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t- SEkt:1on€n kt.h

em1ss1onen
INSIDRN
Jaha.
så
var det nytt år igen
( åtm5.nstonP. hor"erl i 11:t SP.tt). Vilken
ti rleriSknino;
marn
än före<irar,
S13
inneh?r detta vjssa föränrlrinp:ar inom
Fl ektri <>ns vi'i.rl �.
l"r�n Et·<ISSIONENS
sirl�
hety�er
�Rt
en
delvis nv
re,<iav.tinn. I rlet sammanhanp:et vi 1 J .iag
t;,cl<R Anders,
Torbjörn och Kerstin,
�om nu �lutar �e� sitt 1 E�itterande',
för rlet p:en11:na Aret och så vill _ia.i:i
v�11comna v?ira nv2 Emitteurer, Per och
Pet<"r,

Finn�
det
nåp:ra
nackdelar eller
förtjänster?
( Svaret på dessa frågor
och mån11:a fler får nJ. i nästa ••• ) Nej,
inte rj_ktip:t, men du kan fatta penna
och pappE>r och skriva ned vad du
tvck<,r.
Tag sedan oapperslappen och
Jäisg den i vår nyuppsatta brevJAda
utan f'ör funkrummet i Tolvan. I dPnr,a
låda kan rlu för övrigt även läp:p:c nerl
dim, alster som du vi 1.1 ha med J
tictnin.o:en,
en lapp cm att du har
flyttat,
ditt tävllnp:sbldrap: i vlr
limerick-tli'Iling,
ett ryckte eller
nllgct ,innan trevljp: t>älsl"ing.

J hande,n h:iJ ler du s;e,naste ( om dn nu
i r,te läS<Pr detta f'ör sent) numrP.r. av
F:MISSIONF.N. Van rar vl. df>. att bjuda p,i
�·nna p:�ng? Ett instutlonsreportap:e,
semr1el-t.est,
Pn art5kel. om vad som
kommer att hänrla med terminalsalarna i
,,kioresan och
k�JJarAn,
lt1sse-pre,
nvcket, mycket mer•.••

Som di: m.�rkt '1ar <lagarna börjat bli
J.änr-rE> igen oct, våren hör.iar nalkM;.
Vi har en mycket händelserik vår att
�e fram emot: dammiddag, kårmaskis,
forsrännet, vårbal, SOLA, do,ijan och
som pr;.ckE>t övet i:P.t, Ouarnevalen.
EMISSIONEN kommer p:iw,tvis att bevaka
dess? evenemang. Trevlip: ).iåsninp:.

Som
du
s<>r h&.r tidnin.a:P.n linrlrat
11tseenrle och utformr>i ng tU l viss del.
Vacl tycker du om dE>t? Är rlet n.�n:ot mer
som saknas el le:r nfigot sol"! �1 �;!1 bort?
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Ordförord
Tjosan ! !
Du skall känna dig väldans villkornen tillbaka till en ny termin med Elektro
se1<tionen,
Jag hoppas att Julen har varit innehållsrik och att du tyckte
strömavbrottet var lika lustigt som jag tyckte att det var. Just nu är det
nya ansikten på de flesta funktionärsposterna vilket gör att all.tin'1 kanske
inte flyter så bra som före .1ul, men de )lår sio; snart. Även kl!.lleriet rar
fått nya ansvariga, men det är inget skäl för 30-40 personer ll tt var_ie dag
strunta i att betala sin bulle. Fattar dom inte att det är samma sak som att
stjäla från sig s.1älv, FY F'AN! ! ! vilken d�lig stil.
Nog klagat för den här gången, över till roligare saker, Ouarnevalen simmar
närmare för varje dag som går. Jag skall åka till Finland på spånarresa,
skall DU ?
Inför vårbalen t.ar en vårbalskornmite utsetts. Den består av kJubhmästare Eva
Larsson,
klubtm�stare emeritus Kjell Paul.son,
F'an & Rått Al<e Sivar<:l,
frekvensnormal Carl Nisser och ordf. Stefan Östlund,dvs .1ag. Vår uppgift är
att planera vårbalen och alle. kringarrangemang. Wfr det sedan kommer till
detaljplanering och genomförandet av '3.llt krävs naturllp:tvis roycket mer
folk, så är du intresserad prata med oss i vårbalskornmiten.
Den 17/2, 23/2 och 20/3 är det sk. Abl.turientinforll'ationer, dvs. tekni.s
Bversvämrnas av gymnasieelFJver som •1Hl se hur det är att plugo;a på teknis.
Jag hoppas att många E-Osquarulda ställer upp och guidar eleverna runt
Elektro. Tänk på att abiturientinformationerna är en liten tjuvstart pA 1984
års mottagning.
Mer information kommer upp på tolvans anslagstavlor.
Huvudansvarig för abiturientinfona är vice ordf, Anna Laurin,
Som jag tjatat om tidigare så fyll.er sektionen 75 år nästa år. �u bör.iar rtet
röra lite på sig beträffande organisationen. Till SM som för övr1.'1t. lir den
23/2 i Kröken hoppas jag att vi kan presentera namn p� n�gra personer SOM
skall vara ansvariga för planerandet ocr Jj te O'n de närmaste planPrna.
Ja! Det här var l.ite om vad som är i görningen f11r tillfl! lJ et och M har _ie.p:
inte nämnt presqutten,
kårmaskerade� och TM ! ölh?f bland mycket annat, s�
kör hårt.

Till tte next time 1 say goodbye......
er ordf. Stefan

Klipp P•op di··· ett
spelkort. ..

To1vPriPt
personer:

består

i

v�r

av följande

F.-82
Gunnar Ahlman
Tolverichef
E-83
Vice tolverichef Thomas Vegeby
TolverJ nissa
f'redrika Szemere F.-83
Tel v11n, v;\r trfn,:,;a men trevliga sekt
ionsl okal skulle vara mindre trånR och
ännu trevli�are om vi hjälps �t med
att:
*
*

*

ställa t i.11haka tom�lasen t.ilJ
backarna vid kaffeautomaten.
slänga ploppomatpapper, urdruckna
muggar och ct�·l i papperskorgarna
(och
lämna
inte halvurdruckna
muggar över?llt).
lä�ga tillbaka l.lista ticinin11:ar där
vi tog dem på hyllan.

Verkty«en har i höst fått ben. De
verktyg som lån!'s h?.r haft svårt att.
hitta tillbaka.
Vårt tidigare fina
vPrktygsskåp är nu en sorgli,:,; syn. På
grunrl av detta har ett lå� sats på
dörren.
Behöver du låna n!tgot ?V de
verktyg som finns kvar kan ctu kontakta
mig el i.er någon annan funktionär. Jag
tänker försöka återställa verktygs
skåpet ttll dess ursprungliga skick.
Jag har lite på gång men är ta0.ksam
för alla bidrag.
Gunnar Ahlman I tolverichef

Alla ni som väntar- på vintertröjorna!
Tröjorna
har
nyligen anlä.nt till
tryckeriet
och vår leverantör har
lovat oss att dom ska vara färdiga
senast 25/1. Klipper n:. av ärmarna på
dom så kan ni väl använda dom nu på
våren.
Från
inte
göra
plats

det ena till det andra, ni som
har hämtat era overaller kan väl
det snart,
annars rår vi inte
1 tolvan!

Om
det
föreligger
intresse
för
sommartröjor kan nt anmäla det för mig
i tolvan så att .iag vet om, hur, och
hur många jag ska beställa.
Vill ni mig något så finns
tolvan då och då (på rasterna).

jap: i

Varma Hälsningar,
Öfvrip:

Patrik Dyberg

T I L L F Ä L L E

--------===========---------IBM
erbjuder
praktikjobb
för en
teknolog. Praktil<anten får praktisera
åtta (8) veckor på IBM i Zurich,
Schweiz. Resan ner och bostad betalar
praktikanten själv ( IBM hjälper till
att fixa bostad ).
Jobbet innebär
prakti� på ett forskningslah. Du som
är intresserad bör gå i 3-4 årskursen
och lämpltgen p:å rågon av tele-, data
eller mtkroinriktningarna.
Lönen är
enlip:t schweizisk standard. Låter det
här lockande? Hör då av dig till mig.
Ordf. Stefan Östlund

Denna konstruktion använder sig av en
Siemens effekt-lysdiod, som kan leda
så mycket som 800 mA. Den har Hka
stor ljusstyrka som en 5 watts glöd
lampa.
Det går �ock även att använda
en vanlig 2.5 volts ficklampsglödlampa
(se fig 2 b ) , man måste dock se upp med
självsvängning,
orsakad av själv
i nduktion,
i glödtråden. Det sist
nämnoa kan dock undvikas genom en
parallellkoppling
av
en
100
pF
kondensator (Cx) med �lödlampan .

Här kommer EMISSIONEN med två f'örslag
nya
er
till
alla
kretsar
för
"elpulare" och framförallt för er som
har problem med batteridrift.
B A T T E R I S P P. R A R E . . . . •

LysdJ.oden drivs av två S. I. P. MOS
FET : a r . D e har en extremt stor brant
het (2000 mA/V), vilket får det att
driva 800 mA till lysdioden med de 0.4
V, som solcellerna avger.
Nämnas bör att dioderna bör ha s� lågt
framspänningsfall som möjligt. De bör
helst vara av schottky typ.
S O L D R I V E N

Kretsen balanseras av en trimpotentio
meter P1. Potentiometern ska ställas
in så att lydioden lyser så starkt som
möjl. i r,t.

F I C K L A M P A

Vanliga ficklampor har en stor nack
del :
När man som bäst behöver de!l' är
batterierna slut.
I ett försök att
råda bot på detta visar här EMISSIONEN
en
konstruktion som utnyttjar r!en
alltid närvarande energik�llan: solen.

fo et ryktas att ..
- t o l v a n s k a l l u t ö k a s med en
ny automat .

f i g 2 °'

d e t pratas och s j u n g s f ö r
mycket i s ö m nen .
- det f i n n s s k ö n a � e norska
sängar ä n de i TK-huse t ,
v i d Noref j ä l l .
- m a n vet a l d r i g vad s v i nen
b l i � feta a v .

Gl!i!JJ

- de
Dl • LO 241, LO 242
n .. zus 10
T2•BUZ10

tig 2 b
2!>\1/IOC mW

I

§

e

rätt n i c e .

Pub,·rteten är den ålder d å e n pojke
vägrar att inse att han en dag kommer
atl bli lika dum som sin far.

