Redaktionssidan

Ledare
Nu sitter vi här igen och försöker skrapa ihop ett
nytt nummer av sektionens tidning. Som vanligt
har kvällen innehållit en hel del strul. Nu har vi
dock haft ölprovning och ett lugn har lagt sig över
redaktionen (not!). Fortfarande återstår ett antal si
dor som förhoppningsvis kommer att bli färdiga
under natten.
VÅREN ÄR I ANTÅGANDE
och saven stiger i de flesta
grenar. Den tid då man kan
vistas utomhus utan risk för
köldskador är snart ·här. Far
bror Frost verkar äntligen ha
blivit tvungen att dra sig till
baks i sin håla.
Med andra ord är det snart
dags för vårbal - kalasens ka
las. Det kan behövas efter den
vinterdvala som nu härskat
alldeles för länge!
När detta nummer kommer ut
är det snart påsk och man kan
ägna sig åt påskägg, äggtod
dy, omtentor och andra trevli
ga tidsfördriv.

Stadig blick än sd länge.
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CSN har tyvärr fler krav än sd.

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 r e 
dan är inskrivet på datorerna i V a x -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 decterm
fönster på VMS skriv sedan "SEND filnarnn.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.
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Nr 3 1994 Årgång 29
Utgivningsdatum:
Adress:
Emissionen
THS
100 44 STOCKHOLM
Besöksadress:
Drottning Kristinas väg
37F
08-213118

Telefon:
Tryck:

Axept
ReklamproduktionAB
1000 exemplar
Upplaga:
Nästa manusstopp: 4/5
Framsida:
Magnus studerar 01
av Mattis
Baksida:

Akrobater
av Ötjan

Redaktionen
Chefsemitteur:
Anders Wikström

E-92

61847 61

Emitteurer:
Daniel Helander
Christian Jansson
Rasmus Kaj
Qlof Lindqvist
Örjan Ljungqvist
Mikael Odberger
Mattias Sandström
Mie Sörqvist
Ulf W allentin
Stefan Wamqvist

E-93
E-91
E-91
E-92
E-91
E-93
E-92
E-91
E-93
E-92

720 28 12
6 64 68 85
kaj@elixir.e.kth.se
768 1 6 1 6
758 82 47
580 146 49
83 76 9 5
749 04 02
583 528 0 7
75 6 89 01

Medarbetare i detta nummer:
johanl@e.kth.se
E-91
Johan Lindberg
E -91
anders@elixir.e.kth.se
Anders Boström
I yttersta nödfall tar vi även emot handskrivna manus
(skriv 1YDLIGT!) Sådana kan du lämna i vårt brev
fack i Xll:en, i vår brevlåda (som finns lite spora
diskt) eller till någon av oss.
Bilder som skall vara med skall lämnas in senaste kl
12:0 0 dagen före manusstopp. Detta för att de kräver
en extra behandling. De kan lämnas i Emissionens
brevlåda eller direkt till en emitteur.
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.
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Ordförandes ord
er gå på Vårbalen som i år är i Gyl
lene salen. Åter till solen så känner
man hjärnan smälta i solskenet. Om
man kontrollerade så skulle man
nog se att antalet soltimmar är om
vänt proportionellt mot antalet
pluggtimmar i stugan framför alla
böcker. Det gamla vanliga kommer
fram i maj. Om jag går ut och plug
gar, då kan man ju �ombinera sol
sken och plugg. GOR inte detta
misstag, kombinationen fungerar ej.

Hej på er, nu är det dags för
några rader från mig igen. Just
nu har solen börjat skina igen.
I varje fall så att det märks.
Snödropparna tittar fram och
livet känns härligt.
MEN SOM VANLIGT finns den van
liga solkom.an. Den är värre än fun
krumsvarianten. Annars som gäller
just nu är stadgan. Elektrosektionens
stadga skall ändras. För att detta skall
kunna ske så behövs det två SM. Nu
när kårens stadga är klar så kör även
vi igång. Vi kommer att ha ett Extra
SM den tredje maj, då stadgan läses
första gången. En vecka senare den
tionde maj har vi ordinarie maj-SM.
Då läses stadgan förhoppningsvis för
andra gången. På maj-SM ska vi des
sutom ha ordinarie val av funktionä
rer. Det som skall väljas då är alla hal
vårsposter som vi har på sektionen.
Till exempel Tiltad, Ploppomateur.
Dessutom väljs vice-SNO och lill
SturE. Dessa blir suppleanter till SNO
och SturE i Kårfullmäktige nu när
dessa skall in där tillsammans med

Snart är det påsklov...

mig. Min suppleant är som alltid
vica Maria. I KF har vi dessutom ett
antal ut jämningsmandat, troligtvis
två, som också väljs i maj.

Plugga inte i solen
Före maj ligger april, och precis på
gränsen mellan dessa två ligger Val
borg. Jag hoppas att ni allihop tänk-

Nu närmar sig påsklovet med storm
steg. Mycket skidåkning och av
kopplande sängliggande. Eller var
det något annat man skulle göra. Det
var någonting som låg precis veckan
efter påsk. Jag undrar vad det var.
Det troliga är att man måste börja
äta Yoghurt för att känna sig riktigt
frisk och kry när man kommer ut hä
rifrån. De där 140 -åringarna i Geor
gien såg riktigt friska ut.
Ha det och vi ses på Vårbalen

Mattias

Västerås ordförande
att min började starkt med en datalo
gitenta men redan på den andra
tentan blev det JAS, den tredje

Hej, jag heter Stefano
Castagna (E93)
och blev
"vald" till ordförande i
VIVET på dess årsmöte.

tentan blev inte alls. Så med andra ord
så vet i alla fall jag vad jag gör under
påsklovet. Som avslutning vill jag
bara säga att som ny ordförande hop
pas jag kunna hålla traditionerna och
den goda anda som finns på Elektro
Västerås.

GASQUEN EFTERÅT var trevlig
(har man senare berättat för mig)
och då speciellt de "aktiviteter" som
vi hade. Min första plikt som ordfö
rande är att hålla ett välkomsttal på
den ständigt återkommande succen
"Gurkagasquen".
Gurkagasquen kommer att gå av
stapeln den 14 april och biljetter
kommer att säljas under Rock-PRe
för 1 0 0:-. Jag hoppas att ni kommer
att köpa många biljetter för det är en
gasque ni inte får missa, den kom
mer att vara späckad med aktivite
ter. Bland annat kommer Jan By
lund att närvara, det vill säga det
kommer att vara en gasque med
stort "G".

Längd: 188 cm
Vikt: 80 kg
Ögonfärg: gråmelerade
Hårfärg: ljusbrunt
Medborgarskap: Italienskt
Senaste filmer: "Cool runnings",
"Pillertrillaren"

Västerds nye ordförande.
Nu till andra saker, jag antar att ni lik
som jag nyligen har avslutat en
tentaperiod (16/3). Jag kan bara säga

Stefano Castagna
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Väl valda ord

ViceOrd
Morgonstund har guld i mun!?
Ja, det är i alla fall vad jag har
försökt intala mig själv de se
naste morgnarna.
I HOPP OM att hinna med allt som
borde göras före påsk har jag suttit
uppe väldigt sent de senaste kvällar
na. Det har inneburit en rejäl kraftan
strängning att släpa sig upp i tid mor
gonen därpå. Resultatet har varit nå
got varierande. Jag ställer mig
skeptisk till den effektivitet man på
stås ha under morgontimmarna. För
en tid sedan råkade jag in i en diskus
sion om just detta. I frågan om mor
gonen eller kvällen är att föredraga,
har jag nog en ganska bestämd upp
fattning. Argument som att man på
morgonen kan dricka Godmorgon
juice utan att ljuga fann jag inte allt
för övertygande. Inte heller det om
tidningsbudet...

Då mitt sovrumsfönster vetter åt sö
der har försöken att senarelägga
morgonen hindrats. Solens strålar
fungerar mycket bättre än alla väck
arklockor i världen. Det blir helt
enkelt olidligt varmt! Men jag skall
inte klaga på solen.

ALLA SEKTIONER utser årets lärare
och en av dem blir utsedd till Årets
Lärare på KTH. Lasse Mickos k o m 
mer vara Elektros representant i den
grupp som utser Arets Lärare på
KTH. Jag vill gratulera Franz och
önska lycka till.
'Oj oj oj" är en bra sammanfattning.
Det har varit en uppföljning på panel
debatten om Kista. Institutionerna i
Kista har skrivit ett "seriöst" förslag
(finns att läsa på NEWS under
kth.ths.debatt). De anser att det är be
kvämare att hålla undervisning ute i
Kista än att ta sig ända in till KTH, då
de hävdar att 20-30% av kursanslagen
går åt till transporter. Tyvärr fick jag
inte någon redovisning av hur den be
räkningen hade gått till. De anser
också att" om undervisning kommer
att ske på KTH kommer de bästa för
eläsarna att kunna välja andra arbets-

Kista
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Ha det bra.

Maria

Våren innebär mycket mer. Snart är
det dags för Vårbalen vilket även
betyder att vårbalskommitten har
samlats. Den består av en grupp
elektriker vilka skall förbereda mot
tagandet av de eventuella gäster
som önskar besöka oss under
vårbalsdagarna. En bra period för
oss på elektro att festa. För de som
vill roa sig redan tidigare vill jag
Gurka
varmt rekommendera
gasquen i Västerås! Våra vänner har
mycket att erbjuda till ett mycket
förmånligt pris. Den 14 april bär
bussen av från Stockholm.

Steal word
På SM den 22 februari valdes
Franz Cech till årets lärare på
elektro. Han blir även den för
sta som blir belönad ur Anders
Tillings minnesfond.

Tills dess önskar jag er en trevlig
påsk. Med Bravojuice i kylskåpet ser
jag fram mot att få vända på dygnet
som jag vill!!

uppgifter än att undervisa oss
teknologer. FRÅGA: Är dessa "De Bä
sta" riktigt så bra i så fall???? Detta
ELEKTRONIK
gäller
inte
institutionen. Elektronik säger att all
undervisning, som inte av utrust
ningsskäl till exempel halvledarlab
ben, kommer att bedrivas på KTH.
Det finns en GUD i alla fall.

Vice har en vaken inställning.

Slutord

Det är vår. Ge varandra en kram.
Er egen tillgivne SNO

Daniel Karlsson
Daniel@elixir.e.kth.se

Treperioderssystemet

Rektorn och högskolestyrelsen vill in
föra treperioderssystem för hela KTH
i höst. Detta kommer att drabba alla.
Vice rektor Gunnar Svedberg har lagt
fram en kompromiss med utbrutna
tentor i ett treperioderssystem. Varför
ha perioder överhuvudtaget? E92 och
E93 har haft ett periodlöst system där
tentan kommer då kursen är slut vil
ket har fungerat bra. D93 har skrivit
en skrivelse där de undrar vad som
händer om man till exempel blir sjuk i
slutet av en tentaperiod med tre
tentor på cirka 18 poäng. Det kan bli
lite skralt med studiemedel...
Utbildningsutskottet kommer att skicka en
skrivelse till Rektorn där vi påpekar de
problem vi ser.

Vdr egen tillgivne SNO.

"AB B satsar p a att
O

.

