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För fet för ett tryck

H

jälp, tänkte jag när jag insåg att
vi inte skulle få plats med allt i
eiiifä�i�!mll. Ni har varit så flitiga och lämnat
in bidrag till tidningen så detta nummer
har blivit rejält tjockt med hela 40 sidor.
KUL! Och ändå har vi skurit ned på
innehållet med tre sidor, men misströsta
inte, ty de kommer i nästa nummer i
stället.
Alla ni som lusläste redaktionslistan
i förra numret såg genast att jag missade
att välkomna en av våra nya medart>etare:
Anders Anderson. När han dök upp på
klippet var jag i St Anton och visste
ingenting så jag säger det nu i stället.
Välkommen du oxå!
Det finns mycket i tidningen ni kan
njuta av. Förutom den sköna omslags
bilden kan ni betrakta Håkan Liljegrens
djupa dikt, som det bara tog 8 timmar
för Patrik att flimra fram vid datorn.
Hird��!mlls vinprovning var väldigt rolig
tyckte vi och Mats researtikel är verkli
gen något för er som också vill resa jor
den runt. Många av våra funktionärer
berättar om vad som hänt den senaste
tiden. Det är bra. En gästskribent tillika
amatörastronom har skrivit om norrsken
och 'jag har petat ihop lite om en da
tor. Bellman (inte datorn) har skrivit ihop
vårens VAL-Xtra. Något för E3 i första
hand, men även för oss andra.
Flera TeX-hackers som har lämnat in
bidrag har frågat efter vår speciella for
matfil så att vi själva slipper redigera tex
terna. Filerna som kan intressera dessa

människor

heter

ELMER1:<EMIS
SION.TIEX> PUBFORMAT.TEX
och... PUB
FORMAT.TXT. I den senare står lite informa

tion om den förra. Kopiera inte dessa filer
utan använd alltid filerna direkt från vårt
konto, så missar ingen de senaste modi
fieringarna.
Bara för att det var så mycket detta
nummer så hoppas jag inte att ni slutar
skriva till nästa. Ju fler bidrag desto
mer varierad blir tidningen, vilket för
hoppningsvis medför att fler läsare finner
något intressant att rikta sina ögonbryn
mot. Har ni ändå synpunkter så framför
dem gärna.
I nästa nummer kan jag bl.a. utlova
ett upphetsande tärningsspel, ett reportage
från SMusK-Qonsären och inte minst ännu
ett CHEord.
A blind man walks into a shop. He
grabs bis guide dog by the tail and
swings it around bis head. . The shop
manager comes to him and asks:
- May I help you?
The blind man answers:
- No thanks, I'm just having a look
around!

eifös�i�!mll nr 2 1990 Årgång 25
Utgivningsdatum:

Innehåll:
Thls slde ............................ 2
Ordfs· &Vordfsord .................. 3
Eva's Rödtjutsspalt ................. 4
Nya Llljevalchs, commlng up soon! ..6
SBK ................................6
STVL ............................... 8
Mer kött åt Osquar ..................9
Belle-bllp-blop ..................... 10
Skärpning! ........................ 15
Kult-fullt ...........................15
Elab .................... ...........15
Stereo ... typ ...liksom-bal ......... 16
Mmmmm ...Sauce-Mango-Chutney! 17
I Nordens norrsken ................ 18
- .........................20
Debatt-spatt ....................... 22
TolvC's totala ......................23
Fy fan ...Svenska Stat! ............ 23
8 timmar P-scrlpt .................. 24
VALEXTRA ........................ 24
HOHO ............................. 25
Vextra-Elenergl .................... 26
Vextra-lndustrlell ...................27
Vextra-Tele ........................ 28
Vextra-Data ........................29
Vextra-Elektronlkkonstruktlon ...... 30
Vextra-Fyslk ....................... 31
P.G.Y's yttersta dagar .............. 32
Mehra Öhhll ....................... 32
En Globetrotters Globala turer ...... 34
Amse ............................. 35
Kallorlet ...........................36
SMusK ............................ 38
Resten ............................ 39
PR-PR ............................. 40

Framsida: "För full för ett ..." av Per Wlngårdh

1990-03-02

Adress:

Ett packat nummer.
Jan Grape

E-88

612 58 04

Mats Almskog
Anders Andersson
Eva Gustafsson
Per Hallkvist
Blenda Langlet
Patrik Lindell
Kenneth Sandberg
Anik6 Eva Schmidt
Bengt Svantesson
Maria Söder
Elton Vaxlund
Per Wingårdh
Carl-Mikael z.etterling

E-89
E-87
E-88
E-89
E-88
E-87
E-88
E-88
E-87
E-88
E-87
E-89
E-87

15 82 74
16 77 91
661 56 35
0760/873 39
16 63 34
11 93 09
0756/320 62
16 75 58
47 47 82
774 86 79
59.164
85 12 19
778 13 92

Besöksadress:
Telefon:
Tryck:
Upplaga:

eirJ�si�1m11
TIIS
100 44 STOCKHOLM
Osquars backe 12
08-21 31 18
Philips RE-gruppen
900 ex

Nästa manusstopp: Onsdag den 21 Mars.
Bilder som skall vara med I aktuellt nummer lämnas In
senast kl. 12:00 dagen före manusstopp, dvs f?å tisdagen.
Eventuella diabilder lämnas senast veckan Innan. Negativ
bör lämnas så tidigt som möjligt. Om du har frågor, kontakta
oss!
I HirdSSi�!mll gjorda uttalanden är endast om så anges att anse
som uttryck för Elektrosektionens ståndpunkt. Icke signerade
artiklar tar redaktionen ansvar för.
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et är kul när det kommer engagerade
teknologer indundrande i funqrum
met. Människan i fråga var ordentligt
upprörd över att CSN-kortet dragits in i
budgetproppen från MR.Feldt på finans
dep. Att kortet dras in är inget vidare,
men det är glädjande att folk bryr sig och
reagerar. Jag hoppas att han går upp till
KF (KårFulhnäktige) och talar om vad han
vill att Kåren ska göra. Det är nämligen
vars och ens rätt att som medlem i stu
dentkåren närvara och yttra sig vid KF:s
möten.
På SektionsRådet häromsistens kom
det upp en mycket tråkig händelse. En
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Tyvärr har frekvens och amplitud lite för
höga värden hos somliga. Det är även här
viktigt att hålla ögon och öron öppna, så
att man märker när någon är på väg att
spåra ur. Att bry sig en gång extra kostar
så lite men betyder så mycket.
AMSE (ArbetsMarknadsSekreterarE)
och jag bjöds helt nyligen på lunch av
Stockholm Energi. De har ett behov av att
anställa fler ingenjörer och vill bli bättre
kända hos oss. Så vi kommer säkert att
se dem i diverse sammanhang framöver.
Ericsson, som är ganska välkända, vill
också synas mer hos oss, så även de har
teknolog på skolan har begått självmord. bjudit oss på lunch, förmodligen ungefär
Det är tragiskt att en människa och kamrat när Emissionen kommer ut.
När det här läses har vi haft vårt
väljer att ta ett sådant steg. Jag vet inte
exakt vad som låg bakom hans beslut, men första SM för året. Förhoppingsvis var det
det är likafullt djupt beklagligt. Det kom välbesökt. Det togs upp en del frågor som
mer an på oss alla att inte "tappa bort" borde vara av intresse för stora delar av
kamrater med problem. Dåliga studiere sektionen. Inköp av kopiator hoppas jag
sultat, en brusten relation eller något an gick igenom. Avrättningens efterdyningar
nat tråkigt som drabbar en är saker som (se annan artikel) var säkert också uppe
går att ta sig igenom. Har man in till debatt. Prata gärna med mig eller
gen nära eller kompis att prata med finns någon annan i styret om det var något som
det studentprästen, psykologer, och kura saknades, något som inte borde ha varit
torer inom SSCO (står i Kår- katalogen). med eller framför bara era åsikter om SM.
Sist så har jag en lit�n förkärlek för
Studievägledningen på sektionen kan även
små tänkvärda ord och citat. "Om du
den vara till hjälp.
På SER (Sektionsrådet, dvs. alla tänker för länge på nästa steg. Kommer
sektionsordföranden och KO) diskuterades du att tillbringa livet på ett ben". Vem
även alkoholproblemet. Det finns fastän som kom på det vet jag inte.
vi kanske inte vill se det. Vi har många
Vi hörs. Ordf.
möjligheter att gå på kalas och dricka öl.