•
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8N 8POK
HISTORIA

ÄR TILL ÄNDA I SVENSK CAFF. ' 

Johan Molnö har dragit sig tillbaka
från posten som källarmästare, för att
ägna sig åt bilcheferi i Qarnevals
hans
forna
AJla
organisationen.
medhjälpare korrI!ler att begå harakiri
vid
nästa fullmåne,
i sorg över
förlusten av sin käre ledare. Elektro
är för ett · år framåt dömt att nöja si�
med det näst bästa källeriet genom
tiderna.
Johan kommer att 11:å till historien som
som
källarmästaren
lyckades hålla
priserna
oförändrade
under
hela
mandatperioden.
Tyvärr gäller inte
detsamma
för
hans efterföl_iare i
bullsvängen.
PRIPPS j nleder det nya året med att
avisera en prishöjning som innebär att
läsken kommer att gå med �örlust ÄVEN
om alla tomglas mot alla odds skulle
komma till rätta.
Pai,;arn vil. l inte
vara sämre,
utan höjer sin taxa med
(Och att E-Osquarulda visar en
15%.
sådan total brist pA förståP.lse för
plussandets och gångandets tillämpning
på Just enkronor och femtioöringar gör
inte bullekonomin bättre precis. Id?g,
torsdagen den 19 januari såldes 150
bullar
och
wienerbröd
med
ett
styckepris på 1.50 SEK. Elektro har
härmed genom empiriska försök bevisat
att 150*1 . 5 0 = 166.95 + 5 holländska
cent. ( E ftersom människan är ett högst
osjälvständigt f1.ockdjur som tycker om
att följa majoritetens exempel vill
jag påpeka att slutsumman trots allt
var större än 112. 5 0 . )
På
grund
av
att
Emissionens
pressläggningstider inte är anpassade
till
den
dynamiska
och
för
konjunkturens växlingar så l<änsliga
källeri.detaljen (Red. ber här att få
påpeka att Emissionens pressläggning
inte bara följer, utan även föregår
ovan nämnda konjukturväxlingar) kommer
de här förutspådda prisjusteringarna
på det livets nödtorft som tolvan

erbjuder
troligen
redan
att
ha
genomförts när du läser detta, men
just
nu
är
inga exakta siffror
fastställda.
Jag måste därför he dig
som mot förmodan lyckats undgå att
träffas av vår massiva informationsvåg
om
de nya priserna att betrakta,
begrunda och memorera de gigantiska
skyltar som antagligen pryder både
väggar
och
tak
i
vår
kära
sektionslokal.
Det nya Prishöjningskälleriet består
av Kjelle Bristrand, E-82, från Örby
och Kungsklippan, Jan-Erik Thill.berg,
E-83,
bördig från Smålands djupa
skogar men bosatt i Stockholm ( fn
Ti m
. mermansgatan) sedan s� lång tid
tillbaka att även inföddda söderkisar
kan ta miste, och undertecknad, Lars
Hägglund,
E-83,
född, uppväxt och
bosatt
ute
i
norra
Huddinges
vildmarker. Fn salig blandning alltså.
Tänk Ol'l de nya priserna ger r,afe
Tolvans sortiment mindre karaktär av
GRATIS och därmed höjer bullbetalningsmotivationen?
För källeriet, 840119
Lars H1'.gglund
PS. Amiralitetet !
Om det är för invecklat med en kaskknapp (k dubbelskrives som ek) varför inte en
kaskomat ?
DS.

�•
.

-

RIS

6

- ti 1 1 den som
f örstörde

idrottens dojjan-tav l a .

Vi har inlett ett nytt år, 1984, och
det innebär att det fjnns en hel rlel
att tänka på l n. för våren.
är det dags att söka BOSTADS
Bla.
BIDRAG,
bostadsstyrelsen har blanketter.
Vill du göra UTLANDSPRAKTIK? Genom
"IASTE" har du den möjlighet?.n. Om du
gjorde en förhandsanmälan i höst.as,
får du ansökningsblankett hemskickad.
I annat fall kommer vi på Stvl att ha
blanketter snart.
EXAMENSARBETE är det aktuellt för
många
att
tänka oå.
Förutom på
institutionernas anslagstavlor finns
det kataloiier med :<-johb på Stvl fr;\n
Sandvik, Volvo och Fly�t.
Du kanske ha.r kornmi t så långt att det
är rlags att söka ANSTÄLLNING ? Vi har
en
"anstäl.lningsguide" från Ci v U 
in<senjörsförbundet , sol!' d u kan använda
dig av d;\ du skall formulera din
ansökan.

Vi
har
,aHer nyåret i::;ått igenom
tentaresultaten från hösttermj nen. Vi
hör av oss til l dig, om cu liar färre
än tre tentor godkända . Det är förstås
ännu bättre om du tHtar upp själv.
ÅRSKURS 2:
Du ska
slutet av v-3.rterminen ( ma ; )
vi<. l Ja en studie- l.nrtktni np. V i komm�r
att herätta mer om detta i per 6 då vi
kommer c1tt ha info, dels crr. val•rn och
dels om studiebesök?.n i p?.r 8.
FLEY.TRISKA DRIVSYSTEM (Er.
uttökats med 6h och +0.5 p.

Carina

liar

Vi på studieväp;l?.dnlngen vill påminna
om
df' nya regler som _giåJ.ler för
BOKNING AV E-LAB:
*********************************
*
För att få låna nyckel
*
ct.eponera r du 20 !<r.
*
Behål l_er nu nvcke]_n
*
mer fin två da�, ff.ir du
*
bara igen 10 kr . Resten
p;år ttll E-lab.
*********************************

*
*
*
*
*

Det
är tid att planera för r-<OT
TAGNINGEN 1984.
»åp;on ,tånp: i per 6
ordnar vi med ett stormöte - håll
korpp;luggarna öppna och spana efter
ansl<1g om detta möte!
Bettan +

150)

+ Gunnar
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*

+

Petf'r
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PR : s första krönika för j Ar skrives alls icke av det nyss påp;ångna
klubbstyret, utan av allas vår ep:en hr Westberg. Vadan detta, undrar
säkert vän av ordning. Jo, undertecknad har lyckats med bedriften att
skiclrn i'läp: bAde l<lub bmästaren och hennes vice dito till, om inte de
sälla jakt- markerna så i alla fal) de vlta vidderna. Jag har allts�
lyckats med en sorts Coup d ' Etats! Par Bleu! Kan detta vara ett
utslag av vi ssa drifter?
EmelJ.ertid hör väl ändå PR : s nya lednin,,: presenteras, varför så
kommer att ske. Nu. Precis efter denna mening. N!i.stan i alla fall .
Klubbmei�ter för Våren 1 1 1 00 är allas vår egen F.va Larsson, E-81, och
som sin vice dito nyttjar hon Michael Westberg, E-80. Dessa tvA låter
genom mig, sina sonora stämmor ljuda i Emlssionens sidor.
Vad kommer då att hända i PR : s rep:i denna vår? "Är det nå't på g?"
(ci.tat J. Molnö). Massor ::iv eveneman11: ll.gger framför oss! Till att
börja med har vi ett P.venemanp; som Jigp;er bakom oss, nämligen
PRE-squtt, fredagen den 20/1. Ett taskigt besökt PRE-squtt kan man
säga . De två l. PR som jobbade hade ett styvt jobb med att hålla
sektionens ölkonsumtionsnivå intakt ( ,1ämfört med höstens PRE-squtt ) .
Även om inte Osquar och Osqulda hade köpt squttbiljetter e n masse,
och även om inte vi i PR, yrvakna och vårtrötta, hade gjort så mycket PR
för PRE-squttet, så borde det ha kommit fler tiJ l denna
tillställning! Osquar och Osqulda skall veta att det alltid gifves
tillfälle till en öl eller två, en macka kanske eller varför inte en
bit ölkorv, på fredagkvällar när det är time för squtt. För att inte
tala om alla tillfällen till nubbe och punsch vill säga! Som finns
alltså. Man kan alltid, på squttkvällar alltså, komma ner till 1 2 :an
och ta en pil sner, snacka skit med folk (inte pluggsnack alltså ! ) ,
sjunga en liten stump om det l.mmiga isl.aset etc etc. Glöm inte det
Osquar och Osqulda ! Vad p:öra när folk går till squtt efter ett tag
då? Jo man stannar naturligtvis kvar med n.'t.o;ra likasinnade, tar en öl
till och njuter av Hvets goda. Man behöver ahsoJ.ut inte gå på squtt
för att gå på PRE-squtt! Och varför inte ta med någon polare som
behöver träffa lite nytt folk? Kanske en kil.Je/tjej som behöver
förstå varför man har lite taskigt med tid för Honom/Henne, sedan man
började på teknis, Alla är hjärtligt välkommna på PRE-squtten! Om
någon till äventyrs har svävat i okunnighet om dessa triviala fakta
torde denna gedigna intellektuella fattigdom vara utraderad vid det
här laget (får man hoppas ! ) . Väl mött på nästa, och alla, PRE-squtt !

-
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Vilka PRE-squtt kan man då gå på i vår, säger den vid det här laget
nästan upphetsade(på PRE-squtt alltså) läsaren. Undertecknad som
alltid försöker hörsamma eventuella önskemål kommer därför att räkna
upp en del aktiviteter man kan taga sig före, våren 1 1100.
3/2
13/2
17/2
18/2
22/2
25/2
2/3
12/3
16/3

PRE-squtt. Squtt med Wilmer X (Wow ! )
Tentapub med Q-ARNE-VALS-överraskning!
PRE-squtt. Squtt med X-medels, med Efva Attling?
Elektros Quarnevalsvagnsspånarresa med Sektionsgeneral Chudi !
Onsdagspub
KARMASQUERAD, hela kåren masquerad !
PRE-squtt. Squtt med Dan Sundquist & Prins Valiant .
Tentapub med Q Arne Val,
PRE-squtt, Squtt med ELDKVARN ! ! ! !

Dessa var en del av alla de saker man kan taga sig före om man
känner sig sysslolös i vår. Info om grejer som händer efter dessa
kommer, håll utkik! Ytterligare ett datum som man kan boka in redan
nu är den 28/3. Då kommer TM ( TeknisMästerskap) i ölhäf, dart,
backgammon, monopol, fia med knuff och luffarschack(?) att gå av
stapeln. Uttagningar från Elektro, EM, kommer troligen att ske den
2/3 eller den 16/3. Börja träna och tråna nu!
En traditionell gasque som bör gå av stapeln snart är Pulkagasquen.
Tyvärr finns inget datum ännu, PR:s vilja måste tyvärr jämkas ihop
med Kemisekti onen, varför inget säkert besked kan levereras. Spåna
gärna på några vi�dsnabba, eller originella etc etc farkoster redan
nu, så är ni förberedda när tiden är inne.
Visserligen är det tre månader kvar till VARBALEN men krafter för
dess förverkligande är redan i rörelse. Datum är naturligtvis den
30/4, Elektros nyårsafton, Boka redan nu detta datum för att fira
nyår på. Platsen för festen är ganska traditionell den också. Biljett
måste man i år köpa i mycket god tid, på grund av den ytterst taskigt
liggande påsken. Mer om detta i nästa nummer.

Handen på
hjärtat.
Skune du Röpa
en begagnad
b i l av någon av
dessa män?

- (
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Om man lusläser ovan skrivna datum, märker ��n att det � r en
rArmasq'.lerad på g.!ng, den 25/2. Tyvärr kon>mer det att finnas ett
viildigt, säger väldigt, hegränsat antal hiljetter till der.na
hautafes t . Sektionerna kommer att hli tilldP. lade ett visst antal
b i l ,iP.tter, och i El ektros fall l<an det röra sig OM ett 40-tal. Datum
för hiljE>ttförs1H,1ning kommer sA sMåningoM, kanske bUr det en
' PILLETTKtlARGASQUR', vad vet man? Med alla rykten som sprider sig OM
denna masl<is, horcle köptrvcket ,•ara enormt!
I vår Pr det som �agt var Ouarneval, PR kommer säkert att vara Med
på några hörn där ocks!I. Redan nu hörJar det har jag sett, med
vagnsspånarresa till Åland , anordnat av v.\r sektJ onsgPneral P. Chud l .
PR är inte inblandat i denna rPsa, Men vi l?r nog få vår beskärda del
s�. sm�ningom, och därip:E>nom l•ven Ni, kära Osquar och OsquldR ! Väl
mött den 1 2 : e maj!
S� himlA n,ycket mer har jap; inte kvar att säga, iintEgen!, utan jag
får lov ,i.tt sluta nu. Kom bara i h�.g det jag har sagt om PRF-squtt,
och jag vill sluta med tvc. strofer, stulna ,i.v F.t-1. "'ranzen, som
verkade såsoM biskop i Härnösand;
Vem drog ej en suck över t5.dernas l opp,
dock sitt ej och dröm på kalaset.
Här lev i sekunden och hela dl.tt hopp,
se fyllas och tömmas i glaset.

EQ,_
�
"�

(

(

- - \ cJ\t{/1.N\
'

PS En sista gåta : Vilken stad härbärgerar förkylda fåglar? DS

PROFESSORN I RULLTRAPPAN
NÄR PROFESSOR STA N I SLAW SLAPENARSK I , EN POLSK MATEMAT I KER,
G I C K LÅNGSAMT NER PÅ E N NEDÅTGÅENDE RULLTRAPPA, NÅDDE HAN
BOTTEN NÄR HAN TAG IT 50 STEG , SOM ETT EXP E R I MENT, SPRANG
HAN SEDM! UPPFÖR SAMMA RULLTRAPPA OCH NÅDDE TOPPEN EFTER ATT
HA TAG I T 125 STE G , PROFESSORN G I C K 5 GGR SÅ FORT NÄR HAN
G I C K UPPFÖR RULLTRAPPAN JÄMFÖRT MED NÄR HAN G I C K NED . RULL
TRAPPAN GÅR MED KONSTANT HAST I GHET ,
HUR MÅNGA STEG SKULLE VARA SYN L I GA PÅ RULLTRAPPAN OM DEN
STANNADE?