ABB har många intressanta arbetsuppgifter för
unga tekniker. Arbeten i främmande miljöer
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produkter eller unika anläggningar. Mångfalden och

valmöjligheterna gör oss unika.

kvinnors kunskapspotential"

Det finns ytterligare e'n dimension. Ett

arbete inom ABB är mer än ett jobb - det

är ett led i den personliga utvecklingen.

Vid en kartläggning av kvinnornas situation inom ABB srod det

klart att den kunskapspotential som finns, inte tas tillvara fullt ut.

Genom olika projekt arbetar ABB nu för ökad jämställdhet mellan
män och kvinnor. Det har bl a resulterat i en jämställdhetspolicy
som idag förverkligas i Sverige.

Satsningar görs på kvinnliga nätverk, mentorsprogram mm för

att vidga kontaktnätet, stärka självförtroendet och öka viljan till

vidareutveckling. Vi jobbar också aktivt med att fa fler kvinnor att
satsa på tekniska utbildningar.

För de insatser som startats och delvis genomförts utsågs ABB

till Arets Jämställdhetsföretag 1993. I spjutspetsföretag som ABB är

vilja och förmåga avgörande - inre om man är man eller kvinna!

Ett arbete inom ABB är en chans att få ta del av en kreativ före

Vill du veta mer?
Reijo Palola ansvarar
för högskolekontakter
inom ABB.
Skriv till:
ABB Support AB/PB,
721 83 Västerås.

cagskultur med en positiv människosyn.
Mer än bara ett jobb!

jl 1111
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Studievägledningen

Info från StvlE
Är det någon mer som har rea
gerat för att halva vårterminen
redan har försvunnit? Snart är
sommam här, och strax efter
sommarn kommer nollan.
NÄR DU LÄSER detta har vi redan

haft information för presumtiva
E94or. Förhoppningsvis gjorde vi till
sammans med vice Ordf och hennes
styrkor ett gott jobb och lyckades
locka många till Elektro.

Nåja, det finns ju en del som händer
före sommaren:

Nu är det snart dags för treor och äl
dre att välja kurser till hösten. Någon
gång i vlS kommer vi att informera
E91 om vad som väntar i fyran, och i
fördjupningsblocken. E90 och äldre
väljer som vanligt.

Val

• 2 maj E90 och äldre

Sista datum för valen är:

• 8 maj E91

Vår förhoppning är att valen denna
gång skall ske med datan. Detta beror
dock på hur det går för KansELITs
hackeravdelning (=SvID).
E92 bör ta sig en funderare på hur de
ligger till i sina studier. Det finns, som
bekant, en ganska hård spärr för att få
välja inriktning. Om du märker att du
kanske ligger i farozonen för att
fastna i spärren, kom till oss NU, så
att vi kan hjälpa dig. Det är mycket
lättare för oss att göra något nu, än
om du kommer två veckor innan det
är dags att välja.

Spärren

Det vi gör, om du kommer till oss för
att få små tips om dina studier, är att
upprätta en studieplan. Det innebär
att vi, tillsammans, funderar ut vilka

Studieplaner

kurser och tentor du skall satsa på.
Avsikten med en studieplan är att du
skall tänka efter lite i förväg, så att du
får en rimlig arbetsbelastning i dina
fortsatta studier, inte att detaljreglera
allt.
Vdra glada studievägledare.

Många undrar om det blir några som
markurser i år. Svaret har hittills varit
nej, eftersom det inte finns pengar till
det. Nu har dock en ny möjlighet öpp
nat sig. Det kan hända att vi kan få
pengar från utbildningsdepartemen
tet, men det är inte helt säkert ännu.
Vi kommer självklart att meddela alla
tänkbara kandidater till sommarstud
ier, så snart vi vet mer.

Sommarkurser

Treperioderssystemet är ett elände
som vi blivit påtvingade från KTHs
centrala administration. Vi på E&D
har kämpat emot in i det längsta,
eftersom detta system inte passar våra
utbildningar, men förgäves. Den dis
pensansökan som fakultetsnämnden
lämnade in avslogs. Följden blir att

Treperioderssystem till hösten

alla måste följa treperioderssystemet
nästa år.
Det är inte bara Konglig Elektrosek
tionen som flyttar i år, även Kans
ELIT, inklusive StvlE & SvlD skall
också flytta. För vår del blir det inte så
dramatiskt - vi flyttar bara lite när
mare marken. Vårt nya, större hem,
kommer att vara i samma hus, plan 4
(där Elektronikinstitutionen ligger i
dag). Vi flyttar under vecka 19.

StvlE blir mer jordnära

World Wide Web (WWW) är ett
mycket trevligt system för att sprida
information datanledes. Eftersom vi
lever i ett informationssamhälle har
även StvlE anammat
den nya
tekniken. När du läser detta kommer
vi, förhoppningsvis, att ha ett antal in
formativa sidor som du hittar under
· "Studievägledning" på Elektros första
sida. Titta igenom dem och kom med
synpunkter.

WWW &Mosaic

StvlE

Om du inte vet vad WWW eller Mosaic är, bör du absolut lära dig. Förhoppningsvis kommer någon av våra sektions

hackers att skriva en artikel om hur man bär sig åt för att använda Mosaic. Om inte, kan du alltid börja med att välja
"Mosaic" i menyn "Tillämpningar", sen är det bara att peka och klicka.
(Förhoppningsvis har någon redan skrivit något, hur kan det annars ha hamnat i nummer 8/93, reds anm.)

6

Langsamt tog han plronplpan ur mungipan, och
en swag rossllng rullade fram Hran de dJuoaste
a, d)upaste Ulrhllor. Hans bllndvlta sklgg tyck
tes gulna nar 1u1ten I hans direkta na111et trlldes
av Borkum Riff och femtlolrlg maltwlske,. Med
pllrande laon, som ,11 tlcktes 11 11a llldluxna,
ara-stripiga lgonbrrn, stlmde han PI mig.
Oh gud, tankte Jag. Nu lppnar han munnen
Igen!
Med knamnde stimma basunerade han ut:
-Kan du ta om det dlr Igen, Jag hlr IHe dlllgt SI.
Jag genomgick nu en Inre personllg kris, dlr
mm onda Jag förslkte ötertvaa mm goda Jag om
att det Inte alls var oartigt att bJuda gubben PI
en halstablett. Men som oftast segrade det goda
Iver det onda, och Jag krystade fram ett leende.

Jag rafsade hastigt Ihop feta versaler tlll vikti
ga datum och hlndelser och gav gubben lappen.
-varsagod, sade Jag med ett framtvingat
pepsodent-1eende.
-Tack, sade han och log tlllbaka.
Tiii min förvan1ng lyckades Jag urskllJa det som
en gang fungerat som tlnder. En nv rossllng stöt
te emot mig som en valladdad lrfll och nu,
nu var uppstMnlngen nara.
-AdJI dl, sade Jag och skYndade mot dörren.
Lev ,11, och Il svnsl
-AdJI, adJö, ekade han tlllbaka.

-SJllvklart. sade Jag. Jo det war sa att Jag Infor
merade herr'n om att...

ute pa aan1en tog Jag ett dJuot andetag. Mitt
Pllgade luktSlnne och mina bedötade lungor ge
nomströmmades a, gudomllg frisk IUft.

Nu blev Jag raskt albrvten a, den gamle Slö
bJömen som luktade som en v11maende dJng
hlg.

En tanke blrJade sakta gro I mm huvud. Kanske
glimmer gubben bor1 lappen ritt snart, kanSke
har han redan glömt bor1 den!

-De e' Inte sa att 11111 fröken skulle kunna Skriva
ned det 1lktlga at mig, Hall Jag skulle glimma
bort det. Man glimmer sa for1 vid den hlr lldem
SI.

Hoppas, hoppas, hoppas, tlnkte Jag dl Jag luta
de mig framat och vomerade Ibland de SPlrande
snödropparna.

Mitt onda Jag kämpade nu tappen med att för
söka fira ned min vlnstra hand I ,anstra Jack
fI ckan dlr halstabletterna 1ag. Men flrgnes.
lstlllet lyckades det goda Jag fiska fram penna
och papper ur den hlgra Jackfickan.

Mä isarna rämna snan...

ESQUADER-STABEN

Vid frågor skicka e-mail till:
esquadern@elixir.e.kth.se
Eller ring :
Magnus 08-99 87 22
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8 Ny stadga på gång
Det borde vara känt för de flesta att det pågått en revidering av Elektrosektionens stadgar under
en längre tid. Arbete påbörjades under hösten av en liten grupp gamla sektionsrävar, med dåva
rande ordf. Anna Nilsson i spetsen.
SÅ SMÅNINGOM utökades grup- Reglementet kan reglera sådant som Eftersom det blir större möjligheter att
pen med två ännu äldre vrak, tillika är mera knutet till den dagliga verk anordna studieresor behövs det en
professionella besserwissrar. Arbetet samheten, och behöver ett mer dyna mycket större kontroll över pengain
har sedan fortskridit under stundom miskt regelverk. Ex. Strängarens ar- samlingsverksamheten.
betsuppgift er, Namn på funktionärer.
livliga diskussioner.
• Utförligare funktionärsbeskrivning
a
e
ar: Samtliga funktionärspos ter är nu
ndri11g�t•
beskrivna.
�� ��t�tr �:t;:�:!:S !��f:: f�� Ä
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•
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Det finns ingen anledning att vissa
��;tt?ifei�;::�t�::tjjill{!�
�i:ll !i::tfi1}�� r:f:r::tt�����
skall finnas reglerade, m edan andra
a
a
0
ö
stad"hänger frit"
t .
��rf!� je; i� J:�t:, ic:�! � ;�� Såd8 1 lgler måste ffi�· � �li
··
för att få tag i ett eget exemplar av för- ga. ·
• Klarare regler för ekonomin: Nu är
slaget kan du läsa här intill.
all ekonomisk verksamhet reglerad.
• kl{l ! ��ansättnin� av styrelsen:' ]SIV klUbbmästare ersätts av
Syftet m ed denna artikel är att kort
StURJ ( j (if4ttt�9ciala-Utskottet Absolut nödvändigt med en verksam
beskriva de förändringar som skett
het som omsätter 3-4 miljoner kronor.
Represerit@tjffä ( ?
jämfört m ed den gamla, nu gällande,
stadgan. Att ge en komplett förklaring
En d��!<,t �B��l�l/ ��p ��ms omor Varför blev det så himla
av vårt förslag låter sig inte göras här. g�!§f�prC'
mycket?
Förhoppningsvis kommer det att, vid
denna tidnings utgivning, finnas en li , �4ringar i valpr6ci@j##ftt' fijfo de Om du skaffat ett eget ex av förslagen
ten skrift som förklarar ideema bak
se
till stadga och reglemente, kanske du
om förslaget lite utförligare.
.1• 1• 1r1:� �����i��1:�:��� · ,1r,1: har reagerat på att det är två ganska
J •Mi�:Ordf, SNO, vice SNO,· �lt:StUi präktiga pappersbuntar (totalt ca 60
Varför ny stadga?
: .);{.j yjlj� genom umval, som d'fäajj
··.·.·.·.·.·.·.i·.·f:
.·.·.· sidor). Den största anledningen till att
\seias aV kåren.
det blivit så mycket är att vi delat upp
• Den gamla är ett lappverk av än
innehållet i punkter och underpunk
i
dringar och tillägg. Dessutom är
ning till kåre��, ��k ter för att få en klar struktur. En stor
��
��B
lt/
�l!J�
;
den oklar och motsägelsefull.
t
J
del av dessa 60 sidor består av rubri
• Omorganisationen på kåren kräver • Klar;bfll�' l&J ��g�ptW} g�:die- ker.
vissa förändringar på sektionsnivå.
i !
nämndsrriötefä®h:JSti:ii:ii,
enämnden:
En annan förklaring är att vi tagit
Studi
e
nämnds�gf�t&
fil} �tällning med den verksamhet som finns idag,
• Sektionen.s verksamhet har växt be
motsvarande SektiöJsffiqijM<:ivs det men inte finns reglerad någonstans. I
tydligt, sedan den gamla stadgan
är där beslutsrätterl ligg�#)?t;udie den nya stadgan och reglementet
togs i bruk. Verksamheten omsätter
nämrt�t,�11 är det verkstäJ@rjgij prga finns samtliga funktionärsposter be
idag ganska stora belopp. Därför
net/4:VS :deJasta funktiori!Mffllih
måste det finnas klara lättfattliga re
skrivna.
gler, som inte kan misstolkas.
Är det nödvändigt att reglera
Vad har revisionsgruppen gjort
allt?
a
• Del at upp innehållet i den gamla
: :d!li1t::;:;:;:���l!:�:er Vår avsikt har aldrig varit att reglera
stadgan.
allt, in i minsta detalj. Det är dock
allmänt hållriä regler för studiere
• Rättat till konstigheter och felaktig
sor. Det skall ges möjligheter till an mycket viktigt att den verksamhet
heter
dra former av studieresor än de eta sektionen bedriver finns reglerad på
blerade SRKA/SRKB (ex EKC något sätt. Detta ökar insynen för den
• Anpassat den till kårens stadgar.
enskilde medlemmen. Vore det inte
resan).
på detta sätt skulle sektionen styras
• Fyllt på med sådant som gäller idag, D
et finns ingen anledning at t en enda
av en liten grupp människor under
men som inte finns nedtecknat.
s tudieresekommitte skall ha monopol
parollen "så har det alltid varit".
• Del at upp regelverket i en stadga på rätten att anordna studieresor.
och ett reglem ente.
Vad tycker du?
• Större betydelse för Ekonomiska rå
Stadgan skall reglera den övergripan
det: Ekonomiska rådet får större an En stadgerevision av detta slag är ett
de verksa mheten. Inte behandla detal
svar för samordningen och kontrol ganska omfattande arbete. Vi har för
j er. Ex. Sektionens ändamål, besluts
len av de verksamheter som samlar sökt att inhämta synpunkter från så
många håll som möjligt, och förankra
rätt, styrelsens sa mmansättning etc.
in pengar i sektionens namn.

