Redaktionssidan

Udda sidor
Vad är det för fel med att trycka tidningar som är
33 sidor långa? Detta är andra gången som jag har
lust att göra det!!!
Tyvärr så blev nog detta ett "tungt" nummer, det vill säga
med mycket text och lite för lite bilder. Jag hoppas att ni trots
allt kommar att läsa det eftersom det står en hel del nyttig in
formation i det.
Ion-Secten har fått en ny medlem, Sect-lonet Franz. En mycket
värdig medlem som önskas lycka till.
Den nya Osqledaren var
en mycket trevlig bekant
skap. Mina första intryck
är att den är mer välgjord
och mer seriös. Att den
dessutom har återgått till
A4 gjorde inte saken
sämre. Mycket beröm för
ett bra jobb till hela Osq
ledarredaktionen.

Rdtta och husdjur, som redaktionen
sd lustigt uttryckte det. Jag vet inte
vem som skulle vara husdjuret...

Jag höll på att glömma att
hälsa alla ettor välkomna
till Elektro, men varmt
välkomna ska ni vara.
Dessutom ett stort tack
till DOQ-nOllan som fota
de åt oss på nOlle
gasquen.

Hur lämnar man in manus?
Emissionen är elektrosektionens tidning. Den finns till för att
täcka sektionens verksamhet samt att förmedla information och
nöjsam läsning till dess medlemmar.
Du som sektionsmedlem är välkommen med dina bidrag till
tidningen. Allt material skall vara redaktionen tillhanda senast
på dagen för manusstopp. Helst ser vi att allt textmateriel redan
är inskrivet på datorerna i Vax-kab. Då är det bara att skicka
över det med MAIL till EMISSION på Elmer och Elin. För att
skicka en fil med mail skriv först "MAIL" i ett dectermfönster på
VMS skriv sedan "SEND filnamn.xxx".
Skicka gärna med instruktioner för hur du vill att den slutliga
produkten skall se ut. Vi garanterar inte att vi gör så som du
skulle vilja men goda ideer är alltid välkomna. Vi förbehåller
oss rätten att ändra i insänt material (lägga till rubriker tex). Vi
kan också ta emot en text på Mac-disk.
I yttersta nödfall tar vi även emot handskrivna manus (skriv
TYDLIGT!) Sådana kan du lämna i vårt brevfack i XIl:en, i vår
brevlåda (som finns lite sporadiskt) eller till någon av oss.
Bilder som skall vara med skall lämnas in senaste kl 12:00 dag
en före manusstopp. Detta för att de kräver en extra behand
ling. De kan lämnas i Emissionens brevlåda eller direkt till en
emitteur.
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Särskilda motarbetare:
DECwrite och med det besläktade program.

I Emissionen gjorda uttalanden är endast om så sär
skilt anges att betrakta som uttryck för Elektrosek
tionens ståndpunkt. Icke signerade artiklar tar Emis
sionen ansvar för.
Ericssonartikeln är sponsrad av Ericsson.
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Välkommen Ettan!
Äntligen känns sektionen åter
komplett. De är med glädje
som jag inser att alla årskurser
åter finns representerade. Det
är med minst lika stor glädje
som jag inser att man numera
kommer att få se nio glada och
välrakade gossar och två leen
de flickor.
TIDEN FÖR nOllningens slut kom

även i år. Vårt kära Programråd lyck
ades med sitt arbete så vi fick uppleva
nOllegasquen u.n.å. 100 110. Nu får jag
säga: Välkommen till Konglig Elektro
sektionen Ettan!

Allting har hittills denna termin gått
med en rasande fart och det ser inte ut
som om takten kommer att slås av.
Vid detta nummers utgivande kom
mer
vårt första
sektionsmöte,
Oktober-SM, ha inträffat.

Det är på dessa tillställningar som
sektionens verksamhet fastställs. SM
är sektionens högsta beslutande organ
där alla medlemmar av vår sektion får
vara med och göra sin stämma hörd.
SM inträffar fyra gånger per år, i fe
bruari, maj, oktober och december.
Mellan dessa tillfällen är det styrelsen
som ser till att alla beslut verkställs.
Det är till oss som man kan lämna in
förslag på ändringar eller komma
med små klagomål. Det finns dess
utom en mängd övriga funktionärer
som ideellt ägnar sig åt sektionsarbe
te.
Vilka dessa är och vad de sysslar med
kommer att avslöjas på ett Funktio
närsinfo i november. Denna skara
människor uppskattar alltid (såvida
det inte är något elakt) en hjälpande
hand så hitta gärna på något vackert
eller förvånande till vår sektionslokal.

Västerås
ordförande
Här kommer några ord från
Elektroföreningen i Västerås.

Lev väl
Eder lilla ordf. Anna.

Vi i Västerås har en egen elektrofören
ing som heter VIVET. Bland förenin
gens uppgifter märks bla
• skötsel av vår lokal, kallad 1 1:an
• märkesförsäljning
• handha start i Sola stafetten
Jag vill även passa på att tacka för den
välvilja som vi har blivit bemött av
från er alla i Stockholm. Trots att vi
har blivit 30 personer fler här...

Västeråsinfo

NÄR JAG SKRIVER detta är det

drygt ett dygn kvar till att årets noll
ning ska avslutas med konvertering
och nollegasque i Stockholm. Nollnin
gen i Västerås har i år varit sedvanlig,
med det undantaget att det började
hela 67 st elever här i år.

Sedvanlig tradition
Med sedvanlig nollning menar jag då
att vi har haft traditionella fester som
grillgasque, sångargasque och vin
profvargasque. Vinprofvargasquen är
en fest som vi har tillsammans med
maskinelevema här i Västerås. Varje
nollegrupp får sätta varsin vinsats. På
gasqen får alla smaka på vinerna och
ett bästa vin utses. Denna fest är tradition sedan förra året.

Sist men inte minst, välkommen till
Ion-Secten käre Franz.
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Magnus Björklund

För er som går i Stockholm kan en
beskrivning om vilka vi i Västerås är
vara på sin plats. Från och med i år
börjar 60 elever sin utbildning i
Västerås. Vi går här de två första åren
och våra besök på KTH begränsar sig
under denna tid till att vi gör våra
fysiklabbar där. Vi börjar läsas i
Stockholm först i trean. Vi läser
samma kurser som er, men vår under
visning sker i vanliga klassrum, efter
som vi ju inte är så många. Dessutom
är undervisningen inte uppdelad på
föreläsningar och övningar.

Magnus Björklund
ordfVIVET
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Sno Ord

Hej alla ettan
och ni andra också!
DÅ JAG IDAG PRATADE med min
utmärkte KNORR, Daniel Karlsson,
blev jag mycket glad då ni, ettan, på
ett utmärkt sätt ställt upp i kursnämn
derna. Det bådar gott för framtiden.
Det finns massor att göra och ju fler vi
är som hjälps åt, desto mindre arbete
blir det för var och en. Dessutom bru
kar det både vara kul och lärorikt att
vara med i kursnämnder och engage
ra sig i Studienämnden på olika sätt.
De allra flesta posterna i studienämn
den är funktionärsposter, dvs de be
rättigar till att man får gå på
Funqgasque.
För att få en inblick i vilka poster som
finns i studienämnden, se den någor
lunda kompletta listan i rutan intill.
De som sitter med i de olika slags sty
relserna ovan brukar få en ganska or
dentlig utbildning i sammanträde
steknik. I våras hade vi en kurs i for
mell mötesteknik och nu i höst har vi
tänkt att ha en kurs som går in mera i
detalj på hur man formulerar och pre
senterar sina tankar på ett möte. Preli
minärt datum är den 30 oktober och
dagen kommer att avslutas med en
middag.

lil&"i

Studienämnden
På mötet den 23 september, fick vi se
en första upplaga av valbroschyren
för valet till 3.5:an. Kommentarerna
var att det verkade svårt att bilda sig
en uppfattning om vad de olika valen
innebar. Vi hoppas att broschyren får
en lite annan utformning i den slutgil
tiga upplagan.
Nästa möte är tisdagen den 9 novem
ber i Xll:en 17.17.

Utbildningsutskottet, 9/9
Rektor tagit beslut på att man har rätt
att gå upp hur många gånger som
helst på en tenta och att man har rätt
att begära byte av examinator efter
två gånger.

Analoga kretsar
Detta är en av de "favorit"-kurser som
mången e-teknolog lämnat bakom sig,
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mer eller mindre färdig. Enligt beslut
den 5 oktober kan den som vill och
har godkänd labkurs i Analoga kret
sar skriva tentan i 281502, Analog

Elektronik som är en ny kurs. Om
man väljer denna tenta istället för den
gamla Analoga kretsar får man 4
poäng istället för 4.5.

---------------------iffiiiiöiii�

Utbildningen i Kista
Jag vet inte hur många gånger jag haft
en rubrik som hetat precis så. Tyv ärr
är frågan lika aktuell som någonsin.
Det finns ett intresse hos instutitioner
na att förlägga en stor del av under
visningen på de nya inriktningarna i
Kista. Vi har som vanligt sagt "nej
tack". Anledningen är den samma
som tidigare, - det begränsar vår val
frihet. I de föreslagna inriktningarna

finns 50 poäng att välja på, för att få
säga att man gått en inriktning skall
man minst ha läst 40 poäng inom den
na inriktning (det är även möjligt att
läsa 30 poäng eller mer, då heter det
att man läst egen inriktning med
tyngdpunkt på den aktuella inrikt
ningen). Detta innebär att de resteran
de 10 eller 20 poängen skall plockas
antingen från kurserna som ges i nå
got av de två andra föreslagna kur
sprogrammen eller från KTH:s urval
av t ex språk eller miljövård. Detta

gör att vi automatiskt blir tvungna att
pendla till Kista om någon kurs för
läggs dit. Det är inte bra.