10

Svaret kommer i nästa nummer
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Ibland när jag sHtP.r och funderar
(det händer faktiskt) så tänker jag på
hur tekniker och analytiker egentligP.n
fungerar?
Har denna typ av människor
som vi tillhör någon slags speciell
uppfattning om verkligheten och om
livet?

Här är det lätt att nämna n;\gra sådan
spektakulära områden:
parapsykologi
(vad vet du om det?), fornhistoria (är
den sån som dom säger?), UFO!
Vad vet du förresten om UFO-fenomenet?
Är det bara stollar som spanar upp mot
himlen i hopp om kontakt eller finns
där ett verkligt fenomen som borde
undersökas
ord.entliirt (statistiskt,
tekniskt, psykologiskt) ?

Ibland kan man ju börja undra eftersom
vi dagligen matas med formler och
uttryck som bara är små bitar , av
ideala modeller, modeller som i bästa
fall närmar sig den verklighet vi
lever i , Vad jag menar ä r att tror du
som tekniker att det vi lär oss alltid
speglar själva tillvaron eller delar
av den?

Tja, vem vet? Jag vet att många män
niskor avfärdar ämnet redan då ce hör
talas om det trots att kunskapen om
dessa fenomen allmänt sett ligger på
en mycket låg nivå.
Varför vet alla
genast
allting
och
kan förklara
allting om UFO-fenomenet så fort man
börjar prata om det? Fr2�as?

Okej ,
det är lätt att säga att vi
sj älvklart inte vet allt här i världen
men kan d u och törs du ifrågasätta ens
den enklaste fysikaliska lag?
Jag
undrar det?

Jag tror att svaret på 1etta ligger i
att var och en har svårt att bilda sig
en egen uppfattning om allt sådant som
ligger utanför våra normala arbets
och
intresseområden
och
litar
allmänhet på vad någon annan sagt.

Vi har n�mligen nästan hunnit dit där
elektriska lagar, fysikaliska samband,
Einsteins teorier, mm, upphöjs till
exakta
och
riktiga
modeller
av
verkligheten, Kanske är det för att de
är bra och att de fungerar som ingen
heller ifrågasätter dem,

För att runda av net hela så blir väl
slutsatserna att man måste inse att
det vi lär oss här på skolan knappast
fyller upp den verkl ighet vi lever i
och att man måste se saker och ting i
större
perspektiv även vad gäller
"obekväma" ämnen som dP. ovan. Förkasta
heller
inte
nya
ideer
P.).ler
verkll.ghetsmodeller
innan du eller
någon kan vara säker på att rtessa inte
stämmer
Gallilei
(remember
och
Kopernikus ) .

Har förresten tanken slagit dig att
det du lär dig nu kanske är fel? Eller
litar du blint på dina läromästare?
Jag tror då att du tänker : Jamen, han
vet ju mer än jag! Kanske det men har
du glömt att du har en egen intui.tion,
en egen fantasi och framför allt en
Eller
egen
observations förmåga?
struntar du som så månp;a Andra i
oförklarliga fenomen därför att någon
vetenskaplig auktoritet sagt att de
fenomenen
inte
passar in 1 våra
verklighetsmodeller? Man bara undrar !

G Norlen E-82
Fotnötter :
1 ) UFO är definitivt inte lika med Ptt
flygande tefat!
2) Nåt att tänka p å : kan detta vara
sant att det är ur RÖRELSEN ENERGIN
uppkommer, inte tvärtom,

1(

3) Vill du veta mer om UFO:
Stockholms UFO-förenir.g :

0753-858 57,

ring

EMISSIONEN 1-1984
Fredag eftermiddag samlades en liten
utvald skara i Tolvan. Personerna var
alla Auktoriserade Semmeltestare. Då
förstår du kanske vad det var fr'ågan
om?
semmeltest
hade
Emissionen
ooh
tillsammans
Källeriet
med
Tolverichefen. 20 ( tjugo) semlor hade
inköpts på olika platser runt om i vår
kongliga huvudstad. Testet började med
visuell kontroll och bedömning av det
�konstnärliga utförandet.
Självklart
hade vi numrerat semlor�a så att ingen
skulle kunna anklaga oss för att ha
tagit emot mutor eller liknande.
Poängbedömningen var mellan 12 och 17,
där
17 självklart var det högsta
betyget ( till 1 2 C : s förtret). Poängen
för utseendet ser du i �abell 1. Efter
detta delade vi alla semlorna i 4
bitar. Bitarna delades ut slumpvis och
vi
försökte
verkligen komma ihåg
nummret på den semla vi för tillfället
inmundigade.
Tabell 2 är poängen för
gräddens viskositet.
Den tred ie är
studskoefficienten på bullen. Buliarna
studsades
ivrigt mot våra tänder.
Slutligen,
i
tabell
4
ser nu
poängbedömningen
något
så
för
irrelevant som smaken.

Def. SEMLA
1,
stundom Simla (ty. selllllle 1 ,
fnt.hy . semal a , af lat. s l .' mila= fJ.naste
hvetemjöl) Fint hvetebröd i form af
rund bulle, som förtäres (vanligen
med ilagd mandelmassa) till mjölk,
huvudsakligen endast under fastlagen
( detta
bruk
uppträdde i Stockholm
ungefä:- 1679).
Äfven Fettisdagsbulle, Fastlagsbulle.
Förtärd ilagd varm mjölk ; Hetvägg.

Efter
9/4 semlor var smaknerverna
något
avtrubbade.
Några
tappra
slafsade dock i sig reservsemlorna.
Att dom orkade ! ! Hur sorr. helst. Hoppas
att
du
kan
få ut någonting ur
tabellerna.
Kanske kan du hitta ett
nytt
favoritställe.
Tilläggas kan
också att vissa konditorier inte har
kommit upp i varv med att tillverka
semlor och att på vissa ställen var
semlorna slut för dagen. Där gick vi
kanske miste om den bästa semlan av
dem alla.

2, Järnhruk mm i Fagersta.
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Det fanns en gång i lilleputtarnas
land,
för flera hundra år sedan, en
prins som hette Tummeliten. En dag
blev han bortrövad av trollen och förd
över det stora havet till trollskogen.
Där fick Tummeliten passa trollens
stora bakugn där man gräddade vete
bullar.
Men Tummeliten bara längtade
hem till sitt rike och sin söta prin
sessa. Men hur skulle han kunna ta sig
över det stora havet utan båt?
En dag fick Tummel5ten ide'n att
använda en av de stora vetebullarna
till båt. När trollen sov skar han av
överdelen på en bulle och började
försiktigt äta sig ner i den. I
fyra nätter åt Tummeliten och till
slut fick han plats i bullen. Nu
gällde det att få bra vind för att
kunna segla hem över havet. Tidigt en
morgon rullade Tummeliten ned bullen
och locket till s�randen. Sedan satte
han upp locket som segel och till sist
smorde han in hela bullen med troll
fett, så att bullen skulle kunna flyta
på vattnet.
När han till slut blev
klar började det ljusna, och trollen
började röra på sig i sömnen. Då fick
Tummeliten brått att få bullen i sjön,
Efter många stormiga dagar och nätter
landade
han
på
kusten
till
Lilleputtarnas rike. Kungen och prin
sessan och hela folket jublade. En
stor fest, där alla i riket skulle få
vara med,
skulle hållas samma dag.

Bullen 'som räddat Tummeliten, drogs
upp
på land och fylldes med det
godaste man kände till: Mandelmassa!
Sedan samlade man all grädde i hela
riket och sprutade den uppe på bullen.
Sist lade man på det avskurna locket.
Nu var det klart för den stora festen!
Men Just då började det snöa. Men det
gjorde ingenting. För Kungen såg att
det var gott ,
och han bestämde att
hädanefter skulle alla semlor, som de
kallas nuförtiden,
ha florsocker · på
locket.
Precis som den gången när
Tummeliten blev räddad !

Vi som smaskade.

Formskön praktsemla.

EMISSIONEN 1-1984
Dessa 20 konditorier hedrades med att
få vara med i vårt eminenta semmel
test.
1/
2/
3/
4/
5/
6 &
11
8/
9/
10/
11/
12/
14/
15/
16/
17/
18/
19/
20/

Konsum/PUB
Rigi Konditori
Munkbrog
'I'helins Konditori
S : t Eriksg 43
Schumachers
T-banan, Hötorget
Tössebageriet
Karlavägen 75A
1 3 / care• Oasen
Centralstationen
Konditori Gateau
Ringen, Götg
Konditori Ogo
Kungsg 27
Schweizerkonditoriet
Västerlångg 9
Tempo/Ahlens
Kungstornets Konditori
Kungsg 28
Sköldströms Konditori
Flemingg/S:t Eriksg
Sergel bageriet
Sergelarkaden
Wienerkonditoriet
Biblioteksg 6-8
Dittes Finbageri
Erik Dahlbergsg 23
Konditori Kringlan
Östra Station
Vivels cafe
Kungsg 7
Gunnarssons Konditori
Götg 92
Hemgjort halvfabrikat
Inköpt i lämplig butik samt
tillagad i köket.

t
Semla typ
PACMAN.

EMISSIONEN 1-1984

3

4

S:A

PRIS

12.5

12.4

4 :90

13.2

13.2

13.3

1.00

13.8

15.2

15.2

14.7

8:00

14.6

14.0

13,8

14,5

14.2

7 : 50

148g

15.1

15,5

15,5

15.8

15.5

7 :75

90mm

109g

14.8

14.5

15.0

15.0

1 1J . 8

1 0 :00

Gateau

1 00mm

138g

15. 1

14.8

15.5

15.0

15. 1

8 : 50

Ogo

100mm

159g

14.1

15.0

15.6

15.6

15.4

7:25

Schweizer

87mm

104g

15,0

13,5

13.0

13.8

13.8

6:75

Tempo/Ahlens

82mm

92g

12.4

12.8

13.0

12.8

12.8

5:75

Kungstornet

84mm

93g

13.1

12.5

13.8

13.2

13.2

7:25

Sköld ströms

86mm

106g

13.2

14.0

14.0

14.2

13,9

7:25

Oasen/Lyx

87mm

123g

14.2

13,5

14.5

14.5

14.2

12:00

Sergel

78mm

1 1 2g

14.7

14.5

14.8

14.5

14.6

7 : 50

Wiener

86mm

1 05g

15,7

14.6

14.8

14.8

15.0

6:75

Dit tes

84mm

109g

16.1

15.7

15.7

16.0

15.9

7 : 25

Kringlan

92mm

136g

16.5

15.8

15.6

15.8

15.9

9 : 50

Vivels

96mm

142g

16.4

15.8

15.0

15.2

15.6

7 : 00

Gunnars sons

86mm

140g

15.8

15.2

15,2

15.8

15,5

7 : 50

Halvfabrikat

78mm

122g

12.7

15,5

14.2

16.2

14,7

2 :0 0

2

BAGERI

DIAM

VIKT

Konsum/Pub

84mm

82g

12.0

12,5

12.8

Rigi

76mm

90g

13.6

13.2

The lins

78mm

146g

14.6

Schumachers

80mm

100g

Tös se

83mm

Oasen/standard

eft eråt. . • . •

Gåt a: V i l ka b i l der varken ritas e l l er mål a s ?
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Efter juloch nyårsätandet har då teknologerna återkonnnit
till det "hårda" skolarbetet. Det hårda arbetet med

\ ,.,

Quarnevalen har fortgått under hela lovet med oförminskad styrka!

�:j

är nu staben helt klar sedan en tid tillbaka. Vem sysslar då med vad?