VICEORD

otalt !
Och inte så lite heller .......
Abiturientinforrnationsdagarna (vilket
ord...) rullar på som vanligt. Det är kul
att se så många elektriker i vita overaller
som hjälper till att visa runt småttingarna,
även om en del av overallerna kanske inte
var sååå särskilt vita efter avrättningen.
Centrala studievägledningen har dessvärre
lyckats planera in en av dessa dagar mitt
i en tentavecka. Tisdagen den 6:e mars
närmare bestämt, klockan 13.45 utanför
Fl. Hoppas att många av er kan komma
i alla fall, det behövs! Sen finns det ju
ett till gyllene tillfälle innan sommaren
kommer, fredag den 16:e mars (gissa tid
och plats...) Nåå, nog om det.
I skrivandes stunds sitter jag och un
drar var all Quarnevals information är?
Det är inte mer än ett par veckor kvar
till deadline för vagnsförslagen, ja dagar
kanske jag skulle säga vid Emissionens
utgivning. Förhoppningsvis har vi under
tryckningsveckan fått massvis med inför-

mation, men lite framfflrhållning skulle ju
inte skada...... En annan sak som gör en
irriterad är de personer som inte behagar
diska och torka upp efter sig i Tolvan.
Vissa tycks tydligen ha fått för sig att
tolveriet är anställda för att ta hand om
deras efterlämnade spår. Tolveriet gör
ett stort jobb även utan dessa personliga
små extrainsatser, och det finns absolut in
gen ursäkt för att inte kunna diska efter
sig! Lite mera eftertanksamhet skulle inte
skada. Nog klagat.
Fort går den, terminen, och snart är
det dags för Vårbal med alla kringliggande
aktiviteter. Vill du vara med och fixa
eller ta hand om några gäster så ta kon
takt med någon av oss i vårbalskommiten
(se styrelsens tavla brevid funkrummet),
en bra vårbalshelg kräver en hel del en
gagerade.

Ha Qul !
Jacob
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Med näsa för alkohol.

För mer än 6000 år sedan odlade den
förste vinbonden sitt vin på Kaukasus'
sluttningar ned mot Svarta Havet. Sedan
dess har vinkulturen i generation efter
generation förvaltats och förfinats till att
bli en hel värld av vetenskap och konst.
Idag utgör druvan nästan hälften av
jordens odlade frukt, och dess största
användningsområde är vinframställning
en. Främst inom allt som rör vin, allt
ifrån odling till servering, står naturligtvis
Frankrike, som svarar för 15% av världens
totala vinproduktion med namn som Bor
deaux, Bourgogne och Champagne. (En
ligt champenoisema finns det fossil som
vittnar om att det växte vin i landska
pet Champagne redan för 50 miljoner år
sedan.) Några andra stora vinproducenter
vilkas viner finns i Sverige är Spanien,
Italien (även storlconsument: världens le
dande rälcnat i liter per person och år),
Portugal, Tyskland och på senare år även
Australien.
I medeltidens Sverige förekom vinet
bara inom hovet, adeln och kyrkan, och
det var först i samband med industrialis
men som vinet under 1800-talets senare
del fick sitt "genombrott". På 1920talet var nästan hälften av allt vin som
kom till vårt land från Madeira. Ut
budet blev dock med tiden allt större och
1977 översteg vinkonsumtionen den sam
lade spritförsäljningen i Hter här i lan
det. Nu går dock det svenska folket, en
ligt Systembolagets nykterhetsvänliga bro
schyr, alltmer från kvantitet till kvalitet.

Med dagens ökande intresse för vin,
dess kultur och traditioner, följer också
en vilja att skingra mystiken kring denna
högt utvecklade och ansedda konst, som
vinprovningen är, och själv bli en av de
invigde. Vi i Emissionen beslöt oss raskt
för att följa trenden och anonlna en första
klassens vinprovning.

Sju sjunkande skönheter.