n : :, , : ·

:ilfJt��:it� �i,l:ro�
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våra förslag till förändringar. Ju län
gre vi har kommit i vårt arbete, desto
klarare har vi förstått att man omöj
ligtvis kan göra alla nöjda. Vi har läm
nat ett förslag, nu är det Sektionsmö
tets uppgift att besluta om förslaget
skall godtas eller inte.

Din åsikt är precis lika viktig som alla
andras. Sektionens stadgar är något
som berör oss alla - vi är alla skyldiga
att rätta oss efter dem.

Välkommna till våra

••

FORETAGSKVALLAR
Tisdagen den 12 april, kl. 17 .30 sal Q2

ELEKTRONIKINDUSTRIFÖRENINGEN
och
Onsdagen den 1 3 april, kl. 18.00 sal Q2

Stadgerevideurerna, genom
Magnus Lindell

SWEDTRONICS

Tidsplan för nya
Stadgan

13/4 kl 17.30 Stort informations
möte i Ql. Kom och tyck!

3/5 kl 17.30 Extra SM i Ql. För
sta läsningen av stadgarna. Detta
SM skall endast behandla förslaget
till ny stadga och reglemente.

10/5 kl 17.30 Ordinarie SM. An
dra läsningen av stadgarna.

1/7 kl 00.00
börjar gälla.

De nya stadgarna

Avsikten med informationsmötet
är att eventuell diskussion skall tas
där, och inte på SM. På SM skall
alla helst ha sina åsikter klara, så
att man kan besluta om förslaget
skall godtas eller ej.

••

Vi bjuder på öl & macka
Ett SRKA95 arr

Flyttstabens pyssel

ti'*" + . + .
+

-D

Där så är nödvändigt, kommer det
att finnas speciella övergångsre
gler, för att underlätta övergången
från den gamla till den nya stad
gan.

Anledningen till det extra SM:et är
att det fordras likalydande beslut
vid två, på varandra följande, SM
för att ändra stadgan.
Om du tänker delta i informations
mötet och SM, se till att skaffa dig
ett eget ex av förslagen och läs
det!!! Det är inte roligt med möten
av som drar ut långt in på småtim
marna pga att deltagarna är dåligt
insatta i de frågor som skall be
handlas.
OBS!OBS!OBS!OBS!OBS!OBS!

Ett eget exemplar av förslagen
finns att hämta på StvlE.
OBS!OBS!OBS!OBS!OBS!OBS!

Lös rebusen och vinn fina priser. De 10 först öppnade rätta lösningarna belönas!
Fyll i kupongen nedan och lägg den i flyttstabens brevlåda före alla andra ...
Kopiera gärna om du inte vill klippa i
tidningen!

Namn:
Jag tror att rebusen blir:

\lr;t \lr,1/

Generalen Fogden

Fågeln

12:C

Inskrivningsår:

Målsmans underskrift (om du är under 1 8 år):
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Djävulskt
NUKE".
Six minutes later, he rings back.
"It still doesn't work, and now my
disk makes a funny noise and smells."
"OH SHIT! lt's that electromagnetic
radiation from satellite debris again!"
"Really? I think I heard about that!"
(What a fool!)
"Yep, I'm sorry, you'll have to buy al').
other disk"
"Oh, that's ok, I don't mind, the old
one was getting wom. Thanks"
"Sure, no worries. And be sure to run
it through our virus checker FDISK
wh�n rou get a lot of important data
.
on 1t...
"I will! Thanks!"
"That's ok - it's my job!"

STELLANL. Personen pli bilden har inget med artikelinnehållet att göra.

Bastard Operator
from Hell, del 9

;
I m driving to work and rm
stuck behind this old guy; the
classic slow driver from hell;
whose car red-lines at 20 mph
and can;t take corners at more
than 5. I honk my horn but bis
;
hearing aid s probably turned
way down to "whisper"; so rm
stuck.

I MAKE A MENTAL note of his li
cense plate. In fact, I did that 6 0 times
a minute for 15 and a half minutes.
Oh dear.. oh dear.... Looks like an
other call to the DMV Database to reg
ister a vehicle as stolen by out of town
arms dealers...
I get to work, flick the excuse page
over. "ELECTROMAGNETIC RADIA
TION FROM SATELLITE DEBRIS".
Fair enough, it looks like it's going to
be a good day.
I log into "FUCKYOU", (the help-desk
inquiries usemame) and go into mail.
There's 3 new messages, the first of
which is 117 lines long, so it's obvi
ously a storyteller. Shit, I hate that. In
stead of saying "My account needs
more disk space" they tell you about
how they're doing this bit of research
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for a lecturer and how it's got t o b e in
yesterday, and they almost had it but
their second cousin twice removed
had a perforated herpes scab and lost
a lot of blood and had to be rushed
into hospital... etc etc. I delete the
message.
Second message I read, but it's one of
those people who can't handle the
mail interface and send a null mes
sage, so all you get is headers. I reply
to the message saying "No worries,
we can do that by next Tuesday".
Hope it was important.
The last message I leave for tomor
row, because Saturday would be a
dull day if I ever had to work then.
The phone rings. I thought I'd fixed
that!
I put it on hands free so I can slop
some pizza into the microwave.
"Yes" I call
"Something's wrong with my Boot
disk, I can't login to the server"
"Have you got your disk with you?"
"Sure!"
I go get the disk and put it and the
pizza in for 5 minutes on "ULTRA-

Xcbzone is running really slow so I
kill off a whole lot of database back
ends that seem to be hogging all the
cpu and get back into my game. Much
better.
It isn't easy on the frontline, work
work work...
I go to the cafeteria for a quick 2 hour
snack - they're so nice to me there.
They always have been, ever since
that computer glitch that registered
their kitchen as an organ recipient very messy. I grab a couple of cans of
Coke and some cheese things and
cruise on back to the office via the
first year computer fundamentals lab.
I look in the window on the scene that
unfolds itself to me - a lab full of first
years with no demonstrator.
WELL I'LL JUST HAVE TO HELP!
I walk on in.
"Right, I'm your temporary replace
ment demonstrator and today we're
going to put our assignments aside
for half an hour to leam about the RE
MARK function, or, as it's known to
the computer literate world, rm.."
I should have been a teacher you
know - I've got this way with people...

News

DRIVKRAFT
••
FOR
SVERIGE

Vattenfall svarar för hälften av den el
Sverige behöver och är därmed Väst
europas femte största elleverantör.
Vårt försö1jningssystem tillhör världens
mest tillförlitliga och baserar sig på miljö
anpassad vatten- och kärnkraft.
Vi utför kvalificerade konsultuppdrag
som gör svensk industri till ännu effekti
vare energianvändare. Vår forskning och
utveckling bidrar till tekniska lösningar som
snabbt kan bli lönsamma för våra kunder.
Vattenfall erbjuder även kvalificerade
konsult- och entreprenadtjänster t ex berg-,
betong- och undermarksarbeten.
För att möta en framtida öppen elmark
nad, blir det allt viktigare att knyta inter
nationella elproduktionssystem närmare
varandra. Genom samproduktion och ut
byte av el mellan gränserna vidgar vi
samarbetet med nordiska och europeiska
elproducenter.
Det innebär direkta fördelar för våra
kunder i form av stabila elpriser och hög
leveranssäkerhet.

VATTE N FALL �

.,,,,,,

E L E K T R O S E K T I O N E N I V Ä S T E RÅ S
PRESENTERAR:

Torsdagen den 14:e April
(!) Buss till Västerås
C9 Studiebesök på ABB
Q) Middag (tur och retur?), happenings
e) Stå upp komik med:

C9

JAN BYLUND

Efterkör på Västerås kårhus
� Buss åter till kongliga huvudstaden

Pris: 100 kron or (inkluderar allt!)
\�
Biljetter : Fanny Dahlquist E-9 1 .
\.
Tel: 08-343060
\.. \

, '""" ·.

Huvud sponsor:

JI Il It
,., 1•1•
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Vem minns väl inte den· för
tryckte
hotellägaren
Basil
Fawlty, eller den makalösa Mi
nister of Silly Walks? När jag
ändå håller på kan jag väl ock
så nämna den missnöjda kun
den med den döda norskblå
papegojan. Den gemensamma
nämnaren(röda tråden) för alla
dessa är John Cleese.
JOHN MARWOOD CLEESE föddes i
Weston-Super-Mare den 2 7:de okto
ber 1 939 . Han var lång redan som
barn, och hävdar att han utvecklade
humorn som ett sätt att avfärda sina
klasskamraters spefulla kommentarer.
Han tog "studenten" 1 9 58, och togs
sedan i n vid Downing College i Cam
bridge, där han bötjade studera juri
dik. Det tog dock inte särskilt lång tid
för honom att bli involverad i revy
gruppen Footlights.

lt's • • •

En mångsysslare

I Footlights träffade han bland andra
sin framtida skrivkollega Graham
Chapman. Cleese framträdde i ett an
tal revyer, och deltog också i revy
gruppens Australien-turne 1 9 64. Där
efter hade han många olika jobb av
skiftande karaktär. Bland annat skrev
han om internationell politik i News
week. Det var inte förrän 1 9 6 7 han
fick ett mer fast jobb, som författare
och medverkande i At Last, the 1 948
Show, där också Graham Chapman
hade samma uppgifter. Detta ledde
senare fram till Monty Python.
Cleese skrev mest tillsammans med·
Graham Chapman, men försökte
emellanåt att bryta upp de gamla in
vanda konstellationerna. Till exempel
skrev han sketchen om Mr. Kreosot i
Meningen med livet tillsammans med
Terry Jones.

