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CHEORD

eller tycker ni att ni läst det här förut?
Så börjar då en ny termin på KTH! Tjoho,
Överhuvudtaget när det gäller bidrag
Yipee, äntligen slipper man bekymra sig till eifJij!ij�är vi tacksamma om texterna
om vad man ska göra på kvällar och hel är inhackade på Elmer/Elin och sedan
ger! Nya spännande kurser (typ Funk), mailade till EMISSION. Alla E-89or har
obegripliga labbar (typ Fysik), svindyr ju konto uppe i Vaxkab. (VA? har ni inte
kurslitteraiur (typ betala ur näsan) och upptäckt det?) Listor med kontonamn sit
omöjliga tentor (typ alla)! Vilken under ter på anslagstavlan, samt inloggningsin
bar känsla att alltid ligga efter, dvs veta struktioner. Vill ni veta mer? Läs artikeln
att man är UR FAS.
på sid 8-9 i eiiiiä!ii_�5-89.Manusstopp till
Hursomhelst vill jag bara säga
nästa nummer står alltid i redaktionsrutan
VÄLKOMMEN ETIAN! Livet här på nedan.
teknis är inte bara pluggande, fast det har
Bild- och annat material kan lämnas
ni väl redan listat ut. Lycka är, fflrutom 1 i Gröna lådan i Rödarummet
en kall öl, att hålla en varm eifä�.@ i
(ej färgblinda),
handen, när föreläsaren är urtrist. Här kan
2
i
Facket i funkrummet eller
man läsa vad som händer och sker, i fa
3 till oss personligen.
blernas värld, i fablernas värld...
Om man inte varit på en viss gasque, Undrar du vilka vi Emitteurer är? Se
eller glömt vad som hände, kan man oftast nedan! Vill du kanske vara med och göra
läsa om det i eirJä!ii_� . Har man hört eilliä_fil� ? Kontakta genast någon Emit
något spännande, oanständigt rykte, ska teur! (Minus kontaktar ChefsEmitteuren.)
man inte tveka att genast skicka in det till
RirJä!ii� I När det gäller rykten, så finns
Vill du vara med på framsidan av
det tre typer:
nästa eirJärii.@? Visserligen leder smicker
vart, men här krävs handfastare mutor...
1 Sanna rykten,
Roligast
är ofrivilliga omslagsflickor/poj
2 Falska rykten samt
kar.
3 Rykten.
Hursomhelst, nu när den schlemma
Ett rykte är oftast bättre ju mindre som nollan äntligen försvunnit härifrån, kan
sägs! (Undantag typ tre.) Dvs namn, man kanske få något vettigt gjort! Fast
adress och telefonnummer är inte nöd det är fortfarande bra trångt i Tolvan.
vändigt I
De som tvättade Tolvan i somras skulle
inte ha använt varmvatten, den verkar ha
krympt...

eirJäsi�!mD nr 6 1989 Årgång 24
Utgivningsdatum:

Adress:
1989-10- 16

Ett uppochnervänt nummer
Carl-Mikael Zetterling

E-87

778 13 92

Mats Bengtsson
Johan Enfeldt
Jan Grape
Eva Gustafsson
Blenda Langlet
Patrik Lindell
Kenneth Sandberg
Bengt Svantesson
Elton Vaxlund

E-87
E-87
E-88
E-88
E-88
E-87
E-88
E-87
E-87

0758/37 1 07
15 27 73
32 58 04
661 56 35
16 63 34
11 93 09
0756/320 62
47 47 82
59.1(54

Besöksadress:
Telefon:
Tryck:
Upplaga:

Gåta:
- Hur många elektroteknologer fAr man in
i Tolvan?
- Jag vet inte exakt antal, men tala om
det för UHÄ någon, för guds skull, innan
dom ökar intagningen ännu mer!

CHE

13�·
Innehåll:
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SNOORD .•••••.............•.•...•.• 3
Håll med om detta! .................. 4
Ryktenbah .......................... 5
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A tutorlal on electrlclty ...............9
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Öfvrlg visar höstmodet ............. 13
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Döda män... + Pretty Polly .......... 16
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THS
100 44 STOCKHOLM
Osquars backe 12
08-2 1 3 1 18
Philips RE-gruppen
900 ex

Nästa manusstopp onsdag 1 November.
Bilder som skall vara med I aktuellt nummer lämnas In
senast kl. 12:00 dagen före manusstopp, dvs på tisdagen.
I eilliiiRi.� gjorda uttalanden är endast om så anges att anse
som uttryck för Elektrosektionens ståndpunkt. Icke signerade
artiklar tar redaktionen ansvar fflr.
Baksida: ÅÅÅÅHHHH

Framsida: Feststämning av Lukas Holm
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Här kan du se vilka som är dina representanter i linjenämnden.
Bakre raden fr v: Niklas Ferm E-86, Lena Helge E-86,
Richard Anderberg E-87. Främre raden fr v: Leif Rilbe
E-88, Åsa Danielsson E-87.
Saknas gör Johan Enfeldt E-87.

Studieniimden elek:tro:
Bakre raden fr v: KN-ansv. dk 4 Göran Rosberg E-86,
SNO Lena Helge E-86, KN-ansv. dk 3 Maria Jonsson E-87,
IS-nisse Peter Thärning E-87.
Främre raden fr v: Sekreterare Leif Rilbe E-88, KNORR Åsa
Danielsson E-87, KN-ansv. dk 2 Barbro Ekholm E-88, KN
ansv. dk 1 Hdkan Sandholm E-88.
Saknas gör vice SNO Johan Enfeldt E-87.

