smeknamnet
"struvan", detta tack vare att han glömde
bort några av festdeltagarna på kårhusets
trappa. Peter intygar att Quarnevalen var
en upplevelse för livet, som dessutom gav
honom kontakt med många trevliga och
sympatiska personer.

-

Idag är Peters stora intresse riktat mot
KINA. Detta intresse beror till stor del på
att han är ordförande i SRKA (Studiere
sekommitte A ) . Mera om denna resa och
SRKA 's verksamhet finns att läsa på. ett
annat ställe i denna tidning. Peter medger
att planeringen inför studieresan tar lång tid
i anspråk, men han säger också att det ger
väldigt mycket att delta i ett arbete som
detta. De personliga kontakter han har knu
tit ute på. företagen och den kunskap han
har fått av arbetet runt resan värderar han
högt.

A ven om studierna snart är klara kom
mer Peter inte att lämna Teknis. Han kom
mer att fortsätta pensionsförberedelserna
med ett projektarbete angå.ende elbilar vid
EKC (Elkraftcentrum vid KTH). Projektet
kommer att ta flera år att genomföra och
har väckt Peters lust att fortsätta pluggan
det framöver. Vad gäller själva EKC hop
pas han att nya pengar, resurser och ideer
kommer att tillföras den elkrafttekniska ut
bildningen.
Till tonerna av Beethovens 3:a (Eroica)
lämnar vi Peters lägenhet i Solna och ger
oss av hemåt i den mörka och kalla vinter
natten...
Tack Peter
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Välkommen i kretsen

Vi på Philips Elektronikindustrier sysslar med avancerad elektronik och datorteknik.
Det går bra för oss, så bra att vi behöver bli betydligt fler. Vi vill komma i kontakt med
dig som är nybliven· civilingenjör, helst inom datorteknik, elektroteknik, teknisk fysik
eller maskin.
Arbetsuppgifterna spänner över ett brett område. Vi är övertygade om att vi tillsammans
kan hitta ett jobb som du tycker är spännande. Om du ställer upp med iden så ordnar vi
resurserna som krävs för att fullfölja den till färdig produkt.
Du hittar oss i J ärfälla, 20 km nordväst om Stockholm. Här är vi drygt 2300 personer
som arbetar inom de tre divisionerna: Försvarselektronik, Instrument och kraftelektronik
och Terminaler och telekommunikation. Omsättningen är 1 .600 miljoner, varav exporten
svarar för 70%.
Tycker du att det här lä ter intressant är du välkommen att ringa 07 5 8- l 00 00. Begär
personalavdelningen. Hör av dig)

Philips Elektronikindustrier AB
Personalavdelningen 1 7588 JÄRFÄLLA
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DET ÄR DAGS ATI VÄLJA ST UDIEINRIKTNING.
Tiden på Teknis rinner iväg ganska fort.
För E-84:or och andra som skall börja i
trean så är det snart dags att bestämma sig
för studieinriktning under de två sista åren
på denna eminenta skola. För att få. mera
kött på benen inför valet av studieinriktning
ordnar studievägledningen tillsammans med
studierektorerna för de olika inriktningarna
information under period 7. Utöver oss
kommer även en yrkesverksam ingenjör och
en teknolog som går i årskurs 4 att prata
om deras syn på inriktningen.
Information period 7.

Torsdag 13 mars kl 10.00 sal El
Elenergi och Industriell

Torsdag 20 mars kl 10.00 sal E l
Mikro och fysikalisk

Torsdag 10 april kl 10.00 sal E l
Tele och dator

Under tidigare å.r har vi ordnat tre studie
besök på företag som har stark anknytning
till de olika inriktningarna. Då ganska få.
har nappat på. dessa besök så tänkte vi i år
pröva ett nytt grepp. Den som har läst sitt
schema noga har upptäckt att på måndag
eftermiddagar i period 8 finns schemalagda
studiebesök. Vid dessa tillfällen kommer
det att ordnas studiebesök några olika in
stitutioner på Elektro.
Institutionsbesök

måndag 28 april kl 13-17
tele och dator

måndag 5 maj kl 13-17
elenergi och industriell
måndag 12 maj kl 13-17
mikro och fysikalisk

Vad man kommer att berätta om och vad
man kommer att visa kommer det informa
tion om senare.

Det är viktigt att man sätter sig in i vad
man läser på de olika inriktningarna så att
valet inte blir oöverlagt. Under någon av
de närmaste veckorna (kanske har ni fått
den redan när ni läser detta) kommer en
infobroschyr och valblankett i era fack. Läs
igenom broschyren - läs och· begrunda. Läs
även igenom studiehandboken i den finns
beskrivningar av kursernas innehåll. När
du väljer kurser titta då. inte i den gamla
studiehandboken del 1 85/86. T itta istället
i broschyren eller i det särtryck ur nästa
läsårs studiehand bok vi kommer att lägga
i ditt fack. Det ändras nämligen lite när
kurserna ges på. året ibland.

Har ni några andra frågor ställer vi på.
stvl och studierektorerna upp och försöker
svara på dem. Studierektorer kan man
träffa enligt överenskommelse och oss på
stvl mellan 12 och 15 som vanligt.
Studierektorer:

Hå.kan Brännlund E & I - tel. 787 7766
M & F - tel. 787 7795
Lars Hellberg
Johan Wennlund T & D - tel. 787 7856
Vi ses och hörs!!!
StudievägledarnE

Ex-jobbare!

För er som skall göra examensarbetet un
der sommaren vill vi meddela att man kan
söka studiemedel även för dessa månader,
blanketter kan ni hämta hos oss.
Linjenämnden får varje år en summa
pengar vilka skall "internationalisera" vår
utbildning. Dessa pengar kan sökas för
teknologer som gör examensarbete eller läser
4:e året utomlands. Sista ansökningsdag i å.r
är 22 -mars.
I nternation aliserings med el.

4:e året i Staterna.

EMISSIONEN nr 2-1986

i

I USA har man terminsavgifter, avgifter
nas belopp varierar ganska mycket mellan
olika skolor. Detta faktum har gjort det
svårt för de tekniska högskolorna i Sverige
att få ett kontinuerligt utbyte med skolor i
USA. Linjenämnden har nu fått ett förslag
från Northeastern University i Boston att de
ordnar med finansiering av terminsavgiften
från någon stiftelse eller liknande i USA. I
stället få.r de skicka studerande hit. Man
har föreslagit att man till en början, börjar
i liten skala - två studerande - för att senare
om det slår väl ut utvidga utbytet . Är du
intresserad så har stvl och Johan Fehrman
studiehandböcker från Northeastern. Hör
av dig så fort som möj ligt.
Gösta Rune Bettan Nisse

eSka vi lära oss mer och mer specialiser
ade saker och kapa i basutbildningen?
eHur ska vi lyckas få in några humanis
tiska
ämnen när allt är så välpackat som det
..
ar?.
•Vad tycker vi om iden att slå ihop
Elektro och Data och bilda tre nya linjer?
På den sista frågan enades om gemen
samt USCH till protokollet.