Thomas Dahlgren, general _.Tomas Andersson , tåggeneral
bruxpatron
ölchef

Johan Molnö, bilchef

lageringenieur

är PRatare

Qupolchef

Filip Ekstrand,

Bengt Lundblad och Per Thiberg är phästchefer
Magnus Carlsson, byggchef

Agneta v.Rosen, klädchef

Kerstin Josefson,

Anders Engström,

Erik Westin och Anders Waldner

Bosse Karlsson och Johan Westberg är BRUX-artiklar
,.

Christ ina Carlbaum, ekonnonschef

Jan Danielsson,

Det mesta av vårens stora händelser har planerats in. För a t t nu inte avslöja
allt på detta tidiga stadium, och då avslöja ev. brister, så tar vi bara upp

några punkter.

Under hela våren kommer BRUX-bluddren att äga rum. Det blir då företrädesvis

på onsdagkvällar , men även andra dagar kommer att bli aktuella(bl . a . ryktas
det om att ha ett BRUX-internat över en helg . . . . ) .

För den oinvigde berättas följande: Bluddren är t i!J för att skapa BRUX

anvisningen, Quarnevalens egen tidning som säljs på Sthlms gator och torg

veckorna innan Q. Då är alla tecknare, galna teknologer ochallmänt vitsiga

personer speciellt välkomna. Man sitter coh spånar kring olika teman tills
något användbart konnner fram. Allt om detta konnner att finnas på Q-Arnes
anslagstavla i grillen. Se där!

Ett datum värt att minnas är 1 6 / 3 . Då är det nämligen dead-line för vagns
förslagen. Vad är då ett vagnsförslag? Och hur går det till?

Jo, man tar några vänner, något liquidt och stänger in sig några timmar .

När man senare kommer ut har man i sin ena hand en skiss, funktionsbeskriv
ning + en materiallista. Den andra har fullt upp att hitta dörrposter,

handtag etc. Därefter lämnar man detta till Q-staben och tillber högre makter
att man medtagit lagom mängd liquida medel och därmed presterat ett proffsigt

vagnsförslag. Antalet deltagare på varje vagn i grund bestående av en last

bil är ca 10-15 s t varav en är vagnschef . Nu hör det till saken att ett

Quarneval ståg cokså består av ett stort antal Extravaganzia, dvs små eller
större spektakulära begivenhe ter(ex ombyggda cyklar och bilar etc ) .

Dessa är kanske om möj ligt ännu roligare än de stora vagnarna främst kanske

beroende på dessas näst intill subl ima finess och påhittighe t .

/6

SLUT .QUARNEVALSSTABEN
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VAD ÄR QUARNEVALEN ?

Så långt t i l lbaks som på 40-talet och kanske ännu långre har
Quarnevalen levt i Stockhc;,lm .. På den t iden och ända fram t i l l
1967 styrdes Q-Arne av SSCO vilket resulterade i �n ofta tung
rodd apparat. SSCO t i l l s a t t e Quarnevalsstaben och det blev mest
folk från Hande l s , SUS och Tek n i s .
D e t v a r stora arrangemang vilket t i l l s t o r d e l berodde på den
frekvens med vilket spektaklet utspelade s i g , nämligen vartannat
år .
Efter 1 9 6 7 låg VALen död t i l l 1 9 7 7 då THS tog initiativet med
anledning av KTH : s 150-årsjubileum och THS 75-årsjubileum.
Quarnevalen v i sade sig bo kvar i studenternas och övriga Stock
holmarnas hjärta med tanke på intresset. Quarnevalen kom t i l l 
baks f ö r a t t stanna! 1 9 8 1 tyckte THS och Handel s a t t det var
dags igen. Nu var det ju redan tradition!
En av anledn ingarna till Quarneval är att visa St,r,ckhlmarna att
Stockhom faktiskt är en studentstad och då även för resten av
Sverige. Den största anledningen är trots a l l t a t t vi skall ha
·ett riktigt "raj-raj" åtminstone en gång vart 3 : e år.
Quarnevalens färdväg runt är Valhallavägen- Odengatan- Sveavägen
Kungsgatan- Sturegatan- Valhallavägen . Tåget utgörs av ca 45
vagnar som i grund och botten består av en lastbil av olika slag.
Det är då meningen a t t man skall förfärdiga någon form av "byggelse"
som skall placdras p å flaket för a t t sedan transporteras runt
färdvägen . Förfärdigandet av denna byggelse sker här p å Teknis
närmare bes tärst uppe vid Maskinsektionens parkeringar .
Det hela föregås av a t t man presterar e t t vagnsförslag som skall
vara Q-staben t i l lahnda senast 1 6 / 3 .
Detta skall innehålla funktionsbeskrivning, s k i s s , vad som skall
pågå på vagnen samt s i s t men hte minst "materialönskningar" som
Q-staben i möj ligaste mån skall försöka åstadkomma . Under hela
veckand innan som är byggveckan skall byggena göras klara.
Eyggplatsen denna vecka är någonting speciellt som 2j k:rn beskrivas
här utan måste se& och upplev.1 s !
Under denna vecka lär det också b l i e n hel del kalas p å ,:e olika
ldirern.l och e,, del på byggplatsen
Nu Ur det så utt det inte bara är t j o och t 3 1 m , det finns en ekon
omisk sida av det hela, som h i t t i l l s endast har haft en lösning
BR'JX. Så komme r det att förb l i . BRUX- anvisningen är Quarnevalens
;:lldeles egna eminenta anvisning { l ä s : tidning) . Den komm..;r a t t
s ä l j a s p å gator och torg t i l l nöjeslystna Stockholmare i e n upp
laga av minst 50 000 ex .
Nu är det inte bara vagnen i tåget utan även orkestrar, balletter,
ombyggda fordon av alla de slag, show och mycket annat allt för
att det skall b l i en magnifik Quarneval . Som löken på laxen b l i r
det e n rackarna slutfest p å kvällen för alla Quarnevalsdel tagare
( ca 1 000- 1 100 s t ) . Alltså e t t verkligt tunggun g ! !
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( :_>i, hr ) ti 1 1 ;\1 nnd

med m/s Prinsessan

som avgår kl 2uuu frän Staclsgårdskajen.
Resans s�fte är utt spåna ideer ti �gnnr och extra-vaganzia
SlllUt att bilda kärntrupper in:Cör byggveckan i maj .
För detta ändamål kommer vi at� utnyttja båtens konferensrum
&31Dt att visa b i l der ev.film från tidigare Quarnevaler för
att underlätta späneriet.
I priset ingår hytt, smörgåsbord med öl/vatten, frukost.
och kryssnn,iddag•på hemresan.
Beriikna,I hemkorast kl :.!UUU på söndagen.
•oxfile och skaldjurscocktnil !

i==:>

Anm�lningslista anslagen i Tolvnn.
Anmiil Dig snarast så j11g ki,n beställa ytterligare plnher
orn si\ skulle behövas innan det är för sent.
Sista anmälningsdag är därför ej bestäind

dock senast 10 februari .

Ansvarig reseledare är eder sektionsgenernl Peter Ch\Jt]i E-R l ( e nergi)
LÄSES
E FTER.i'" l,J i::: 
:./\MT OC. H

� 1 TTNJDE

..
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Examinatorn godkände alla

I höst har det, som alla vet, gått FJn
Buggkurs AK (BA 001) . På kursen skulle
vi lära oss att svänga ben och armar i
När kursen var
takt med musiken.
annordnades
examination.
avslutad
Bengt Ormegard godkände
Examinator
sådant
ett
vi
hade
(när
ALLA
genomsläpp senast? ) . Efteråt var det
dags examinationsfest (vilket käk ! )
och bugguppvisning av kursdeltagarna.
Det forstsätter nu med en Buggkurs FK
( BA 002) . Tid: söndagar 1 9 . 00-2 1 .00 på
26
(samlingslokalen) .
Brunnsgatan
Start 5/2, därefter 19/2, 26/2, 4/3,
18/3, 25/3 och examination 1/4. Anmäl
dig på tavlan i Tolvan och betala
sedan in 50 kr på postgiro 27 64 64-5
( Ingemar Johansson ) .
Tack för en härlig kurs och examination

't. F.fteråt var det fest ! ! ! ! !

+-

Examinationen
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Illvilliga rykten gjorde redan förra
våren gällande att även i år skull.e
det bli en skidresa. Tiden gick och
dagarna blev kortare. Mörkret sänkte
sig över Elektrien • • • • En dag satt den
bara där. Affischen som meddelade att
skidresan skulle bli av även detta år.
Den skulle gå till vårt brödrafolks
mark,
närmare bestämt Norefjell som
ligger ca 100 km NNV "den konglig
huvfudstad", därifrån Tryggve Bratteli
en gång styrt dette lang land .
Till slut kom den! Torsdagen den 19:e
( sex dagar efter fredagen den 13:e) .
Dagen
vi alla väntat på sedan i
med
höstas.
Lastade
Avresedagen !
väskor,
skidor och diverse annan
onödig utrustning, sågs en grupp på 47
E-teknologer äntra bussen vid Osquars

Backe. Stämningen var på toppen, trots
att vi ännu inte hade nett den. Alla
var förberedda genom diverse fysisk
träning och mentalt motionerande (dvs.
ligga och meditera efter julmaten ) .
Flaskorna klirrade och skidorna var
vässade för maximalt bett och för att
spara på rakblad,
Innehållet i flaskorna överfördes till
andra
mer
tillfälliga förvarings
platser, och farten i och på bussen
steg.
Färden gick genom mörka skogar
och över öppna Feldt . Polk tröttnade
och videon kördes igång: "Jakten på
den försvunna skatten" I
Efter ett antal timmar, >9, var vi då
äntligen framme vid Norefjell. Först
korn vi dock lite fel. Bussen körde in
på en till synes öde bondgård och alJ.a
tänkte :

21

-Är det här vi ska bo?
-Bland gris och bland ko?
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'-- l
I

Fikapaus.
Skidåkningen bestod i princip tre ned

farter med svårigheter från gröna t i l l
svarta pister,
och underlaget var
nästan perfekt.
Lagom hårt och bra
preparera t . ·
Första
dagen var mums !
Inga li ftköer och solsken hela dagen.
Vissa personer tröttnade dock på de
pistade nedfarterna, och gav sig ut på
friåkning
i
skogen.
Detta
med
skiftande resultat • • .
Ut� att nämna
några namn,
kan vi dock påpeka att en
viss fd klubbmästare erövrade bjällran
för sina bravader bland grangrenar och
snödrivor i en bäckravin.
Bjällran är för övrigt en koskälla att
bäras av den person som utfört "dagens
bravad i skidbacke n " .
övriga pristagare för året var:
Anders Litzen, Chr i s Ahlfors, Fredrik
Magnusson och som redan nämnts,
Kjell
Paulsson.
Dessa kommer att meddelas
per post(om de inte redan vet att de
har vunnit • . • )
Första kvällen var de
flesta rätt
"sänkta"
och festandet blev därav
lamt. Ett tiotal personer ' gav sig dock
iväg i taxi till ett "byd isco", vi lken
var i en värmestuga uppe i backen.
Taxiresan blev rätt dyr,
eftersom
bilvägen uppför fjället slingrade sig
som Olof Palme på en debatt. Aterresan
var nog det roligaste på hela kvällen;
plastpåsrace nedför den svarta pisten !
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En del k l a r a r sig med en.

-t/

'

Puhl'rtctcn Ur den
tid när en flickas

röst

,indras

"nej" till "ja".

från

�/ I

1
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Det var dock ingen som öppnade för
oss, så vi åkte vidare och hamnade med
lite vägvisning utanför TK-huset ( 1 )
där vi skulle bo.

�
�

Huset
var
en stor barack
två
våningar, helt i trä. Det hade tjänst
gjort som sekretariat och plats för
reportrar
kommentatorer under
och
vinter-OS 1 952 (spelen då norrbaggen
Ramle Fjälltutten blev andre man i
kombinatoriken) ( 2 ) .
Nu var huset
ombyggt till ett antal "logement", och
det säger en del om hur det såg ut.
verkade
vara
Varmvattenberedaren
att varmvattnet
dimensionerad
för
skulle- räcka tiJ.: morgonchokladen.
Det känns ändå rätt friskt att ta sig
en uppfriskande dusch efter 6-8 timmar
i 20 minusgrader, Speciellt när skill
naden mellan temperaturen på "varm-"
och kallvattnet var minimal. Men korna
som hade bott i ladan innan den blev
ombyggd till OS-sekretariat, klagade
säkert
inte
på
detta . . .
Våra
reseledare
gjorde
emel lertid sitt
bästa av situationen för att få oss
att trivas. Alla vande sig snabbt och
tyckte att det var ganska pittoreskt.
Vi var ju här för att åka ski.dor och
inte för att bo?