4

Tanken var en resa till ett äkta fran
skt slott med tillhörande vinodling; vin
provning i gedigen miljö med barock
musik, kristallglas, ljuskronor och hand
broderade tapeter, men när så hela det
svenska bankväsendet behagade sätta sig
ur funktion fick resan istället gå till en
Stockholmsetta med rivningskontrakt ink
lusive andrasorterings reaglas från Kon
sum. Fast allting pryder ju en skönhet,
som det heter, och vi var hela sju sty
cken (skönheter alltså; vackrare ju längre
kvällen led... ).
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Ett lyft för
hembrännare
..

Vår provning var halvöppen, dvs. vi
visste vilka vinerna var, men inte i vilken
ordning de kom (till skillnad från öppen,
när man vet allt, och blind, när man
inte vet någonting). De viner som vi
omsorgsfullt hade valt ut var fyra röd
vinssorter: Sophia Cabemet Sauvignon
(Bulgarien), Valpolicella (Italien), Rai
mat Abadia (Spanien) samt PinÖt Noir
(Frankrike) och så var det bara att kodca
upp buteljerna och dra igång.
"Ldt oss ha vin och kvinnor hela natten!
I morgon kristendom och sodavatten."
Lord Byron: Don Juan
Vid vinprovning ska glaset fyllas till
ca. 20% (eller efter tycke och smak, beslöt
vi efter ett snabbt överslag) och så ska
man titta, lukta, smaka, spotta (717) och
diskutera.

IRIII

Var är spottkoppen ?!?

Vänner, böjen edra glas! Låtom oss
raskt övergå till avsmakandet av denna
ädla dryck! Smaken kan delas in i fyra
s.k. dipoler: lätt/fyllig, mild/frisk, mjuk/
sträv samt utan/med sötma (vinet blir
torrt - utan sötma - när det fått jäsa
så länge att inget socker finns kvar).
Dessa nyanser kan med lätthet urskil
jas om man låter vinet skvalpa runt i
munnen och sila mellan tänderna: mod
ell fluorsköljning. Och det där om att
man ska spotta för att man annars bedövar
smaklökarna, de' e' bara båg; att vi i an
dra ronden fick helt andra resultat beror på
en mängd svårförklarade omständigheter
som ... och ...raj, raj, raj...
"Alkohol är av allt att döma ett arabiskt
ord alldeles som algebra, denna ävenledes
obehagliga sak."
GK. Chesterton

Tittar gör man på färgen (mycket
originellt). Den varierar nämligen med
vinets typ, ålder och druvsort. Så är
tex. yngre viner blålila medan äldre får
en rödbrun flirgton. Vi fann en klar
flirgskillnad mellan vinerna, men gav oss
inte in på att nännare analysera detta. Här
fanns viktigare saker att uträtta, som till
exempel att lukta.
Doften frigörs när vinet kommer i
kontakt med luftens syre, varför man bör
låta vinet rotera i glaset innan man sticker
ned snoken och sniffar. Av vinets arom,
le bouquet, kunde vi så med vår enorma
expertis avgöra om doften var ung eller
mogen, liten eller stor, eldig, fruktig, söt,
kryddig, smörig...
"Det här vinet är så ungt att det nästan
är olovligt."
Emitteur