Och vilka är vi då kan man ju undra.
Jo, vi är några av alla dem som är
med i ESN, Elektros Studienämnd. To
talt är vi drygt 120 st som är med och
påve!kar hur vår utbildning ser ut och
därigenom försöker förbättra undervisnin
gen. Det hjälper inte att gnälla i ko
rridorerna när man tycker att något är
fel. De allra flesta av oss 120 sitter
med i någon kursnämnd, KN. Vem som
är ansvarig för att det fungerar i just din
årskurs kan du se på fotot ovanför. På ett
kursnämndsmöte träffas teknologer, kur
sansvarig, lärare mfl för att tillsammans
gå igenom vad som varit b�gt med en
kurs och försöker komma med förslag till
förbättringar inför nästa läsår. Dessutom
har vi representanter i linjenämnden för
elektro, i tjänsteförslagsnämnden, i olika
institutionsstyrelser, i studieutskottet mm.
Vill du veta mer så prata gärna med någon
av oss!

Studienämndsmöte 26/9

Tisdagen den 26:e september hade vi ter
minens första studienämndsmöte. Då valde
vi elektros representant till Årets lärare.
Det blev Carl-Olov Stawström på Insti
tutionen för tillämpad elektronik. Vi ty
ckte också att Tony Lindeberg, assistent i
matte, förtjänar ett omnämnande. Dessu
tom diskuterade vi vad som skall göras för
att examinationsfrekvensen skall öka och
undervisningen förbättras.

'''
•••

resentanter visade lite statistik och lyck
ades förhoppningsvis väcka nlgra till liv
Det är linjenämnden för E som helt be och få dem att inse att något måste göras
stämmer hur tilldelade pengar skall fördelas nu. De behövs sparlcas pli Hårt!
och vilka kurser som vi skall läsa. I
början av terminen åkte hela linjenämnden Stugkör
på internat två dagar. Dessa två dagar Fredagen den 20/10 åker vi ut till stu
diskuterade vi mest hur vår utbildning gan tillsammans med flygsektionens stu
skall förändras under 90-talet, hur lin dienämnd. Prata med oss om du vill hänga
jenämnden skall fungera osv. Examina med. Detta var allt fr.\n mig för denna
tionsfrek:vensen är ganska låg, dessutom gång!
går det i allmänhet uselt för oss varför
KRAM, eder SNO (studienämndsord
något måste göras genast. Vi teknologrep- förande)

Linjenämnden

Lena Helge

Tentamensresultat period 7:

Antal tentander

Kurs

Varav godkända

Årskurs 1:

Flervariabel

172 st

134 st dvs 78 %

Årskurs 2:

Tet del 1

139 st

102 st dvs 73 %

Årskurs 3:

Analoga kretsar

119 st

Tentamensresultat period 8:

Antal tentander

Kurs

66 st dvs 55 %

Varav godkända

Mek del 2

174 st

121 st dvs 70 %

Aktiva nät

170 st

119 st dvs 70 %

Årskurs 2:

Ind. ekonomi

104 st

Årskurs 3:

Datorteknik

125 st

90 st dvs 87 %
113 st dvs 90 %

Årskurs 1:

Numme och Elmät åk 2 och Halvledarteknik I åk 3 kommer senare.
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\1 i 11 tar k a
,Jrellla
for ett gott
sommararbete

med de skurade väggarna, uppsättandet av ELEKTRO-skylten, den nya ytterdörren, den nymllade bänken
utanför 12:an, den extra plattraden utanför 12:an, utslängandet av funqrummets diskbänk, inllyttningen av
Sektionens presentsHp till funqrummet etc. Vi vill även tacka de fl andra som var där och hjälpte till.

Na01n & Nytt
Olof Backing
Professorsslingan 25/102
104 05 Stockholm
16 63 18
Lena Helge
lgeldammsgatan 26
112 49 Stockholm
52 90 38
Robert Källman
har ingen adress from 890905 i
Tokyo, Seoul, Hongkong,
Bangkok, Singapore, Ball,
Katmandu eller New Dehli,
utan nåsbrevledes via
Kallkärrsvägen 52
141 41 Huddinge
774 38 05

Tomas Köhler
Öregrundsgatan 9(707
115 41 Stockholm
660 94 14
Anna Rehnström
Grytstigen 10, 3 tr
147 52 TUMBA
0753-607 24
Jonas Gunnarsson & Erik Ström
Per Lindeströms väg 115
121 46 Johanneshov
39 54 65

Förlovade
Jonas Halhnen
Maria Söder
i Augusti

'v Q Q Q Q Q Q

4

This joke I heard at a course in Complex
Functions theory a couple a years ago.
To understand it some basic knowledge of
complex functions is needed.
An american was travelling a polish
airplane as the only stranger. Suddenly
the plane flew into some heavy turbulence
and the pilot made an announcement (in
polish) which the american did not under
stand a word of. This announcement im
mediately made all the passengers (except
the american) rush to the left part of the
plane.
Being curious the american later asked
the stewardess what this was good for.
She answered: "Well as you perhaps
know in order to get stability you must
never have a pole in the right side of the
plane."

mmssmnen
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Exa01en· Efter
1989-05-09 •
UlfMoberg
Lennart Börjesson
Alejandro Lopez
Per Lwidh
Anders Enmark
Lars Göran Bernav (Carlsson)
Fedrik Östman
Anders Svantesson
Magnus Olsson
Johan Olsson
Robert Skog
Lars Rydman
Stefan Ström
Peter Y gberg
Jörgen Karlsson
Erik Nilsson
Martin Bakhuiren
Torbjörn Jonsson
Johan Vaghult
Per- Ola Gaasvik
Svante Stefansson
Michael Svensson
Carl-Magnus Bodin
Mats Ancher
Kenneth Johansson
Joop Lundqvist
Mats Ljunggren
Magnus Lindhe
Christer Fryxell
Tobias Roos
Claes Andersson
Berndt Ove Nee
Magnus Jacobsson
Jonas Wiorek
Przemyslal Kaim
Mikael Hofverberg
Annelie Burman
Fredrik Arthursson
Cecilia Back
Charlotta von Schultz
Stefan Lldbrink
Tommy Ljunggren
Anette Karlsson
Klas Elmqvist
Christer Nilsson
Åsa Wtlcström
Mats Lindström
Martin Wennberg
Anna Larsson
Stig Morin
Anders Sandell
Mats Carlsson
Lennart Jacobsen
Lars Persson
Ulf Enarsson
Ulf Rydin
Patrik Wtllen
Patrik Lwidqvist
Lars Alfredsson