/

Skidåkning ? ?

--=:...<-' .·
�
Backarna var bra, kanske I ite dåligt med snö!!!!!!!
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Den andra dagen blev ungefär som den
fö,.sta.
l-1e<I den skillnaden att det
hade anlänt ett antal fler människor
tiU backen. !-'en eftersom solen l yste
som spön i backen, även denna dag, var
nog
ingen
som
var ledsen.
det
Speciell. t
nllr
det började bildas
pucklar i en av backarna. För det var
väl ingen av E-teknologerna som hade
problem med detta?? ! ?
Dagen tog slut och kvällen började.
Den var också 1. i k den första. �ed den
skillnaden att benen inte var lil(a
slutkörda och det var fler som inte
var så trötta. Så denna kväll var det
fler som begav sig till bydiscot.
försökte
Grupprabatt
utverkas men
förhandli ngarna misslyckades och bröt
samman . Först diskuterades strejk, men
eftersom
risken var stor att det
skulle bli lockout,
p;ick vi med på
deras krav .
Alla E-teknologer roade
sig dock kon11.ligt och njöt av musiken
som varierade mellan Rolling Stones
De tre Osqulda som var
och shottis.
med fick i alla fall dansa . •• • Även
denna kväll var det många som tog
backen hem, men denna gånR ståe�de på
tårörlängare.

De tre skiddagarna förflöt alltför
snabbt, som nästan alltid är fallet
när vädret och skidåkningen är bra,
och man har kul och slipper plugga
(?l . När vl. vid tretiden på söndagen
gav oss iväg från Norefjell, var nog
alla rätt nöjda ( speciell t som det
hade bör.lat snöa rätt ymnigt) . Både
med vädret och skidåkningen och att
slippa
hårda
madrasser och kalla
duschar.
Vi vill passa på att 11.e ett stort tack
till Anna och Bosse som orenade resan.
DU föl.ler väl med nästa år? Det finns
många inteckningar k-var att erövra i
bjällran.
( 1 ) Tr: står nog för Torr-Klosett som
det hade funnits ända till för
några år sedan. Tur att vi slapp.
(2) OS: historiens 6:e vinter-OS gick
1952 i OSLO. Storslalom och stört
loppstävlingarna kördes på Nore
fjell.
Den stora överraskningen var norr
mannen Stein Eriksen, som vann
storslalomen och kom tvåa i både
slalom och störtlopp. Heja NORGE !
S Solander, Sverige, kom 5:a resp
6 :a i slalom, storslalom.

NÅGRA FUNDE R I N G A R

k r i n g vanligen förek o m mande
oväsentlig h e t e r .
KÄLLERIETS REDOVISNING 830701-831231
Läsk
Kaffe
Bullar
Omkostnader
Avskrivningar
Arvoden
Totalt

KOSTNADER

INTÄKTER

8 300 ( 1 1 500)
4 200 ( 7 000)
12 400 ( 1 0 000)
770 (
500)
2 600 ( 2 600)
900 (
900)
=======
29 170 32 500

1 3 600 ( 15 000)
10 300 ( 10 500)
13 000 ( 1 1 000)

======

====== =======

36 900

36 500

Någon större lagerförändring har det inte varit
den här perioden så det ser ju ut som om det har Rått
ganska bra ( 7 700 i vinst mot budgeterat 4 000 ) .
I all hast

Källeri-konsulten
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Som vi nämnt tidigare i Emissionen (nr
1 1983),
jobbas det på planer att
bygga ett elektronikcentrum i Kista
( lantlig förort till Stockholm) . Valet
av Stockholm och Kista beror främst på
att ca.
70% av Sveriges elektronik
coh dataindustri är koncentrerad till
Stockholm och en stor del av denna är
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förlagd till Kista (där storföretag
som IBM, RIFA, Ericsson, Control Data,
HP mfl. märks) . Dessutom finns där en
ledig tomt som bara står och väntar p å
att
få
bli
bebyggd
av
ett
forskningscentra.
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B A K G R U N D
f6r
mikroelektronik och
Intresset
informationsteknologi är idag mycket
stort över hela världen,
och det
gäller för Svergie att hänga med i
utvecklingen. Därför har Styrelsen för
( STU) förordat
Teknisk
Utveckling
satsningar på utbildning, forskning
och samverkan mellan högskolan och
industrin.
På grundval av STU's
förslag lade regeringen under hösten
1983
fram
ett
förslag till ett
Mikroelektronik Program
Nationellt
( NMP) .
Riksdagen biföll den 22 dec.
förslag.
Stockholms
regeringens
kommunfullmäktige
antog
1982
ett
näringslivsför
program
och
(NSP
82) .
sysselsättningspolitiken
Under remissbehandlingen av NSP 82
framförde KTH sitt intresse för ett
forsknings- och utbildningscenter i
Kista inom elektronik och dataområdet.

Weissglas ( Föreståndare för Institutet
Anders Wrebo
för Mikrovågsteknik),
H
Lars
samt
( Rektorsämbetet)
Zetterberg
( Professor
på '!'TT och
dekanus på E-sektionen) deltagit i
arbetsgruppen.
Utredning är för övrigt nu på remiss
till olika instanser b l . a . LNE, där en
arbetsgrupp håller på att utarbeta ett
remissvar.

U T B I L D N I N G
===================
ETT-ARIG PABYGGNADSUTBILDNING FÖR
CIVILINGENJÖRER HED INRIKTNING MOT
DATATEKNIK OCH MIKROELEKTRONIK.

Representanter för KTH, SU, Stockholms
kommun,
UHÄ,
STU, elektronik- och
dataindustrin möttes 21 jan 83. Iden
fick då ett positivt mottagande. Under
diskuterades
1983
olika
våren
alternativ
här
på
KTH och
på
Mikrovågsinstitutet. Man kom dock fram
till
grundutbildningen
att
på
borde
hållas
Elektrotekniklinjen
samman på KTH, medan en etablering av
specialist- och vidareutbildningar
dataoch
elektronikområdet
inom
skulle kunna ske i Kista. Den 30 maj
1983 beslöt representanter för bl a
KTH, SU, näringslivet och kommunen att
tillsätta en arbetsgrupp med uppgift
att utarbeta ett förslag till program
för elektronikcentrum i Kista. Det är
denna arbetsgrupps betänkande som nu i
dagarna kornmit (närmare bestämt den 1 1
jan)
och
som
jag nedan försökt
ur
E-teknologens
sammanfatta
synvinkel.
Från
KTH har
Peter

Utbildninen är inte tänkt att ersätta
licenciat- eller doktorandutbildningen
utan
ska
vara mer inriktad mot
produktutveckling.
Utbildningen
ska
stå
öppen
för
yrkesverksamma
civilingenjörer
med
examen från D, E eller F. Delar av
utbildningen kan eventuellt ske på
engelska.
Intagningen skulle första
året vara 20 platser för att senare
utökas till 40.
Utbildningen är
följande delar:

tänkt

att

• Teoretiskt grundlä.ggande kurser i
datalogi, datorteknik och material
fysik, särskilt halvledarfysik.
(20 poäng ) .
• Specialkurser inriktade mot
idustriella tillämpningar.
( 10 poäng ) .
• Projektarbete med industriell
anknytning. ( 10 poäng) .
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bestå av
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FORT- OCH VIDAREUTBILDNING I FORM �V
ENSTAKA KURSER.
Denna är till för att ge yrkesverk
ingenjörer
möjlighet
att
samma
uppdatera och utöka sina kunskaper
inom
valda
områden.
Utbildningen
avslutas med tentamen.
Följande ämnesområden kan bli
aktuella:

•

Datakommunikation
Programutveckling
Signalbehandling
Datametodik
Elektronikkonstuktion i kisel
Optoelektronik
Radiosystem
� för att näm na

*
*
•
*
*
*

'

Antalet
platser
f'öreslås till en
början vara 20 för att efter 5 år
ligga på 60. Detta avsPr den statligt
utbildningen,
finansierade
ovanpå
detta kan man lägga den av företagen
betalade uppdragsutbildningen.
FORSKARUTBILDNING
Sektionsnämnden
för
elektroteknik
inom
motsvarighet
LNE : s
(SNE,
forskarutbildningen) här på KTH har
under en följd av år påpekat behovet
av att utöka forskarutbildningen. Den
svåra lokalsituationen här på Teknis
har bromsat denna strävan. Nu har man
föreslagit att en hel del forskning
skall
förläggas
(eller
snarare
startas)
i Kista.
Man har bl.a.
föreslagit
att 12 nya professurer

Så här kommer det att
se ut enligt förslaget.
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skall inrättas inom elektronik- och
datateknologi,
Det
är tänkt att
forskningsinstitutet ska ha god och
nära kontakt med industrin,
efter
amerikansk modell,
ÖVRIGA UTBILD�INGAR
Förutom dessa post-Tekniska utbild
ningar,
s�a man bl.a. satsa på en
2-årig
postgymnasialutbildning inom
och mikroelektronik (80
datateknik
poäng ) . Första årskursen är det tänkt
att
man
ska
läsa:
matematik,
grudläggande elteknik, digtalteknik,
programmering och TOS.
Andra året
inriktas
datorteknik,
på:
skall
datalog,
specialkurser inom en viss
inriktning
(20
poäng)
samt
ett
projektarbete.

F O R S K N I N G

--===============

En del forskning, som nu bedrivs här
på Teknis och på su,
förslås att
flyttas ut till Kista. Dessutom är det
tänkt att vissa nya forskningsområden
Forskningen skulle
skall påbörjas.
dels
ske
KTH:s
regi,
Dels
i
institutregi, där ett nära sammarbete
med
industrin
är
möjligt.
De
forskningsområden som är aktuella, är
följande:

•

I KTH:s regi :
Datorer och programvara
Halvledarteknik och konstruktion
Systemfrågor
Relationen människa-maskin

•
*
•

Av den datavetenskapliga linje ( 160
poäng) som ska inrättas på su i höst,
föreslås att de två sista åren skall
förläggas till Kista.

Institutregi:
* Halvledarteknologi
• Kretskonstruktion
Systemteknik - Datalogi
Informationsbehandling - ADB
* Industriell elektronik

Vissa kommunala utbildningar är även
tänkta att förläggas till Kista:

--=============================

*
*
*

ADB-linjen ( Hö�skolenivå) . 40 poäng,
120 platser
Högre specialkurser på gymnasiet
med inrik:ning mot elektronik och
datorer. 1 åriga, 60 platser.
Kommunal vuxenutbildning . Kortare
påbyggnas�urser i elektronik och
data. 60 platser.

*
*

Ö V R I G

V E R K S A M H E T

Man kan tänka sig att utöka antalet
industrier i området. Sedan man börjat
planera
ett
utbildningsoch
forskningscentrum i Kista, har fler
företag
anmält
sitt intresse att
etablera sig i området .
Mot denna
bakrund förslås även ett inöustri
hotell,
med hyreslokaler för mindre
företag
i
elektronikoch data
branchen, i kvarteret.

ER1cssoN

Två av argumenten
forskningscentrat

*
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Bra kommunikationer och nära till
Stockholms city

• Många elektronlkindustrier

området

EMISSIONEN 1-1984
föreslår
Man
även att Stockholms
Datacentral,
QZ,
ska flytta U 11
Kista.

Tycker du detta låter intressant?
Tja,
inom en inte alltför avlägsen
framtid kan det nog bli verklighet.
Detta projekt kan förhoppningsvis göra
att
Sverige,
kanske återtar sin
position som en världsledande nation
inom elektronikindustrin.

Förutom
detta
föreslås även rent
praktiska lokaler,
så som bib lotek,
konerenscentrum och bostadshotell .