Tänk, jag har aldrig märkt att måttlig
vinkonsumtion har den här effekten...
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Oka vinets kontaktyta drast
iskt, pumpa runt det och
åldrandet påskyndas och där
med mognar smaken.
Detta är kontentan i ett pa
tent som den kinesiske uppfin
naren Qi-Hai Yu fått (EP
0 305 973 Al).
Hans teorier baseras på att
åldrandet av drycken beror på
vätskans ytkontakt med vägg
materialet i det kärl den förva
ras i. Med ytstora föremål s å 
som plattor, ringar, kuber och
porösa objekt och med rund
pumpandet ökar han vätskans
ytkontakt drastiskt.
På tio dagar får han enligt
sina egna smaktester samma
resultat som ett normalt stilla
åldrande ger först efter mellan
tre och fem år. Och svinnet ge
nom avdunstning blir kanske
bara en tusendel så stort. Skul
le ytförstoringsmetoden inte
fungera så har han två knep till
i bakfickan: Med mikrovågor
eller med elektrisl{ ström.
Mikrovågorna visade sig
dock bara ge en tillfällig smak
förbättring som varade ett par
dagar. Hur strömmen påver
kar drycken är oklart, men det
går att utläsa i patentet att på
lagd spänning bör ligga mellan
noll och 20 000 volt och att
strömstyrkan då blir mellan
0,1 mikroampere och 1 ampe
re.
Fransk konjak har ingått i
hans provserier liksom en ki
nesisk variant gjord på grape
frukt. Båda blev bättre så kan
ske finns det hopp för ny smak
hos både Renat och Absolut.
Och för hemkört.
GÖRAN LUNDSTRÖM
(NY iEKNIK, .J-'11,/· 'JO)
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Nu är snart Vårsalongen här!
Drip, drop, drip, drop ... Just nu när
mycket känns tungt. Du har årets sista
skidtur bakom dig. De högre makterna
utanför KTif lägger krokben överallt Allt
är emot dig. Det är då vi skall börja skapa
Tankarna virvlar genast iväg till den
storslagna vernissage dagen. Då 12'an
fylls av hänförda konstkritiker, rödvinet
kluckar i glasen, och du halkar på jord
nötter. Trängseln är som störst framför
just ditt verlc. Med din subartikulerande
postekvilibristiska innanpåverlc med gen
eröst tilltagna färger och den råa ytan, får
du kamraterna att blekna av avund. Och
först nu inser du att VEXT rummet är
mycket mer än att köa i. En störtmysig
lokal med vacker konst och med din lilla l----------.l!.:L-.....:.......li.......---''---��----1----..-.----
signatur nere i hörnet. Galleri XII har
återtagit sin betydelsefulla roll.
med TET-boken. Gå snabbt på med den dag då krokusen spirar på Osquars
Vad kan då just du bidraga med? 'Verda' stärlcelsen och du kan bidra med backe.
Kanske en bachanalisk eufori i akvarell. en staty. Det vi söker är bidrag av annan
Ditt mästerverlc inom fotokonsten. En Art än planscher och grafittikonst. Den är
Med pensel och mejsel i hand hiilsar,
livs levande fraktal i glasmonter. Eller hopplöst omodern.
Blenda Langlet E88
gipsa in Gustav, såga itu fonnen, sätt ihop
Alla synpunkter på denna id� är väl
Per Strid E88
och gjut två lejon i brons. Marmorstatyer komna Mera information om vernis
E88
Thomasson
Henrik
är oxå helt OK. Sätt ett däck runt din sage dag, jury och priser kommer ut så
gamla get därhemma Skräm ihjäl den småningom. Det är vad vi ser fram emot,

COMECON

SBK

COMmltttt de l'Encyclopedle de ChansONs

Sångbokskommltten

Inflöclelserna I den av oss (dvs vi I folunun) vid den vid
funktlonirsrummet för närvarande placerade anslagstav
lan nydltsknivade för pappvolym avsedda plltkonfigura
tlonen bar emottagit synnerliga mängder pc\ vit nypressad
fiberrik celhalasa av bläck dltmonterade bokstavskom
binationer. Nyss nimnda virldsorganlsatlon vintar med
spännlnptyllcla hjimblirkar pi de, av de här läsande men
även av andra människoliknande spjuvrar förhoppnings
vis Inom kort, Inskickade bidragsdonatlonssamllngar men
iven pi:

Det strömmar In synpunkter och förslag I vlr nyuppsatta
låda I 12an I

SBK ser fram emot dina ideer tlU nya

sektlonsvlsemelodler, men vi ser fr11JDföraUt fram emot:

SANGARGASQUE !!
23 Mars

UNE CALACE DE SONT !!

I SAMARR MED PR

Mars 23

PR KO-OPERERING

Sångbokskommlttin leder m&'ISOrna I oraltraditionens
tecken. Under gasquevänllga former benisar vi oss med