E78-spec
E79
E79
E83
E83
E83
E83
E84
E84
E84
E84
E84
E84
E84
E84
E84
E84
E84
E84
E84
E84
E84
E84
E84
E84
E84
E84
E85
E85
E85
E85
E85
E85
E85
E85
E85
E85
E85
E85
ESS
E85
ES5
ES5
ESS
ES5
ES5
ESS
ES5
ESS
ESS
ESS
E85
E85
ESS
E85
ESS
ESS
ESS
E85

Det ryktas att...

* Bellman har blå näsa...
* Gojan tycker att flickorna borde supa mer...
* Rockan faktiskt var där...
* Jake skall gå och Basta......
* vi kom allihopa (fram alltså)....
* Programrådet har helger.............
* festnOllan tänker på sina faddrar...
* " Ulf faktiskt visade sej på nOllesquttet, en fem-sex gånger

Elenergi
Dator
Tele
Dator
Egen
Tele
Dator
Dator
Tele
Dator
Tele
Dator
Tele
Dator
Tele
Tele
Fysikalisk
Dator
Industriell
Tele
Fysikalisk
Fysikalisk
Industriell
Tele
Mikro
Tele
Tele
Tele
Dator
Tele
Tele
Industriell
Tele
Tele
Dator
Tele
Elenergi
Dator
Tele
Tele
Fysikalisk
Tele
Tele
Industriell
Mikro
Fysikalisk
Tele
Fysikalisk
Tele
Tele
Tele
Mikro
Tele
Industriell
Dator
Tele
Tele
Tele
Tele

minst!

* Lena har killiga fötter...
* Jake var lättsövd..

* Handels har mycket sopor...
* det slås vad om "Anitas vad...
* Pungen bjuder...
* somliga fortfarande har svårt att vänja sig vid sprit efter 1 1
nubbar...

* somliga tycker öfvrig borde uppfylla sitt vallöfte...

* vissa inte kan älska när det åskar, blixtrar och regnar...
* ''Valhall Special" är en pizzaomelett
* snabbvinstillverkning hör till inledande kursen på Kemi.
* "Michael är en PLUTO
* Thärning är fast(ad).....
* det plussas på minus. (Som vanligt.)
* vissa Doq-nOllor föredrar kårhusets soffor...
* skänderiet i Västerås har ännu sämre skägg...
* .;Ulf gör det Helle n bra!
* .;Michael tycker om sagor...
* det är sting i "Jan!
* "'Jonas vill ha me- läsk-o nötter!
*

"Anita blev trumpen i stugan.

* "'Michael var rejält intresserad av fiskdamen på 94:an.
* en förlovning skett i Johanneshov...
* en epok gått i graven.
Hoftorskama fiskar efter fiskar.
Anders Lindberg
Sven- Erik Heed
Sara Mazur
Anne Pekula
Mats Lindström
Mats Karlsson
Crister Friberg
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ESS
ESS
ESS
ESS
ESS
ESS
E85

Elenergi
Elenergi
Fysikalisk
Industriell
Dator
Industriell
Tele
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�il{, 1.Elrktrosrktionrns rminrnta �t.l{ogramråh t tillika
1.Elrktros �luhbmästrri t �t.l{rsrntrrar q.östrns
storslagna kalas
20 Okt

Specialsqutt med temaförsittningar

30 Okt

Tentapub

3

Jättegult TemaPResqutt med Kinatema

Nov

17 Nov

SMuSKigt PResqutt i Tolvan

18 Nov

Storslagen Spöklik Höstphäst å hemlig ort

1

Oec

Sångartävlan å Kåren

2

Oec

Otroligt BonusPResqutt

12 Dec

Lusse PResqutt

22 Oec

Tanktömning på Kåren

�olla f$i�s htula mitf emot funkrum.mri !!!

PR best6r hösten 89 av dessa
sn�gga människor :
KBM Jacob Norrb� E87
KBM Anna Rehnström E88
PRissa Lena Monvall E88
PRisse Gumpa Winquist ESS
PRisse Gojan Bertenstam E88
PRisse Rockan Roxström E88
PRisse Mårten Eriksson E88
PRisse Henrik Högström E88
PRissaaspirant Sl�vbritt Hård
PRisseaspirant Glenn-Ton� Yuppberg

6
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för

VICHY�
NOUVEAU

Mineralvattnet med balanserad salthalt.
Pripps Konsumentkontakt 08-757 70 50.
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Books in English by

Terry Pratchett
This time l'm going to introduce you to an author whose
books hasn 't been translated into swedish. Therefore I
thought l'd write in English. l'm also taking English,
CB007, at the University this semester, so this is good
practice. I hope you 'Il forgive me if I use too much
swenglish.

T

he first time I heard of Terry Pratch
ett was this summer. Another SF fan with
access to some intemational computer net
work bad heard of him. Apparently he's
well known abroad, because the Akademi
Bokhandeln bad several of bis books in
stock, and still do if you're interested.
He's been compared to Douglas Adams,
who as you know writes humoristic sci
ence fiction, and bis books are very funny.
In the foreword it says that he was
bom in 1948, that he grows camivorous
plants, and that he chose journalism be
cause it was indoor work with no heavy
lifting. Sounds like a sensible man, al
though electrical engi.neering is probably
more relaxing...
His books are mainly fantasy, al
though two of them are listed as science
fiction. He has written an ongoing series
about a world called discworld, wbich so
far consists of five books. (At least that
have been published in paperback.)