Framgångsrik
Cleese är väl den av Pythonierna som
haft störst framgångar utanför grup
pen. Hans utan tvekan största TV
framgång var serien Fawlty Towers,
som fick heta Pang i bygget på sven
ska. Serien har verklighetsbakgrund.
Det var under Python-tiden, och hela
gänget bodde på hotellet Gleneagles,
utanför Torquay. Det var inget fel på
hotellet i sig, men ägaren Mr. Sinclair
tycktes från bötjan se gruppen som en
stor obekvämlighet. Detta lär också ha
märkts i hans uppträdande. Det var
denna episod som gav Cleese iden till
Fawlty Towers.

John Cleese i full fård med en "Silly Walk"
Ej attförväxlas med mek-fåreläsare visan
des en ortonormerad vektorbas!!

Han skrev serien tillsammans men sin
fru Connie Booth. Huvudpersonen är
den oartige hotellägaren Basil Fawlty.
Han förtrycks av sin dominanta hust
ru Sybil, och har dessutom ständiga
problem med den spanske uppassa
ren Manuel. Serien, som hade premiär
den 1 9 :de september 1 9 75 , blev otro
ligt populär. På vissa ställen fick den
till och med högre tittarsiffror än
Mony Python. Totalt gjordes tolv av
snitt av denna serie. Jag rekommende
rar er varmt att se alla tolv, de är väl
digt roliga!

Gäst, värd och advokat
Cleese har även gjort annat. Han har

gjort en hel del gästspel och småfram
trädanden. Till exempel har han varit
värd för Mupparna. Han fick en
Emrny för bästa framträdande i en ko
medi för sitt gästspel som äktenskaps
rådgivare i Cheers(sv. Skål) den 5:e
mars 1 987.
Han har dessutom gjort en hel del
film. Han spelade till exempel Robin
Hood i Time Bandits, sheriff i Silvera
do och Halfdan the Black i Erik Vi
king. Dessa är dock bara biroller. Han
har spelat större roller än så. Han spe
lade punktlig och stressad rektor i
Clockwise(sv. Ursäkta, vad är klock
an?) och advokaten Archie Leach i A
Fish Called Wanda(sv. En fisk som
heter Wanda). Den sistnämnda är
hans största filmframgång någonsin.
Cleese regisserade inte själv, utan
överlät det till veteranen Charles
Crichton. Dessutom medverkade Ja
mie Lee Curtis, Michael Palin och Ke
vin Kline(som gestaltar den psykoti
ske Otto utomordentligt bra).

Psykiatri och business
Utöver film har han också, tillsam
mans med psykiatrikern Robin Skyn
ner, skrivit böckerna Farnilies And
How To Survive Them och efterfölja
ren Life And How To Survive It, som
handlar om psykologi inom familjen
respektive inom affärslivet.
Cleeses största ekonomiska framgång
är dock hans företag Video Arts Ltd.,
som gör instruktionsfilmer till före
tagsledare. Filmerna visar på ett ko
miskt sätt hur man inte ska göra, och
har blivit storsäljare, och dessutom
fått ett antal utmärkelser.
Detta var del 3 i Monty Python-serien
som går i Emissionen under -94(b.t.).
Men, som de säger på TV numera, det
kommer mera ...

Ulf Wallentin

Månadens
ordspråk:
"Den man som vänder sig om
är fortfarande en man."

Richard Hsieh, Institutionen
för Mekanik
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Sektionsmöte

Februari SM

Den 22 februari hade elektro
sektionen sektionsmöte. Ord
förande hade tätat ihop en di
ger dagordning som skulle
plöjas igenom, men då den
största delen av punkterna be
stod av ekonomiska redogörel
ser som inte var färdiga gick
det raskt framåt.
FÖRRA ÅRETS CHE, Örjan var en av
de få som hade fixat sin bokföring och
han beviljades också ansvarsfrihet.
Studieresan, SRKA-9 5, hade en egen
punkt där Torsten och Erik informera
de om sin budget och resan i övrigt.
De lovade att studieresan i år skulle
synas lite mer på sektionen än vad
den har gjort tidigare.

Musikborgarrddet behövde hjälp med det mesta denna kväll.
gonmöten för faddrarna och att göra
av med lämplig summa pengar.

Ny överska?ndare
För att få lite balans på nOllningen val
des fö�tås också ny överskamdar�:
Förre OSK, Peter sa att man som OSK
måste vara både initiativrik och elak
när det behövs, och att det var Oskar.
Oskar sade sig kunna mottaga nollan
på lämpligt sätt och baka tårta, så sek
tionen fann honom lämplig för upp
giften.

Kvällen fortsatte med behandling av
inkomna motioner och äskanden.
Mest debatt blev det om amiralitetets
äskan av pengar till krut för salutskju
tande till Tolvans ära, vilket till slut
bifölls.
PR fixade som vanligt gott käk och
semlor. Skaenderiet såg till att ordfö
rande fick två

Anders

Initiativrik och lagom elak.
När vårt musikborgarråd skulle full
göra sin plikt under ölens högtidliga
öppnande visade det sig att han inte
hade verktyget med sig. Amiral M a g 
nus skred d å till musikborgarrådets
räddning och ordnade upp situatio
nen varefter ölen dracks och ett lysan
de opus framfördes.
Några val tog plats under kvällen. Till
nya foffar valdes Anna Strömbäck,
Henrik "Bengan" Engdahl och Per
Narvinger. De lovade att de skulle
förbättra sista-minuten info med mor-
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Äskande Amiral.

Skamderiet bjöd Mattias pd en extra semla.

Äntligen kalas

Ettans Fest
eller

vart tog spexet vägen?
För att inte ,- . · ·feståb.ltinensbe= : : 1: : ;:: =::::: : ::=�:r::=:
svären ska, bb iätl.Emr: svåra un-

PUSS PUSS PUSS

behöver inte nämnas och står därför
inte med här.

Ettans Fest
Szemere kan inget vara. .. (gäller inte
skådespelaren)

Festen var, om än lite stökig, mycket
trevlig med god mat, massor med
sånger (inklusive tillbehör), många
tjejer (för att vara på Elektro) och

Elelctro Västerds var närvarande, och
när de presenterade sig blev det mera

Och så kommer det en U-båt...

16

PUSS PUSS PUSS

-------------------- iiisiöiii�

Känslor sd heta att tid och plats inte
längre existerar.
I dettafall:
Tid: Tolvtiden (till sent?)
Plats: Dansgolvet
stämningen på topp. Vad mer kan
man önska sig?

Åhh, är han inte klar snart...
Beror ointresset pd att han inte är in
tressant eller pd att Emissionens foto
graf hadefdtt syn pd dem genom kame
raobjektivet?
med andra högskolor, och särskilt då
Elektro Västerås som faktiskt kom
mer hit om ett år eller två. Jag hop
pas och tror att de hade lika roligt
som alla andra.

När jag bekantade mig m�d min�
bordskamrater visade det sig att v1
hade fått besök från Elektro Väste
rås. Det är alltid roligt med kontakt

Festklädseln denna gång var pyja
mas eller annan nattklädsel, och
kanske var det det som gjorde att det
gick hett till på mer än bara ett stäl
le... En hel del sådant som bara

För öfurigt anser jag att bildtexter är
överflödiga

Empiriskafårsök med torsionsfjädrar

Emissionen proudly presents:
The karate girl
borde förekomma i slutna sällskap
(lämplig storlek på sällskapet:. 2 per:
soner) sågs förekomma helt oppet 1
lokalen. Tur att inga moralens väkta
re var där.

Örjan Ljungqvist
PS
Varför gick den manlige discjockeyn
in på damtoaletten med halva ljus
anläggningen i händerna?
DS

17

EM

Traditionstyngt Mästerskap
Mellan sex och sju på efter
middagen började Xllen fyllas
med de människor som hade
förstått att det kan vara PRe
squtt trots att det är lördag.
Någon timme senare anlände
även orsaken till dagbytet, i
form av nytenterade ettor.

Även när det gällde litern var Walter
snabbast, då 6.0 sekunder räckte för
att ta hem segern.

Ungefär samtidigt med Brages despe
rata försök, då klockan visade 5 880 se
kunder, vomerade Daniel och även
Elabs stolta lag, Daniel Kahlin och
Mats Kvickers var diskvalificerat.

NU VAR DET dock inte vilket PRe
som helst som afhölls. Nu var det
dags att med uppbördandet av all
eventuell förmåga visa sig Störst, Bäst
och Vackrast. Kort sagt: Det var dags
för ElektroMästerskap i de ärofyllda
grenarna Ölhäfv, Dart och Bords
håckey.

Spänningen var nu olidlig, då det
bara fanns ett lag, PRs Andreas Grun
der och Benny Lennartson, kvar. Om
de bara lyckades hälla i sig resten av
backen utan olyckor skulle de avgå
med segern.

Häv, Häv, Häv!
I ölhäfvet var det främst två E-93or
som utmärkte sig; Ann Lind och Wal
ter Schyberger. För att ta damerna
först; Ann vann egentligen flaskan på
walkower, men hävde ändå. Tiden
blev2 9 3
. sekunder.
I halvlitern var motståndet hårdare, i
form av Sara Roos. Tiderna i sista hea
tet blev 6.9 respektive 8.2 sekunder
och Ann avgick alltså även här med
segern.
I herrklassen var deltagarna fler. Wal
ter lyckades på femte försöket hälla i
sig 33 cl öl på bara 4.0 sekunder, och
Valhalls Balder var hopplöst efter. El
ler i alla fall en hel tiondel.

N u börjar det bli spännande. Redan
två minuter senare har Brage fått vad
han tål. Då Valhall enbart var repre
senterade av ett lag, Brage och Balder,
bad de om en chans till, vilket de
skulle få om Brage drack upp den byt
ta med två liter öl som han hade föro
renat. Valhall förblev diskade.

Fan, man har ju tvd ögon. . .

Backhävet slutade ungefär tre timmar
senare. Andreas och Benny hade
lyckats.

Backhäfv
PR såg till att representera sig i back
hävet, de hade hela två lag av de fyra
som ställde upp. Men trots de bästa
intentioner går det inte alltid som
man vill. Då häfve� har pågått i 530 0
sekunder vänder Otjan Sniis magen
ut och in, med resultat att han och
Magnus Hartman blir diskade.

Ett vinnande leende?

Dart
Åsa Jonsson firade sitt femtionde pre
squtt å rad genom att vinna dam
singeln i dart. Dessvärre var det på
walkover, vart tog alla flickor vägen?

Viking kontrollerar möjligt krigsbyte!