COMECON avser att för härvid tllldragna festlighet bi
draga till en psykosondlbel toobevandrlngsmarsch för de
di fysiskt närvarande kropparnas sivil •dlogenererande
svingnlngsmembranlteter som de soniska vlbratlonsab
sorbatorer närvararna förhoppnlnpvls redan vid födseln
bestyckats med. Av stiliserad klass, skaUhikresonansfre
kvenssekvenser, rajtantajtan, likvida medel samt logiskt
och tlUfyUest frin alsterkompendlet, rara !hopmonter
ade dlktmelodlupplevelser tlUförd assistans åstadkoms ett
reciprokt fullduplex.system I pc\ vira axlar och huvud för
mat och luft fastlista lekllDlllghetskanaler. TradltloneUt
utkvästa fyslonomchocksbetonade Impulser expllclteras
men iven ej ännu I samllngsencyklopedln trycksvirtsbe
varade skallhAlsresonansfrekvemsekvenser.

finess, sing, gamman och dryck samt liter singbokens
sällsyntare melodier genomftöda vira stnipar I motsatt
riktning. Även

några slagdängor förtydligas samt en del

sånger testas som Inte är medlemmar I sångboken.

PerW

Uffe S

6

Connecting
you with the
world.
J

Kontakta oss för ett orienterande samtal:
Ericsson Telecom AB - Magnus Karlsson 08-719 94 04. Ericsson Business CommunicHions AB - Lise-Lone Berggren
08-764 04 48. Ericsson Cables AB - Ulf Mickelson 0650-170 00. Ericsson Radio Systems AB - Vivi Skoog 08-757 21 34.
Ericsson Radar Electronics AB - Camilla Rehnman 031-67 24 79. Ericsson Network Engineering AB - Helene Englund
08-721 71 %. LM Ericsson Data Services AB - Maria Berggren 08-726 28 07. 'Ericsson Components AB - Ann-Charlotte
Dahlström 08-757 43 85. Ericsson Sverige AB - Hans Sjödin 08-764 07 42.

ERICSSON

efrussiöiiiö

S

Nr 2-90

Labdabbar

å här mitt i vårtenninen ska man väl
inte komma med moraliteter nu när
solen äntligen börjar värma lite och skolan
är som jobbigast, men detta är nog ganska
nödvändig infonnation.
Många institutioner har problem med
att folk anmäler sig till labbar och kurser
för att sedan aldrig gå på undervisningen/
labbarna. Man bör därför tala om för de
som är berörda att man inte tänker gå
på det man är anmäld till så att de kan
planera och erbjuda andra, kanske mer
motiverade, personer plats. Naturligtvis så
ska man inte bli utkastad om man missar
ett tillfälle på grund av olika skäl men man
bör ändå meddela detta. De skäl man kan
ha bör dock vara bra, att säga "jag var
bortrest/jag hade KS" räcker inte för då
hade man en chans att boka om labben
(eller dylikt).
Naturligtvis har vi studenter rätt att
ställa krav på institutionernas service men
då måste också de ha rätt att ställa vissa
krav på oss vad gäller anmälningar till
labbar o.s.v. Ser vi inte upp så får vi
kanske hårdare krav på närvaro på labbar
än vi har i dag, t.ex. att om man missar
första tillfället så får man inte labba de
övriga tillfällena!

Personförändringar
på StvlE

Ny kurs
TDS gav tidigare en trepoängskuIS som
heter Datornät, och har erbjudit sig att
ge den i år ifall det finns tillräckligt in
tresse. Kursen kan vara en värdefull
fortsättning på Telesystem, och är mer
praktiskt inriktad än t.ex. Datorkommu
nikation. Nedanstående kursbeskrivning
är hämtad ur tidigare års studiehandbok:
Datornät, 3 poäng.
Mål:
Kursen behandlar analys av publika och
privata datornät.
Kursinnehåll:
Markovska modeller för analys av enkla
och sammansatta könät. Analys av lokala
nät. Analys av flödesalgoriuner. Sta
bilitetsproblem hos system med slump
mässiga trafik.variationer.
F.n laboration.

Ny a Ansikten...

Kursen ges period 7 ,8.

Tonvikten i kursen ligger på lokala nät
(token-ring, CSMA, osv) men ROUTING
Lotta Kohut jobbar sedan oktober pd kommer också att behandlas till viss del.
Kansli E med bla vämpliktsintyg, men Intresserade kan höra av sig till Anders
kommer ifortsättningen att synas även på Hedin, TDS, helst i period 6.
studieväg ledningen, för att ta över en del
sysslor efter Anders.
Fredrik Bö,jesson, E86.