This is a world with an eightcolored
rainbow, a speed of light slower than
the speed of sound and magic, lots of
magic. In the first book we meet the
wizard Rincewind, who's been thrown out
of the Unseen University, where wizards
are taught magic. The reason is that a
spell has lodged inside of him, disabling
him to learn any other spells.

The setting is far from planet earth,
and very imaginative. The main character
is of a race related to humans. Death
isn't certain on bis planet, and he survives
several attempts on bis life. It's bard to
explain the plot, I suggest you read the
book yourself.
for eiii.i�Ri�!!@B

BELLMAN

BIBLIOGRAPHY
Discworld series:

1 THE COLOUR OF MAGIC
2 THE LIGHT FANTASTIC
3 EQUAL RITES
4 MORT
5 SOURCERER

Other Books:

He becomes the well paid guide to
a tourist named Twoflowers, from the
other side of the disc. 'This tourist has
several gadgets that seem to be of a
scientific origin rather than magic, such
as a "camera", but everytime Rincewind is
disappointed when the explanation comes.
(The camera has a small wizard inside,
with paintbrushes, an easel and so on.)
Accompanying the tourist is a walking
suitcase with 100 legs, made of sapient
pearwood. The two (three) of them go
through many adventures together.
This continues in the second book, but
in the third book we meet a new set of
characters. That's as far as I've read in
Discworld is a great Turtle, swimming the discworld series, and so far I find the
through space towards goals unknown, books excellent. The humor is brilliant,
and on bis giant, meteonnarked shell rides although the third book is a bit too serious.
four big elephants who carry the great
Of the science fiction books I've only
round disc. The disc makes one revolution read the first, (The dark side of the sun)
per 800 days, and has eight seasons. The wbich isn 't quite as good as Douglas
sun and moon are small, and circle the Adam's Hitchhiker series, but well worth
world around the waist of the turtle, so to its price. Just the title makes your imagi
say.
nation spin...

8

* THE DARK SIDE OF THE SUN
* STR.ATA
••
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TROTT PA LILLSYRRANS AKVARIUM?
Nappa då på detta förslag:
Ge syster din gamla Pernilla LP (som
hon alltid önskat sig). I utbyte tar du
hennes akvarium och dess innehåll. Är
mamma i niirlleten får du kanske, för
familjesämjans skull, nöja dig med ett
par fiskar och någon växt ...
När väl detta är avklarat tar du
kontakt med någon av Hoftorskama för
bestämmning av fiskarnas vidare öden.
Hoftorsk:ar äro;
EBB, Fredrik Fornstad
··
tel 754 26 64
EBB, Stefan Jacobsson
tel 96 92 50
Har du något (någon) val ?
HOFTORSK ÄMBETET

mmssmnea
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Pritner for hotneowners

The electical system
a cool, dry day when you are walking
down a hall scuffing your feet on a carpet
and you go to open a door, causing
the electricity to leap into the doorlcnob,
where it remains forever, building up over
time to tremendously high levels, which
is why scientists are now concemed that
some unscrupulous entity such as Libya
or God foibid an adolescent male ever
figures how to release this power, be
A typical circuit works as follows:
could, using only the latent doorlcnob
At the electrical compmy, fuel oil is energy contained in a singleolder ranch
bumed to set fire to a generator, which style borne, vaporize Oregon.
But your immediate concem, as a
gives off electrical energy in the form of
sparks, which are put into wires md sent potential buyer, is making sure that the
to your borne, where the electricity waits house has the right number of volts .
in the wall until you tum on your toaster, Following is a chart depicting the most
at which point it rushes through the wire popular voltages currently available in the
and into the English muffin and from there housing market:
into your stomach, where it remains until

The most importmt thing t o find out about
the electrical system is whether it cointains
enough "volts", which are little tiny pieces
of electricity shaped like arrows so you
cm tell which direction they're moving ...
The standard measurement for volts is
"arnps", also called "watts", which travel
around in what is called a "circuit" .

Kurrar magen?
Vad tar sig en hungrig t'-tekno}og till när
magen kurrar och maten på kåren inte
verkar tilltalande? Jo, han styr stegen
mot tolvans eminenta frysbox. Denna in
nehåller, vilket alla vet piroger och pa
jer. Vad inte alla vet är hur de ska tilla
gas. Naturligtvis satte BiffiRRigs testteam
Bellmm och Kenneth igång en labora
tion i ämnet tillsammans med Pizza- nissa
Fredrik.
Efter visst laborerande har följmde
procedur befunnits lämplig vilken gäller
i en- tal:
1. Ställ pajen eller pirogen i ugnen på en
tallrik eller papper (OBS! Ingen metall
i ugnen).
2. Ställ in effekt- och tidvredet på �
och 2 minuter för pirog samt 6 och 2.5
minuter för paj (tänk på att tidvredet
måste vridas till minst 5 minuter och
därefter till önskad tid för att det ska
stämma).
3. Värm därefter på effektläge 8 i 2
minuter.
4. Klart!

Till sist; Utbudet av pirog- och pajsorter
kan påverkas genom att ge Pizza- nissa
Fredrik lite åsikter om nuvarande sorter
ing!

Kenneth
Bellman
KUNGÖRELSE
Svartsjukan ärnu åter borta ifrån AQUA
RIET. Men det är ont om fiskar och de
svarta åt upp de gröna växterna . . .
Därför drar nu Hoftorsk Ämbetet
igång höstens stora penning-insamling:
Det har på hyllan vid AQUAR
IET placerats en för ändamålet ägnad
behållare, i vilken samtliga sanna E
Oskar och E-Oskulda uppmanas att lägga
en i deras tycke lämplig summa uti
svenska kronor.
I nära anslutning till hyllan finnes
också ett reserverat utrymme där det ges
tillfälle för alla givmilda elektriker att
ståta med sitt namn!