Studieresultat
Betygsdatasystemet, STIL, är helt utan
stil och hyfs, jag hoppas det skall
fungera bättre nästa gång.
Eder SNO

Mats Nordqvist
matsn@elixir.e.kth.se

spränger ljudvallen i Xll:en 12 nov

Vår vice vise

Hejsan!
Nu har vi kommit en bit in på
terminen och allt har satt
enorm fart. Med stormsteg
närmas oss den händelserika
nOlle-gasquen, då skäggen för
svinner från i alla fall nio ej så
utsövda elektriker.
I SKRIVANDE STUND har jag , pre
cis som fyra andra elektromänniskor,
kommit hem från Nord Camp i Fin
land. Vilken Weekend!!! Jag har sällan
känt mig så välkommen och väl om
händertagen som under den gångna
helgen. Från och med vår ankomst
med vikingfärjan på fredag morgonen
hade vi och alla andra gäster fullt upp
med ett omväxlande, roligt, intressant
och väl genomarbetat program.
Det hela var ett samarbete mellan TF
(=Teknologföreningen, som består av
svensktalande teknologer) och SIK
(=de finsktalande elektrikerna i Hel
singfors), och var menat som en bör
jan att förbättra de nordiska studen
ternas gemenskap och samarbete.
Denna början blev verkligen lyckad!
Under en av de lite mer seriösa stun
derna av helgen, då vi satt och disku-
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terade likheter och skillnader i allas
våra studie- och studentliv, kom vi in
på var nästa Nord Camp skulle gå av
stapeln, varpå lundarna föreslog att
ha det i samband med Svolder i april.
Svolder är en hel fest- och skojvecka
som lundarna enligt tradition anord
nar till minnet av slaget vid Svolder.
Ja hur som helst blev det i Lund, un
der denna festlighet, som nästa Nord
Camp ska äga rum. Nu gäller det bara
att hålla ögonen öppna, så att man
inte missar inbjudan. Den borde kom
ma i mars någon gång tycker jag.

SIK hela natten lång
Lite tidigare, närmare bestämt om cir
ka 2,5 vecka den 22 oktober kommer
48 SIK:are hit och hälsar på oss över
en natt, varför vi (en massa elektriker
från olika årskurser) håller på att pla
nera en fest för dem. När du läser det
här är förhoppningsvis alla biljetter
redan sålda. Ar det nu så att du är en
av de som inte lyckats få någon biljett,
och inte vill något hellre än att träffa
dessa SIK:are och festa med dem så är
det faktiskt inte kört ändå, för det
finns ju ett efterkör! Detta lär börja nå
gon gång efter 22.00 och håller på nat
ten lång, ända tills det är dags för fin-

narna att hoppa på båten igen. Tänk
på denna okända filosofs aforism.

Världen är som en stor bok.
Den som bara lär känna sitt eget land
läser inte mer än en sida i denna bok.
Låt en sida till bli läst och dyk upp på
gasquen!

Hej på ett tag!

Eder vice, Åsa.

iiiiili�
iiffi
----<...;..>

Industrin är Sveriges motor
Vi ger den kraft
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STELLANL. Personen pd bilden har naturligtvis ingenting med artikeln att göra, alla
eventuella likheter med verkligheten är i sdnt fall en ren en ren slump.

Bastard Operator
from Hell, del 2-3

I'm sitting at the desk, playing
x-tank, when some thoughtless
bastard rings me on the phone.
I pick it up.
"HELLO?" I SAY. "Who is this?" they
say "It's me I think" I say, having been
through a telephone skills course "Me
Who?" "Is this like a knock knock
joke?" I say, trying anything to save
myself having to end this game.
Too LATE! I get killed.
Now I'm pissed!
"What can I do for you?" I ask pleas
antly - (one of the key waming signs)
"Um, I want to know if we have a par
ticular software package .. "
"Which package is that?"
"Uh, B-A-S-I-C it's called."
>clickety clickety d-e-1 b-a-s-i-c.e-x-e<
"Um no, we don't have that. We used
to though.. "
"oh. Oh well, the other thing I wanted
to know was, could the contents of
my account be copied to tape to I have
a permanent copy of them to save at
home in case the worst happens .. "
"The worst?"
"Well, like they get deleted or some
thing... "
"DELETED! Oh, don't worry about
that, we have backups" (l'm such a
*shit*) "What was your username?"
He gives me his lusemame. (What an
idiot)
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>clickety dike<
"But you haven't got any files in your
account!" I say, mock surprise leaping
from my vocal chords.
"Yes I have, you must be looking in
the wrong place!"
So first he spoils my x-tank game, and
now he's calling me a liar...
>clickety click<
"Oh no, I made a mistake" I say
Did he mutter "typical" under his
breath? Oh dear, oh dear..
"I MEANT TO SAY: That usemame
doesn't exist"
"Huh? >wimper< It must do, I was
only using it this moming!"
"Ah well, that'll be the problem, there
was a virus in our system this morn
ing, the.'.. uh ... De Vinci Virus, wipes
out users who are logged in when it
goes off."
''That can't be right, my girlfriend was
logged in, and I'm in her account
now!"
"Which one was that?"
He tells me the usemame. Some peo
ple NEVER leam ..
"Oh, yeah, her account was just after
we discovered the virus." >clickety
dike< ".. she only lost all her files"
"But..."
"But don't worry, we've got them all
on tape"
"Oh, thank goodness!!!"

"Paper tape. Have you got a magnify
ing glass and a pencil. SEE YOU IN
THE MACHINE ROOM!!!! NYAHA
HAHAHAHA!"
I'm such a prick!

Bastard Operator from Hell 3
So I'm working so hard I barely have
time to drive into town and watch a
movie before I told people their print
ing will be ready. The queue's
W AAAAY too long to have every
thing printed (and sorted) by the time
I told them, so I kill all the small jobs
so there's only 2 left and I can sort
them in no time.
Then, after the movie, (which was one
of those slack Bertolucci ones that
takes about 3 hours till the main char
acter is killed off in a visionary experi
ence) I get back and clear the print
outs.
There's about 50 people waiting out
side and l've got two printouts. That's
about average for me. I thought I'd
killed more tho. Anyway, I put out
the printouts and walk slooowly in
side, fingering the clipboard with
"ACCOUNTS TO REMOVE" in big
letters on the back. No-one says any
thing. As usual.
I'm sitting back in the Operations
Armchair, watching the computer
room closed circuit TV, which just
happens to be connected to the frame
grabber's Video player (sent off for re
pair, due back sometime in '94) when
the phone rings. That must be the 2nd
time today, and it's really starting to
get to me!
"Yes?" I say, pausing the picture.
"I've accidentally deleted my C.V!"
the voice at the other end of the line
says.
"You have? What was your user
name?"
He tells me. What the hell, I AM
bored.
"Ah no, you didn't delete it - I did."
"What?"
"I deleted it. It was full of shit! You
didn't ever get more than a B- in any
of your subjects!"
"Huh?"
"And that crap about being a foreign
exchange student, that was your girl-

____
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friend and we both know it."
"Huh?!!"
"Your academic records. I checked
them, you were lying.."
''I:Iow did y.." He clicks. "It's ybu isn't
it? THE BASTARD OPERATOR
FROM HELL!"
"In the flesh, on the phone and in
your account. ... You shouldn't have
called you know. You especially
shouldn't have given me your user
name .. " >clickety< >click< "Neither
should you have sent that mail to the
System Manager telling him what you
think of him in graphic terms ... "
"I didn't send any.. "
>clickety< >click< ......
"No, you didn't did you? But who can
tell these days. Not to worry though,
It'll all be over VERY soon .." >clickety
click< " .. change my usemame back,
and ... "
''b-b-b.. " he blubs, like a stood-up date
"Goodbye now" I say pleasantly,
"you've got bags to pack and a life to
start over..."
I hang up.
Two seconds later the red phone goes.
I pick it up, it's the boss. He mumbles
the username of the person I was just
talking to, mentions something about
a nasty mail message, and utters the
words ''You know what to do... ", with
the dots and everything.
Later, inside the Municipal Energy
Authority Computer, as I'm modify
ing the poor pleb's Energy Bill by sev
eral zeros, I can't help but think about
what lapse of judgement - what act of
heinous stupidity causes them to call.
Then, even later, when I'm adding the
poor pleb's photo image over the top
of the FBI's online "MOST Wanted
Armed and Dangerous, SHOOT ON
SIGHT" offenders list, I realise, I'll
probably never know; but life goes
on.
A couple of hours later, as I see the
SWAT vehicle roll up outside the
poor pleb's apartment I realise that
for some, it just doesn't.
But tommorrow is another day.

News

Studiemedlet
görs om!
Det nya förslaget är bara skräp!
Jag har nu haft det stora nöjet
att läsa igenom det nya studie
medelsförslagel En oerhört
tråkig läsning, om jag får säga
det själv...
DET BÖRJAR BRA när de skriver
vad de vill uppnå. Ett system som ska
vara rekryterande till högre studier,
man ska kunna leva på studiemedlen
och det ska gå att betala tillbaka +
XXX andra mycket bra mål. Sedan
börjar det roliga ...
De har kommit på ett fiffigt system
som går ut på att man får bidrag och
lån, precis som nu (fast inte lika
mycket). Om man sedan inte lyckas ta
40 poäng I år, så kommer man fortfa
rande att få lika mycket pengar. Skill
naden blir i stället att ju mer poäng
man har missat, desto större andel av
pengarna är lån. Som om inte det var
tillräckligt. Det sparas ju pengar över
allt, och varför inte i detta fall...
Vi kommer gå till världshistorien som
den enda grupp som fått en 20 pro
centig lönesänkning!! Att sänka total
beloppet med 20 procent är nödvän
digt för att systemet inte skall bli för
dyrt. En annan orsak dom angav för
att sänka totalbeloppet var att om det
inte finns så mycket pengar man kan
låna, så kommer man ha lägre lån när
man går ut...
Men när man sedan har lån, hur blir
man då av dem? Jo, det ska läggas
upp en avbetalningsplan där hela lå
net ska vara återbetalat innan man
blir 65. Om man inte lyckas med det
har man ytterligare 10 år på sig att be
tala det som är kvar. Oerhört intelli
gent, eller hur! Har man för mycket
kvar av lånet kan hela pensionen gå
till CSN.
Sedan kommer då den naturliga frå
gan... Vad tycker vi studenter om det
här? Det är ju svårt att klara sig på
studiemedlen som det är nu! Hur blir
det då om det här går igenom?!? Man

Riktigt uselt. Georg Kullgren berättar
om det nya studiemedelsf6rslaget.

kanske ska nämna att vi i StU (Studie
sociala Utskottet) har diskuterat liv
ligt om olika åtgärder. Vi och Chal
mers har börjat försöka få våra rekto
rer att skrika lite, men om det inte
händer något där har vi andra pla
ner...
Man kanske borde börja synas lite
mer. Vad tycker ni om att strejka,
spärra Valhallavägen dagtid, ockupe
ra kårhuset eller något annat som får
folk att vakna. En liten ide jag fick var
att om alla 45 000 studenter i Stock
holm söker socialbidrag (för vi är ju så
oerhört fattiga) så kommer allt att stå
stilla på kommunerna. De är ju fak
tiskt skyldiga att göra en personlig be
dömning av alla ansökningar...
Det här är saker som man inte bör
göra förrän allt annat har misslyckats,
men det skulle vara kul att höra om ni
har några ideer eller synpunkter. Läs
mer i nästa nummer av Osqledaren!!