�'

T I D P L A N och K O S T N A D E R
Man tänker sig att förslap:et ska gå
igenom
1
riksdagen
sent i vår.
Kistaprojektet är tänkt att finns med
i
regeringens
budgetpropsition
i
januari nästa år.
Sen kan man börja
bygga på hösten 1985.
Inflyttning kan
ske med början i december 1 9 8 6 .
Vad
kommer då kalaset a t t kosta?
Första etappen (32 000 m2 av totalt
130 000 m2) beräknas kosta 195 Mkr.
Färdigbyggt skulle det hela kosta ca.
600 Mkr. Utbildningen kommer sedan att
kosta 17 Mkr/år ( 1 986/1987 ) , forsk
ningen 86 Mkr (varav industrin skulle
stå för 35 Mkr).
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Följande personer har tagit ut examen
sedan 8 3 . 12.08.

Torbjörn Kloow
Jon Eskils
Lars Stenberg
Anna Larsson
Ola Berglund
Mikael Marklund
Hans-Olof Johansson
Per Andersson
Arne Nordlund
Björn Wester
Jon Eskils
MarUn Rolf
Vanda Magnusson
Ulf Thorstensson
Inga Brundell

E73
E74
E75
E75
E78
E78
E78
E79
E79
E79
E79
E79
E79
E79
E79

-'7(,
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Asea betalar 3 000 kr ti Il den som
skaffar en civilingenjör till företaget.
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Den
första
personen
vi mötte 1
korridoren var Lars F Nozkberg, som är
författare till ett antal kompendier.
Han föddes när er. grupp kompendie
författare inte ville stå för sitt
verk. De konstruerade helt enkelt hans
namn
av
valda bokstäver ur sina
dessutom hette alla Lars,
eftern�mn,
så
fornamnet
var givet.
Lars F
Nozkberg är numera TTT: s skyddshelgon
och används fortfarande ibland som
pseudonym.
En bister vinterdag trotsade återigen
Emissionens reportageteam det bitande
klimatet
på
jakt
efter
en
ny
institution att besöka . Efter att ha
letat
en inte alltför lång stund
hittade vi fram till en dörr med en
skylt där det stod Teletransmissions
teori. När vi öppnat dörren och stigit
in letade vi oss fram till en dörr där
Kåre Mossberg tog emot oss. Kåre är
lektor och proprefekt på institutionen
och kanske
inte
helt okänd för
teknologerna 1 de högre årskurserna.
Institutionen
består
i övrigt av
ungefär 25
personer
varav
ca 1 0
doktorander.

Lars F Nozkberg.

PROJEKT
Man har ett antal olika forsknings
projekt
på gång.
Ideerna
till
projekten kan komma från artiklar i
olika
facktidskrifter
(ej av typ
Emissionen) eller från något företag.
När man väl har en ide gäller det att
få
fram
pengar
att
finansiera
projektet med. Där har Lars H Zetter
berg,
professor och institutionens
överhuvud, en stor uppgift att fylla.
Pengar kan man få genom att söka hos
bl a
STO
( Styrelsen
för Teknisk
Utveckling) , Riksbankens Jubileumsfond
eller Wall .enbergstiftelsen, men även
vissa
företag kan bidra.
Största
bidragsgivaren är för övrigt STU.
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Ett av projekten har gått ut på att
göra filter i integrerad form. Filtren
är av sk SC-typ (switched capacitor)
där man ersätter alla resistanser med
switchade kondensatorer för att få ner
storleken.
Man har även utvecklat
programvara för att beräkna värdena på
Att tillverka
dessa
kapacitanser.
custom-design-chip är för övrigt en
ganska dyr process (ca 400 000:-/st).
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projekt är bildbehandling.
Ett annat
För att få t i l lräckligt kort accesstid
lagrar man bilderna i ett halvledar
minne där varje bild tar ca 250 kbyte
utrymme .
För att få fram bilderna med
önskad snabbhet använder man sig av en
som
s k array-processor (750 000 : - ) ,
behandla
kan
flera
instruktioner
(f ö hänvisas till kursen
samtidigt
där
Genom vissa knep,
Datorteknik ) .
man spelar på ögats ofullkomligheter,
kan man lagra färgbilder p å i stort
som
minnesutrymme
samma
sett
teknik är
Denna
svart-vita bilder.
för digital
a�vändas
att
avsedd
TV-överföring på det vanliga tele
i första hand TV-konferenser.
nätet,
För att åstadkomma detta försöker man
få ner bithastigheten p å överföringen
och har idag kommit ner t i l l 34 Mbit/s
med bra bildkvalitet. Det betyder att
5 1 2 * 5 1 2 punkter kan
på
bild
en
Denna hastighet
50 ggr/s.
uppdateras
är naturUgtvis för hög för dagens
telenät men på framtida fiberoptiska
nät kommer det att gå utmärkt.

Så var vi d å över p å fiberoptik som är
ännu ett område där man forskar . Man
a ställt upp matematiska
hl
har
modeller för den fiberoptiska kanalen.
Fibern är i teorin det absolut bästa
Ljuset som
mediet för dataöverföring.
sänds ut på fibern kofnlller oftast från
ljusvåg
De vanligaste
laser.
en
1300 och 1600 nm,
850,
längderna är
till lite olika
upphov
ger
som
i
fibern.
dämpning
Institutionen
fiberoptisk
i
kurs
en
håller
man lär ut en
där
kommunikation
kokboksmetod för att konstruera ett
system.
bra fungerande fiberoptiskt
med
samarbete
i
ges
Kursen
Mikrovågsinstitutionen.

KURSER
TTT ger även ett antal andra kurser
varav de flesta är valbara i 3 :an och
4 :an:
II Linjära system
II Signalteori
II Analoga och digitala filter
Moduleringsmetoder
Felkontroll och kodningsteori
" Digital signalbehandling
II Datakompression

*
*

En närmare presentation får du i
studiehandboken eller genom att prata
med någon på TTT.

EXJOBB
fungerar i första hand
Institutionen
från
ex jobb
av
förmedlare
som
men man kan även göra det
industrin ,
uppe p å TTT ( dock utan ersättning) .
Exempel på exjobb är:
II Undersökning av styrbart SC-filter
II Koppling av ljus mellan en laser och
en optisk fiber
" Implementering av mikroprocessor
" Digitalt avståndsservo
Gammakamera simulator

*

För övrigt anser Kåre Mossberg att
betyg i maskinskrivning borde vara ett
krav för att komma in p å KTH.
Sect-ion Kåre Mossberg
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Clektros Lucia 1 983

4•

1
Vinnande bidraget 1
pepparhuskakstäfvlingnen.
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Godnatt-Saga
Midvintern har nu tagit ett fast grep om det en gång så. vackra och varma Sverige i vars natur vi alla
badat, lek och roat
Men sommaren kan vi nu bara minnas som en ljuvlig tid.

°""·

Den lille mannen sitter framför den väldiga öppna spisen som nu härbärgerar en stor och varm sprakande
brasa. Värmen slå.r emot honom som en polarvind där han sitter nedsjunken i skinnfåtöljen med benen
upplagda på. en pall, och han minns. Ibland störs han av att hunden vid hans fötter rör på sig lite, eller av
att vinden tjuter i någon av bodarna ute på. heden, men detta hindrar inte att han minns.
Minns hur det var förr, på. den goda tiden då. Elektrien var en glad och trevlig plats att leva. Då. de
fattiga studenterna kunde leva sina liv utan att vara nedtyngda av bekymmer om ekonomin.

•Tiini, pi de" ti4e" ko11•4• ,lel b4ra 1.50 all /6. ,ig 011 balle, oav,elt om ma11 log de" pi morgone11 jan
..., bagare11 /eoererade lem, eller om ""'" i lrri,am lriing,el lcöple balle" pi dgon u ran<rna. 1111• en, om
""'" log 011 114,d, fö,lo,lcad hl/e milt i ull•" lringade, ma" belala mer ii" 1.50 för 4011.
Lii,l;e11 kortade i"I• m11cl.el lie/le,. Tol l;ro110, log ma11 om jag iale mina, fel. Tvll l.,011or, del bel11dde
411 man fick ,,. /ii,/c lil/ ,amma kon"44 ,om 011 tala .te pi ,1a11. Ocll del log alldrig ,/al llelle,. Ville man
la en Faala gicli mu kr• lil 11iirma1le aalo"'41, ocA rip, nod mon med en i lianden. Inte ficl; ma11 Coca-cola
eller Soljaice eller dqol annal ,\em,111 inle. •
Gniuel. Vad "'' delf ÅAa, del ii, l11dlige11 btira Cabe, ,om kom in med lile n11/col:I /coål/104lle11.
- Vill ni la algol me, Sirf
- Nej lack, Cabe,. Ha, tlie Laird /agl ,ig ii11f
- Ja. H•• öa,A:ar lriilJ• E, i mo,goa billi. Godna.11 Sir.
- JaAa. Godaall Cabe,.
•Ea rolig ,kollo pi mi11 ii,a. Nlja.. SI oa., del ialc för, dl Ro,a. Klebb levde. Vilket goll lca/Je del blir av
del Air Ge,alial för,e,tea. /11le ill• all,.
Men del /a.,.,., goll lca.lJ• för, ocb&. Ville ""'" Ila lile golt 114/Jt ,I ,alle ma11 ,ig ba,a. pi ,.,.nelban4n
ocli oip, ,a rlod mon ala.nfö, Ca/I Toloa11. Diiri1111e nod en liemlrefllig mörlcoit /ile11 a.pparal ocli pallrade fö,
tig ,jäl,. Mol •• blad ,il,e,Jirou ocA 1#1 ,malliga. t5-öringa., hnde man /I gotl n11br11ggl /ca/Je, oc1t. del va,
aldrig nlgol lra.11el med Aal,fdla ma1111ar, lia/11 114/Je eller n&gon ""'"ll•iird bi,mak
Namero ,mw, ja b/Jel ofta,I ,om 6/1ulcigl di,lcoatlen om mo11 gl, i11 pi ll<lgol 1liille. Oc1t. oftan iir
del inte en, re11I ocA 1111111111. Del ligger gamla tid11inga, oc1t. papper oc1t. alll annat i en enda röra ö,eralll.
Specie/11 de dii, 1t.em,u kolorerade bla,kor1111 om dja,li•el oc1t. mililiiren, ,ardag iir fö, 1t.em,l;a.
Jag mian, all del fana, tll aHaa tidning tll glng i tiden, de11 Aetle 1Ji1II Ut,läppel, eller nlgol i den
•iigea. Den ,a, alllil /dl ow roliga arlildar ocll 011 mo11a bra in/ormalion. Vi,n 1111 den /il• lt.emmagjord
al mea den f4r lrefllig oc1t. iale iaae1t.öl/ den nlgoa ,e/d4m inte. /ale e11 rt•d reldam. De11 ba, ,ig bra ii11dl,
lroll all de11 "" /dl "' fiaa ocA roliga bilder, oc1' trol, atl le11 ,arenda 11&1111
tjock ,om 011 lid11i11g. Man
betalade i11gel fö, dea Ae/ler. De bti,a llg där i en lada, ,& all m411 bnde 14 ,I m&nga ma11 IJille. Det ..,
11i11I elt gii1111 e11lam,1e, ,om gjorde 4011, .,.,. all /il "'1110• •11entli11 er1iitlni11g fö, till jobb.