/

Eftersom vi i dag inte läser Teknik och
Samhälle längre och den kursen inte är
ersatt med någon annan kurs ännu så finns
chansen att ha synpunkter på vad vi skulle
vilja ha istället. Ett förslag är att man låter
teknologen själv välja en av fyra kurser,
tex Engelska, Ekologi, Marknadsföring och
Människa Maskin Kommunikation. Vi vän
tar också på utvärderingen frå.n Fysiks prov
verksamhet med Teknikhistoria.
Vi valde också en del funktionärer:
ViceSno
Lena Lange E-82
Dan Dia-Tsi-Tai E-84
Stefan
Lundgren E-85
Sekreterare
Martin Bakhuizen E-8
I S-nisse
Anette Carlsson E-85
K N -ansvariga
Johan Jonasson E-84

Att slänga sig i väggen ir kanske onödigt hårt!?
Men ett dopp i Nilen ar kanske battre?
•

N

N

På studienämndsfronten mycket nytt.
Vi har haft studienämndsmöte. Mötet blev
långt . (Tack alla ni som stannade, skönt
med människor som är intresserade av sin
ut bildning) . Långa möten har vissa fördelar.
Alla ämnen hinns med, man kan vrida och
vända på olika förslag. Det ,kan vara av
väldigt stor betydelse för oss som repre
senterar våra kamrater i olika styrelser och
nämnder. Varför tog då mötet tid? Jo, bla
diskuterades 180 poängs förslaget . Se �pa
rat artikel i Emissionen.
Andra visa beslut fattades också. Vi
beslöt vi att verka för en bestämd KS-dag
och -tid i veckan för ettan. Det systemet
finns på tex Maskin och Farkost. (Har du
också undrat vad en fark-ost är?) . En annan
viktig diskussionspunkt var specialisering
kontra basutbildning.

Ett utskott i ut bildningsdepartementet
har utarbetat ett förslag till ändrade antagningsreglerna till högskolan. Läs mer om
detta i E SN -protokollet som kommer upp
på anslagstavlorna i Tolvan och utanför E l .

Studienämnderna p å Elektro och Maskin
har studienämndshelg fredagen den 14 mars
kl 13 och 24 timmar framåt i stugan. Vi
hade tänkt prata om olika saker som berör
studienämnden och informera om hur kåren
är organiserad mm. Du som är intresserad
tar kontakt med Alfa, Lena, Danne eller
Stefan.
Nästa studienämndsmöte är den 1 8 eller
19 mars. Glöm inte att skriva upp dig på
matlistan om du tänker komma.
Alla är välkomna !!!
PUSS OCH KRAM
I

(X .
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Kårmaskerad -86

Efter ett par timmars finputsande av
maskeraddräkten var det äntligen dags!!
Det var en något kylig (svinkall) vandring
från Tolvan till kåren. Alice i under (undre)
landet tyckte kaninpäls hade passat bättre
än sommarklänning. Väl där blev vi inter
nerade i ett kallt och ruggigt fängelse, med
bar (!). Vi blev omedelbart berövade våra
ytterkläder, men drinken vi fick värmde.
Sedan fick vi några goda råd om hur vi
skulle ta oss vidare. Vi kollrade bort vakten
som stod i vägen och börj ade vår långa färd
genom kårhusets gångar och grottor.
Snart vankades det nya förfriskningar.
I en av de många fängelsehålorna fick vi
avnjuta ett glas ljummen, god (??) bäsk.
Vi tyckte oss under vandringen kunna dra
vissa paralleller med en söndagsvandring,
närmare bestämt den femtonde september.
Det enda vi saknade var en hink vatten
över våra huvuden, då hade vi känt oss som
hemma.

Dags för nästa drink och efter en li
ten stunds paus kom eldprovet. En rep
stegsklättring upp till hyllan, där det server
ades välförtjänta drinkar, denna gång rom
och cola. Klättringen gick bra för de flesta,
störst problem verkade Larses (i skepnad
av en dykare,;. i full (!) utrustning) ha.
Men däremot Fredrik, som hade ryggskott,
tog det säkra före det osäkra och gick upp
trappvägen istället. Trots detta fick han sin
rom och cola.
När vi svept drinken tog vi oss denna
gång krypande (?) vidare. Synen och
lukten som mötte oss när vi nådde nästa
j. elmå.l var slå.ende. Det första j ag såg var
Eriks nuna, sedan kom vi in i en äkta
kinesisk opiumhåla. Här fick vi en rykande,
Bloody Mary och cigaretter (??) .

-�-�------......l@i---1
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Vandringen fortsatte, denna gång på föt
ter. Nu kom vi fram till... ja, det måste ha
va.rit spelhålornas spelhå.la.... Här ställdes
det givetvis fram mera drinkar, och på
tal om det. Till allas lättnad fanns här
en toalett, en vid det här laget mycket
välbehövlig så.dan. Efter en stunds spelande
blev vi utslängda. av platsens MP, tacka vet
jag opiumhålan! Så. vi gick vidare mot nya
okända mål..(tider).

Efter två. slitsförstora.nde rutschkanor
(som 1nette av någon anledning blev väldigt
förtjust i) nådde vi nu slutmålet, där yt
terligare en drink slank ned (två.). Här
blev det en stunds väntan innan middagen
serverades. Jag och Anna ( vå.r idrottsleda.re
!?!) uttnyttjade tiden väl genom att smyga
tillbaka. bakvägen och klättra repstege upp
till rom och colan en gång till. Av någon
okänd anledning gungade repstegen denna
gång betänkligt.

Nu var det dags för middag! De 170
kronorna, tyckte jag, att man redan innan
middagen hade fått valuta för. Till förrätt
fick vi hårt bröd och ett glas ren(a)t...ja,
innehållet rådde det delade meningar om.
Var sjätte glas innehöll nämligen nubbe för
sex, och resten vatten.

,

Efter middagen, som efter omständig
heterna för filit lungt, var det dags för
dans. Dansgolvet fylldes snabbt av diverse
konstiga individer. Om nå.gon utomstå.ende
hade kommit dit och försökt gissa temat,
som var "den undre världen", hade han
få.tt det svårt. Här fanns alla möjliga
och omöjliga tolkningar: morötter, djävlar,
gatuarbetare, gangsters, Bodil sjöjungfru
och änglar (fallna sådana).