Georg Kullgren E91
kullgren@elixir .e.kth.se
SKREP och KF-ledamot
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Reslust?

SRKB-94
Har du undrat vad det är för
elektriker som springer om
kring i vita skjortor med en
röd drake på ryggen? Har du
sett att det titt och tätt dyker
upp inbjudningar till diverse
företagskvällar och företagsda
gar? Finns det något samband?
I följande artikel avslöjas san
ningen om dessa personer och
målet med deras aktiviteter.
SANNINGEN ÄR att elektrosektio
nens studieresa är i farten. SRKB-94
står helt enkelt för StudieReseKom
mitte B 1994. Tabellen här intill visar
de tio senaste resmålen för studiere
san. Traditionen går
dock betydligt län
gre tillbaks i tiden
än så. Varje år, de se
naste åren i januari,
antal
åker
ett
teknologer ut på studie
resa till något avlägset
land. Tanken är att vi ska vidga vidga våra vyer genom att
studera företag, näringsliv och kul
tur i ett annat land. Jag tror det
kommer att bli en nyttig erfarenhet
innan vi ger oss ut i arbetslivet och
samti<;l.igt en fin avslutning på stu
dierna.

Finansiering
Hur finansieras då en sådan här resa?
Det enkla svaret är hårt arbete, egna
pengar och välvilligt inställda företag.
Man kan lugnt konstatera att Elektro
sektionens rykte bland företagen är
mycket gott, men konjunkturen gör
att de ibland tvingas tacka nej till våra
erbjudanden trots allt. Jag tror att det
goda ryktet till stor del beror på att ti
digare studieresor haft en mycket se
riös inställning till finansieringsarbe
tet.
Varje resa har precis ett år på sig att
samla in pengar. Tidigare kallades
detta för tiggeriverksamhet men idag
kräver de flesta företag motprestatio
ner i form av företagskvällar, före-

10

tagsdagar och annonser. Studieresan
ordnar även andra saker, exempelvis
ElektroArmadan, som brukar hållas
i februari, och seminarier som i för
sta hand vänder sig till industrin.

Många studiebesök
Årets resa går till Malaysia och Sing
apore och vi är totalt 41 teknologer.
Den 14 januari går planet och vi
stannar i tre veckor, en vecka i Sing
apore och två i Malaysia. Med oss
på resan har vi två professorer som
bidrar med sina kontakter och erfa
renheter. De är Lars Thylen på insti
tutionen för mikrovågsteknik och
Chandur Sadarangani på institutio
nen för elektriska maskiner.
Vi håller som bäst på att plane
ra in studiebesöken och det ser

• Singapore

SINGAPORE
u t att bli ett tufft schema med minst
ett studiebesök per dag. I första
hand besöker vi företag och institu
tioner inom vår egen bransch, men
det blir även besök på företag inom
andra branscher. Vi ska eventuellt
besöka ett gummiplantage eftersom
det är en viktig näring i Malaysia.
När vi kommer hem i vår kommer vi
att skriva en reseberättelse som
skickas ut som en bilaga till Elektro
niktidningen. I den berättar vi om
våra upplevelser på resan och tackar
våra sponsorer. Om du letar lite i
Xll:en kan du säkert hitta Tndienre
sans reseberättelse.

Hårt arbete
Resan är öppen för alla som går sista
årskursen eller är äldre. Du som fun
derar på att åka med på en studiere
sa måste vara beredd på ett mycket
intensivt arbete och att skjuta till de

pengar som eventuellt saknas när
det är dags för avfärd. De senaste
årens studieresor har visserligen gått
ihop ekonomiskt men min erfaren
het är att det inte blir lättare. Målet
måste dock vara att alla ska ha råd
att åka med. Jobbet med studieresan
kräver mycket tid men är gengäld
väldigt roligt. Du skaffar dig erfa
renheter som kan bli värdefulla när
du kommer ut som civilingenjör. Att
jobba med ett så här stort projekt un
der ett års tid är mycket lärorikt men
inte alltid smärtfritt.

Nästa resa
Nästa resa är redan på gång och res-

Kudat

målet blev Australien
och Nya Zeeland. Det
är "farfarsresan", dvs
Indienresenärema
som nu hjälper nästa
resa att komma igång.
Jag önskar SRKA-95 lycka till med
sin resa och bidrar gärna med goda
råd.

Jan Berneryd
ordf SRKB-94

•
•
Men to rs kap ar ett

ABB har många intressanta arbetsuppgifter
för unga tekniker. Arbeten i främmande mil-

jöer världen över, på teknikens framkant, med avancerade tekniska

sätt att utveckla alla
medarbetare

hjälpmedel, öga mot öga med kunden,
med standardprodukter eller unika

anläggningar. Mångfalden och valmöjligheterna gör oss unika.
Men det finns ytterligare en dimension. Etc arbete inom ABB

är mer än ett jobb - det är ett led i den personliga utvecklingen.
ABB är c ex en föregångare inom området mentorskap.

Mentorsprogrammet bygger på iden att medarbetare från olika
befattningsnivåer, bolag och åldersgrupper träffas två och två för att
utbyta erfarenheter och kunskaper. Kvinnor som män, chefer som
medarbetare.
Genom hörnstenarna fråga, lyssna och lär kan vi utveckla
såväl adepten ("eleven") som mentorn ("rådgivaren"). Och när vi
kan vidareutveckla våra medarbetare som människor, kan vi också
föra ABB framåt som företag.
Ett arbete inom ABB är en chans att få ta del av en kreativ före
tagskultur med en positiv människosyn. Mer än bara ett jobb!
Vill du veta mer?
Reijo Palola ansvarar
för högskolekontakter
inom ABB.
Skriv till:
ABB Support AB/PB,
721 83 Västerås.
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The Boss

Elektros Nya
Studierektor
På d�rren sitter e�.stor rektangulär grön skylt, med vit ram och tex
ten "OVNINGSKORNING". Innanför finns en man som visar upp
ett välkliat huvud, och ett brett, varmt leende som lätt smittar av
sig. Här har vi allas vår studierektor på Elektro: Henrik Otterheim.
Efter tio år på posten som Elektros
studierektor, har nu Johan Ferman
trätt åt sidan för den yngre generatio
nen. Henrik trädde villigt till, även
om han inte haft några förtroen
deuppdrag tidigare.
Han bor på elfte våningen i Näsbydal
i Täby med sin flickvän, och en väste
rutsikt som är "kanonfin". Halvtid är
det studierektorjobbet, och halvtid är
det TET som gäller. Som övningsassi
stent i TET verkar Henrik dessutom
vara väldigt uppskattad.

"Det är jättekul!"
Musik är någonting som tycks helt ge
nomsyra Henrik och hans liv.
Nästan det första han gjorde på
teknis, var att gå med i SMusK, och

det var först sommaren 92 han sluta
de. Tio år! Och de senaste tre åren har
engagemanget bara ökat. "Ju längre
man är med, desto mer engagerad är
man". Och just SMusK-konserten un
der våren varje år har nästan varit det
roligaste på hela året. "Musik är ett så
tacksamt intresse, och man kan träffa
så många kompisar."
Men nu när han faktiskt har slutat i
SMusK, ska ni inte tro att Henrik har
lagt den levande musiken på hyllan.
Oh, nej! Han är faktiskt med i tre an
dra musik-band, som alla represente
rar olika musikstilar: I femtonmanna
bandet "Swing that music" med före
detta SMusKare och Oskar Mutter
medlemmar spelar Henrik 30-tals jazz
på sin tenor-saxofon. I ett rockband
spelar han synt, och i det mindre jazz-

ÖVN INGSKÖRNING
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Pd väg mot en ljus framtid.
bandet "Jumpin"' sjunger Henrik. I
det senare spelas det en hel del Louie
Jordan, vilket är den musik Henrik
gillar bäst att spela. Men när det kom
mer till att bara lyssna till musik, blir
det gärna lätt rock/pop; Lite Yes, Ge
nesis eller kanske Iggy Pop. Det skall
vara musik spelad av riktiga männi
skor, inte maskiner.
Henrik Otterheim kan bara beskriva
musik på ett sätt : "Det är jättekul!"

Spion
nOllningen anser Henrik vara enormt
bra, och själv har han goda minnen
från sin egen. "Den får folk att aktive
ra sig direkt, att komma med i någon
sorts gemenskap. Annars blir det bara
att man kommer hit, sitter på föreläs
ningarna, och går hem."
Henrik, bdde tangentiellt och nonnalt!
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Och så var han spion-nOlla ett år ock
så - eller som vissa kallar det:
fusknOlla. "Rekommenderas."
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forskat, men det skall bli ändring på
det nu, och Henrik erkänner stolt att
multimediaprojektet är "våran grej".
Jag själv, som E92, har sett lite av det
ta i form av roliga och informativa de
monstrationer av fysikaliska förlopp,
på TET-föreläsningama. För alla extra
intresserade kan det avslöjas att bild
erna görs i Matematica och själva pre
sentationen sätts samman i Macro
mind Director. Henrik och Jonas har
även producerat en fin datoriserad
presentation av TET-institutionen. Det
mesta av den tid som blir över, efter
studierektorsjobbet och assandet går
till just till multimedia projektet. Som
han själv säger: "Det skall bli mycket
mer presentationer". Ett mål med pro
jektet är att det skall finnas ett färdigt
paket på Macintosh datorerna, som vi
teknologer ska kunna använda själva.
Eventuella laborationer skall även
kunna utföras i Mac-salen. Henrik för
nekar att han är data-freak, men vill
gärna bli kallad entusiast!