HO.FTORSK ÄMBETET

9

Popular home voltages
120
220
9"'
Requires 9-volt battery
(not included)

*

Which voltage is right for you? This,
more than anything else, is a matter of
taste; and like most matters of personal
taste, it is best left in the hmds of a
qualified interior designer.

(Primary source of text: "Homes md
Other Black Holes", by Dave Barry md
JeffMacNelly, Random House, New York,
1988)

Omelett
ä la
Valhall
Ingredienser:

1 liter mjölk
9 ägg
1 paket Bacon

Blanda alla ingredienser i en stor
bunke. Stjälp sedan upp i en
stekpanna och stek tills äggen
stelnat. Ät med god aptit! Re
ceptet räcker för att bjuda hela
Valhall på mat.
Fotnot: För " Bunke" läs Peo frdn fysik,
osv.....

emissiH
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KULTURTRIST!
Kultur handlar inte bara om kultur, och
för hösten är följande Kult-Arr
intressanta:

LUT-KUR:
En hälsosam upplevelse för den stressade
nutidsteknologen. Vi (d v s Ni, inte vi)
deltar i den traditionella kur vi har på lut,
lutkuren, och vi besöker därför ett
munk-Koster i Bohuslän. Lutkuren ingår
i Ben-i-trikiner munkarnas morgontoalett,
och Ni får profesionell hjälp med
applicerandet av lut på ryggen av abbott
Knaggbard Spääk. Ett uppfriskande
Kult-Arr.

ULK-TUR:
Efter en mättande middag och ett sobert
supande besöker vi damturken för att
utröna dess dos dass-funktionalitet.
Speciellt noterar vi den neo-romantiskt
utformade kröken, där vi får avlopp för
våra innersta känslor och substanser. Ett
Kult-Arr som kan spolas.

Kulturhistoriska museet i Stockholm och
diskuterar problemen med den geologiska
inkompetens som präglade 1890-talets
Malaysia, speciellt ur pur sociologiska
aspekter. 1111 vår hjälp har vi den kända
fritidsmanikyristen Kristina Lugn, som
läser några av sina dikter utan vilka vi
skulle kunna skatta oss lyckliga.

UT-KLUR:
En sömnlös natt, då vi ger Er vissa
mentala problem.
Med problem avses svårighet.
Med het avses het sten.
Med sten avses stötesten.
Med stötesten avses problem.
Med avses avses avses.
Ovanstående Kult-Arr är som sagt
intressanta, men inte speciellt föreliggande,
vilket däremot gäller:

10/10: Huligankör på Råsunda! Du är

UR-KULT:

tyvärr för sent ute, Albanien har redan
spöat Sverige, eller tvärtom, eller
oavgjort, kansche.

Bland träden i djunglerna i Malaysias
skogar lever en urgammal infödingstam
med farliga riter, blodiga offer och
mystiska ceremonier.
Vi far med prof. Sprutebjärt Maläten till

21/10: BATMAN ! ! ! ! Efter ett slående
schysst förkör bevistar vi premiären på
denna film. Från biografen direkt till
Teknis för KlubbmästeriSqutt (se
PR-annonstans i tidningen). För få
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biljetter för att få biljetter? Håll utkik
efter annonsering i 12:an - det gäller att
ha snabba reaktioner! ZOC! POW! BIF!
En given Joker bland våra Kult-Arr.

14/1 1: BARBERAREN I
SEVILLA: Högkulturell satsning på
folkooperan. Det låter intressant, kanske
Ni tycker, men det låter bra! Man bör inte
dra alla operor över en kam. Ett hyvelns
biljettpris på ca 150 kr, för skäggiga
typer: 150:50. Raka rör - och hakan!

DECEMBER: KÅRSPEXET: Alltid
lika bra som alltid, som det ju oftast har
varit, med en hög jämn kvalitet år från år.
Även i år, liksom i fjol, en given succe,
som brukligt är. Normalt ett toppenspex 1989 inget undantag! Köp biljetter av oss
nån gång i november.

BONUS: Eventuella bonus-Kult-Arr
kan förgylla tillvaron. Håll utkik i 12:an!
Kultiverade frälsningar från
Kultur-Attacheer
Göran Rosberg

Ulf Strömgren
Per Willars

Per Höglin

Visst gör vi växlar. . .

men vi har många andra
intressanta uppgifter också!

E RICSSON
Kontakta oss för ett orienterande samtal:
ERICSSON TELECOM AB
ERICSSON BUSINESS COMMUNICA110NS AB
ERICSSON CABLES AB
ERICSSON RADIO SYSTEMS AB
ERICSSON RADAR ELECTRONICS AB
ERICSSON NEIWORK ENGINEERING AB
LM ERICSSON DATA SERVICES AB
ERICSSON COMPONENTS AB
ERICSSON SVERIGE AB

Magnus Karlsson
Lise-Lotte Berggren
Ulf Mickelson
Vivi Skoog
Camilla Rehnman
Helene Englund
Maria Berggren
Ann-Charlotte Dahlström
Hans Sjödin

08 - 71 9 94 04
08 - 764 04 48
1 70 00
'0650 08 - 75.7 21 34
031 - 67 24 79
08 - 721 71 96
08 - 726 28 07
08 - 757 43 85
08 - 764 07 42
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Skördefest! ! !

Det är inte bara nollan (numera ettan)
som anlänt nya till elektro i höst. Varje
år kommer ca 30 elektroteknologer från
Västerås, som har gått sina tvA första år
där. I år var det dags för E-87orna. Som
vanligt hölls en fest för att ge oss övriga
E-87or chansen att lära känna dem...

E-86or och E-85or från Västerås, nu
mera hemtama i Stockholm, stod för mat
i tolvans stolta salar (närmare bestämt
Vextrummet). Maten var välsmakande,
nubben var kall, och brödet gick att slå
ihjäl kackerlackorna med...