Senare på kvällen började vi undra var
Annica J och Bengt B var. Vi letade
förtvivlat, men hitta.de dem inte. Jag kan
nämna att det ryktades att de(t) gå.tt...
Och som vanligt så.gs Ankan och Helene
stå.endes, gå.endes, dansandes tillsammans.
Efter denna händelserika kväll, smög (?)
jag mig nöjd med kvällen, väl maskerad
hemå.t...
Smådjävel på maskis!
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Vårt enträgna arbete med att ro iland
Kinaprojektet fortsätter med oförtruten en
vishet. I förra emissionen presenterades de
olika arbetsgrupperna samt hur ansvaret är
fördelat.

.1

Vår övergripande studiresefilosofi är att
profilera oss som studieresa gentemot alla
andra studieresor. Profileringen består i att
vi är mycket aktiva under förberedelsearbe
tet genom att arrangera företagskvällar,

studiebesök och kulturaftnar samt individu
ella företagskontakter. Under själva Kina
vistelsen skall våra reseledare rektor pro
fessor Gunnar Brodin, dir Torsten Lindström ( f.d. VD ASEA ) och <lir Lars Ed-

mark från Ericssons koncernledning hålla
föreläsningar om svensk utbildning och tek
/· . nik. Utöver dessa föreläsningar kommer
vissa av oss att hålla smärre föredrag. Ge. ·· .. . · "
. nom dessa arrangemang erbjuder vi våra fi. -;·:f?.:::-:,.._;;:;;. -·�·;.:-:-:,;/ .-:><::(.\nansiärer bättre reveny av deras medverkan.
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Vad jag vill säga med dessa ord är att
kommande studieresegrupper kan nå oanade
höjder om man anstränger sig lite mer än
bara att skriva en reseberättelse med annonser 1.
För SRKA

<f}J�

KRAFTIGA VÄUER
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Hög stämning i en fullsatt matsal. Dags
för de årliga Teknismästerskapen i dart och
ölhäf. Elektro ställde upp i bägge grenarna
men med nå.got blandat resultat.

I ölhäf, snudd på storslam, medan darten
gick lite sämre. Framgångsrikaste E-delta
gare där blev Sara Leggese. Hon knep en
tredjeplats i damsingel och en andraplats
tillsammans med Holger Nordström i mixed.
I herrklasserna blev vi oplacerade men där
kan nämnas att V oV som vann både dubbeln
och singeln (dubbelt) ställde upp med myc
ket duktiga kastare.

Olhäfet däremot blev mycket lyckat för
Elektros del. I flaska fixade Micke Hallberg
{ T V *) en fin andraplats efter J O Backman
V oV som vann på. ett suveränt förstahäf.
Flaska dam vanns i stor stil av Annika
Hagman E-85, som tillsammans med M
Hallberg (TV *) och Klas Nilsson (TV *)
även tog mästartiteln i stafett. Sejdelhäfet
herr, I liter togs självklart hem av regerande
mästaren Micke Svanström (TV *). Dock
ovanligt knappt i å.r ( det ryktas om TV och
caps osv... ). Av någon anledning hade vi i
��
å.r ingen representant i sejdel dam, liter.
Hoppas att det blir en uppryckning i det till
� nästa år.
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F or ovngt kan det namnas att arrangemangen sköttes bra ( angå.ende ölhäfet) och
att vissa godbitar serverades den månghöv
dade publiken. Vad sägs om ett ( till pub
likens jubel) underkänt backhäf, ett par
torsdagshäf (TV * ) 2 rapportframsidesh§f, tre
dubbelhäf (snygga TV *)3 samt Eva Osterbergs (TV *) uppvisningshäf på. 1-litern som
· var imponerande.
Det var allt för i å.r, men jag hoppas att
E-sektionen ställer upp lite mer mangrant
nästa å.r och hejar fram sina deltagande
kompisar.
Vi hörs och syns!

�
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-Hörru du! Dom där Bergsmännen är allt
ena ljusskygga typer.
-Bergsmän ?!?
-Ja, dom som alltid sjunger till sig sista
platsen på. sångartäfvlan, du vet !
-J asså dom , vad är det med dom ?
-Vad vet du om dom ?
-Jag vet inte ens var dom hå.ller hus någonstans.
Detta var upptakten till att vi bestämde
oss för att ta reda på. lite mer om en av de
sektioner som inte syns till så ofta nere hos
oss på Elektro. Efter att ha lusläst kartan
styrde vi stegen mot Bergs. Väl där träffade_
direkt på " chefred." till " Gorillan" , deras
sektions tidning. Vi blev hänvisade till Åke
Jansson, ordf. -84 och en " i princip färdig
Bergsingenjör" ?? Vi blev genast av med
några fördomar: några gruvor brukade dom
inte besöka, det gebitet har numera Luleå
tagit hand om. Men så.ngen lever likväl
kvar. Hej hå.! Hej hå.! Vi nu ... . Bergsmän
är numera inte alls stora starka karlar med
snusdosan i ena näven och pavan i andra
(sj älv snusade Åke, resten vågar inte jag
gissa... ). Dessutom är 30-35% av de ca 90
antagna tjejer!

II

I

Bergs heter förresten inte alls Bergs nu
mera, utan heter sedan 1982 Materialteknik.
Detta. för att få en bättre beskrivning av vad
de egentligen (?) sysslar med. Undervisnin
gen ligger i må.ngt och mycket nära kemi,
som också är deras "vänskapssektion" . Dom
har många. labbar. Då undersöks och stud
eras olika met allers och plast�rs egenskaper

Det första en blivande bergsingenjör stöt
er på, när han ovetande om sitt öde stegar
in bland "bergs" små lokaler, är naturligtvis
. inte studier!! Utan en kort men inten
siv nollning. Nollebergssmännen bär in
get synligt tecken på att vara nolla, istället
tilldelas alla var sitt speciella nollenamn
(" en del på gränsen till det anständiga!?" ) ,
som vissa olyckliga individer får dras med
under resten av sin tid på Bergs.

I
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Till undervisningen hör också
obligatoriska studieresor efter 3:'an och 4:an.
Man arbetar då på ett projekt åt nå.got
fötetag. Kontakterna med näringslivet är
väldigt goda, speciellt nu då efterfrå.gan på
bergsingenjörer är stor.
�---- - -- �---���----
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Framåt hösten dyker det upp en massa.
utländska gäster. Då anordnar Bergs sin
årliga. internationella. vecka, i-vecka., vars
höjdpunkt är " Bergslusse" ,en jättefest för
alla. som går och ha.r gått Bergs. Det här
ingår i ett intenationellt samarbete mellan
ett 10-ta.l europeiska. länder. Två personer
få.r åka åt gången för a.tt få. en inblick i
hur undervisning och skolor inom samma.
område bedrivs i olika länder. Naturligtvis
besöker ma.n också företag, kanske kan ut
la.ndspra.ktik ordnas. En Bergsman brukar
så småningom hamna inom stålindustrin
som driftsingenjör, ma.rknadsföra.re eller som
forskare.