18

För att ändå få spela ställde Åsa upp
även i herrklassen, där hon dock blev
utslagen i andra omgången mot Truls
Persson. Truls fortsatte sedan sin stol
ta tradition att bli utslagen mot den
blivande vinnaren genom att gå till fi-

---------
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arm

nal. Finalen vanns av Henrik Engdal
med 3-2 .
Fanny Dahlqvist från Västerås har en
ligt enligt utsago aldrig spelat dart
förut. Trots detta, och trots att denna
gren spelades efter backhävet, lycka
des hon och Sniis efter tiebreak "i två
set besegra två så ärrade spelare som
Åsa Johnsson och Bengt Persson.
finalsiffrorna i mixedklassen blev fem
mot två i set.

Hockey
När endast en halv minut av den raf
flande matchen mellan å ena sidan
Mats Kvikers och Daniel Kahlin och å
andra sidan Jonas Petterson och Da
niel Brolund återstår bestämmer sig
de sistnämnda för att det är dags att
kasta in handduken. Ställningen var
då 5 mot 1 . Segrare alltså Daniel och
Kvickers.
I singeln var det då återigen dags för
Västerås att visa framfötterna. Denna
gång representerades de av Peter Ek
ström, som vann finalen med 3-2 över
Mats Wiksell.

Rasmus
Foto: Lollo

Det kom ett brev.

••

Avbön
Det fanns en del punkter i mina "be
traktelser" i Emissionen 1 I 94, som
mött allvarlig kritik. Jag har tänkt sär
skilt på miria tankar på en total flytt
till Kista. Kanske en "typiskt svensk"
kompromiss trots allt vore det bästa.
Ordna bara med en bättre samord
ning mellan Kista och KTH samt en
busslinje. Jag är ju själv också lokaltra
fikdiggare och har tänkt mig, att en
dragning av 6 0 3:an, som nu går Kista
Danderyds sjh, till KTH i stället på
vissa turer, vore en lösning. Och för
skjut timmarna i Kista en halvtimme
mot KTH, så minskar tidsspillet.
Vad sägs?

JOJ

Den 23 februari var det då
dags för Elektros alldeles egen
Armada, eller Elarm som vi
kallade arrangemanget efter
som vi ville markera att det var
ett elektroarrangemang. Elarm
står för ELektros ARbetsMark
nadsdag och arrangerades av
SRKA-95.

VID PLANERINGEN så räknade vi
med ungefär elva företag och då tyck-.
te vi att Q-huset skulle utgöra en ut
märkt placering för arrangemanget.
Foajen utanför Quantum, Q31 och
Q32 borde utgöra en utmärkt plats.
Tyvärr (eller som tur var) korsade
Sveriges näringsliv våra planer och
istället för 1 1 intresserade företag fick
vi plötsligt2 6 .

Nu blev goda råd dyra och elarm
gruppen fick sig ett par sömnlösa nät
ter för att lyckas pussla ihop allt. Ut
ställningsområdet fick utökas ganska
rejält. Efter att ha expanderat in i el
mäts korridor och ner utanför dator
salarna samt i trapphuset utanför
Q31-Q32 så fick alla äntligen plats. 2 6
istället för 11, kanske är "den ljusnade
framtid vår", som det så klatschigt he
ter i sången ?

Elbil
Tre elbilar fanns att beskåda och prov
köra. En av dom stod grovt felparke
rad mitt i foajen, där kön till Quantum
brukar vara, för att på detta sätt dra
uppmärksamhet till arrangemanget
(undrar vart kön tog vägen?). Elbils
körning var ett populärt dragplåster,
men inget att förflytta fru barn och
hund i (tur att teknologer sällan har
fru, barn och hund). En Tet-bok får
dock plats i bagageutrymmet utan
problem och elektroner fanns det så
det räckte till att förflytta en normal
stor teknolog åtta mil innan elektron
förrådet måste fyllas på.

Internationellt
Alla företag var mycket positiva och
sökte folk till såväl praktik som X-jobb
och anställningar. Man kan nog lugnt

konstatera att vår utbildning utgör en
expanderande och intressant sektor i
näringslivet. Ett mycket intressant fe
nomen för oss teknologer är det ökade
intresse som utländska företag får för
Sverige. Under elarm så gästades vi
av France Telecom som var på jakt ef
ter folk som blir färdiga i September.
Dessa kan få studera (ännu mera !) ett
år i Frankrike och då få en fransk Ma
ster of Science. Lyckligtvis har man
lön under studietiden, men tyvärr
måste man skriva kontrakt för fem år.
France Telecom var så intresserade av
Svenska civilingenjörer att dom skick
ade hit en tjej ända från Frankrike
enkom för vårt arrangemang.

Mums, mums
SRK's-medlemmar hade bakat en
massa sockerkakor (80 stycken) och
gratis fika serverades till alla som pas
serade. Utrustad med kaffe och kaka
kunde man sedan mingla runt bland
företag som sysslade med allt från el
kraft till datorer. Som vanligt delade
företagen ut mängder med pennor,
ölöppnare,
engångshäftapparater
m.m. för att fånga teknologens intres
se och elpulintresserade kunde även
tillskansa sig en Elfa-katalog att ha
under huvudkudden hemma.

Mera mums
På kvällen var det sedan Elarm-pub.
Där kunde man prata med företags
representanterna på ett me_ra avspänt
sätt, och givetvis dricka ÖL. Under
dagen så hade företagen delat ut öl
biljetter till intresserade teknologer, så
initiativrika studenter hade givetvis
skaffat sig många gratis öl som d� nu
inmundigade i vår (kära ?) Xll. Ölen
flödade till långt in på småtimmarna
och mången intressant ide debattera
des över denna ädla dryck. Dagen ef
ter blev dock lite tung för arrangörer
na som skulle möta en del företags
representanter klockan åtta på
morgonen för att lämna tillbaka ut
ställningsmateriel.

Johan
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Lärarp rofilen

Franz

ech

- Målvakten som blev plasmafysiker På femte våningen i Q-huset Viss nytta av sina talanger har han
sitter en av Elektros mestv väl- dock haft; "med min sångträning i
botten kan jag hålla föreläsning i flera
kända föreläsare, Franz Cech. timmar utan att anstränga halsen."
Han undervisar främst i mat Hans fotbollsträning ger honom också
met, signalteori och kretsteori, möjligheter att hålla igång, både då
gäller föreläsningar, eller "Cirkus
men skulle lika gärna kunna det
Franz" som de också kallas, och de cy
föreläsa i alla teoretiska ämnen kelturer han gör då vädret är tilltalan
de .
på Elektro.
..,,

FRANZ CECH KQMMER ursprung
ligen från Wien i Osterrike. Han föd
des där 1935 och flyttade till Sverige
1961 efter att ha tagit studenten. Hans
numera svaga accent är dock något
som han är medveten om. Alla som
har haft mat-met glömmer väl inte "d
Yngve", "d-Ulla."

Studier
Som vetgirig yngling började han på
Elektro för att få sin nyfikenhet stillad.
Det fick han inom de flesta områden,
men studierna gav honom också möj
lighet att ställa nya och svårare frågor.
De flesta frågorna besvarade Franz
själv i sin doktorsavhandling inom
plasmafysik då han disputerade 1978.

Läraryrket
Sin undervisningbana började Franz
som teknolog i tredje årskursen, då
som assistent i algebra. Eftersom tek
nologerna sökte sig till hans sal i ett
ökande antal drog han slutsatsen att
han hade något att säga till dem, "jag
klarar av detta, och det är kul - så
varför inte fortsätta", och fortsatt har
han gjort.
Nog fortsatte Franz att undervisa och
det inte utan viss framgång och upp
skattning. I år valdes han till "Årets
lärare på El�ktro" och går vidare till
KTH-final. Aven ett stipendium ur
Anders Tillings minnesfond tillfaller
honom.

De kurser han för tillfället håller i är
mat-met (kursen heter egentligen
Att börja en akademisk bana var inte "Matematiska metoder inom elläran",
det självklara valet för Franz, en men är mer känd som mat-met), mat
fotbolls-, pingis- eller sångarkarriär met fk, signal- och kretsteori, alla äm
var möjligheter som länge hölls öpp nen som i mycket bygger på varan
na. Det avgörande steget togs då han dra. Detta gör att han kan visa på hur
rådfrågade en av sina lärare hur han man praktiskt kan tillämpa de meto
skulle göra. Läraren svarade då "Om der och modeller som lärs ut. Att hål
du kan se hur den där balken därborta la i flera ämnen är inget han besväras
nedböjs då en fluga landar på den, då av, tvärtom så tycker han om att ha
mycket och nära kon
skall du bli fysiker."
takt med sina elever.
Ångrat sig har Franz
Han intresserar sig för
aldrig gjort, men det
dem och vill ha en dia
gick några år innan han
log. En miss på en före
kunde lyssna på sina
läsning är till exempel
vänners musik. "Men
inget som han drar sig
nu är det bara roligt, vi
för att erkänna, "Om
kan träffas över en öl
och prata, ja, till och .;;..;.;........c..c:...;.;.c_;...c..;...c.='-'=====---- man skulle vara felfri,
med sjunga en snutt men det är ju en hur skall teknologerna då veta vad
viss klasskillnad förstås." Något som som är svårt?" Därför tycker han att
han dock undanber sig är att sjunga det är viktigt att man som föreläsare
på föreläsningar.
har grepp om vad som är svårt och

I
V

Franz Cech

Allsidighet
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viktigt så att man inte bara hastar
igenom de avsnitten hur som helst.
"Men jag skulle aldrig göra en släpp
tenta, för då tror jag att jag gör er en
otjänst."

Inga samvetskval
Vanligtvis så är .det ungefär 50-60%
som klarar mat-met-tentan, men efter
vårens repetitionskurs var det 80%
som klarade sig. "Jag har inga
samvetskval, det var inte en lättare
tenta. De kunde sina saker helt enk-

------------------- iiiiöii �
sig mer signalbehandling. Detta ska
uppta cirka en tredjedel av hans tid
och i övrigt blir det undervisning.
Men det är inte säkert att Franz kom
mer att föreläsa i mat-met nästa år ef
tersom mat-metkursen har gjorts om.

Elektrotradition i graven

Franz vid skrivbordet.
kelt." Men ibland är det inte ens 5 0 %
som klarar tentan. "Då mår jag lite py
ton och ser om det inte finns några
elever som kan rättas upp från 7,Sp
till8p så de klarar sig."

Engagerad som få
Förutom de kurser han nu håller, har
han tidigare undervisat i fysik och
konstruerat övningsuppgifter i TET.
Undervisningen i fysik lade Franz ner
då han tyckte att det blev för mycket
upprepningar från år till år. "En före
läsning måste vara levande. Om man
säger exakt samma saker år till år
tappar man allt engagemang." Enga
gemanget tycker Franz är bland det
viktigaste hos en föreläsare, "det skall
vara roligt att gå på en föreläsning,
annars kommer eleverna inte ihåg nå
gonting efteråt."

"Andas!"
Han tycker att det är viktigt att göra
rediga anteckningar under föreläs
ningen. "Det muntliga försvinner fort
och finns inte kvar tre veckor senare
då man pluggar inför tentan." Därför
försöker han att skriva så tydligt som
möjligt på tavlan och höras väl, men
detta tycker han är svårt att komma
ihåg ibland. "Jag kommer lätt i gasen
och både kritans och munnens hast i g 
het ökar. Därför brukar jag b e mina
elever att påminna mig om att andas
då och då när tempot stiger, det hjäl
per." säger han.