.-

Stämningen steg i takt med nubbarna,
ett tag var det skytteltrafik med nubbe
glasen. Festen blev dock en kompromiss
mellan en topppenfest enligt västeråsarna,
och en nonnalgasque på teknis. (Enligt
en E-87a från Västerås var deru utspark i
våras det bästa han varit på, då 90% inte
kom ihåg något dan därpå. .. )

I

.

\

',.....
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Juha pd fest, drack inte mest...

\

'\

/

En Örn-bra festarrangör. (En av många)

Västerds-Minus var ett Plus pd gasquen!
Innan middagen talade ordförande
Christina Weckman och presenterade de
funktionärer som var där, och med fördrink
(grön gurkbAl) skvalpande i magen begav
sig fem blandade lag ut pA teknisorienter
ing. Natten var kall och mörk, men lyck
ligtvis var inte den effektiva sträckan så
lAng, som längst var vi borta vid Bergs.
Svåraste kontrollen att hitta var sal V4.

Frekvensnormalen var för säketbets
skull där för att ordna sängen, som var
i det klenaste laget. Lär sig Västeråsarna
ingen gasquedisciplin? NAja, det kan ju
bara bli bättre...

Undertecknad över bordet.
I övrigt ffir bilderna tala för sig själv!

Text: Bellman
Blid: Jan örnstedt mfl

SM/LE, brothers...

Nej nej nej!
slanggurkor...

Västerdsgurkor är

12
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Senaste Nytt
från Västfronten
En vann augustimorgon i solens första
strålar hände det som Osquar ( den sista
Osquldan har i skrivande stund lämnat
oss) länge fruktat, nOlleschlemmet invader
ade skolan. Som tur var hade dock Os
quar samlat sina styrkor för vad som
komma skulle. Under pågående nolle
upprop hördes plötsligt ett mäktigt dAn,
från en av skaenderiet, som numera också
återfinns i Westra Aros, apterad spräng
laddning och dörren flög upp. In i salen
skrider skaendarna under tystnad och pre
senterar sig raskt genom att applicera en
gräddtårta i ansiktet på överfaddern, tillika
studievägledaren. Detta var bara början...
� .,.,..,,,..
nollan mjukades upp med en stilla
grillgasque å mälarens strand. Nästa
evenemang på schemat var elyrnpiaden
(elektro-olyrnpiaden) som gick av stapeln
på Västerås mest centrala torg. Under ett "massivt" massmediauppbåd ,Väst
manlandslänstidning (upplaga 55.000 ex)
och Västerås lokal-tv (minst 30-tittare).
Elyrnpiaden bestod i att nollorna på da- S1VL Stefan Andersson (Utan tdrta).

&

gen mätte sina krafter i flera studentikosa
idrottsgrenar och senare samma afton del
tog i en välförtjänt gasque å Västerås
kårhus.
Det stora mandomsprovet för nollan
ägde dock inte rum förrän tiden var mogen
för den traditionstyngda sångargasquen.
även detta år kunde osquar konstatera att
gasquen var sig lik och ingen var sig lik,
mera ett lik, dagen efter.
Vi vill även ta tillfället i akt att
sända ett varmt tack till TELEVERKET
utan vars välvilja nollningen varit omöjlig,
eller i alla fall mycket dyrare för oss
gurk(h)ateknologer.
I skrivande stund har nollan nyligen
fått sina nolleuppdrag utdelade, varför vi
tyvär ej kan redogöra för dessa i denna
artikel.
Detta är i stora drag vad vi har sysslat
med i Västerås de gångna veckorna.Vi
återkommer snart med nya rapporter
VI hörs och syns!

LelJon & Törnblom E-88

STUDIERESAN

I januari -91 beger sig de färska civilingenjörerna till regnskogarnas och karnevalernas
land, BRASILIEN. Om du har missat att anmäla dig sä finns det fortfarande chans
att m vara med. Absolut sista anmälningsdag är den 15:e november -89 och
anmälningsavgiften är 1500 kr. Observera att denna avgift är tänkt att finansiera utskick
och dylikt och att den inte kommer att betalas tillbaka. Pengarna sätter du in pä postiro
40 28 68-1 SRK.A. Bankgiro går ock.så bra: 5631-8942.
För dig som missade infomötet den 21:a september följer här en kort resumt:
• Resan kommer att äga rum direkt efter omtentaperioden och vi beger ut pä en
treveckorstur.
• Vi har lyckats värva två reseledare: Prof Åke Ekström, Högeffektelektronik och Prof
Sture Petersson, Fasta Tillståndets Elektronik
• Grundidt: Alla skall sälja men också ha en ha en specialuppgift.
"' Under mötet delades en regellista ut som tar upp en del enkla regler för resenärerna.
Du skall kvittera på inbetalningskortet att du har haft del av denna lista.
Om du har några frågor ring någon av oss:
Torbjörn
Thomas
Micke
Pernilla

739 99 61
767 83 18
660 45 83
16 '63 66

Helena
Ari
Janne

665 90 58
15 74 19
51 30 62
Öfvrig visar nya höstkollektionen pd
Rdlambsh<JVsbadet...

På återseende,
Styrelsen
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SOLASTAFETTEN
1989
Varje är i början på maj (5-6 i år) anordnas en välbesökt
stafett för studenter mellan Göteborg och Karlstad. Ca 120
lag deltager varje år, och naturligtvis däribland ett ifrån
Konglig Elektrosektionen. Hela sträckan på 27 000 meter
delas upp på 31 kortare sträckor. Detta är SOLA!