2-1 986

Bergsspexets överhufvud råka.de vi också
på. Ha.n kunde intyga företa.gens goda. vilj a
efter a.tt ha. mottagit både piano och trum
mor a.tt lägga. till spexets övriga. tillgångar.
Varefter det va.r tur att öronen satt där dom
gjorde för annars ha.de ma.n aldrig vetat vart
mungiporna. ha.de tagit vägen. Bergsspexets
" Grand fina.le" kommer a.tt vara på kåren.
En tillställning väl värd att bevis_t a..

Att bergsingenjör är ett ga.mma.lt yrke
på.pekades speciellt . Bergs gör anspråk på
a.tt vara. den äldsta. sektionen!!?? Utbild
ningen påstods ha. sett dagens ljus redan år
1819 i Falun. Till Konglig Hufvudsta.den
kom ma.n inte förrän 1868. Vad säger vi om
det?
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Som revisor är det min uppgift att gå
igenom och kolla sektionens bokföring, och
där kan dölja sig många godbitar. Se
bara på vidstående inbetalning till sektio
nens postgirokonto. Visserligen är det al
lombekant att alla. maskinare hellre hade
gått på Elektro om de bara. hade kommit

5 0 5 3 0 6 1 #00#

in, men att betala kåravgiften till Elek
tro i stället för till kåren är väl lite dumt . .
Speciellt då om ma.n går på Maskin. Så lätt
lurar man inte U H Äs intagningsnämnd.
I tjänsten

.
.;_Lars .;_E-sekt10nens
.
revisor

r
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1 987 Års Studieresa Till Sovjetunionen ?
Eller varför inte " Elektro Jorden Runt" .
Ja , förslagen är många men nu har i
alla fall planeringen för 1987 års studieresa
påbörjats. Resan arrangeras av SRKB
(StudieReseKommitte B) som , tillsammans
med SRKA , är det sektionsorgan som
arrangerar den årliga studieresan.

Hittills har två möten hållits. På det
första visade Per Wollmer och Johan Skoog
ster från 1985 års SRKB bilder från Japan
resan och berättade om sitt arbete med
den.Sedan hölls ett möte där alla de olika
förslagen på resmål diskuterades.

·�

Än så. länge har ingenting bestämts om
resans utförande , resmål , styrelsens sam
mansättning. Inte ens om vi skall genomföra
en eller flera studieresor inom sektionen är
ännu bestämt.

DU har här en fantastisk möjlighet att
själv komma med ideer och _ vara m_ed och
..
påverka DIN studieresa, tag tillvara tillfallet.
Men för att ge oss själva en god chans att
arrangera en lyckad resa bör vi ganska snart
bestämma hur den här upplagan av SRKB
ska se ut.

Därför samlas alla intresserade för ytterli gare ett möte.

TID:

Måndagen 17 Mars

kl.

Väl mött den 1 7 : e .

18.00

P LAT S : E2

För SRKB
Lennart Tjärnsved

TEATER
är något som ligger Kulturattacheerna
varmt om hjärtat.
Därför beredes det
nu tillfälle för E-Osquarulda att se Ori
onteaterns uppsättning av Pygmalion. För
den oinvigde kan nämnas att Pygmalion
skrevs i början av detta sekel av nobelprista
garen George B Shaw och att den sedemera
blev musikalen My Fair Lady. Onsdagen
9 April var datumet. Från och med tis
dag 1 1 Mars går det bra att anmäla sig på
anslagstavlan intill ploppomaten.

Appropå teater så håller det på att bil
das en Teaterförening på elektro. Det är
Torbjörn Bejtej och Torulv Norbäck som är
initiativtagare så kontakta dem för mera in
formation.

Våren är snart här. Det säkraste tecknet
på detta är Smusk's vårquonsert . I år åter
på anrika Södrateatern. Föreställningar
både 19 och 20 Mars, onsdagen den 19 är
det Elektros afton. Kulturattacheerna säljer
biljetter på tentapuben och i Tolvan under
luncherna vecka 11. Tag tillfället i akt
och se Din sektionsorquester i den årligen
återkommande repeterade föreställning.

Kårspexet är snart tillbaka i stan efter
turnerandet. Ni som inte gick i höstas
rekommenderas ta tillfället i akt och gå och
se ett bra spex. Föreställningar på Södra'n
14/3 - 18/3. Biljetterna släpps 28/2. Det
var allt för nu.

Lev väl!

Kulturattacheerna

{
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En andra rapport från
bruksstädernas bruksstad
Nu efter jul drog två tappra unga män
från Elektro-V ästerås igång K-radion. An
ders Mårten och Theodor Berg, som försöker,
och oftast lyckas, med att göra ett intres
sant och bra program med tyngdpunkten på det klassificerat som praktik till Kungliga
musik. Ett program som sänds varje tors Tekniska H ÖGSKO L A N . Eller vad tycker
dag en timme från 19:30. Här i Västerås är du?
det disco på kårhuset varje torsdag så det är
Nåväl, livet går vidare fast jag cyklar.
perfekt synkroniserat med förköret hemma Det. skulle bli spännande att se hur lång tid
eller i E-rummet. Nu har vi nämligen lyc det tar att få de rätta lösningarna till tentan
kats skaka fram ett rum ur rektorns tidi
i digitala kretsar. V i har nämligen inte fått
gare så tomma fickor. Det har vi möblerat några, har ni?
med våra mödosamt intjänade möbler från
Appropå tentor så tyckte jag att formel
IKEA.
samlingen till fysiken var ovanligt värdelös.
Ett stort industriföretag tilldrar sig ett Men det visade sig att det inte var så
visst intresse vid den här tiden på året. konstigt, vid reproduktionen av densamma
Nu skall nämligen praktikansökningarna till hade någon inte tänkt på att det var tryck
sommaren in. Det stora industriföretaget på båda sidorna. I och för sig är det
lovade vitt och brett i februari förra året att väl mänsklöigt då. denne någon är lärare i
"givetvis skulle samtliga som ville ha prak samtliga dessa ämnen: Numme, Mekanik,
tik, få detta", men när sommaren närmade Vektoranalys, Fysik, TET, Halvledarkom
sig och vi började bli intresserade av var vi ponenter plus programmeringstillämpningen.
skulle hamna någonstans, så visade det sig Man frågar sig om det inte finns någon gräns
att mannen som hade lovat det inte längre för hur många ämnen en lärare får lära ut,
tjänstgjorde på personalavdelningen och att inte samtidigt kanske, men under samma
nya killen inte har något med det hela att läsår.
gora.
När det gäller att springa mellan olika
Han sa "det är möjligt att det gått ut saker, så har jag den stora äran att få
ett sådant löfte, men det kan bara gälla E utmana er på Solastafetten i år. V i har
tvåorna". Vi blev ju något irriterade, milt redan börjat tumma ihop ett lag som kanske
uttryckt, eftersom somliga av oss inte sökt till och med blir fulltaligt med lite hjälp från
något annat praktikjobb och det var försent gamla E-Västeråsare. Om ni vågar ställa
att söka något nu (i början på maj).
upp vill säga.
Nåväl, efter ett jävla gnällande så trol
Ett sista ord bara, försök att inte förknip
lades det fram några "praktikjobb" åt dem pa oss med det stora företaget i den här
som annars hade stått sig slätt. Det är inget staden. Det har k·nske startat Högskolan
fel i att jobba på lagret och dela ut verk här ' men för den skull behöver inte vi vara
tyg bara man inte får 27 kr för det och får särskilt förtjusta i dem.
E-V ästerås i- Algot Svenssons Elektriska
Avskrädeshög
Er Osquar i Västerås
lsbjörnsson