Läromästare
"När jag går ner till en föreläsning

brukar jag säga till mina kollegor att
jag går ner till 'mina barn'. Men miss
uppfatta mig inte nu", säger Franz
snabbt, "jag tycker inte ni är barnsliga
eller små, utan jag ser på er ungefär
som en förälder gör, och vill lära ut
det jag kan till er, preci,s som en föräl
der gör till sina barn."

Inför nästa årskurs byter mat-met
namn och får heta diff & trans (utläses
differentialekvationer och transfor
mer). De nuvarande 30 timmarna för
eläsning kommer troligen bli 72 (sjut
tiotvå, du läste rätt) timmar men anta
let övningstimmar är fortfarande 36 .
Som teknolog känns detta lite snedv
ridet då det är övningarna som lär oss
hantera det som presenteras på före
läsningarna. Dessutom har tillhör kur
sen Matematiska institutionen och en
"matematiker" kommer kanske att
föreläsa istället för Franz. Om detta
sker går en Elektrotradition i graven,
då ingen yngre än E79 har haft någon
annan föreläsare i "mat-met".
Risk för att det ska bli tråkigt på hans
föreläsningar finns det dock inte då
Franz verkligen försöker få teknolo
gernas fulla uppmärksamhet. Detta
lyckas han bra med då han verkligen
bjuder på sig själv till HJO%.

Mie & Mattis

Dator-illustrationer

stt stort datorintresse finns hos Franz
Cech. Han följer exempelvis med in
tresse hur TET-föreläsaren Jonas
Björkberg använder sin Mac i r·,.·.,· ,::::::::·:::·::::·:·:,:·::··:·:·:·::·:·:::::::::':::····:·····,:·:·,:·:::·:·:·:·:·:·:···:·:·:::·:::::·:::::::· ·c·::::··::««·::::::::::·:·:i:::
undervisningen för att visa
svåra teoretiska saker. "Det är
ett intressant sätt att visuali
·
"Medelålderskrisen är
sera svåra och abstrakta saker
för att på så sätt göra det mer
lätthanterligt. Det är till stor
hjälp för de mer praktiskt
upp på stegen och
lagda studenterna, de som
il
upptäcker
att den står
vill se eller känna själva på
(1[
lutad
mot
fel
vägg."
magnet- eller kraftfält."
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Vissa planer på att datorisera -=1·:
sin egen undervisning har
Franz, men frågan om Ma
cens vara eller inte vara reder
han snabbt ut, "det ska vara
antingen en PC eller en ar
betsstation." Framtida överfö
ringmöjligheter mellan syste
men tycker han dock skulle
vara intressanta.

I

Vidareutbildning

I

J. Campell

r

I
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Citat tagetfrån Franz anslaggstavla. "Jag har cioch roliga historier pd tentorna och i kompendiet
tat
Doktorsgrad eller inte, ytterligare utbildning skadar och jag brukar testa dem fdrst pd några teknologer for
aldrig. Franz ska nu få lära att se om de verkligen är roliga. "
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Små saker

Mikromekanik
- stort arbete för små detalj er
Del 2
Hur tillverkar man mik
romekaniska strukturer och
maskiner?
Det finns flera sätt, den vanligaste är
en utvidgning av gammal teknologi
som används för konstruktion av mik
rochips (se figur längst upp på höger
sida). Vill man till exempel tillverka
ett hjul som kan rotera kring en axel
skapar man först ett tunt lager - med
hjälp av fotografisk teknik - så kallat
offerskikt där själva hjulet skall sitta.
Ovanpå offerskiktet skapar man hju
let - oftast med kisel - för att sedan

En mikromotor konstruerad med LIGA
teknik börjar ta form och är gjord av
nickel. Eftersom LIGA ger separata
delar mdste man sätta ihop strukturer
och maskiner bit fdr bit.

1

2

placera ytterligare ett offerskikt
ovanpå och i det hål som hjulet skall
snurra runt. På det andra offerskiktet
bygger man axeln som hjulet skall
snurra runt och fäster den i botten
plattan. Sedan tas båda offerskikten
bort - de offras - och kvar har vi ett
fritt hjul som kan snurra.
Nackdelen med den metoden är att
strukturerna inte kan göras speciellt
tjocka, eftersom de måste vara platta.
I Tyskland har man därför utvecklat
en ny metod som använder sig av an
dra material än kisel, bland annat
metaller som nickel. Detta har lett till
att man kan konstruera mindre platta
strukturer. De är fortfarande platta
men kan göras hundra gånger
tjockare än med ovan nämnda metod.
Den tyska metoden kallas LIGA
(Litografisk-galvanisk formning) och
utnyttjar högenergetiska partikel
strålar - protoner och elektroner som
accelereras upp till nästan ljushas
tigheten - för att bearbeta materialet.
Partikelstrålen "mjukar upp" materi
alet på de ställen som skall tas bort.
Kvar blir en form där man kan gjuta
de önskade delarna, ungefär som när
man stöper tennsoldater. Så när man
slutligen löser upp formen fås den fär
diga mikro-delen, lös eller fastsatt på
underlaget (se figur nedan). Nack
delarna med LIGA är att acceleratorer
för högenergetiska partikelstrålar är
dyra att framställa och inte speciellt
vanliga. Processen ger dessutom indi
viduella delar, som sedan måste mon
teras samman med andra, vilket inte
är speciellt lätt när de är så små.

3

För tre år sedan kom ett småskaligt
datorstött tillverkningssystem för
mikromekaniska strukturer som arbe
tar med laser. Strukturen program
meras in i datorn och en laser hackar
bort bit för bit från kiselplattan. Bi
tarna som hackas bort är mellan en
och tre mikrometer stora. Systemet
klarar av2 0 0 0 0 bitar i sekunden.
På Uppsala universitet har man också
tagit fram ett system där laser an
vänds för konstruktion av mik
romekaniska strukturer. En laser gör
att gas omvandlas till fast material där
den lyser. Genom att "rita" i gasen

Den ftirdigmonterade motorn. Det stora
hjulet i mitten är ungefär 300 mikrome 
ter i diameter. Accelerationen som behöv
desfdr att överkommafriktionen i mo
torn uppgick till 40 jordaccelerationer.

4

Konstruktion med LIGA. Högenergetiska partikelstrdlar belyser den del av materialet som skall bort (1). Materialet etsas bort (2).
Formen som är kvar kan nu fyllas med ndgot passande metall, exempelvis nickel. (3) Formen etsas bort. (4)
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Konstruktion med fotolitografi. Pli en kiselplattafinns ett lager kiseldioxid. De delar av kiseldioxiden som skall etsas bort belyses
av UV-ljus (1). �.edan etsas kiseldioxiden bort (2). Ovanpd den fårdigetsade kiselplattan beläggs materialet som skall bygga upp
slutstrukturen. Aven den belyses med U V -ljus, får att fil fram den slut ligastrukturen (3). De belysta delarna etsas bort (4). Kiseldi
oxiden etsas bort (5).
Kvar har vi den färdiga strukturen, komplett med delar som inte sitter fast i den underliggande kiselplattan.
framställer man sina strukturer. Det
är en metod där man kan ta fram helt
tredimensionella strukturer, inte bara
de platta som man är fast i när man
använder halvledarteknik eller LIGA
för framställning.

Små fördelar och nackdelar
Individuella delar gör ingen större
nytta utan måste kopplas samman till
en helhet. Vår blodpropps-robot be
höver en motor att driva skärverktyg,
sensorer och en dator som säger åt
alla delar vad de skall göra och när de
skall göra det.
Ihopsättning bit för bit skulle aldrig
gå, vilket har gjort att samma teknik
som vid tillverkning av mikrochips
används. Detta gör även att tusentals
komponenter kan tillverkas samtidigt,
vilket gör dem mycket billigare.
Ett problem återstår fortfarande och
det är att koppla samman olika sorters
komponenter. Motorn skall kopplas
ihop med skärverktygen, sensorerna
och de styrande chipsen.
Hur håller våra mikro-maskiner i
längden? Svaren kommer att bero på
krafter som inte gör sig gällande hos
större maskiner. För en motor som är
lika stor som en bakterie kan mötet
med ett smutskom eller lite ströladd
ning av s-tatisk elektricitet leda till
katastrofala följder.

5
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Smått blir bättre

Med kisel som byggmaterial

Det kan verka som om kunskapen
kring hur man utnyttjar och formar
mindre och mindre individuella delar
och komplexa system är en serie av
små steg i samma riktning. Inom mik
romekaniken stämmer inte detta. Där
har man nått så långt att en dörr in till
helt nya kunskaper har öppnat sig.
Forskare har bland annat upptäckt att
när någonting krymps tillräckligt my
cket: en elektronisk krets, en motor,
ett lager med smörjmedel eller en ens
taka kristall av metall eller keramiskt
material - slutar den att agera som en
förminskad version av sig själv och
börjar uppträda på helt nya, underliga
och fascinerande sätt.

Ett vanligt material att konstruera
mikromekaniska delar i är kisel,
samma material som mikrochips görs
av. Kisel är i stor skala ett väldigt
sprött och svårhanterligt material,
men på den lilla skala som mik
romekaniken håller sig är det väldigt
hållbart och starkt. Kisel har samma
densitet som aluminium, och på den
lilla skalan samma styrka som rostfritt
stål. Styrka/ vikt förhållandet är tre
gånger större än hos rostfritt stål, vil
ket ger kisel mycket goda egenskaper
- men bara vid de små dimensionem
det är frågan om här. Det har till och
med visat sig att när man använder så
små kisel-strukturer blir de ännu star
kare än vad man har trott.

Att kalla genombrotten som gjorts
inom mikromekanik för framsteg
inom miniatyrisering är som att säga
att lasern är en stark lampa. Utveck
lingen inom mikromekaniken lovar
att göra för maskiner vad det fantas
tiska chipset har gjort för elek
troniken.
Eftersom de rörliga detaljerna väger
så lite får de ingen masströghet, vilket
leder till att detaljerna saknar efterro
tation och blir väldigt lättdrivna: när
motorn - som snurrar tusentals varv
per sekund - stängs av stannar den di
rekt!

7

Kisels begränsningar gör att de
mikro-mekaniska strukturer man gör
måste byggas platta. Har man en
snurrande rotor får man ut mer vrid
moment från den ju tjockare den är.
Detta ställer till problem. För att nå
den extra tjockleken har man börjat gå
över till andra material, exempelvis
nickel, plexiglas, plaster och keramer.
Detta har gjort att man varit tvungna
att utveckla helt nya metoder för
framställning av de mikromekaniska
strukturerna.

Olof Lindqvist

avslutningen följer i nästa nummer...

8

Konstruktion med UGA (forts). En bottenplatta till enform läggs ovanpd metalldelen och plast sprutas in runt den (5). Metall
delen lossas sedan frdn bottenplattan med plasten får att man skall kunna göraflerformar (6). Formen fylls med metall genom elek
trolys (7). Plasten och ett lager som gör det lättarefår metallen att lossna etsas bort (8). Kvar har vi den fårdiga delen!
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Startskottet för årets vatten-quameval
går kl 14.08 !
Solen kommer att skina med sina värmande strålar,fåglama kommer att kvittra sin
allra gladaste sång. Missa inte chansen att komma bort från böckerna denna underbara dag!
Tag alltså med alla du känner till Smedsuddsbadet i
Rålambshovsparken !
T-bana: Fridhemsplan I Thorildsplan Buss 54: Västerbroplan
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Blod, svett & tårar
Årets sportevenemang gick av
stapeln lördagen den 19/2 i
KTH-hallen. Vad var def då,
frågar man sig. Jo, Elektromästerskapen i innebandy som
anordnades av Idrottsnämn
den.