Detta är inte en tenorsaxofon!

Studierektor
Vad gör egentligen en studierektor?
En stor uppgift som studierektorn är
uppföljning och utvärdering av kur
serna i utbildningen. Om det är någon
föreläsare eller övnings-assistent som
är dålig; om något kursmaterial är
helt oförståeligt, då skall Henrik gripa
in och försöka lösa det problem som
har uppstått. "Jag ska se till att utbild
ningen på Elektro blir så bra som möj
ligt."
Något som är väldigt svårt - speciellt
nu i början - är att ta emot personer
som har studerat på andra utbildning
ar och bedöma dessa personers kom
petens och om de kan tillgodogöra sig
några kurser. Är det någon som har
studerat på en ingenjörsutbildning i
Kina i fyra år, är det kanske inte helt
lätt att kunna bedöma den utbildning
en.
Dessutom skall han lägga upp timpla
nen, men för att göra det måste han
känna till alla kurser, och som nyligen
tillsatt, har Henrik ett stort jobb fram
för sig.

Animerat jobb
Henrik jobbar nu tillsammans med Jo
nas Björkberg med ett multimediapro
jekt som startades för två år sedan.
Hittills har han inte haft tid att med
verka i projektet, eftersom han har

"
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Lite historia
Vägen till Elektro började på naturve
tenskaplig linje i Eksjö i Småland, där
Henrik förundrades över det nya som
kom till skolan när han gick sista året:
datorer. Innan datorerna kom hade
han ingen aning vad han skulle göra,
men ABC80 visade vägen mot en po
sitiv framtid. Eftersom data-linjen inte
fanns i Stockholm, blev det Elektro
som gällde (han sökte faktiskt till
Data i Linköping också, även om det
var i andra hand). TET-kursen kom,
och Henrik tyckte den var ganska oin
tressant.
Fortsättningskursen
Elektromagnetisk Fältteori kom, och
Henrik insåg att TET kanske var nå
gonting för honom i alla fall. Just då
gick han data-inriktningen, men läste
också kurserna på den fysikaliska in
riktningen. I sluttampen blev det den
senare han valde. Hösten 1986 tog
Henrik Otterheim examen, efter att ha
gjort sitt exjobb på TET institutionen.
Våren '87 började han jobba på TET
institutionen, och har sedan dess un
dervisat, forskat och slutligen i våras
doktorerat.

Problem baklänges
Den 23:e mars i år, presenterades av
handlingen "Time domain direct and
inverse scattering for gyrotropic me
dia". I och med denna avhandling kan
nu Henrik Otterheim kalla sig för
Teknologie Doktor. Vad den kompli
cerade rubriken behandlar är hur man
vänder på vissa problemställningar.
Att räkna på så kallade inversa pro-

Henrik i sitt rätta element.
blemställningar, är ett stort område
inom den elektriska fältteorin idag.
Inom TET är till exempel en vanlig
problemställning, att mot en kropp
med kända parametrar, skickas en
känd våg, och att man skall beräkna
spridningen av vågen. När man job
bar med en invers problemställning,
känner man till hur en viss känd våg
reflekteras, och ska räkna ut hur krop
pen som reflekterar vågen ser ut. Det
här är metoder som är väldigt värde
fulla för materialprovning.

Olof Lindqvist
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Tjejarrangemang
E-kvadrat är en liten förening
på Konglig Elektrosektionen.
Föreningen består enkom av
kvinnor, vilket gör att dess
presqutt alltid har mycket bra
(läs snygg) personal.
Mat serverades i vanlig ordning strax
efter klockan sex på kvällen. Den av
E-kvadrats medlemmar egenhändigt

tillagade lasagnen smakade naturligt
vis alldeles för gott. Bröd och sallad
ingick, samt kniv, gaffel, tallrik och
servetter.
Ett stort plus var den välsorterade ba
ren, med allehanda mer eller mindre
starka drycker i olika kulörer, smaker
och storlekar.

Örjan Sniis

Delar av den snygga personalen.

Vi är hellre snygga än intelligenta, för killar har lättare
att titta än att tänka.
E-kvadrats "ordsprdk" demonstreras här med en bild. Värt att
notera är Pertans berusatfdniga uppsyn, samt Anitas mycket
väl dolda intelligens.

- I det här hörnet satt vi och hade det tråkigt hela jäm
rans kvällen. Vi diskuterade regeringens nya åtstram
ningspaket och kronans växelkurs timme ut och timme
in. Kort sagt, ett allt igenom uruselt presqutt.
Men om det kommer enfotograf gäller det att se ut som om
man hade jävligt trevligt.

Sagan om den lille gymnasisten och löken
Det var en gdng en liten pojke frdn gymnasiet som gick pd
presqutt pd Tekniska Högskolan. Han blev smdningom sd
onykter att han somnade i en soffa och drömde att en gul lök
växte ut ur huvudet pd honom. Löken tog all sin näring ur hu
vudet sd att det blev alldeles tomt. Pd morgonen, när han vak
nade, upptäckte han att huvudet inte var tomt, for det smärtade
väldeliga i det. Trots smärtorna var han mycket_ glad.
Slut.

De fyra musketörerna har, i sin iver att få snabb och bra
service, tagit en av personalen som gisslan. Fången hålls
fast i ett s k enarms strupgrepp, vilket började praktise
ras under tidigt 1870-tal av den då legenderiske Pjotr
Poffidofffrån Ryssland. Detta grepp är egentligen en va
riant på den berömda "snabeltången" uppfunnen i Indien
av en utsvulten elefant. Elefanten använde greppet på en
oskyldig för att tvinga sin ägare att ge honom mer mat.
Monika älskar attfd kramar frdn söta pojkar.
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Ekipage nr 4: En yngre herre i rutig
skjorta ätandes i den karaktäristi
ska gamnacke-stilen. Notera gaf
felns långa införande i munhålan för
att hålla kvoten mellan mat-på
byxan och mat-i-magen på ett minu
mum. Måltiden genomfördes som
synes snyggt och gav höga poäng av
domarna, både för det tekniska och
det konstnärliga utförandet.

Maten, som fdr aftonen bestod av lasag
ne, var som vanligt mycket god.

Baren hade mycket vanligt och en
hel del ovanligt att bjuda, eller vad
sägs om "Tequila Sunrise", "Harvey
Wallbanger" eller "En Turkos Hem
lighet", bara för att nämna några av
de drinkar som fanns.

För endast 14 pix kunde man i baren in
handla stärkande och mumsigt kladdiga
godisshots gjorda pd turkisk peppar och
sddan där stark ofargad saft som man flJ.r
ont i pal!et av dagen efter.

- Sitter man här ochfunderar på livets gåta... plus eller gångat... det är
frågan.•. minus är också bra... man
vet ju inte egentligen ... man har inte
läst så många kurser än... eller delat
med... nää... det ärför svårt... ähh,
plus är nog bäst i alla fall... eller vad
heter det där andra... procent.... kan
vara bra att ha på kalas ... gångat får
det.bli... eller plus... och inte hamna
de man rakt på bilden heller...

nOllan sitter och drömmer plJ. kalaset.

'
- Öhh, bruden bakom disken! Vad kostar en blöt P.USS på
munnen? Jag har tjugo spänn! Räcker det? Inte? Ahh, vad
faan, kom igen nu hörru tjejen! En liten puss kan jag väl i
alla fall få, på kinden, hörru!

I ärlighetens namn var det nog en cola Hessu skulle köpa, men
det hade ju inte varit lika roligt att skriva om.

En liten kille blev under kvällen lite ledsen och kinkig.
Genast ryckte delar av personalen ut till undsättning.
När orsaken till det hela analyserats och motåtgärder
vidtagits tog det endast ett par minuter i en av värdin
nornas knä innan han var på gott humör igen.

Offer var mer än helnöjd med Annas intima behandling.
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"Corrida de toros" är spanska
och betyder tjurfäktning, ett
skådespel med anor från det
gamla Egypten, som sedan via
Grekland och Morerna förts
vidare till Spanien. Spanjorer
na tog sedan tagit med sig se
den till Nya Spanien - Latina
merika. I samband med en vi
stelse i Mexico City, passade
jag på att besöka Plaza Mexico,
tjurfäktningens huvudarena.

Det de flesta svenskar, inklusive jag,
förknippar med tjurfäktning är djur
plågeri och tjuren Ferdinand på jul
afton. Dessa två kan tyckas vara dia
metralt motsatta men de ryms båda
inom det skådespel som varje söndag
utspelas på många ställen i Mexico.
Världens största tjurfäktningsarena
heter Plaza Mexico, rymmer 50.000

mexare och ligger mitt i 20-miljoners
staden Mexico City. Det är en enorm
grå skapelse och ser precis så spansk
och pampig ut som jag hade hoppats.
När jag klev in kändes det som att
hamna mitt i Kalle Ankas julafton:
trumpeter, människomassors jubel,
vackra sef!oritas och spänniga machis
mos Gfr Grabbarna på Fagerhult).
Spänningen var mycket uppslupen
och påminde om de familjeutflykter
som baseballmatcher i USA är. Att
alla hejade på samma lag - tjurfäktar
na - adderade möjligtvis till detta.
En Plaza de Toros består främst av en
cirkelrund arena som är omgiven av
ett 1.5 meter hög träplank. Två meter
utanför detta plank, finns ytterligare
ett plank, bakom vilka åskådama sit
ter runtom på branta läktare. Läktar
na delas in på två sätt: Dels i sektioner
beroende på hur nära arenan man sit
ter, och dels i Sol o Sombra, sol eller
skugga. Med de dyrare biljetterna får
man sitta i skuggan, och nära den del
där matadoren oftast agerar.
När jag väl hittat min plats (dåligt
skyltat, och mååånga platser att välja

Det är ganska billigt att gd pd tjurfåkt
ning. N$4.00 = 12 SEK
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på) började skådespelet. Några se
kunders trumvirvlar (människosor
let tystnade) följdes av en trumpet
fanfar, och in på arenan marschera
de Los Toreros, de män i vars händer
sex tjurars öden ligger.