I
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1 80-poängs-förslaget

Som det numer är allmänt bekant så ska civilingenjörsutbildningen antagligen (med
största sannolikhet) förlängas från 4 till 4.5 år, dvs. till 180 poäng. Beslut tas i
Riksdagen i och med att beslut om rikets budget för budgetåret 1986-87 tas i slutet
av mars.

Förlängningen är tänkt som en anpassning till de faktiska förhållandena på de
tekniska högskolorna. Idag är medelstudietiden på. Teknis cirka 4.9 år. Omläggningen
till 180 poäng skulle innebära att den nominella studietiden skulle bli 4.5 år istället 4 år
som idag. Omläggningen skulle alltså inte innbära att några nya kurser skulle läggas till
eller att kursinnehållet i de befintliga kurserna skulle utökas. Det som ska ske är istället
att de kurser som vi nu läser på 4 å.r ska läsas på. 4.5 år, famförallt är förlängningen
tänkt att läggas i årskurs 1 och 2. Vad som kommer att ske är att de kurser som läses
nu i årskurs 1 och 2 smetas ut och en ny 5:e termin skapas. Poängtalet för kurserna
kommer att räknas upp så att vi fortfarande ska läsa 10 poäng/termin.

Förslaget som det är utformat i budgetpropositionen går ut på. att omklassificeringen
sker fr.o.m. de som antas till de tekniska högskolorna höstterminen 1986. Detta skulle
innbära att alla med studiestatus fr.o.m. E-86 skulle få 180 poäng skrivet i sin examen
medan E-85 och äldre bara skulle få 160 poäng (även om nå.gon skulle ta ut sin examen
efter det att E-86 börjat gå ut). Detta kommer att skapa många problem. Från
teknolgerna hävar man att när nu inte de 20 nya poängen innebär något nytt kursstoff
borde övriga teknologer kunna få denna omklassificering retroaktivit, t.ex. så att alla
som tar examen efter 1 juli 1986 får 180 poäng inskrivet i sin examen oavsett vilken
studiestatus man har.

En annan aspekt på hur omklassificeringen ska ske är att alla kurser som ges kommer
att ge olika antal poäng beroende på vilken studiesatus du har. Detta skulle innebära att
skolan och dess institutioner skulle behöva hålla reda på hur många poäng en teknolog
ska får för en viss kurs. Dessutom har skolan ett betygsdatasystem (STUDOK) som
inte skulle klara av ett sådant system. Därför har det även från skolan sida väckts förslag
på att omklassificeringen skulle vara retroaktiv. Förslag har bl.a. kommit på att alla
med studiestatus E-77 och yngre skulle få 180 poäng inskrivet i sin examen. Dessutom
ligger två motioner (från m resp fp) i Riksdagen om en retroaktiv omklassificering.
Efter denna genomgång av allmäna frågor kommer jag nu in på hur denna
omklassificering kommer att ske här på Elektro?

För att utröna detta tillsatte studienämnden i höstas ett utredningsgrupp som skulle
ta fram ett förslag på hur denna omklassificering ska ske här på. Elektro. Detta förslag
skulle så.småningom även framläggas till linjenämnden (LNE). Gruppen består av: Alf
Ahlström E-81, Nisse Wiklund E-81, Ragnar Kåhre E-82, Lena Lange E-82 samt Dan
Dia-Tsi-Tay E-84.

I

Vi har nu jobbat i ett på månader och kommit fram med ett förslag som presenterades
på studienämndsmötet den 13 februari. Detta förslag innehåller en läro- och timplan
över hur utbildningen skulle se ut under årskurs 1-3. Dessutom har vi tittat lite på hur
vi skulle kunna ändra vissa kurser som idag är påtagligt felaktiga. I och med den stora
kursomläggningen 1979 infördes vissa kurser som så att säga " kom i fel ordning" , vilket
vi även försökt rätta till nu.
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I stora drag går förslaget ut på följande:

• I årskurs 1-3 läses endast obligatoriska kurser.
• Studieinriktningsvalet sker på vårterminen i å.rskurs 3.

• Alla de 20 nya poängen ska läggas på kurser som idag läses i årskurs 1 och 2 samt en
del obligatoriska kurser i å.rskurs 3.
• Timbelastningen ska i ligga på cirka 25 veckotimmar.

• Kurserna i Numeriska metoder ska läggas om så att all programmering ska ligga i
årskurs 1 och all numerik i årskurs 2.

• Kurserna i Elkraftteknik slå.s ihop till en, som läggs i å.rskurs 3. En del kursstoff
kommer att strykas.
• Kurserna i Industriell ekonomi slås ihop och ändras till en viss del i sitt innehå.11.
• Kursen i Algebra och geometri utökas lite, bl.a. med mer matrisräkning.

• Vissa ändringar i ordningsföljden:
o Fysik del 3 ska läsas före Halvledarkomponenter.

Följande kurser kommer läsas i respektive å.rskurser (i tidsföljd):

Algebra och geometri
Vektoranalys
Envariabel
Funktionsteori
Mekanik del 1
lektrisk mätteknik gk
Passiva nät
Fysik del 1
Elektriska mätningar
TET del 1
Programmering (Numme del 1) Numeriska metoder (del2)
Matematiska metoder
Flervariabel
Aktiva kretselement
Fysik del 2
Mekanik del 2
TET del 2
Aktiva nät
Digitalteknikens grunder
Ars kurs 1

Årskurs 2

Linjära system
Fysik del 3
Elkraftteknik
Digitala kretsar
Datorteknik
Halvledarkomponenter
Analoga kretsar
Matematisk statistik
Elmätsystem
Reglerteknik
Industriell ekonomi
Årskurs 3

När det gäller genomförandet av omläggningen är det inte särskilt troligt att det
kommer att ske till höstterminen 1986. De flesta andra linjer här på skolan har
inte kommit lika långt som vi när det gäller utformningen. På. grund av den stora
belastningen på. vissa institutioner må.ste vi ta hänsyn till andra linjers förslag. På. de
andra högskolorna har man samma problem med · samordningen och vi kan nog inte
räkna med att någon omläggning kommer att ske där heller, dock ligger Linköpings
Tekniska Högskola lå.ngt fram och kommer genomföra vissa förädringar på V-linjen
redan till höstterminen.