'°'

Nej, 11011 ••• tlel biillre /ö,r. Jag nun111 /örrelle11 all PORNOGRAPHEN, den1111 i111lilatio11 i ne111k bi/4lt.illoria, l,ot, de11 rl/410.mmo p ri1al,ecldi11ge11 pi film aldrig 0111 ö,er,iigde 411 llöj4 ,ill p ,i,. E11 krona llille
de lt.a ldocba 10. 00 tlea 10 01:lober 197! för oll oi,a 011 urie a, lina bilder, oc1t. del pri,et ändrade, det aldrig
pi. Diiremol ,il/ jag mi11aa1 all ma11 metl lide11 ficli •• /ler bilder, oclt. bällre bl.. de ocbi. Del enda ,om
/ile 111nd
all tlea fina i4le11 med PORNOGRAPHEN aldrig llog. Min11e ,ar det 1111m11el ,om gav folk
/elaJ:liga a11ocialio11e,. Mea faJ:l•m h•r1llr. De11 1lor• m/Jll411 tillade aldrig ,ege/baalet pi de bilder ,om
vi,a.tle,.
Del lrlliig41le ,a, dock all ll<illa11 inga u de fi1111 pAolograpAe,114 ,om bodde i Elel:lrie11 rille liim1111 in
dgra u rill<I bi/de, lill del fi,u, galleri ,om PornograpAe11 1,011 allt t11r, 1pecielll efter 1i11 omb11111111ad, dil den
ficli en m11cliet nörre 1/cii,m atl rita ,;,... bi/de, pi.•

'°'

'°'

Plötsligt faller den lille mannens huvud ned på hans bröst, och nattens tystnad störs strax efterå.t av
hans försynta snarkningar. Då. öppnas dörren och in kliver Caber med en filt. Han lägger den över den lille
mannen och stoppar försiktigt om honom. Sedan smyger han tyst ut och stänger den tunga ekdörren efter
sig.
Gåta: Varför går du t i l l sängen på kvä l l en ?

Sir Toobii

---

E-l a b,
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v�rt e.9et

Visste du att vi E-teknologer har ett
eget, ganska välutrustat, el-lab till
vårt
förfogande.
Det ligger ll.te
undanskymt i källaren utanför E 1 . Där
finns ju två terminalsalar som ni vet
och i den innersta finns en låst dörr
=> E-lab! För att komma in dit måste
du
låna en nyckel hos Studieväg
ledningen som du får behålla i två
dygn.
För ett par år sedan startades det här
labbet
på
initiativ
av
några
teknologer och dåvarande prefekten vid
Elmät , Gunnar Brodin, nu rektor. Ide ' n
var och är att teknologerna ska kunna
få ut mer av utbildningen än vad som
ryms
inom
de ramar som satts i
budgeten.
Då ju just labbar och
praktiskt handhavande av mojänger inte
ryms i den utsträckning vi vet skulle
behövas.
I labbet finns sex labbplatser, alla
med oscilloskop och lödutrustning. Det
finns instrument till det mesta inom
audio och hifi-området. Dessutom är
det meninge� att du ska kunna köpa
komponenter i labbet för en mycket
liten slant, (betalas i en burk) så
att du trots studielån å så där kan få
råd med en del, Komponenter kostar i
butikerna som bekant.

lo. b

Vi
försöker
h�lla
ett så stort
datahandböcker
sortiment
av
på
komponenter och kretsar vi kan och mer
blir det med tiden. Skrot lådan är
gratis, där finns mycket att hämta om
du inte vill ha fabriksnytt oanvänt.
De pengar som hamnar i burken går till
underhåll
av
labbet,
inköp
av
förbrukningsmateriel samt ny utrust
ning.
Vi som ansvarar för labbets
drift håller på att fräscha upp det så
mycket som möjligt och försöker byta
ut den äldsta utrustningen mot nyare
och bättre.
Tack vare Elpulgruppen-83 som ställde
upp en natt i höstas blev labbet tömt
på allt, dammsuget och våttorkat från
golv till tak, varenda bord och pinal
rengjo!'d och alltsammans inburet igen,
så
numera
går det att sitta på
stolarna utan att bli grå i häcken • • •
ska vi tillsammans
Förhoppningsvis
kunna hålla E-lah så rent och trevligt
l fortsättningen också.

Nya regler för E-lab

Regler !?? urrkk • . • tvi. • . blähh ! Men för
att
vi
ska
få
ordning
på
nyckelutlåningen mm. måste vi tyvärr
ha
sådana.
Dessutom
har vi en
vi
arbetsm11.1ölagstiftning
måste
följa.
Vad är det som är nytt nu då?
Jo att vi ska lägga 20.- kr i pant för
nyckeln när vi lånar den så att vi får
ett
mycket tyngre samvete ( s . k .
plånbok ) när v i "glömmer" att lämna
igen nyckeln till våra kära studie
vägledare.
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Vi har ju en
inte nog med det.
Och
48
lånetid för nycklarna,
maximal
timmar är det sagt, inte 48 dygn eller
därför konuner halva panten att
så. . .
ryka all världens väg om nyckeln inte
tillbaka inom den stipulerade
kommer
tiden.
- Oförskämt !
- Javisst he he, men effektivt då det
säkert konuner att finnas nycklar
inne att
låna för den som vill och
inte som nu då de jämt är borta.
1 0 . - kommer du
Den andra halvan
få tillbaka när
däremot alltid att
men om någon
återlämnas,
nyckeln
värt
är
det
att
tycka
skulle
1 0 . - /termin för att få en egen nyckel
så är det bäst att någon också
jämt,
vet att sådana extremfall inte får
använda E-lab mer.
Nu ska ni som gillar att vara i E-lab
känna er pressade för att dessa regler
bör ju tillämpas med en smula förnuf t .
A l l t s å med 48 timmars lånetid menas
numera att nyckeln ska vara återlämnad
andra dagen efter lånet innan studie
Linjekansliets
e�ler
vägledarna
personal gått hem för dagen.
om du inte kan hitta
Jo precis,
studievägledarna går det för sig att
lämna nyckeln till Inger eller någon
annan uppe på vårt Linjekansli som
ligger rakt ovanför Vaxkabinettet och
Elmer, 2tr. alltså.
Däremot
får du inte låna någon nyckel
på Linjekansliet, endast lämna den och
du
får i så fall nöja dig med att få
inlämningsdagen noterad och hämta dina
Inger bara vidare
2 0 . - hos Stvl-E,
be fodrar nyckeln d i t .
vanlig
öppet
har
Linjekansliet
8 . 30 - 1 6 . 00 ,
några
kontorstid
så
problem med återlämningen sak det inte
behöva vara.

SCHACKPROBLEM?

Vit öppnar klassiskt-sicilanskt . Svart

med
kontrar
och
maffia-rockad
Föd fl.vttar
mordhot,i_r vit drottnini,;.
bondekuni,:en ti 1 1 K-2. Vits torn sJ.ktar
höi,;t från hörnan. Stolpe och ut. Svart
tar ett järn .
Ett 1
Vit t�r två.
minne. Svart som sitter med full hand,
Vit begår ett
spel.ar två klöver.
av,1örande mi ssp:repp och ,1alopperar i
Dommaren ger honom två
stallkurvan.
Med superbt
högt spel.
för
min
Rlå nu
förstånd för spelets teor>i,
men fal.ler p å
svart en rak bonde ,
d irekt i
gå
får
och
upploppet
fäni,:eJ.se.
Vit har missat tredje kont
irrar nu kring bakom
och
rollen
kassen. Vedhandlare Enqvist har hjälpt
svart på traven ,
så denne känn'lr si@:
något kluven .
Vit flyttar kungen tJ. 1 1
finner platsen uppta@:en,
men
D-5,
varför han genast tar ner den på 3 min
1 2 . 5 sek. Nytt. svenskt rekord !

Henrik Lind

Berusning är ett stadium då man känner
sig sofistikerad utan att kunna uttala
det.

E-lab ansvarig
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SOLASTAFETTEN
Löpning????!! !
Från Göteborg till
Karlstad • • • 26 , 1 mil • • • Idioti ????! !!
Nej av någon anledning har vi haft
turen på vår sida I Sträckan skall
nämligen delas upp på 30 personer.
Dessutom
skall
1 0 av dessa vara
tjejer.
Men för att ta det hela från början:
Förra årets SOLA gick av stapeln i
början av Maj då våren var fräsch och
En vacker fredagsmorgon
oförstörd.
åkte ett glatt gäng på 60 personer
från Stockholm till Göteborg. I bussen
peppades det friskt för Sibylla. Varje
deltagare fick varsin Sibyllatröja och
dessutom spelade vi Sibyllasreklam
band. Innan vi hade nått Göteborg var
stämmningen i det närmaste hatisk! Det
är osäkert om stämmningsändringen blev
positiv
eller
negativ
när
vi
kompletterade musikutbudet med ännu
fler Sibyllaband, men vad gör man inte
för sin huvudsponsor • • •
Så skulle det då tävlas. SOLAstafetten
är så upplagd att man har delat in
sträckan mellan Göteborg och Karlstad
i 7 st etapper. Vid varje etappmål
sker en gemensam omstart. Detta för
att fältet inte skall bli alltför
utspritt.
I SOLA deltar varje år 120 lag med 30
personer i varje,
dvs 3600 löpare.
Därför uppstår en smärre folkfest vid
varje etappmål när alla ska heja fram

V8..re,n f"&�c.h oc.i-. o�cirsh>rd
sina lagkamrater.
Vid varje sådant
etappmål monterade vi ihop vår fantas
tiskt
hopfällbara
och
underbara
"Bärbar",
utsmyckad
med
diverse
flaggor, ballonger och annat trevligt.
Vi
sålde
vår
korv
i
mängder.
Försäljningen gav en präktig vinst och
vi
kunde bjuda oss själva på en
middag.
Vid målgången på torget i Karlstad
fanns
förutom alla deltagarna ett
stort antal hitvandrade "inrödingar"
vilka med hög förväntan studerade "de
galna ungdomarna". Bland annat fick de
se en ovetande stackars elektriker
springa i mål iklädd en jättekorv
( tyvärr inte äkta Sibyllavara, men
ändå • • • ). Han var jagad av en hel hord
med andra elektriker vilka med iver
och lust kryddade korven (och honom)
med
senap,
ketchup
och en del
räksallad,
Avslutningsvis hoppas vi att årets
SOLA åter skall bli en succe. Vi syns
när
det
blir
dags
för
årets
anmälningar.
SOLAKOMMITTEN
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Finn Sollen,
Peter Davidsson,
Peter Månsson ,
Lars Hägglund,
Tomas Bäckström,
Micke Bergentoft.
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VAD HÄNDER I KÄLCAREN ?
OMBYGGNATIONER ! ! ??

STACKEN

Tolvan byggs om, Det är ingen nyhet.
Nya terminalsalar byggs i anslutning
till nuvarande. Det är närmare bestämt
24 nya terminalplatser det är frA,o;an
om. När är då allt detta färdigt?
Förhoppningsvis startar byggandet 1
februari och är i så fall klart till
15 maj. Det Jag nu tänkte skriva om
hör till viss del ihop med dessa
byggnationer.

En förening som har visat intresse för
rummen
är datorföreningen Stacken.
Föreningen, som är kårförening, har ca
160
hälften
varav
medlemmar,
teknologer.
Stacken vill använda två
av rummen för att ställa en dator där.
Det tredje rummet skulle användas till
terminalrum
med plats
för
4-5
terminaler. Datorn skulle sedan kunna
kopplas
in
på KTH:s terminalnät,
vilket är under uppbyggnad. Då. skulle
medlemmarna kunna sitta utspridda över
Teknis och hacka.

Nere i källaren under E13 och E14
finns E-lab och 8 terminaler till
Elmer.
Frågan är vad som skall hända
med
dessa
lokaler?
De
nya 24
terminalerna gör att man, i alla fall
tillfälligt,
kanske
kan få loss
utrymme till annan verksamhet. Varför
är
nu
detta
så
nödvändigt och
märkvärdigt frågar Du dig kanske? Jo,
det är så att på Teknis råder det
brist på lokaler.
Skolan är ju som
bekant dimensionerad för ett "något II
mindre antal teknologer än vad som är
fallet nu, Vi har dessutom fått en nv
familjemedlem: Datalinjen. De som gå�
där har ju ännu inte hunnit bli så
många men de kommer att behöva mer
utrymme ,

Ytterligare en sak som komplicerar
situationen är instutitionernas ovilja
att
släppa
ifrån
sig
lokaler.
Instutitionerna behöver nämligen inte
redovisa
vad rummen används till.
Detta medför att rum kan finnas lite
här och var fyllda med skräp eller på
annat sätt utnyttjas mindre effektivt.
Ett sätt att ändra på detta är att
införa
lokalhyra.
Då skulle nog
instutitionerna bättre utnyttja sina
rum och kanske skulle då lokaler kunna
frigöras till annan verksamhet.