.4tJS 7tJ1!:E'ietJS
Alla män som på ett eller annat sätt
kämpar mot tjuren benämns toreros.
Det enda kvinnor används till under
tjurfäktningar är att dedikera döds
stöten till. Alla tjurfäktare utom ma
tadoren, benämns även peons, bön
der.
Om man vill imponera lite och kalla
tjurfäktarna toreadores möts man av
små leenden och kommentarer, typ
"Conozco Cannen tambien" (Jag har
också sett Carmen).

Banderillären hamnar snett ochfor diirfdr bara i en banderilla
19 år gamla! Ceremonin genomförs en gång per matador.
Efter att ha visat upp sig lite, rider picadorerna ut och de
övriga går och ställer sig i det utrymme som mellan de
två murarna. Detta följs av en trumpetfanfar, en port slås
upp, in rusar första tjuren. Och ni vet ju vem...

U 7tJ'iet)

Matadorenförsöker med en sista passage innan tjuren stupar

Till skillnad från vår vän Ferdinand kommer tjuren inru
sande med en väldig fart och ilska. Tjurarna är vanligen
tre till fyra år gamla och väger drygt fyrahundra kilo. De
är noggrant framavlade och har aldrig tidigare mött en
människa till fots.
Även om tjurar kanske inte är de mest intelligenta dju
ren, tar det inte speciellt lång tid för dem att lista ut att
det inte är vidare smart att ta sats och rusa in i ett rött
skynke, bättre är att stanna upp och slänga med huvudet.

Först kommer två picadorer,
korpulenta män på ännu
tjockare hästar. Hästarna är
rejält bekuddade, med tjocka f
täcken, och picadoren håller
en lång lans, pica i sin högra
hand. Efter dem kommer till
fots tre capeadorer som ibland
kombinerar jobbet med att
vara banderillärer. Och till sist
- den stoltaste av dem alla
matadoren. Om man inte sett
en matador, förstår man inte
ordet spänning.
Dessa män/pojkar åtnjuter en
enorm dyrkan, män beundrar
deras mod och flickor suckar,
stönar och tjuter precis lika
mycket som deras uppfostran
tillåter. De tre män som skulle
få visa sitt mod denna dag,
var inte ärrade kämpar, utan
så kallade novilleros, matado
rer i början av sin karriär och Picadoren sargar tjurens nacke lite extra sd att den unge matadoren skall fd det lite lättare.
unga, bara 25, 22 respektive
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No bull...
Capeadorema leder den nu uppretade tjuren mot picadoren
och hans isolerade häst och picadoren böjer ner sin pica, så
när tjuren kommer rusande tränger pican in en dryg decime
ter i tjurens nacke, ett parerskydd gör att den inte går längre.
Tjuren fortsätter att buffa på hästen, och picadoren stöter
gång på gång pican i tjurens rygg. Denna picadors matador
är relativt oerfaren, därför försöker han sarga tjurens nacke
extra mycket, så att den inte skall kunna höja huvudet för
kraftigt. Den här proceduren är den mest obehagliga att se
på, och efter en stund börjar publiken att bua. Så småning
om leder capeadorerna bort tjuren och picadorema lämnar
arenan.
Tjuren är nu rätt passiv och begrundar en smärta han aldrig
känt förut, men snart övertar ilskan och han anfaller igen.

Eh, toro. Stdånga mig!
Tjurarna får därför växa upp i frihet, och bara
umgås med andra tjurar, och människor till
häst. Under tre-fyra år är tjurens enda uppgift
att beta och växa sig stor och stark. Enligt upp
gift finns det inga korkekar i Mexico. Hur vet
man då att tjuren kommer vara modig, och ha
vad som behövs? Jo, man testar tjurens mam
ma! Om kossan är djärv och arg då den möter
en matador, så räknar man med att tjuren är det
också. Styrka och storlek ärver tjuren från pap
pan.
Det första tjuren möter då den rusar in är folk
ets jubel, följt av en capa, ett rött skynke som
viftas av en av capeadorerna som själv står bak
om muren eller väldigt nära en lucka. Strax in
nan tjuren når fram gömmer capeadoren sin
capa och sätter sig själv i säkerhet. Därefter vif
tar en annan peon med sin capa från andra si
dan arenan och tjuren rusar dit istället. Även
den tredje capeadoren leker kurragömma och
alla tre hetsar upp och tröttar tj uren i några mi
nuter.
Därefter ljuder trumpeterna igen och picadorer
na skrittar in.

Matadoren Humberto Flores häm
tar ut en ny muleta medan tjuren
Jimenito som slitit sönder denför 
sta hämtar andan. Notera banderil
lorna som sitter i Jimenitos rygg.

Eftersom ingen av de tre matado
rerna lyckats sticka sina spadas
rätt och tjuren är for utmattadfor
flerförsökJdr en av capeadorerna
ge nådastöten. Sekunden efter bild
en togs säckade tjuren ihop med en
tung suck.
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passage sker om tjuren i hög fart kom
mer rusande och matadoren förut
seende placerar sig så att han kan stå
som fastgjuten, då tjuren passerar, och
endast röra muletan. Matadoren kan
i också försöka få tjuren att springa för
bi bakifrån. Bland de farligare och
mer imponerande matadoren kan för
eta sig, är att knästående låta tjuren
svischa förbi. En "bra" tjur tar alltid
sats och håller ner huvudet, en "dålig"
går fram till matadoren och kastar
med huvudet. Få tjurar luktar på
blommorna.

Den döda tjuren dras ut medans arenan görs i ordningfor nästa tjur. Förr i tiden bru
kade de döda tjurarnas kött skänkas till byns fattiga.

Efter att ha retat upp tjuren ytterligare
är det dags att placera Las Banderillas i
tjurens nacke. En banderilla är ett
halvmeter långt spjut, med grova hul
lingar, som är täckt med blommor. De
placeras två åt gången av banderillä
ren, eller i vissa fall av matadoren
själv. Detta är inte helt enkelt, och fle
ra gånger var capeadorema tvungna
att avleda tjurens intresse från en
flyende banderillär. Banderilloma ä.r
ytterligare ett sätt att minska tjurens

nackrörelser innan skådespelets hu
vudaktör träder i aktion.
Matadoren kliver in minst lika stolt
som Ferdinands dito, och han börjar
med att fråga den vackraste kvinna
han ser, om han får tillåtelse att tilläg
na tjurens död till henne. Den blonda
kvinnan svarar "Ja!", matadoren vän
der ryggen till, och kastar sin svarta
mössa till henne. Kampen kan börja!
Med sin röda muleta lurar han tjuren
att anfalla på olika sätt. En perfekt

När matadoren visat upp alla de trix
som är möjliga med tjuren, eller när
tjuren börjar vackla av blodbrist, tar
han fram La Spada, svärdet. Spadan
skall stickas in i tjurens nacke frami
från och helst - på första försöket tränga in i tjurens hjärta eller aorta.
Det är inte så lätt som det låter, utan
svärdet stöter ofta emot ryggraden
och fastnar eller sprätter bort. Om ma
tadoren misslyckas mer än ett par
gånger får näste matador försöka.
Ibland får man inte död på tjuren på
detta sätt, utan capeadorema ställer
sig runt tjuren och lurar honom att
springa fram och tillbaka ett par mi
nuter tills han stupar. Efter det gör
man slut på lidandet med en dolkstöt
i nacken. När tjuren dragit sitt sista
andetag kommer några män och ett
par åsnor in och drar ut tjuren, medan
publiken står upp för att hedra tjuren.

Christian Jansson
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Ericsson ...

Stig in i
framtiden
Cyberspace, åka fortare än lju
set, ett fungerande DECwrite ...
Nåja, det kanske inte är så rea
listiskt. För att skåda in i en
mera trovärdig framtid, besök
te Emissionen Bemt Ericson,
v1s10när
inom
Ericsson
koncernen. Han berättade om
forskning och vad de spår om
framtiden.
Forskningen inom Ericsson sker i
mindre grupper, som varierar från så
lite som sex personer, upp till trettio.
Man håller medvetet antalet nere i
forskargrupperna. Stora grupper an
ses otympliga, och medlemmarna i
grupperna klarar då inte av att hålla
reda på de andra, vad de gör och vad
de klarar av. Ericssons forskar-

grupper har ingen struktur eller hie
rarki, förutom att en person är ansva
rig för gruppen. Man vill att dessa
forskningsgrupper ska ligga tätt inpå
de avdelningar som senare kommer
ha nytta av den nya teknologin, så att
det man forskar på har verklighet
sanknytning, och inte är onödigt.
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Personkommunikation
I framtiden kommer man inte att
ringa till ett visst telefonnummer,
utan man ringer till en viss person i
stället. Telefonnätet håller reda på
var den personen är just då, och sam
talet kopplas rätt.
Tänk dig att du kommer in på hotell
rummet i Rom. Det första du gör är
att stoppa in ditt personliga telefon
kort i telefonen som står där. Telefon
nätet uppdaterar sin databas så att det

Framtidens telefoner kommer att ha
tryckkänsliga displayer. Endast de knap
par som behövs visas.

kopplar rätt. Du kan välja att stoppa
in telefonkortet som går till ditt jobb,
eller det som går till dig som privat
person. Eller båda.
Problem:
Osquar skall ringa Ture för att frdga om
han vill hänga med till PreSqutt pd fre
dag. Ture rdkar vara hos Osquarsflickvän
Osqulda som bor i Australien. Eftersom
Osqulda är Tures och Osquars enda b e 
kanta i Australien, lägger Osquar ihop
tvd och tvd. Telia lägger ihop desto mer pd
Osquars telefonräkning.
Vem skall betala?
Olika lösningar på detta kan vara:

När man ringer ett samtal kopplas manfdrst upp till ens loka !a växel. Därifr�� gdr
signalerna via det telefonbolag man prenu':'er erar pd. �e1a� idag .�a� man val;a mel
lan till exempel Telia och Tele2 beroende vilket som blir billigast f?r �ust de � yper a�
samtal man själv ringer. Det kommer att uppstd fd�etag som specialicerar sig pd o ��ka
extratjänster (S i figuren), till exempel filkonvertermi, Dessa bolag 7:t1n sedan a�oka
om att fd koppla upp sig mot ett �elifonbolag. Iframtiden kanske var;.� person r.egzstre
rar vilka typer avformat (text, video, sprdk) han/hon kan ta emot. Nar man skickar
ndgot till denna person konverteras det sända automatiskt.
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När det ringer hos mottagaren, ser
han vem det är som ringer innan han
lyfter luren, och han behöver därige
nom inte svara om han inte vill.
Den som ringer upp kan få informa
tion på sin telefon om taxan för sam
talet.
Alternativt kan det kosta lika lite var
du än ringer i världen

iiiiifi�
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Smd barn kommer att ha
"nallar" med bara tvd
uppringningsknappar.
Enfor mamma och en
for pappa. När barnet är
ute och leker kanforäl
drarna enkelt kalla pd
det. Kanske kommer
man att bygga in en sa
tellitmottagare som kan
hdlla reda pd var barnet
är. Försvinner barnet
ringer foräldrarna upp
barnet och sldr en kod sd
returneras koordinaterna for "nallens" position. Försvunna barn
hittas mycket lättare.