Har du några synpunkter på. detta förslag kan du antingen stöta på. nå.gen av oss
i gruppen eller komma och tycka till på. nästa studienämndsmöte (troligen onsdag 19
mars).
Puss . . .

Ragnar Kåhre

PS. Om du vill se lite närmare på vårt förslag så finns det uppsatt på studienämndens
anslagstavla i 12'an och utanför El. DS.
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Elteror Birk hade just kalibrerat sin hand
protes när dörrsensorn aktiverade den mono
tona signalen. Den skulle bytas ut mot den
konformade metalloscillatorn i silver från
tjugonde århundradet som han hade s:tt på
.
en av sina stadsrundor några dagar tidigare.
Det vill säga om han någonsin skulle lyc
kas skrapa ihop den ofantliga summan som
prehistoricshopen begärde. Son: sag� , det
.
ringde på dörren och Elteror gick for att
öppna utan att veta vem det var, eftersom
.
han varken hade dörrkamera, dörrtelefon
eller dörröppnare. Å andra sidan, vad skulle
han med dem till när han knappt hade en
dörr värd namnet.

var egentligen en ganska. otymplig sak, .men
han tyckte om den ändå. Den var �: ilr�n
på något sätt. Hans metallhand slot sig
ljudlöst i ett fast grepp om muggen. Elteror
siktade noga på transvisionsburken i and ?
:'
ändan av det avlånga rummet. Muggen flog
över rumet i en bana som han visste beskrev
en parabel, men som i det här .fallet m�r
liknade en rät linje från handen till transvi
sionsburkens strömbrytare. Burken ross
lade till och laserkompressorerna. varva.de
långsamt upp. Han börja.de bli ganska säk�r
på prickkastning. Det krävde förstås 1 �ghg
kalibrering av protesen, men det bor1ade
han också bli rätt bra på.

Elteror önskade att han inte hade öppnat.
Utanför stod den mest lismande medlem
men ur den förhatliga Gwansekten han nå
gonsin blivit tvingad att möta H�n hade
.'
god lust att slänga dörren rakt 1 ansiktet på
denna person som äcklade honom så myc
ket. Han hade alltid och skulle alltid och
skulle alltid komma att hata Gwanreligio
nen. Självbehärskning är dock en dygd.
Så med en, om inte vänlig så i alla fall,
fras avböjde han den ovälkomna besökarens
förslag att diskutera livsåskådning i en tim
me eller två. Elteror visste vad det innebar
att diskutera med en fanatiker. Efter att ha
förvissat sig om att den gulklädde mannen
hade tagit hissen till nästa våning stängde
han dörren om sig. Han sjönk djupt ned i sin
gröna tygfätölj. Med en vJ.ss ansträ�gning
sträckte han ut sin protesforsedda vanster
arm och letade slött med trevande titanfing
rar över tebordets repiga yta. Han stötte
emot den centimetertjocka stålmuggen. Det

l, _
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Det var underbart att ha fått tillbaka
sin gamla protes igen. Det lilla misödet
med skyddsrumsdörren hade inneburit två
veckors reparationstid och lika många veck
ors fumlande med den protes han fått låna
under tiden. Den var visserligen betydligt
modernare vad det gällde formgivningen. I
det närmaste perfekt hudimitation samt in
byggd klocka var några av de onödiga fi
nesserna. Nackdelarna var att den protesen
surrade samt att den var i stort sett omöjlig
att trimma. Det var visserligen förbjudet
att höja handstyrkan, men de hade . väl
inte behövt göra det så ruskigt krångligt
att komma åt mekanismerna. Det gick ju
inte att justera något utan att skruva bort
varenda skruv som protesskrället- behaga.de
innehålla. Nu hade han i alla fall sin riktiga
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hand. Den var visserligen inte byggd med
den smidiga termokemiska muskeltekniken
utan med gammal piezoelektrisk teknik,
men det var å andra sidan just det som
gjorde det möjligt att öka handstyrkan en
tiopotens eller så.. Ett extrabatteri i fickan
var hela hemligheten. Lätt att koppla ur
om någon mot förmodan skulle komma och
inspektera. Dessutom var precisionsjuster
ingsskruvarna optimalt placerade. Protesen
var förstås inte särskilt diskret eftersom den
i stället för ett hudlager hade ett titanskal
med halvmillimeterhöga känselknoppar som
bildade ett oregelbundet mönster på. insidan
av handen.

mycket skickliga behandling kunde inte han
den räddas. Amputationen var det värsta
Elteror någonsin hade varit med om. För
att kirurgen skulle kunna snitta nerverna
på. rätt sätt så. hade Elteror varit tvun
gen att hela tiden titta och tänka på han
den som allt mer avlägsnades frå.n hans
vänsterarm. Nervimpulserna tolkades sam
tidigt av en koordineringsm.askin, som gav
kirurgen nödvändig information för att kun
na rädda de nerver som inte hade totalför
störts av kylan. Det var mycket effektivt,
men ytterst obehagligt. Han rös när han
tänkte på det och titanhanden gj orde några
spastiska rörelser.

Elteror vaknade upp ur sitt dagdrömmeri.
Från transvisionsburken lj öd den svulstiga
nyhetssignalen. Det hårdsminkade kvin
noansiktet fäste blicken på. honom. En ho
nungssöt röst sköljde ur högtalarna. Den
framförde sina meddelanden på samma sätt
som man säljer vattensängar. Totalt vär
delösa reportage om ökade glassransoner
och skönhetstävlingar för grodor avlöstes
av några betydligt mer givande reklam
snuttar från filmjätten Spacevision. El
teror svor över att det inte fanns någon
� ärravstängning till den ordbajsande burken.
Aven om det nu inte fanns någon fj ärrkontroll
för på.sättning så. skulle det väl kunna finnas
en fjärrstyrd nödstopp när hjärnan inte kla
rade av mer skräp. Han stängde av och tog
upp muggen.