är en Dec-10, vilken man har
av Digital Equipment. För att
föreningen
skulle
få
datorn var
Rektorsämöetet tvunget att garantera
att det fanns en lokal att placera
datorn i.
Detta var för ett antal
månader sedan. Vad som nu är sagt är
att Stacken skall lämna in önskemål på
vad
som
behövs vid en eventuell
utbyggnad. Kylning el etc. Detta skall
lämnas
Driftsektionen
för
till
kostnadsberäkning.
E-LAB
Längst in i de tre rummen finns i dag
E-lab.
E-lab är inte någon förening
utan stöds ekonomiskt av LNE. (Läs
artikel på annan plats i tidnin11;en. )
Vad skulle då E-lab vilja göra med
lokalerna?
Jo,
om det gick skulle
E-lab vilja expandera till ett rum
tilL
Den so!'l har varit och pulat på
E-lab någon gång vet att det är lite
dåligt med svängrum för armbågarna.
E-lab beräknas användas av ca 400
E-teknolo11;er,
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Men om nu Stacken flyttar in vart tar
då E-lab vägen?
Stacken får inte
in om inte E-lab får ett
flytta
motsvarande (läs större) rum ! !
Så
enkelt är det faktiskt. Stacken eller
någon annan måste alltså skaka fram
ett rum av minst E-labs storlek någon
annanstans i närheten. Både E-lab och
Stacken
skulle
också
vilja
att
användarna kan komma åt respektive
lokaler under kvällstid och helger.
Ett alternativ är naturligtvis ett
kodlås på en dörr någonstans. Detta
kunde kanske även vara till gagn för
Elmeranvändare, om det gick att ordna
på något smart sätt.
DATALINJEN

vilket med för att vi i.nte
D-salarna,
kommer att få använda Elmer ifrån
Dessutom kommer förmodligen
Nada.
Elektros
behov
av terminaler att
ytterligare öka något.
NÄR KOMMER NÅGOT ATT SKE
På grund av vissa omst�ndigheter har
inget beslut fattats ännu. Förmodligen
kommer det att dröja en månad till
innan ett beslut kan tas. Om en flytt
blir aktuell kommer den att ske till
hösten. Kanske känner vi inte igen oss
helt niå.r v5. kommer tillbaka efter
sommaren? Men det blir en senare
fråga. Emissionen följer upp artikeln
så fort det är möjligt.

Som nämndes tidigare har vi fått en ny
sektion på KTH. De vill säkert gärna
ha en sektionslokal . Vidare kommer de
nästa å r att behöva plats uppe i

VI. SÅIJER
ELAB säljer Enko�tsdatorer.

Stora kortet:

Vi har kommit över ett parti skrotade
som
enkortsdatorer
säljer ut
vi
billigt
till alla intresserade Eteknologer.

3-6st 6850 ACIA, 1st 14411 Baud Rate
Ni-Cd
Generator,
batteribackup,
socklar ell er tomma olödda platser för
9st 6 1 1 6 C!,40SRAM-2KByte,
5st 2716
EPROM-2KByte.
Till detta kort finns det tyvärr ingen
ritning,
kanske hinner jag med en
någon gång . • • • . •

Korten,
det
litet, säljes
felen på dem
svåravhjälpta.
det bara är en

finns ett stort och ett
i befintligt skick, men
är antagligen inte så
Med lite tur kansl<e
kallödning eller så.

Pris : 60-75 . - beroende på bestyckning.
I priset hoppas jag det ska ingå
dokumentation på 6802, 6850 och 6821
(beror på hur mvcket de kostar i
inköp) .

Lilla korte t :
2st 6821 PIO, 1 s t 6850 ACIA, socklar
för 6802 CPU och 1st 271 6 EPROM2KByte, och eventuellt ritning.
Pris: 4 0 . Gåta: När arbetar e l ektrikern bäst ?

OBS ! till en början säljes endast ett
kort av var ,ie per perso� så räcker de
till så många som möjligt.
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Henrik, Elab-ansv.

Vi v i l ja å det bestämdaste dementera de i l l v i l l i ga rykten, som

/efter j u l upphå l l et spr i d i t s av luderm ä s s i ga l ymlar å Place de l a
Res i stance med omnejd, t i 1 1 skada för hela Kongl. E-sekt ionen.

Något myteri är överhuvudtaget inte aktue l l t, och Amiral*F. Kempe

åtnjuter vårt a l l r a fu l l a ste stöd. Den enda t i l l stymmelse t i l l gro l l och

t vedräkt som kunnat skönja s inom Amira l it etet , är den djupt rotade

meningssk i l jakt i gheten mel l an Sötvattensamiral�. Lange ochdennes

antagonist Saltvattensamiral J. W i jkström rörande vattnets i S l ussen
beskaffenhet samt de skadeverkningar ett event u e l l t överskott av söt

e l l er saltvatten skul l e kunna innebära .

,
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T i l l sist v i l j a v i bara en s i sta gång understryka att Amira l it etet
fastare än någonsin t i l l förne.
·--,......
.
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Eldvattensam iral D�M. Hansson

C_. Ni sser
Kont eramira I"
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En Dag H o s Au diologen
Efter testperioctens scut passade jag
p� att fråga ut Eva om institutionen.
underordnad
Karolinska
Den
är
Institutet men har ett visst samarhete
för
Instutitionen
bland annat
med
Talöverföring Instutitionen �ildades
1963 efter riksdagsbeslut.

Hennes namn är : Eva Svensson. För att
N, tag i henne,
får man J etc>. sig
i11enom de ödsliga lokalerna på Teknis
ned till
Institut5.onen för Teknisk
Audiologi.
För att
träffa henne krli.vs att man
anmält sig till H Ö R S E L T E S T

Arbetsgången
är
sådan,
att
en
t i llverkare skickar sitt
skydd t iJl
Eva, som med h jä lp a v f p t e s tar ne
ollka
sl<ydden
(2Dst fp/skydd ) .
Eva
sedan
rapporter och
sammanställer
beskrivning av skydden,
som sedan
skickas ti.lJ haka
ti.11
t illverka ren.
Det är alltså tillverkaren som får se
til l att arbetarskyddsstyrelsen
får
ansökan.
ASS godkFnner och klassi
ficerar.

HAR D l1 DET???

Eftersom Jag hehövde pengar fattade
jag
slutligen
(och
då menar _iag
slutligen) beslutet att pröva p å det
hela. Al) tså antecknade jag mig för
en t id. Schemat var ganska fullteckn,it
så ett visst intresse fanns tydligen.

På det här viset testas ca.
om året på institutionen.

Testet var som ett vanligt hörseltest,
dvs
man
lyssnar på signaler och
trycker på en knapp.
Men resultatet
var mycket nogrannare än vanliga test.
Eva
kunde
direkt
efteråt
lätt
konstatera att jag legat i lumpen.
Resterande
nio tester
förlöpte på
liknande sätt förutom att man hade
diverse lustiga prylar på huvudet . Det
skulle visst vara hörselskyd d , men såg
mest ut som något ur en science
fiction film
(bl . a . nya hörselskydd
för försvaret) .

Det
är
svårt
att
få
tag
i
försökspersoner
trots alla anslag.
Till
det
nuvarande testet saknas
fortfarande
S-10 personer.
Trots att
det såg ut som om testet skulle vara
välbesökt ,
saknas
net alltså folk.
Mest på grund av att folk p:år på
men
struntar
i
hörselprove t ,
efterföljande test.
Fast då missar de
ju betalningen,
fn 1 3 5 : för fvre
timm:,,- (prov + tre testtillfällen ) . ·

Man leds in i ett trång t ,
l�gt,
tyst
rum.
Lider du av klaustrofobi? Nu har
du verkligen chansen att övervinna
den.
får man veta
Om man pratar mect Eva ,
att hon som ensam Kemist-tjej ,1obbar
t i l lsammans med idel killar/Elektriker
Hon tri.vs med sitt arbete som bestAr i
att
dels
sammanställa rapporter och
utveckla mät -apparatur och dels leda
mät-försöken.
Dessutom görs buller
bl.a.
industrin.
analyser
för
Vad är det då för sorts försök, undrar
Du säkert.
Eller hur? Jo ,
det är de
försök det görs reklam för på den
skylt man går förbi var.ie dag utan att
se (vid grind e n ) .

30 skydd

Ni som nu har blivit intresserade lcan
alltså fortfarande anmä�.a Er.
För Er
som har sv�rt att best�mma Er kommer
det en ny testperiod senare J vår.
Har nåp,on blivit
så intresserad att
han /hon/den/det
vilJ
X.iobba med Eva
och grabbarna,
vänder han/etc sig med
fördel till prefekt Bertil Johansson .

Ltf

I

Mats Bjurström
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Si'itt dig nu ner och dikta jhop en
vPr" och 1/i.gg '1en sedan i
liten
Emissionens J.åda '.. 12 :an. Svulstiga
Dessutom kommer de
priser väntar.
bästa bidragen at.t införas i nästa
nummer av Emissionen.

Det är a ) l t 1 d kul med små täfvlingar,
så vi hade tänkt att försöka ha någon
1.i t.en gre,1 5. var je nummer. Tills vi
har slut på fräscha ideer. )'len du har
kanske någon hra ide? Kom med den tilJ.
oss. Du kan tex lägga den i vår brev
l åda .

innan du

Här är t.vå exempel att
börjar på din egen.

För att få något gensvar måste man ha
och det är klart att vi har
priser,
det. Vilka priser sedan! Bilar,cyklar,
HI-FI anläggningar och d�torer (har vi
Men vi utl ovar att det kommer
l.nte ) .
att bH nåpot att k/i.nna sig hedrad och
stolt av att äga.

TÄN�1ERNA?"

Den första täfvlingen går ut 02 att
SKRIVA EN LIMERICJI'. En ) < mertck, !lr
en liten vers på �em
som alla vet,
rader , där 1 :a, 2 : a och 5 : e resp 3 : e
och 4 : e radens slut ri mr,.� r .
Limericken härstam.mar troli gen från
En�land och är inte eldre Mn ca 150Ofta i ngår ett ortsnamn i
200 år.
slutet på första raden att rimma p å .
Det hade vi tänkt a t t cl<'t <1'<u)le i,:öra
Dessutom vi.ll vi ;,tt.
också.
här
limericken ska l<unna J.äs;:is av ;;i l.J.a
Nåp:ot av föl,iande
( ut.om nunnor . . . ) .
ortsnamn skal1 1np:å :
Trosa
Ogadogo
Novokutznetsk
Stavanger
Smvgehuk

Barsehäcl<
Ber 1 i n
Peking
Spånga
F-0en
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DET BODDE EN t�AN I OSAKA
SOM VAR ALLDE ' S FÖR SNABB FÖR SIN MAKA
"
TITTELITUT
*'
. • . OCH SEN VAR DET SLUT
HAN HANN FRAM, �EN ALDRIG TILLBAKA.
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Må On Fr
Alla dagar
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Elmät
Mikrovåg
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E l . mask
Acc.teknik
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Plasma fysik
Matte
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Numme
Mek
Fysik
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Reisler
Indek
Kårexp
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Ti To

9.30-10.30
1 0 . 30-1 1.30
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1 3 . 45 - 1 4 . 1 5
9.00-11.15
9.30-10.30
8.30-1 1.30
12. 15-17.00
9 . 30-10.30
12.30-1 3 . 30
9.00-15.00
8.00-16.00
Hela dagen
9 . 00-12.00
1 3.00-15.00
9.30- 1 1 . 1 5
11. 30-13. 00
9.30- 1 1 . 1 5
9.10-12.30
9.1l5 - 1 1 . 1 5
9.30-10.30
10. 00-1 1. 30
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I nästa nummer av EMISSIONEN :

* Dammiddag
* Hemma hos (gissa hos vem ! )
* Institutionsreportage
* Gäststuderande på Elektro
* . . . och mycket mer
Något att se fram emot ? ? ? ? ?
Tidningen kommer 1 mars !