Datatransport
Fredag morgon, strax innan Ture skall
springa till bussen - sd att han dtminstone
hinner med andra TET- timmen - inser
han att han inte har planerat ndgonting
infor kvällen. Hmm. fag kanske ska se en
film i kväll. Ture laddar videon med ett
tomt band och kontaktar den lokala video
butiken via sin terminal. Han väljer sena
ste Bond1ilmen, och stdr dd inför valet
om han skall fora över filmen direkt eller
om den skall öveiforas under dagen, vilket
är det billigaste alternativet.
Dagens telefonlinjer kommer i framti
den att utvidgas till stora kommuni
kationsnät där såväl tal, bild och an
dra former av data kommer att trans
porteras. Eftersom olika former av
data kräver olika stor överföringska
pacitet, skall den kunna ändras under
kommunikationens gång. Kostnaden

på överföringen för kunden blir pro
portionell mot överföringshastighe
ten. Det blir alltså dyrare att föra över
en videofilm, än att bara prata.
Förklaringen till att det blir billigare
att skicka videofilmen under dagen, i
stället för direkt, är att då kan kom
munikationsbolaget göra överföring
en då nätet är minst belastat. Finns
det få luckor kanske kommunika
tionsbolaget väljer att skicka hela
långfilmen med högsta hastighet
(exempelvis några minuter!). I ett an
nat fall kanske med halva hastigheten.
De mycket höga överföringshastighe
terna åstadkommer man dels med
hjälp av större bandbredd och dels
med hjälp av komprimering. Band
bredden bestäms av kablarnas fysiska
utformning. Mycket av forskning
inom fiberoptik strävar efter att öka

bandbredden. Av naturliga skäl kan
det däremot vara lättare att skriva om
en komprimeringsalgoritm än att grä
va upp alla sveriges kablar.
En ny värld inom komprimering skul
le kunna öppnas om man försöker ef
terlikna den mänskliga hjärnans eget
sätt att tyda och lagra bilder. I synner
ven är överföringshastigheten relativt
låg med tanke på vad vi "ser". Framti
dens datorer kan kanske fylla i själv
klara bitar i bilden, precis som vi fort
kan tolka synintryck genom associa
tion. Ofta ser vi bara det vi vill se.
Med den enorma överföringskapacitet
som framtiden har att erbjuda, upp
står en mångfald av olika använd
ningsområden. Allt från Tures video
butik och vanliga bibliotek till interak
tiva gör-det-själv kurser om hur man
lagar bilen. (Du står där bredvid bilen
med kamaxeln i handen och utropar:
"Var f_n sitter den här?").
Många nödvändiga sysslor som är
ganska tråkiga kommer att kunna för
enklas och effektiviseras. I stället för
att åka till din lokala Vivo-butik, brå
ka om parkering, trängas bland andra
kunder om varor som ändå är slut,
och stå i en lång, trång och jobbig kö,
kan du besöka butiken via din termi
nal. Inte bara välja LIMPA, under ru
briken BASVAROR, utan du skall
kunna "gå runt" längs gångarna och
peka på exakt de varor du vill ha.
("Den där köttbiten ser saftig ut!").
Tandläkaren måste man nog gå till
ändå... om man inte tar den där gör
det-själv kursen förstås! (reds. anm.)

Tjänster
Redan idag kan du välja via vilket te
lebolag du vill ringa utlandssamtal. I
det framtida kommunikationssnätet
kommer många nya tjänster att kunna
erbjudas kunden:

Bernt Ericson är chef for Ericsson-koncernens samlade forskning.

Elektronisk sekreterare. Den alltid
lika pigga och trevliga sekreteraren
tar emot dina affärssamtal och håller
reda på din dagsplanering. Den tar
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Ericsson ...
Elektronisk sekreterare. Den alltid
lika pigga och trevliga sekreteraren
tar emot dina affärssamtal och håller
reda på din dagsplanering. Den tar
även diktamen - som genast kan bli
ett snyggt och propert affärsbrev - el
ler ringa hem till dina barn och med
dela att du kommer hem lite senare
än väntat.
Elektronisk brevlåda. Telefonsvara
ren ringer upp dig, när du har tid.
Simultantolkning. Nästa gång du får
ett samtal från Danmark slipper du
prata engelska! Denna service är väl
digt komplicerad så det kommer att
dråja ett antal år innan den kommer i
drift.
Filkonvertering. När du skickar din
data-fil, behöver du inte tänka på vad
mottagaren kan använda. Tures video
butik kan även visa NTSC filmer på
din PAL TV.
Och många fler...

entire nation." Runt ett mål kraftsam
lade sig väldigt många företag och in
dustrier med varierade områdesin
riktningar. Spin-off effekterna blev
enorma!
Bemt tycker att Sverige skall samla
sig kring ett fåtal väldigt stora och
väldefinierade mål. En utmärkt
grundplåt skulle vara de 6.5 miljarder
av löntagarfondspengarna som är av
satta för forskning och utveckling.
Några av de projekt som skulle kunna
;,
• \ genomföras är:
t'M��I""'

Liksom banverket erbjuder olika bo
lag att använda sin räls, kommer bola- -��
gen som konstruerar och underhåller
kommunikationsnäten möjliggöra för
fristående bolag att erbjuda sina extra
tjänster. När man idag planerar inför
morgondagens kommunikationsnät är
detta faktorer som måste tas hänsyn
till.
på att de också är användare. Så små
ningom kommer tillverkarna inse att
Användarvänlighet
man kan konkurrera med användar
Alla som har en videobandspelare vet vänlighet.
vad användarvänlighet inte är!
I framtiden kommer man att kunna se
Bemt Ericson poängterade att använ på telefonen hur den skall användas,
darvänlighet är en väldigt viktig fak även om man aldrig har sett en tele
tor,- och att ingenjörerna borde tänka fon förut. (Tack för DET Televerket!).

Månlandare

Elektronisk asfalt I framtidens bil
skall det finnas terminaler, som inter
aktivt jobbar mot vägsystemet. Bilen
kan ta emot information om fartbe
gränsningar, och andra "vägskyltar".
Tips om fria körvägar kan även för
medlas. Fakturering av vägtullar, par
keringsavgifter och böter, kan auto
matiskt registreras och debiteras di
rekt hem till föraren.
SiREN. Swedish Research and Educa
tion Network. Ett landsomspännande
kommunikationsnät som till en början
skall vara tillgängligt för industrier
och högskolor. Det här systemet kan
ge oss värdefulla kunskaper inför ut
vecklingen av de kommunikationssy
stem vi har beskrivit ovan.
Transport utan miljöpåverkan. "Befo
re this decade is out, ,move a man
from Stockholm to Göteborg, and re
tuming him safely back, without dis
turbing the environment . ...it will not
be one man going to Göteborg... it will
be an entire nation."
�

Li -

John F. Kennedy sa 1961: "I believe
that this nation should commit itself:
...before this decade is out, landing a
man on the moon, and returning him
safely to the Earth .. .it will not be one
man going to the rnoon... it will be an

\

All information man skickar delas upp i lika stora paket. Mängden av information som skall överfåras pdverkar hur ofta paketen skickas.
Observera att figuren visar detta bildligt, i verkligheten skickas allt digitalt. Iframtiden kommer man via röstigenkänning och röstsyn
tes kunna kommunicera frdn person till dator och vice versa.
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ELAB ?!

Vad som är bra för samhället
Om alla dessa framtidsvisioner går i
uppfyllelse, kommer människan att
kunna leva ett mycket mera effektivt
liv. Onödiga sysslor kommer antingen
rationaliseras bort eller förenkl�s av
sevärt.
För företag kommer det betyda att de
fortare kan komma ut med nya och
förbättrade produkter snabbare än
konkurrenterna. Att vara först med en
produkt kan betyda allt för ett företag.
Om Sverige kan erbjuda smidig kom
munikation på alla plan - god mark
service - kommer vi bli attraktivt som
baseringsort för utländska företag.
Därigenom kan vi visa upp ett trumf
kort gentemot de länder som konkur
rerar med låga löner. Fler arbetstillfäl
len skapas /behålls inom landet.
För individen kommer effektivise
ringen innebära mer tid över till det
man verkligen vill syssla med. Vi får
mer tid att umgås, plocka svamp, spe
la bingolotto...

Christian Tansson
Olof Lindqvist

Who
dunnit
?•

This is a story about four People
named Everybody, Somebody,
Anybody and Nobody. There was
an important job to do and Every
body was asked to do it. Everybo
dy was sure Somebody would do
it. Anybody would have done it,
but Nobody did it. Somebody got
angry, because it was Everybodys
job. Everybody thought Anybody
would do it, but Nobody realized
that Everybody wouldn't do it. It
ended up that Everybody blamed
Somebody when Nobody did what
Anybody could have done.