Det var roligare att mdla än att tvätta...
eiiiiäRiöiioos korrespondant skall här
försöka redogöra för lagets och sin egen
insats i denna tävling, som inte bara är för
män; 10 av lagets 31 grabbar var flickor.
Först resan till Göteborg: ldrottsledar
en hade förutseende nog hyrt fyra bussar
för sponsorpengar/nedtransport. Modellen
(Toyota) hade minst sagt bagageutrymme
i leksaksstorlek. När bakluckan öppnades
föll allt ut, och två man behövdes för att
stänga igen...
Vid en mack införskaffades fingerfärg,
och alla utrymmen på bilen som inte innan
var täckta av Vattenfall-dekaler målades
snabbt med diverse slogans och epsilon.
Superschangdobeltl
(Olyckligtvis visade det sig ta många
timmar att rengöra bussarna efteråt, och
nästa år kommer antagligen bussarna ut
smyckas på annat sätt.)
Första sträckan sprangs av Idrottsled
aren himself, Ola Agl�n, och därefter höll
vi på ca 24 timmar framåt. En buss
lämnade och plockade upp löpare efter
sträckan, och minst en buss försåg löpare

Kassören kör med dubbel benföring ...
med vatten/PRIPPS sportdryck samt he
jade på. Några timmar sömn fick vi också
under natten, på golvet i en sporthall.
På detta sätt avverkades sträcka efter
sträcka. En mångfald av löpstilar kunde
beskådas. Alla sätt är bra utom de tråkiga!
Gryning Lördag morgon: På avstånd
anas sola genom den rodnad som sprider
sig över himlen. Det är fortfarande råkallt
ute. Atmosfären är laddad av spänd
förväntan. Så dyker löparna upp! Dricka
ska fram, och man hejar på sin löpare, så
att han ska orlca några kilometer till ...
Väl i mål ett antal timmar senare
är det dags för lagbild, samt segerban
kett. (Vi kom kring 42-43 plats tror jag.)
Därefter dunkande disko och sömn, innan
hemfärden på Söndag. Visst gjorde vi en
bra insats!

Efter sOLA tar jag mig en snort PRIPPS
PLUSS ...

14
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Hela feta laget, eller i alla fall ca 75%. Resten ligger avsvimmade i bussarna, alternativt
pd Sahlgrehnska. Kolla in schuckra tröjorna...

RIS

Till stereotjuven (om det nu finns nån).

Till den (nOlla/etta?) som klottrar könsord
på tolvans affischer. Jävligt Barnsligt!
Notera den vackra, rosa himlen i bakgrun
den ...
Ett stort tack riktas hänned till
VATIENFALL fflr den · generösa spon
sringen som gjorde detta äventyr möjligt.
Tack också PRIPPS, som såg till att vi inte
torkade ut under tävlingen.

Nästa år ges chansen igen att delta,
fflr dig som tycker det här låter skojsigt.
Håll utkik efter info någon gång i vår.
Sweaty, but not stirred,

Bellman
PS. Puss och Kram från ldrottsledaren.
DS.
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Till tolveriet som har fixat tolvan.

Till ploppis som har infört kexchoklad
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Döda Män diggar inte BeBop
av L L Carlson
(Detta har hänt: P.J. Yttennar vill komma tiklar och kaviartuber.
hem från Copenhagen, men saknar pengar
"Gratulerar!" upprepade han glatt. "Ni är
till tågbiljett. En besynnerlig tambunnajor
vår miljonte kund sedan starten 19631 Får
ger honom en liten gummiartikel från
jag be om ert namn, tack?"
HAWAII LUXUS SHOP. Vår hjälte har
just hittat denna tvivelaktiga inrättning och "Yttennar, P. J. 580211-6472", rabblade
ämnar nu lämna tillbaka·artikeln. . . )
P.J. Yttennar automatiskt.

DEL 3.
Yttennars ögon hade inte hunnit vanJa
sig vid mörkret innanför den lilla dörren
av korrugerad plåt innan han fullkom
ligt överfölls av tre lättlädda, kraftiga och
starkt parfymerade damer i femtioårsåldern.
"Gradulerert" vrålade de och bar honom
i guldstol fram till disken där butikens
ägare, herr J"'rgen Madsen, stod omgiven
av korgar och lådor fyllda med gummiar-

Herr Madsen slog in detta på sin dator
och vände sig sedan åter mot P.J. md en
yrkesmässig min i sitt annars gemytliga
plyte.
''Mycket bra, herr Yttennar; vad vi nu kan
erbjuda är följande tre prospekt: Antin
gen a) Ni får femtusen lotter i Mala
cos gratislotteri med chans att vinna en
solskänn i asbest; b) Halvtidsanställning
som Milkmaid med allt betalt, inklusive
operationskostnader, och gratis mjölk året
runt; eller c) heltidsanställning som ad-

ministratör av vår tyska verksamhet, resa
och uppehälle betalt. Nå, vad sägs?"
Alla stirrade uppfordrande på P.J. Ytter
mar. "Se inte på mig sådär", ville han
säga, men hann bara få ur sig "Se . . . " in
nan han avbröts av J"'rgen Madsen:
"Alternativ C, en resa till Tyskland. ett
förbannat gott val skulle jag vilja säga,
herr Yttermar, ni är en hedersman! · Skål!"
Madsen trollade fram en flaska och fem
hudfärgade gummikoppar, fonnade som
kvinnobröst. Medan han fyllde kopp
efter kopp till brädden med brunaktig
trögflytande vätska, väste han till den
fetaste av de tre kvinnorna: "Dorisl Lås
dörren och häng ut Stängt-skylten!"
- Forts�ttning följer -