�

Ett tjugotal lag hade slutit upp på för
middagen, för att avgöra vilket av
dessa som skulle få ärva den åtråvär
da vandringspokalen (kan beskådas i
XIl:en). Mästerskapet är uppbyggt av
först ett gruppspel, och vinnarna däri
från går vidare till finalspel. Det spe
lades på tre planer samtidigt och do
mare var någon från ett vilande lag.

Tänk att det kan vara sd roligt att springa efter en liten plastboll med en plastpinne i
högsta hugg! Och när man väl fdr tag pd den mdste man ge den till ndgon annan
(helst ndgon i det egna Jaget) eller försöka fd in den i den lilla larviga buren. Vilket
vissa hade uppenbara problem att göra.

tyvärr. Nu började det dra ihop sig
och lag efter lag gick av planen med
slokande öron och bistra miner.

Finalen

Till slut stod det bara två lag kvar på
planen, Petter & Hobbe på ena sidan
och Immer kater på andra. Spelet bör
jade och de två lagen drabbade sam
man. Det var ganska jämnt till en bör5 spänn får dina tankar:
Gjorde jag ndgon miss, nä det var nog
de andra. Synd att det inte gick sd bra,
nu när skumpan är pd kylning. Men den
gdr nog ner ändd.

Runt halv tre tiden var grundspelet
färdigt och åtta lag var färdiga för
kvartsfinal.
Arrangörerna hade även tänkt på att
de tävlande kunde bli hungriga av allt
springande, så de som hade ork att gå
upp till XIl:en fick köpa sig lite föda.
Nämligen Pytt i panna med rödbetor
men utan ägg.
Tyvärr är KTH-hallen inte speciellt
publikvänlig (inte för att det var något
publikrekord, men ändå), ty det sak
nas riktiga läktare, men man fick hyf
sad överblick från balkongen. Antalet
cheerleaders var närmare noll än ett,

jan även om Immer kater dominerade
spelet. När de 10 minuterna, som mat
cherna varade, var till ända stod det
2-2 mellan lagen. Nästan lika spän
nande som i OS-finalen i ishockey
mellan Sverige och Kanada. Det blev
"sudden death", d v s den som gör
första målet vinner för de som inte är
så insatta. Efter några minuter lyckas i
alla fall Petter & Hobbe med konst
stycket att få in den lilla bollen i det
lilla målet (till skillnad från spelarna i
ovan nämnda final). Segraren var ko
rad. Domarna i denna så viktiga
match var Anders Jonsson (vår
PLAYBOY) och Ola Ramström (från
Idrottsnämnden). Det enda som åter
stod nu var alltså att överlämna poka
len till segrarna som såg både trötta
och lyckliga ut. På söndagen var det
nog en och annan som hade lite trä
ningsvärk.

Mikael Odberger

PS. Något blod som rubriken lovade
sågs inte till, men det låter lite mer
dramatiskt på det här sättet. Svett och
tårar var det desto mer av. DS.
Det kan var svdrt att ta en förlust, men
det gäller att ta det som en man.
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Västerås

Fångarna på overallsgasquen!
Som tack för en fin nollning
anordnade vi, ettor, en gasque
för tvåorna i höstas. (Pga av
saknad av bilder kommer arti
keln nu.)
INTET ONT ANANDE samlades
tvåorna utanför högskolan en kväll i
höstas. Tvåorna hade lydigt tagit med
sig de nödvändiga attiraljerna: cykel,
ryggsäck och telefonkatalog. Vi dela
de in tvåorna i fyra grupper och varje
grupp utrustades med en platta fol k 
öl.
Klockan slog och spelet började. För- En stilla undran. -CC, hur mdr du?

Ledning. Martin leder cykeln till ledtrddarna.
sta anhalten var, som sig bör, uppe
hos fader Max. Där fick de sin första
ledtråd, en ohyfsad integral. De fick

olika stationer som
ställde olika psyki
ska och fysiska krav.
Där gavs grupperna
ledtrådar och adres
sen till nästa även
tyr.
Ledtrådarna
hade en gemensam
nämnare med inte
gralen ovan och som
ni förmodligen vet
är svaret allas våran
,,. 1 1 :an, där festligheterna fortsatte med
mat och prisutdel
ning.

-Vi vann!! (Patrik, vi hörde att blomman dog)

Klarar du det på tre sekunder?

Anna & Stefano

Agneta Sjödin hade inte tid och dvär
gar är svåra att få tag på. Därför fick

Hos fader Max. Kan ni inte lösa ledtrdden(integralen)? Ja, ni är inte ensamma...
de tre längsta sekunderna i sitt liv på
sig att lösa integralen:

00 _
( 1-_in_)_
\( i_
+n_
,) dy _ _ •
21
e
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2

yln y

tvåorna nöja sig med en adress. Tele
fonkatalogen, med karta, kom väl till
pass när de begav sig ut i den vida
världen.
Under kvällens gång fick de besöka 6

För alla som undrar över integralen så
är svaret pi, och pi minus taket på pi
(illustrerat med tilde i TEX) är natur
ligtvis 11 (Västerås motsvarighet till
Tolvan)

Red
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Elektronikinstutionens flytt

För att få reda på konsekven
serna av en flytt av restrande
delar av elektronikinstutionen
till Kista besökte jag och Da
niel Karlsson (SNO) Carl-Olov
Stawström som är studierektor
på elektronikinstutitonen.
KTHS FÖRRE REKTOR var med om
att fatta ett beslut om att bygga upp
Electrum i Kista. Bakgrunden var att
man ville föra samman högskoleut
bildning, forskning och näringsliv. In
stutitioner har flyttat ut sin verksam
het dit. Elektronikinstutionen har
dock haft en del personal kvar här.
Dessa personer vill man nu också
flytta ut till Kista.

Hur drabbas vi?

Carl-Olov Stawström, studierektor pd
elektronikinstutitionen.

Fakultetsnämden har fattat beslut på
att grundutbildningen skall vara för
lagd till KTH här inne i stan, KTH
östra. Hur kommer då teknologerna

att påverkas av instutionens flytt?
- Grundutbildningen skall också i
fortsättningen ske här. Föreläsningar

/

och övningar skall inte förläggas till
Kista. Labbarna kommer till största
delen också att finnas kvar här. En
dast de labbar som det ej finns
möjlighet att ha här inne kommer att
finnas i Kista. Ett exempel på detta är
halvledarkomponenter 1 . Utrustnin
gen för dessa labbar används även av
forskarna där ute,så det finns ingen
möjlighet att flytta in dem hit. Under
visningen i materialfysik har tidigare
varit förlagd till Kista, men den skall
nu flyttas tillbaks för att fakultetsnäm
dens beslut skall efterföljas.
Tentaresultat och återlämning av ten
tor kommer precis som nu skötas ge
nom elevexpeditionen.
Personalen som nu skall flytta ut till
Kista tillbringar redan en stor del av
sin tid där, så skillnaden för oss
teknologer kommer att bli väldigt
liten enligt Carl-Olov.

Anders

Hackers palt

Nu är det dags för Stellan
igen. Här levererar han sen
aste nytt om Elektros datorer.
Det börjar med lite nya termi
naler.
TIO X-TERMINALER av samma
modell som de sexton vi har sedan
tidigare finns nu i rum 229 ; (Plan 2 ,
södra Q-huset, i förlängningen av
systemgruppens korridor. De fun
gerar som de andra; man kopplar
upp sig mot en server av den typ
man vill arbeta på
Unix,
VMS(V AX) eller VMS(Alpha).

Ny dator
Zafir är en DEC 3000-800 med
2 00MHz
Alpha-processor
och
64Mbyte minne. Den kör OSF-1 , ett
Unixlikt OS som håller på att ersätta
Ultrix. Den går jnte att logga in på
den närmaste tiden, eftersom vi hål
ler på och anpassar diverse pro-

gramvara till den. Dels är OSF-1 lite
annorlunda (Posix), dels är Alpha en
64-bitars CPU, och många program,
särskilt i C, fungerar inte utan di
verse förbättringar. (T.ex. förutsätter
många program glatt att en "long"
alltid är 32 bitar...) Den som senare
vill köra egna program på den kom
mer på sama sätt att få kompilera
om dem, eller så kan man "över
sätta" en binärfil till en Alpha-binär.
(Det kräver ingen uppsnyggning av
koden, men programmet blir större
och långsammare.)

Nya program
Matlab version4 är nu installerad på
VMS. För att inte störa pågående
kurser får man den f.n. med USE
MATLAB4. För att leta info i WWW
(World Wide Web) finns det en ny
textbaserad klient på VMS, som
heter LYNX. Den kompletterar pro
grammen WWW och Mosaic.

Ny info? Tyck!!
Systemgruppen hoppas på att i sa
marbete med E-sektionen kunna
satsa på att förbättra utbudet av lät
tillgänglig information, särskilt i
WWW. Bl.a. för att nOllan till mot
tagningen -94 ska kunna använda
datorerna till att hitta allt möjlig nyt
tigt, och därmed få en lite mjukare
start i datorlivet. (Allt under förut
sättning att vi finns kvar i höst... )
Alla ideer och tips om vad/ hur vi
ska ha upplagt mottages tacksamt.
För övrigt anser jag att det är en
dålig ide att stänga av arbetssta
tioner.

Stellan
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SMusK...

Sagolikt Magiskt underbart
super Kul
�et var en gång en SMusK
kånsär som ägde rum i Dande
ryds gymnasium. Det var sam
ma gång en emitteur som lät
sig luras av att buss 606 på
stods gå till nämnda gymnasium.
RESULTATET BLEV att nämnda
emitteur fick en utförlig sightseeing
av Djursholm (bussen var alltså verk
lighetens motsvarighet till alla sagors
elaka styvmödrar).
Till slut nådde bussen i alla fall fram
till sin destination och de flesta av
bussens passagerare sökte sig mot au
lan i gymnasiet. På scenen syntes fi
gurer med bocksvans och eldgafflar.
Publiken trodde först att scenariot var
hin håles hemort, men blev upplysta
att detta var paradiset... Tyskland, el
ler EU som det naturligtvis skall vara.
I EU kommer de lagar som gäller att
upphöra. Newtons lagar och gravita
tionslagen kommer inte längre att
v ara giltiga.
SMusK-kånsären hade alltså bötjat.
Som vanligt var SMusK och Skaletten
alldeles... alldeles underbara.

Virtual reality...
Det finns många studentorkestrar,
men inga som är i klass med SMusK.
SMusK är unika! Där andra studen
torkestrar försöker spela världens
snabbaste rag gör SMusK helt annor
lunda och spelar världens långsam
maste rag! I år spelades takt sex, med
hjälp av v irtual reality-teknik! En tek
nik som säkert kommer revolutionera
musikens utveckling i framtiden.
Kånsären lät även publiken möta de
tre banjonärerna, arkeologer, den
forntida egyptiska kvinnan Chamon
Chamon Chamon (kallad "Tuttan"),
Ljungkvist and the Tuff Guys samt,
icke att förglömma, de små riktlösa
vektorerna. SMusK tog med publiken
på en resa tvärs över jorden, från
Tyskland till Egypten, en resa på cirka
fyratusen år.