Nu när se många nya ETIAN
har sett dagens ljus (Välkom
men), är det dags att informera
om en av Elektros mer "under
jordiska" resurser ... nämligen
ELAB.
IDAG ÄR ELAB i princip samlings
namnet för tre olika saker på Elektro:
allmänt elektroniklabb, komponentla
ger och elpularförening.

Elektroniklabb
Som teknolog har Du tillgång till lab
bet där du kan pula med dina egna
elektroniska prylar under lediga stun
der. I labbet finns verktyg, lödstatio
ner, oscilloskop, spektrumanalysato
rer, logikanalysatorer, databöcker,
komponenter ocl�. mycket, mycket an
nat användbart. Aven en del rena be
kvämligheter och praktikaliteter för
tjänar att nämnas: kylskåp med godis,
kleggbollar och dricka (billigare än i
Xll:en), Kaffeautomat (KTH:s billiga
ste kaffe), PC-dator (486:a), terminal
mot KTH-net, X -terminal mot elixir. I
labbet härjar man i stort sett fritt, bara
man inte känner sig se till den milda
grad hemma att man tror att mamma
(eller pappa) städar efteråt!
Hur kommer man de till detta elektro
niska himmelrike? Jo, rent fysiskt sett
ligger ELAB i källaren på Lindstedts
vägen 5, d.v.s. man ger in till höger
under stora valvet (vid borggården)
sett från biblioteket och sen en trappa
ned till höger. Dessvärre räcker det
inte med att känna till de rätta koordi
naterna, men behöver också en nyckel
(om det inte redan är någon annan i
labbet som har låst upp). Nyckeln får
man låna hos studievägledningen i
två dagar mot en deposition på 50.-.

Hur billigt som helst
När man bygger elektroniska prylar
är kostnaden för komponenterna ofta
en stor stötesten. Men elektronikbyg
gare på Elektro kan genom ELAB
köpa komponenter till löjligt låga pri
ser (Billigast i Sverige !?) riktpriset är
50% av ELFAs 100-pris utan moms!
Detta möjliggörs genom gåvor från
företag och lödnissamas idoga arbete
med ett tigga ihop dessa grejer och
hålla lagret välfyllt. (Här kan du även

hitta en hel del tillbehör till datorn
hemma eller kanske till stereon och
videon) Inkomsterna från kompo
nentförsäljningen går oavkortat till
underhåll av labbet i form av verktyg
instrument m.m. Om du vill köpa nå
got se tag kontakt med en lödnisse,
skicka ett mail, eller ring ELABs tele
fonsvarare.

Välkommen ettan

För oss mer allvarligt elektronikintres
serade är ELAB aktuellt i skepnad av
elpularförening. Här ser vi som vår
uppgift att hålla labbet i gott skick,
oss själva på gott humör, och kylskå
pet välfyllt. Vi träffas, om man så
önskar, i labbet varje dag men spe
ciellt på torsdagskvällar. Vill man
vara med på dessa premisser får man
en alldeles egen nyckel till labbet samt
den stora äran att titulera sig Lödnis
se. Här är ettan mycket välkommen
att vara med!

Epsilon
Här vill jag också passa på att göra
för
EPSILON
reklam
lite
BYGGSATSEN! Det är ett mönster
blinkande epsilon med lysdioder,
lämplig som imponator på overallen.
Ett ypperligt tillfälle för Dig som varit
sugen att bygga något men aldrig rik
tigt kommit till skott.

Möte

Samtidigt vill jag också informera om
ELABs ordinarie höstmöte som kom
mer att hållas torsdagen den 28 okto
ber kl. 17.17. Lokal meddelas på
ELABs anslagstavla i Xll:en och i lab
bet. Här bör givetvis också ettan vara
med.
Med dessa ord hoppas jag att flertalet
? har blivit !, och ser fram emot många
nya ansikten i labbet under hösten.
Om frågor kvarstår skicka omedel
bums ett mail till: elab@elixir.e.kth.se,
eller ring 20 19 24, eller ännu hellre;
gör ett besök i källaren på Lindstedts
vägen 5.

IJjörn Bengtsson
Overste Lödnisse
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Sport-PRE

Blod, svett och dårar
En mörk fredagskväll i början
av oktober var det dags att visa
framfötterna på det sportsliga
området eftersom PR anordna
de Sport-PRE. På programmet
stod bland annat innebandy i
Xll:en, så det var en klar risk
att kvällen skulle börja svet
tigt.
Det hela började med att det eminenta
ProgramRådet gjorde (en vådlig) en
tre på en föreläsning för att presentera
presquttet. Det såg milt uttryckt livs
farligt ut att åka störtlopp på rull
skridskor nedför trapporna i Ql. Tur
att han använde hjälm...
Fylld av förväntan och med kameran i
högsta hugg begav jag mig alltså till
Xll:en på fredagkvällen för att ha trev
ligt samt förhoppningsvis ta några
bra(?) bilder. Eftersom fint folk alltid
kommer sent så kom jag lagom till
maten. Dessbättre hade inte inneban
dyturneringen börjat än.

Mera mat
Maten, som bestod av makaroner och

Emissionen sponsrar självklart innebandyturneringen. Kvickers kvickar pdfor att
kvittera kvickt.
skinksås, var riktigt god även om ut
seendet kunde få en att associera i an
dra banor. Dessutom fick man backa,
vilket var i stort sett onödigt då mäng
den mat på tallriken med god margi
nal översteg
sup{Möjligt matlass pd papptallrik).
Senare var det följaktligen en hel del
makaroner på golvet.
Åtta stycken tvåmannalag ställde upp
i innebandyturneringen, och självklart
var Emissionens lag ett av dem. Mat
cherna spelades inte på tid utan först
till tre mål vann, och på den "tiden"
hann man bli ordentligt varm.

presqutt utan squtt. För oss som stan
nade kvar i Xll:en visades "The Holy
Graal" med Monte Python.

F'!_stande reporter:
Orjan Ljungqvist
;{-·---�-
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De Otroliga
Illvilliga rykten vill göra gällande att
Emissionens lag skulle ha förlorat re
dan i semifinal. Samma rykte säger att
det vinnande laget hette De Otroliga
och bestod av Erik Danielsson E92 och
Anders "Musse" Jonsson E93, men
detta är naturligtvis helt fel...

Doping. Alla har väl hört att doping är
farligt, men Magnus bestämde sig i alla
fall för att prova . B eroende direkt, och
hur det gick i öfvrigt ser ju alla.
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Segrarna fick fina priser: chips, sport
dryck och valfri "shot" i baren. Folk
började droppa av redan under inne
bandyturneringen, men den som
tänkte fortsätta kvällen på squtt fick
ändra planerna då det idag var

Domarens domslut var tydligen inte all
tid sd populära ..., men det vinnande la
get var nog inte helt missnöjda.
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Seppo Mälkki har lösningen, det är enbart din fantasi som sätter begränsningarna. Allt detta kan du få:
• Bottenfärg och åtta trådfärger ingår. Vill du ha fler färger går detta att få mot ett mindre tillägg.
• Över 50 bottenfärger i obegränsad storlek, endast din plånbok sätter gränserna.
• Massor av färger. Välj mellan över 270 färgnyanser, även melerade, neonfärger samt guld och silver.
• Snygga former. Märket får den form du vill ha, genombrutna hål är inga problem.
• Färgäkta! Alla tyger och garner är tvättäkta och färgar inte din vackra vita overall.
Vad kommer ditt märke att kosta? Mät där märket är som bredast, lägg till märkets maxhöjd (allt mätt i
mm). Dela summan med två, kontrollera i tabellen och du har pris per märke inklusive moms. Första kolumnen
ger priset för extra hög precision och kvalitet, inom parantes anges pris etc för standardkvalitet. I priset ingår
bottenplatta, 70% brodyr, 8 brodyrfärger (6 st för standard) och kantsöm. För serier om 50-99 märken debiteras
+50%. Guld/silvertråd + 15%.
(mm)
53 (51)
65 (62)
78 (75)
91 (88)
103 (101)
129(127)

100 st
1 1,65 (9,50)
1 3,75 ( 12,00)
16,75 ( 14,75)
22,50 (16,65)
26,00 (19,30)
33,00(23,45)

150 st
10,50 (8,70)
12,50(10,75)
15,00(1 3,15)
20,00(14,90)
23,50( 17,25)
30,80(21,25)

200 st
9,15 (7,65)
1 1,25 (9,15)
14,00( 1 1 , 10)
1 8,00(12,10)
20,60(14,00)
29,50(18,00)

OBS! Priset är inklusive moms.

M Ä R K E S S P E C I A L I STEN!
Box 32023, 126 1 1 Stockholm. Sweden
Tel 08 - 18 15 25. Fax 08 - 1 8 0 1 4 1

Original lämnas i form av en streckteckning i
svartvitt där märkets konturer och mönster tydligt
framgår. Dessutom lämnas en kopia av teckningen
där färgsättningen är markerad. Originalet skall
kunna kopieras och fortfarande vara läsbart.
Leveranstiden är normalt 4-5 (5-8) veckor men
expressleverans kostar + 10% och tar 2-3 veckor.
Sveriges billigaste broderade märken! Vi ga
ranterar att ni aldrig behöver betala mer för brode
rade märken hos oss än hos någon annan.
Vägbeskrivning. (Ring först!) (!) -Liljeholmen.
Gå ut mot Hissbana Nybohov. Följ gången till
"snedhissen". Åk med. Ta till vänster och sen till
vänster ut till Nybohovsgränd. Ta till höger och följ
gränden till nr 56 (på höger sida vid parkeringen).
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Arets kalas?

NOllegasque
Det ryktas att nollan även i år
blev konverterade till ettor ny
ligen...

medan fler och fler faddrar vällde
upp på scenen och visualiserade de
olika evenemang som ägt rum, i takt
med diktens framåtskridande.

PLATSEN VAR KÅRHUSET. Klien
telet bestod av omkring 400 personer.

Nytt tillskott

En av de första överraskningarna för
de nyblivna ettan, var ett OKS utan
vare sig skägg eller solglasögon. Men
dot som skakade ettan helt i grund
vallarna, var upptäckten att de före

Sect-reteraren GP dubbade MatMet
föreläsaren Franz �ech till Sect-ion.
Mellan inslagen kunde det konstate
ras att mat och dryck var av ypperst
eminent kvalitet (som vanligt). Flerta-

Balett. En av de sista nOlleuppdragen
stod balettnOllanfer men vi väntar
ännu pd Doq-gruppen.