Telespeakerns gälla signal skar genom
rummet. Elteror satte nästan soppan i
halsen. Telespeakern skrek till igen och han
tog på sig headsetet och tryckte på. tele
speakerns svarsknapp. I andra änden hördes
en välbekant röst . Den tillhörde Gwendolyn
Raoldotter, hans intelligenta kollega, som
ringde från labbet . Att något inte var som
det skulle hörde han direkt, men det tog en
bra stund innan han fattade vad hon egentli
gen sa. Professor Raven hade hittats död i
labbet. På. sjukhuset hade man snabbt kon
staterat att en hjärtinfarkt hade tagit kål
på professorn. Den gamla krutgubben hade
visserligen haft två. hjärtinfarkter förut, men
då hade han vägrat att dö. Varför kunde
han inte ha vägrat den här gången också?
Utan professor Raven skulle kylprojektet
vara omöjligt att genomföra. Elteror och
Gwendolyn kunde betrakta sig sj älva som
arbetslösa. Elteror lovade Gwendolyn att
han skulle komma till labbet dagen därpå.
och hämta sina saker. Han tryckte på brytknappen, tog av sig headsetet och lät sig
dränkas av den djupa fåtöljen. En uppgiven
suck rullade över få.töljkanten och föll till !
golvet.

Lite varm syntetsoppa skulle kanske inte
vara så dumt. Elteror gick ut i köket
och kikade i torrskå.pet. Jodå, där fanns
en på.se pulveriserad soppa! Han skakade
ner det knallröda innehållet i muggen och
hällde p å vatten från hetvattenkranen. Det
var knappast någon smaksensation, men det
fyllde i alla fall upp buken. Han gick ut och
satte sig i fåtöljen igen.

I

I

\:

Endast tre dagar återstod av sjukskriv
ningstiden. Den ödesdigra dagen för ett
halvår sedan, när han fastnade med vän
sterarmen i en lucka på. kyllaboratoriets sub
frys, kändes avlägsen. Trots specialläkarens
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Vad gör dom egentligen på en institu tion
som elmät ?

Du som går på. elektro och pluggar för att
klara Dina tentor möter oss som arbetar här
på institutionerna i form av lärare, utbild
ningsadministratörer eller sekretariatsper
sonal. Det ger ju lätt en lite missvisande
bild av KTH, vars budget till största delen
går till forskning, utveckling och annat som
inte direkt rör utbildningen.
Ut bildningen här på högskolan ska ju ske
på vetenskaplig grund. För det krävs av
sevärda institutionsresurser, såväl person
ellt som materiellt. Grundutbildningen är i
själva verket bara toppen av ett isberg som
vi på institutionerna försöker bära upp.

sande forskningsområde rör fiberoptiska gi
vare, inom vilket en mindre forsknings
grupp arbetar. Bland andra mindre utveck
lingsprojekt kan jag nämna utveckling av ett
mätsystem för registrering av ögats rörelser
vid läsning.

I ett tillämpat ämne som elmät är det
viktigt att följa upp vad som sker utanför
skolans väggar. Vi engagerar oss därför
i en del industriella projekt som rör såväl
utveckling som viss undervisning. Speciellt
är vi intresserade av mätsystem och mätgiv
arteknik.

Vi har även internationella aktiviteter.
Förutom att vi på institutionen har gäst
forskare från länder som Kina och Frankrike,
driver vi t.ex. ett samarbetsprojekt i Zam
bia.

Jag tror att det är viktigt att ni som
klättrar mot isbergets topp få.r en insikt i
vad som egentligen bär upp det hela. En
del av detta ska vi nu försöka visa nu den
13 mars, då sektionen tagit det lovvärda ini
För att vi ska få en glimt av vad vi
tiativet att visa upp institutionerna även för
teknologer. Jag tror också att Emissionen sysslar med på Elmät har jag här helt kort
här har en viktig uppgift att fylla som infor låtit redovisa tre skilda områden, som vi för
mationsförmedlare mellan institutioner och · närvarande engagerar oss i och som Du är
välkommen att delta i som exjobbare, som
teknologer.
doktorand eller som "gästassistent".
Största delen av vår forskning och utveck
ling här på. Elmät sker kring vårt SYDAT Dag Björklöf
lab,där ett tiotal personer sysslar med seende Prefekt
mätsystem och bildbehandling. Ett angrän-

Elmäts SYDAT-lab är öppet för teknologer!
I SYDAT-labet bedriver vi forskning inom
området seende mätsystem. Området är
jungfruligt och utmanande både för teo
retiska forskare och forskare med experi
mentell läggning. Vi sysslar mycket med
bildbehandling, systemarkitektur och artifi
ciell intelligens samt löser praktiska mätprob-

lem för att väcka intresse och demonstrera
vad vi kan åstadkomma.

Området är tvärvetenskapligt! Vi hämtar
nya ideer bl.a. genom att studera synen hos
levande organismer. Psykologer som stud
erar den mänskliga synen medverkar. Ändå
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är det inte riktigt säkert att man ska efter
likna den mänskliga synen. Bilar har ju hjul
inte ben. Så.som annan m.�tteknik innefat
tar området också. fysik. Ogat, bildgivaren
skall anpassas till produktionsprocessen.
Vi börj ade verksamheten 1972 genom att
bygga ett bildbehandlingssystem. 1975 lev
ererade vi en kopia till A S E A , som därmed
- enligt egen utsago - fick en flygande start
i sin utveckling av seende robotar.
Under de gångna åren har vi byggt ett
antal automatiska avsyningssystem åt in
dustrin för att testa vå.ra ideer mot verk
ligheten. Vi har löst ett antal specialfall.
Nu är det dags att försöka sammanfatta och
se mönster. Teorin för seende mätsystem
väntar på att bli formulerad - kanske av
DIG!
Inom industrin är idag nästan alla pro
duktionsmaskiner blinda. Att förse mask
iner med syn i nå.gen fonn är lockande.
Flexibel automatisk montering, F M S , som
är ett nytt begrepp för verkstadsindustrin,
förutsätter i många fall maskiner med syn.
F6r Sverige med vå.ra små serier erbjuder
F M S nya möjligheter att konkurrera med
storserieproduktion.

Produkterna kan också. lättare anpassas
till individuella behov. Vi driver f n ett pro
jekt som heter " Synsystem för automatisk
montering" i samarbete med institutet för
verkstadsteknisk forskning, I V F , och har lo
vat att före sommaren demonstrera ett sys
tem som klarar att plocka vissa typer av
detaljer utan att deras lägen behöver vara
exakt kända.
De flesta avsyningsuppgifter sköts av män
niskör och i flertalet fall fordrar dessa upp
gifter omänsklig koncentration. De är en
formiga och inte alls stimulerande. SYDAT
labbets långsiktiga mål är att formulera
principerna för en generell automatisk av
synare som liksom människan är enkel att
introducera i en avsyningsuppgift.
I SYDAT-labbet arbetar tiotalet forskare
under ledning av Rolf Johansson. Labbet
är utrustat för forskning och undervisning
inom området seende mätsystem. Vi har
ett bildbehandlingssystem med fyra arbets
platser med en VAX-11/780, ELSY, som
värddator.