Dessa tv/i personer var sil extremt törsti
ga att deförsäkrade sig om varje droppe i
sk/ilarna med vatten.

Ung begåvning

Mera SMusK!

En av SMusK:s yngsta beundrare, en
flicka högst ett par år gammal, gick
spontant upp på scenen och dansade.
Hon hade ingen som helst rampfeber
och mottog publikens stormande bi
fall. En blivande medlem av Skaletten
kanske? Hon avslutade sitt framträ
dande med att slå en SMusK:are i hu
vudet med en jättehammare av plast.

Eftersom kånsären var precis så emi
nent som kånsärer brukar vara när
SMusK och Skaletten är inblandade
blev det givetvis mera SMusK efter
föreställningen. Vad det gäller stu
dentorkestrar står nämligen SMusK
högt över alla andra, precis som det
inte finns någon balett som kan slå
Skaletten på fingrarna vad det gäller
talang, utstrålning och mångsidighet.

Fest på (o)känd ort
Efter kånsären kunde den del av pu
bliken som varit kloka nog att investe
ra i en festbiljett vandra mot extrabus
sen, som skulle köra passagerarna till
en toppenfest på okänd ort. Bussen
fylldes snabbt av människor och gla
da skratt. Stämningen var, precis som
kånsären, toppen!! (Den här bussen
var alltså v erklighetens motsvarighet
till alla sagors goda feer)
Väl framme på den okända orten
(som uppvisade slående likheter med
Teknis och då speciellt BPA-gasquen)
startade en fest som pågick fram till
de tidiga morgontimmarna. Och så
levde de lyckliga i alla sina dagar...

Text: Stefan
Foto: Rasmus
SMusK var lika överlägsna alla andra studentorkestrar som de brukar vara.
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Oltest
eller Emissionen prövar maltdrycker.
Utrustade med de ölöppnare
som företagen så frikostigt
sprider omkring sig vid Arma
dor och liknande arrangemang
kastade sig delar av redak
tionen in i upprepandet av
succen med glöggprovningen i
julas.

NU SKULLE DE lite ovanligare öl
sorterna i systemets prislista prövas.
Emissionens utsände (Rasmus) hade
inventerat systemet� butik med spe
cialsortimentet på Öl i närheten av
Stureplan. Detta resulterade i att Em
issionens testpanel utrustats med fyra
<?lika ölsorter av det ovanligare slaget.
Ölen var ganska mörka och ganska
direktimporterade (inge Pripps här
inte). De sorter som nu skulle testas
var:
• John Bull Bitter
• Young's RamRod Pale Ale
• Bishops Finger Extra Strong Ale
(Hur kan en öl som säljs på sys
temet vara Extra Strong ?)
• Fuller's London Pride
Vissa mindre bemedlade delar av re
daktionen hade tagit bil till klippet
och fick därför inte delta i testet ("In
gen sa något till oss, och till andra
tester brukar man kunna köra efteråt"
(läs pepparkakstest) / obemedlade
delen av redaktionen. "Var det inte
glöggtest samtidigt ?" / bemedlade
delen av redaktionen). Vi övriga lät
oss dock väl smaka av de gyllen- och
mörkbruna dryckerna.

Först Ut
Först ut blev John Bull Bitter och
denna engelska öl fick snabbt betyget
"Bra för att vara utvald av Rasmus".
Det kändes snabbt att den funkade,
det vill säga man märkte att det var
alkohol i den. Mörk öl är ju inget man
hinkar i sig litervis, men som en ens
taka öl är dom mycket njutbara. Dock
bör nämnas att John Bull var god men
inte uppseendeväckande varför test-

panelen inte kan rekommendera den
till sektionens kräsnare medlemmar.
På grund av att testpanelen inte hade
fått någon middag steg dock humöret
snabbt efter denna första öl och pan
elen gav sig snabbt in på fortsättnin
gen av testet.

Ljus & God
Nästa testobjekt blev Young's RamRod
Pale Ale. Denna öl var ljus och god.
Ölen skulle enligt etiketten serveras
vid 45-50 grader fahrenheit. Efter visst
räknande kom vi fram till att den nog
var god ändå. Tyvärr spillde vissa
delar av testpanelen ut ölen och de
stackars studenter som satt i data
salarna och försökte göra något annat
(inlämningsuppgifter m.m.) än att
dricka öl började klaga över den nu
snabbt stigande öldoften som spred
sig genom salen. En student som ly
ckats myglade . sig in i testpanelen
gjorde en snabb reträtt med orden "Fy
fan, det luktar ju hästgödsel och
smakar som ett lövträd som legat i lut
ett halvår". Rasmus hävdade dock att
detta var hans favorit (tänk så desper
ata militärer kan bli). Denna öl hade
en mustig eftersmak men föll inte
panelen riktigt på läppen.

Biskopar
Ett namn som Bishops Finger ger
delade associationer och tillägget ex
tra strong på flaskan fick testpanelen
att undra hur syst�mbolaget kunnat ta
in denna dryck. Ölet var rökigt som
fan och en förbipasserande teknolog
gav betyget "Som att slicka ett kärnk
raftverk". Vild diskussion utbröt över
huruvida detta var ett beröm eller en
förolämpning, men testpanelen enade
sig om att detta måste vara ett beröm.
Detta beslut grundade sig dels på att
panelen tyckte om ölet och dels på det
faktum att kommentaren kom från en
elektroteknolog som går fysikalisk in
riktning.

Julmust
Testpanelens sista provobjekt blev
Fuller's London Pride och denna öl
smakade mer bränt än någon av de ti-

digare. På sant vinprovarmaner både
sniffades på och gurglades med
denna öl. Dessa manövrar förmådde
dock inte förhöja intrycket på detta
rökiga öl och betyget blev obevekli
gen "En Julmust som inte är mycket
att hänga i julgran". Under testet av
denna ölsort frågade en panelmedlem
om det var tillåtet med toalettbesök
mitt under pågående test, varefter han
snabbt lämnade salen.

Typiskt schnygg öletikett

PR's öl schnyggast
Trots idogt testande kom panelen
fram till att all PR's öl är god i jäm
förelse med de testobjekt som panelen
drabbats av. Dessutom är PR's per
sonal schnyggare än Emissionens
("Högst personlig åsikt från förfat
taren till artikeln" / Emissionen). An
norlunda öl är tacksamt att pröva i
enstaka exemplar, men det är inget
man inmundigar under en hel tenta
pub.

Tilltugg
Vad som klart saknades under detta
test var de tilltugg som man normalt
har tillsammans med öl. Heta förhan
dlingar hålls dock med Che om att i
ett senare nummer utföra test av
ölkorv, chips, jordnötter och annat
mums.

Johan
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Litefa((Ja om Stock[w(ms

us

staasfiuset som {igger på 'l(ungsfio{mens syaöstra stana me{[an 'l{.iaaa,fjäraen ocfi 'l(Earasjö
uppföraes 1911-1921 efter ']{.agnar Öst6ergs ritningar. 'Den mörk[öaa tege{6yggnaaen mea
sitt massiva fiörntorn 'I're k[onor är aen svens(@ nationalromanti�ns fiuvuavert

'](ring tvågdraar, aen öppna 13orgargåraen ocli aen täckja ']3{å fia{[en, s{uter sig ae ofif@
fängorna i s{(iftanae utfonnning. �rdn 13{å fia{[en, vars mönstraae tege{murar
ursprung{igen var avsecufa att putsas 6[ågrå, feaer en marmortrappa upp ti{{ (jy{{ene safen,
smyck_aa meaguUmosa�r av 'Einar �orsetfi. I söara fängan {igger Staasvåningen,
ae{(greraa av 6la. prins 'Eugen.
I aen östra fängan {igger staasfu([mäRJiges sessionssal �safen, mea uppgdnggenom
'De fiunaraaes valv i staasfiustornet. I Staasliustr{u{gdraen står Carf 'EU/is iaealstatyer av
'Dikjaren, Poeten ocli Afdlaren varsför6iUer var.91.ugust Strina6erg, (justa/�röaing ocli
'Ernst Joseplison. 9-fär stdr även pd en liög K!)fonn Cliritian 'Eril<§sons 'Enge{6rek_ts.;taty.

Afea aenna fite liistorisf@ 6akgruna fioppas vi i programrdaet att sd många som möj{igt tar
ti{{vara cliansen att gå på 'l(f)ng{ig 'Efekjrosekjionens 77:e

o/årba{

aen 30 apri{ å just (jy{[ene safen, Staasliuset
1(µvertpriset är 495 k[, ocli 6iijetterna f@n kjjpas i X{[en vec{(grna 10, 11,12 ocli 15 i 6aren
unaer {uncfierna.
'Efter ,efäfva 6afen oranas 6usstransport ti[[ tekiis tfär aet {(gmmer att vara ett fiejaun
aranae efterkjjr. Ocli ti{{ aig som integdr pd 6afen K!)m på efterkjjret, mer information om
aetta senare.
�rdgor 6esvaras av 'l(fu66mästarna.
.91.nareas 15 67 63, Magnus 612 94 39.

elit
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Det ryktas att...

... det finns manliga föreläsare på damtoaletten.
...han var ensam där.
.. .f blev mordhotad på tentapuben .
... Stefan kuggades på DSA:n.

... vissa fysiker inte är riktigt vinkelräta mot tangenten .
... rostad lök gör underverk för dålig andedräkt.
... Andreas införskaffat en partialodlare.
...UNIX :== UNiversal Idiot X-terminal.
...VMS :== Very Much Slower.
...examen berusar .

Ake i EUropa
'En !R..fipp 'E(j--saga, l@pitel2

Nog har du val hort sagan
om malar'n Ake Strom.
Da vill du sakert veta,
hur blev det med hans drom.

Jo, Ake han har gift sig nu
och Asa ar hans fru.
Men direktor, det ar han ej,
han jobbar i EU.

Och dom har kopt en lagenhet
i stora staden Koln.
Men Ake ar orolig;
pa himlen hopas moln.

Se'n banken hans gatt i konkurs,
han jobbar for miljon.
Nu staden rakat illa ut.
De kraver en miljon
i skadestand fran industrin,
som ligger bortom bron.

... Henrik pratar baklänges.
...Åsa har varit på 50 st presqutt.
... decrajjt ÄÄÄRRR en motarbetare. {OBS! Ej skrivet av redaktionen!)
... någon faktiskt BLEV gravid på dansgolvet.
... Ordf. stod framlutad ovanligt bredbent.
...En vektor är en vektor som är en vektor.
... Bondesbank vill gödsla med D-mark.

Glönt inte att gå på SM!
Extra SM, tredje maj, klockan 17.30
Ordinarie SM, tionde maj, klockan 17.30
"Den lille teknologen" tecknad av Lars Olson

Men var ska Ake pengar fa,
han tanker varje kvall.
Han tanker ocksa bittert:
-Det har ar ej mitt kall!

Jag vill ju vara direktor,
som forr ju var sa kul.
Jag skaffar mej en firma,
en postorders, pa hjul!
Se'n flyger jag till Japan
och koper billigt krafs
och saljer sen i Sverige,
blir stormrik i ett nafs!

Sa Ake flog till Japan,
han strunta' i miljon,
och hur det gick for honom dar
jag skriver very soon!

Andreas Eldh, E93.
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