Skamdarrock. Drag pd scenen när ska?ndarna drar pd...
detta skäggiga var riktigt trevliga.
Detta kanske inte hade gått fram riktigt tydligt under nOllningen...

let sånger togs upp av frequensnormalen, innan taffeln bröts vid midnatt.

Fof

Festen var dock inte slut för det.
Först var det dags att avlyssna
Musik-nOllan. De hade en spelglädje
som smittade av sig på publiken,
med följd att de fick spela i drygt en
timme. Repertoaren bestod av rockk
lassiker blandat med några sånger
från sångboken.

Ett nytt inslag för i år var en ytterst
välgjord och rolig film av, med och
om OKS, som bland annat visade hur
det går till att bli förfadder ...

Skickad till DHS av OKS?
Ytterligare ett populärt inslag var
Balett-nOllans redovisning av sitt
nOlleuppdrag. Synnerligen impone
rande! Kanske dags att bäfva för
konkurrensen, Oanshögskolan?

Mängd
Förfaddrarna läste upp en egenkom
ponerad dikt om den tid som varit,
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Mera party
Nu var det dags att byta sina ooöm
ma kläder mot oömma dito (d.v.s.
overall) för att gå på efterköret som
fortsatte fram tills långt in på mor
gonkvisten...

Stefan

Sect-Ionet Franz emottar Orden av
Elekkrtosectionens favoritordf6rande
Anna.

issiiiii �
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Den vitsomfrejdade Ion-secten
1940 instiftades denna sed av
den aktive teknologen Conny
Palm.
SAMMANSLUTNINGEN består av
personer som stannat kvar på Kungli
ga Tekniska Högskolan efter av lagd
examen på Konglig Elektrosektionen.
Medlemskap kan endast vinnas av de
medlemmar av sektionen vilka i minst
100 månvarv förtjänstfullt bidragit till
sektionslivets berikande.
Sectens syfte är att knyta samman
banden mellan olika generationer av
E-teknologer. Sect-Ionema borgar
med sin blotta närvaro för att goda
traditioner vidmakthålles.
Sectens ledare betitlas Sect-reterare
och är "primus inter pares", den förste
bland jämlikar. Denne verkar under
en period av 100 månvarv (synodisk

tideräkning) och behandlar Ion
Sectens inre sect-retoriska frågor.

• •:ii il�lilil�lfilllit!
:
i

Vid vårbalen u.n.å. 100 110 (1993 b.t)
fick Sect-ionet GP, Gunnar Petersson,
emottaga svärdet och med detta över • Girirlvt ii�tjaj•• • • • • • •
:
• • • • • ••
ta de rättigheter och skyldigheter som : :•
tillkommer Sect-reteraren.
Ett viktigt uppdrag
som Sect
reteraren handhar är dubbning av nya
Sect-Ion. Sect-ionering äger endast
rum vid de årligen återkommande
nOllegasquema och anbefalles av sek
tionens s�else i samråd med Sect
reteraren.

•· · ��1··�;1•

:::!:rl::�ren
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Vid årets nOllegasque fick Sect-ion
nummer 16 mottaga diplom och År
den. Under_,namnet Sect-ionet Franz
skall Franz Cech för all framtid ihåg
kommas av Konglig Elektrosektionen.

KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN
Registrator

KUNGÖRELSE
1993-10-01

E-Sektionens fonder
Härmed ledigförklaras stipendier
sektionens fonder enligt följande:

ur

E

Alm-fonden
Fonden har till uppgift att främja undervisning
en vid KTH, linje E. Fonden är i första hand av
sedd att sökas av lärare för studieresor. Även
andra sökande kan komma ifråga.
Generaldirektör Waldemar Borgquists
stipendiefond
Stipendium utdelas till sökande som är utexa
minerad från KTH och som avser att bedriva
fortsatta studier med sikte på lie- eller doktorse
xamen, specialstudier utomlands eller fortsätta
ett betydelsefullt examensarbete utöver tre (3)
månader.
Telefondirektör H.t. Cedergrens fond
Stipendium utdelas till svenska elektrotekniker
för studieresor eller praktisk verksamhet utom
lands. Sökande bör ha 2 - 5 års praktisk erfaren
het efter civilingenjörsexamen.
E C Ericsons fond
Resestipendier till forskarstuderande eller yn
gre ingenjörer inom starkströmsteknik vid
KTH.
Pleijel-fonden
Fonden skall främja forskning vid KTH, sektion
E. Sökande skall vara svensk medborgare.
Sten och Lisa Velanders forskningsfond
Fonden skall stö<;lja forskning inom kraftpro-

duktion, kraftdistribution och kraftkonsumtion
och är avsedd för lärare vid KTH och forskar
studerande i elektrisk anläggningsteknik. Även
annan sökande kan komma ifråga.
Glödlampfabrikemas stipendiefond
Stipendier utdelas till elektrotekniker med exa
men vid KTH för undersökningar eller experi
ment beträffande glödlampsfabrikation eller
belysningsteknik.
Torsten Lindströms elkraftstipendium
Stipendium utdelas till vid KTH verksam per
son, företrädesvis forskarstuderande, som gjort
förtjänstfulla insatser för elkraftteknikens ut
veckling. Stipendiet får delas på flera. Stipen
diets syfte är att ge stipendiaten möjlighet att
berika sitt kunnande och utveckla sina färdig
heter inom området.

Ansökan kan göras gemensamt till ovanstående fon
der. Ange diarienummer 930-0174-93, doss 35
John och Karin Engbloms stipendiefond
Fonden skall möjliggöra studieresor inom
telekommunikations-området till USA för civil
ingenjörer, som är utbildade vid KTH. Fonden
är i första hand avsedd för den som bedriver el
ler avser att bedriva forskarstudier. Utlandsvi
stelsen bör omfatta minst sex (6) månader. Sti
pendiets storlek beror på behov av kostnad
stäckning och vistelsens längd. Stipendiet
kommer även att kungöras under våren 1994.
Utdelning kan även ske mellan de fasta utdel
ningstillfällena.

Civ ing Anders Malmes fond
Fonden skall lämna bidrag till studerande inom
sektion E (företrädesvis starkström) som vill
göra praktiktjänstgöring utomlands - främst i
England, Tyskland och Frankrike. Även exa
mensarbete kan komma ifråga. Stipendiet kom
mer även att ledigkungöras under våren 1994.

Ange diarienummer 930-0176-93
Ansökan skall innehålla:
- uppgift om sökt belopp
redogörelse för hur medlen avses användas
ett
gott
bedömningsunderlag:
(be
tyg/betygsutdrag, intyg från handledare om
examensarbete och/eller doktorandstudier,
övriga handlingar som åberopas)
uppgift om examina vid KTH
uppgift om medborgarskap
I ansökan skall anges vilka övriga finansiering
skällor som kan vara aktuella för samma ända
mål.
Ledamöter i FK-EIT behöver ej bifoga betyg.
Ansökningar från samma institution eller for
skargrupp bör helst sammanföras och innehålla
en övergripande prioritering.
Närmare upplysningar kan erhållas från Kansli
EIT, tel 790 84 94 (som också kan ge utförligare
uppgifter om de olika fondernas bestämmelser)
eller högskolans registrator tel 790 70 15.
Ansökan, med angivande av diarienummer en
ligt ovan inges senast 1993-11-01 till KTH:s re
gistratorskontor, 100 44 STOCKHOLM

Ange diarienummer 930-0175-93
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Sam Siade
Föreläsaren Bronislaw Krakus är utbytt mot en rymdvarelse som långsamt men säkert tömmer Elektrosektionen på intelligent liv. E -teknologen Amy
E-korre och deckarräven Sam Siade har tagit hjälp av mekanikföreläsaren Anders J Thor, som just släpat in Krakus-klonen i en liten skrubb...
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(Sam Siade är © 1993 Andre Heinonen, Amy the Squirrel är© 1989, 1993 Eric W. Schwartz)
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Det ryktas att...

...nollan inte kan tänka.
... Nypon vet väl kanske något...
... man får valfritt skjut i baren.
... Tomas=Therese

... halv ledarföreläsarem har sett sex(-)böcker.
... i bokhandeln.
... Korven, Munken och Giraffen ordnade biffarna.
... Rocky inte tycker om Sten i sängen.
... Ilja och Rocky drar sitt strå... (vilka töntar!!!)
... institutionen är stängd.
... vissa saker inte går att överklaga.
... Mats är bakom flötet.
... DKS häftar även faddrar.
... 60 000 kronor är mer än 60 000 elektronvolt.

Visdomsord?

Frågvist?

Läsvärt för ettan som program
merar och lär sig datorerna.

Kul sak hittad på internet.
Håll till godo!

BUDORD OM DATORER är vanli

DET ÄR EN BRA IDE att läsa lite

ga. Här är några klassiker.

• Varje program tar längre tid.
• Det finns alltid ett fel till.
• Skrivare är klipska och lynniga och
ska därför behandlas med respekt.
• De funktioner som inte ska finnas,
träder ofta i kraft när de minst be
hövs.
• Mängden blod, svett och tårar ökar i
kvadrat med programmets längd.
• Varje fungerande program är förål
drat.

Error

news då och då, annars kan man
missa roligheter.

Student: "Can I ask you a question ?"
Professor: "You just did."
Student: Hesitates and then smiles.
"OK, can I ask you another question ?"
Professor: "You just did."
Student: Frustrated. "Can I ask you a
third .. oh, I get it .. can I ask you a
fourth question ?"
Professor: "Yes, but let's hope it is not
as self-refe:rential as your first two,
nor as indirect as your third."

Månadens rosor
... går till Kåre Mossberg för att han
har lyssnat på teknologernas kritik
och gjort föreläsningarna bättre!

Kursnämnden i kretsteori

Student: "Where do I go to drop your
course ?"

... och till Högis som stod i baren un
der nOllegasque-efterköret och till Ki
len som utan egentlig anledning stan
nade kvar och städade till 10 på mor
gonen. Tack så mycket gullepluttar !

redaktionen

PR
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