Dessutom finns belysningsutrustning, ka
meror och annat som behövs för ändamålet
samt två robotar. Vi har nyligen utveclat
och byggt små bärbara bildmätsystem och
har sålunda även resurser för maskinvaru
utveckling.

Labbet är öppet för teknologer och andra
som är intresserade av seende mätsystem
och vill göra något inom området. Ta
kontakt med Ingvar Gustavsson om Du
vill vara med och leka. En spännande
uppgift som vi har studerat lite och som
Eva Göransson visat i TV, är att göra en
schackspelande robot som spelar som en
människa.

Fiberoptiska givare

Fiberoptiska system håller redan nu på
att i snabb takt införas i telekommunika
tionsnätet. Förutom den optiska fiberns
stora bandbredd och låga dämpning är också
okänsligheten mot elektromagnetiska fält en
stor fördel. Denna egenskap är förstås
mycket intressant också i mätsystem, där
störningar ofta är ett problem.
På Elmät driver vi sedan någr a år ett
foskningsprojekt för studium av fiberoptiska
givare. Med detta menar vi mätsystem
med optiska fibrer för signalöverföringen,
där också själva sensorn är optisk.

Framtida forskningsuppgifter gäller också.
införandet av någon typ av signalbehandling
i sensorsystemet, t ex olika typer av modu
lering av ljuskällan. Signalbehandlingsde
len kan här tänkas vara av elektronisk, elek
trooptisk eller rent optisk n atur.

Projektet drivs av en liten forsknings
grupp bestående av två. personer, Ulf Holm
och Hans Sohlström, under ledning av en
adjungerad professor, Kjell Svantesson från
Mikrovågsinstitutet.

En mätstorhet som vi inriktat oss på i det
pågående forskningsprojektet är magnetfält,
som i sin tur indirekt kan vara ett mått på
ström genom en kraftledare. En stor del
av problemet är att hitta lämpligt material,
där magnetfältet på ett reproducerbart sätt
på.verkar ljuset i en fiber. Vi har valt att
utnyttja Faradayeffekten, d v s vridning av
ljusets polarisationsplan, i en YIG-kristall
(yttrium-järn-granat).

Efter en del arbete har vi lyckats få fram
en linjär överföringsfunktion mellan mag
netfält och polarisationsvridning. Detta har
vi sedan utnyttjat för att göra en sensor
prototyp (se bilden). I denna använder vi
relativt stora kristaller av materialet.

Det vidare arbetet är nu inriktat på att
i stället använda tunna vågledande skikt av
samma material. Man kan då få möjlighet
att bättre skräddarsy sensorns egenskaper.
Samtidigt får man förstås större problem
med in- och urkoppling av ljus i de mycket
tunna skikten.
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Internationellt samarbete
På. KTH drivs forskningsprojekt i inter
nationell atmosfär. Här finns också. en del
internationaliseringsprojekt av lite annor
lunda karaktär.
Elmät har sedan några år tillbaka ett
väl fungerande samarbete med University of
Zambia, U N ZA . Inom ramen för detta U 
landsprojekt har olika personer frå.n så.väl
KTH som frå.n CTH och LT H varit en
gagerade. U-landsenheten, K T H , har hand
om den administrativa delen medan vi på.
Elmät driver projektet, vilket består i ut
vecklings- och utbildningsfrå.gor inom tilläm
pade elektrotekniska ämnesområden.
På Elmät arbetar nyblivne civilingenjören
Tord Berggren intensivt med att ta fram
kurspaket som rör datoriserad mät- och reg
lerteknik. För tillfället är hans bord belam
rat med prylar som så. småningom ska skep
pas iväg till Afrika. I början på april är det
dags för Tord att dra iväg till Zambia för
att köra igång det hela under tre månader.
På. Elmät arbetar också. Lars J acobsson
med Zambiaprojektet. Han håller på att t a
fram en datorstyrd mätstation för kontroll
och kalibrering av instrumenteringen hos
U N ZA. I framtiden kanske det kommer
att byggas ut till en metrologistation för
Zambia. Lars har lite mer tid på sig innan
det bär i väg till Zambia i höst.

Esquader
Rykten om att C E har börjat bunkra
inför årets Esquader har nått även Es
quaderstaben. Av " ingen C E utan Es
quader" följer att Esquaderstaben givetvis
även i år försöker göra det bästa av E
osquaruldas första vecka i juni.
Alla som tycker att det låter kul med
Esquadersegling skall därför taga sig i akt
och inträffa sig på:

Esquader-Presqutt 14/3 kl 1800 i VEXT

Esquaderstaben presenterar sig, informe
rar dig och visar bilder från förra årets Es
quader. PR har som vanligt snygg personal
i baren.

Alla måste komma! och kom ihåg:

börja bunkra
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Sara L. "på örat"

(Neverexisting!!!)

IN

Sara L. Peter A.

(Neverending???)

Ragnar flickan på Y

Det ryktas a tt . . .

* spökrösten har slagit till i E l

* när Bengt har kommit S Å DÄR långt
in, då vet han inte hur man gör

* Charlotta v S tål hur mycket som helst,
å.tminstone innan capsen
* Bodil och Janne väger "tungt" på
tentapuben
* Magnus J gå.r på. Berg...

* Magnus M grillar fläsk på kraft
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Också inom Televerkskoncernen finns

U T L A N D SJ O B B
SWEDTEL, ett av Televerkets dotterbolag, rekryterar 75% av
sin personal från Televerket. För närvarande har SWEDTEL
personal placerad i 14 länder.
Du, som siktar på ett framtida utlandsjobb, kan därför få förtur till
SWEDTEL-jobb genom att redan nu söka till Televerket. För utlands
jobben krävs arbetslivserlarenhet inom telekommunikationsområdet.

Televerket Radio har de intressanta framtidsjobben!
Ring Lars-Åke Nöjd, 08-713 47 14
eller Nils Tullbrink, 08-7 1 3 4945

Televerket

dio

AS E A

L

SÖKER

Civilingenjörer från linjerna E, F, I, Y eller M till

KVALIFICERAD TEKNISK 1-ÅRIG

ELEVINGENJÖRSKURS

MED 6 MÅNADERS UTLANDSPRAKTIK

* Kursstart 2 juni 1986

* Sista ansökningsdag omgång Il 18 april 1986

Kontakta

ASEA PERSONALBYRÅN
BOX 701
771 01 LUDVIKA
Tfn 0240-820 00
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Curt Hedlund
Dick Hansson
Ulf Andersson
Lars..Bergman
Ulf Ohlander
Martin Johnsson
Eui-Suk Chung
Sonny Johansson

E-76
E-80
E-80
E-80
E-81
E-81
E-82
E-82

Tele
Dator
Fysikalisk
Tele
Fysikalisk
Tele
Dator
Mikro