Polly
Once upon a time ( ltr), pretty Polly
'Is she still convergent?', he won
Nomial was strolling across a field of dered.
vectors, when she came to the edge of a
He decided to integrate improperly as
singularly large matrix.
once. Hearing a vulgar fraction behind
Now Polly was convergent and her her, Polly tumed and saw immediately, by
mother had made it an absolute condition bis degenerate conic and bis dissipative
that she must never enter an array without tenns, that he was bent on no good.
her brackets on. Polly however had
'Eureka' she cried.
changed her variables that morning and
'Ho, ho' he said. 'what a symmetric
was feeling particularly badly behaved, little polynomial you are. I can see you
ignored this condition on the ground that are absolutely bubbling over with secs.'
it was insufficient and made her way
'Oh sir' she protested. 'Keep away
amongst the complex elements.
from me. I haven 't got my brackets on! '
Rows and columns enveloped her on
'Calm yourself, my dear' said our
all sides. Tangents approached her sur suave operator. 'Your fears are purely
face. She became tensor and tensor. Quite imaginary'.
suddenly, three branches of a hyperbola
'i, i' she thought, 'pethaps he's homo
touched her at a single point. She os geneous then?'
cillated violently, lost all sense of direc
'What order are you?' The brute
trix and went completely divergent. As demanded.
she reached a turning point, she tripped
'Seventeen' replied Polly.
over a square root which was protruding
Curly leered; 'I suppose you 've never
from the Erf and plunged headlong down been operated on?'
a steep gradient. When she was differen
'Of course not!' Polly cried indig
tiated once more, she found herself appar nantly. 'I'm absolutely convergent'.
ently alone, in a non-Euclidean space.
'Come, come. Let's off to a decimal
She was being watched however - that place I know and l'll take you to the limit'.
smooth operator Curly Pi was luddng in a
'Neverl' gasped Polly.
product. As bis eyes devoured ber curvi
'MS-DOSI' he swore, using the vilest
linear coordinates, a singular expression oath he knew. His patience was gone.
crossed his face.
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Coshing her over the coefficient with
a log until she was powerless, Curly
removed ber discontinuities, stared at ber
significant places and began smoothing
her points of inflection. Poor polly was
all up - she felt bis band tending to her
asymptotic limit. Her convergence was
soon to be gone forever.
There was no mercy, since Curly was
a heaviside operator. He integrated by
parts, he integrated by partial fractions.
The complex beast even went all the way
round and did a contour integration. What
an indignity, to be multiple connected on
ber first integration! Curly went on oper
ating until he was absolutely orthogonal.
When Polly got borne that evening,
ber mother noticed that she had been trun
cated in several places. But it was too
late to differentiate now. As the months
went by, Polly increased monotonically.
Finally, she generated a small but patho
logical function which left surds all over
the place until she was driven to distraction.
The moral of our sad story is ttus:
lf you want to keep your expressions
convergent, never allow them a single
degree of freedom.

En utvecklisgsingenjör
som jobbar brett

I!

"Titta, det rör ju på sig ! "
"Tåg har för mig alltid varit något speciellt. Tänk att första gången få se ett lok röra sig. Tänk ett kilometer
långt tågsätt med vagnar lastade med tusentals ton. Startögonblicket är fantastiskt. Det är precis som ABB.
Teknik, mänsklig kunskap och enorm kraft. Och det rör på sig!
Jag valde kraftelektroniken i min utbildning därför att det var det bredaste jag kunde hitta. Exjobbet på
Asea Traction tände mig. Stämningen gjorde en glad och de positiva erfarenheterna fortsatte även under elev
ingenjörsutbildningen.
Efter elevperioden i Australien fick jag jobba i en gru:pp som utvecklade strömrlktar� till fordon. Pga asyn
kron- och GTO-teknikemas intåg sysslade gruppen också mycket med systemfrågor. Den röda tråden, som
gjorde det extra spännande, var mitt offert- och orderarbete med den första serieleveransen någonsin av asyn
krondrivna fordon i USA.
Efter några spännade och nyttiga månader i Indien hösten -88, fick jag chansen att ta hand om DTU, ett
kontor för utveckling av sådant som tillämpas i både stora och små strömrik:tare för lok, banmatning och mass
transit - själva kraftelektronikkretsens utseende och komponenter, elektroniken som styr den, beräkningspro
grammen som hjälper oss att simulera allt från hela �gdrifter till hur den elektriska energin svänger runt
skyddskretsama när en krafthalvledare stängs av.
På ABB Traction finns ett optimalt sätt att jobba som fascinerar mig. Chansen att arbeta brett är unik och
skapar vilja hos många. Tekniken vi sysslar med är så kqmplicerad, att man gör ett mycket bättre jobb inom
sitt eget område om man tar del av utvecklingen runt omkring. Man blir motiverad och nyfiken."
Åsa Becker, 28, tog studenten som naturvetare i Västerås 1980. Hon började studera till läkare på Karolinska och
jobbade också som skribent/fotografpå en hundtidning. Sen blev det elektroniklinjen vid KTH 81-84 med inriktning på
industriell elektronik. Exjobbet gjorde hon på Asea Traction sommar.en -84 . Hösten -85 började hon Aseas elevkurs.
Sverigede/en gjorde hon på Asea-bolagen Drives, Automation och Traction. Utlandsdelen på Asea Traction i Australien,
först Brishane sedan prestandaprov av QR-lok i Gladstone. Tillbaka till Traction i Västerås hösten -86 sysslade hon med
utveckling av strömriktare & systemteknik för fordon. Hösten -88 kom den verkliga utmaningen - prestandaprov på
levererade sexaxligafraktlok i Indien. Då inträffade en omorganisation på Traction och hon blev erbjuden sitt nuvarande
jobb som chefför ett ut vecklingskontor för både strömriktare och system.
ASEA BROWN BOVERI är världens största företag inom elektroteknik. Företaget har
över 200 000 medarbetare i över /00 länder och 110 miljarder i omsättning. I Sverige
har ABB 35 000 medarbetare inom forskning, tillverkning, marknadsföring och service.
Vi är verk-samma i närmare 200 kommuner. Stora produkrionsorter är Finspång, Helsing
borg, Ludvika, Stockholm, Västerås och Växjö.

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