Nu när Anders ska sluta med hedern (7) i
behåll så kommer vi att få förstärkning av
Lotta på kansliet.

StudievägledarnE

RIS

Till alla som 'lånar hem' ex-tentor ur
arlcivpärmama

Arkiverarna!
Till de Elektriker som glömt det de kanske
inte lärde sig i Teknis viktigaste kurs:
Festteori och Gasquekunskap.

&
ROS

"Elec 3CT"

Till Jake som fixade ny tenninal till funk
rummet.
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Mera kött på benen!
P

å linjenämndens (LNE) konferans i
höstas diskuterades problemen med
låg examination och dåliga tentamensre
sultat på elektto. För att utreda orsakerna
till detta beslutade LNE att tillsätta en kris
arbetsgrupp med följande direktiv:
1 Kartlägga teknologernas studieresultat
- poäng och orsak till ev låga poäng
- deltagande i undervisningen
- tenterande
2 Kartlägga kursernas innehåll, svårig
hetsgrad och samordning
3 Föreslå effektivare undervisningsoch examinationsformer
4 Göra en översyn av kurspoängen
5 Kartlägga teknologernas studievanor
6 Föreslå en plan för genomförande av
förändringar
7 Föreslå omedelbara åtgärder för 90/91
8 Göra förslag till handlingsplan bet
räffande de tillkommande 30 utbild
ningsplatserna
Krisgruppen består av Gunnar Petersson
(ontf), Inger Larsson (sekr), Olle Nilsson
(SNE=SektionsNämden Elektto), Per G
Forsgren (yrkeslivsrepr LNE) samt jag
själv.
För att kartlägga teknologernas studie
vanor beslutade krisgruppen att skicka ut
en enkät till samtliga teknologer. Enkäten
bestod av ett frågeformulär och ett veck
oschema över vecka 4 som teknologen
skulle fylla i. Sorgligt nog har det bara
kommit in knappt 300 svar av totalt 1400
utskick. Jag hoppas verkligen att det kom
mer att trilla in fler.
En "framtidsgrupp" är tillsatt med
syfte att se över hur grund- utbildningen
på linje E bör se ut i framtiden. Grup
pen består bla av ämnesföreträdare för de
grundläggande ämnena: Gunnar Peters
son (TET), Ehrling Dahlberg (dekanus),
Johan Fehrman (studrekt åk 1-3), Olle
Nilsson (prodekanus), Torsten Cegrell (In
dustriella Styrsystem), Göran Andersson
(Elektriska Energi.system), Göran Einars
son (TIT) och Inger Larsson (sekr).
Krisgruppen räknar med att kunna
redovisa sitt arbete under senare delen av
vårterminen.

Västerås
Högskolan Västerås-Eskilstuna har kom
mit med önskemål om utökat antal ut
bildningsplatser i Västerås. Förutom en
utökning av antalet nuvarande platser från
30 till 60 vill man lägga även åk 3 i
Västerås. De extra 30 platserna skulle tas
härifrån.
På LNE:s senaste möte beslutades att
inte utöka med ett tredje år i Västerås,
med motiveringen att det skulle bli svårt
för treorna att välja inriktning då de inte
haft någon direkt kontakt med KTH:s
institutioner.
Däremot ställde sig LNE positiv till
30 extra platser i åk 1 och 2. Västeräs
eleverna uppvisar nämligen bättre studiere
sultat än vad Stockholms-eleverna gör.
Nämnden gav ordförande i uppdrag att
begära ett specificerat beslutsunderlag.
Merkostnaden för Västeräs-platserna
beror på dubblering av föreläs- ningskost
nader + extra kostnader för examination
och administration. En årsstudieplats kost
ar i Västerås 13.800:- och i Stockholm
11.300:- dvs en merkostnad på 22%.

Budgeten
Den preliminära budgeten som redovisades
på senaste LNE-mötet upp- visar ett un
derskott på ca 1 miljon kronor. Om inga
extra medel erhålles från Grundutbild
ningsnämden måste nedskärningar göras.
LNE beslutade om följande prioritetsont
ning:
1 Inga medel avsätts för verksamhet i
Kista

2 Utrustningsanslag till institutionerna sl
opas. LNE ansåg att utrustningsans
laget på 12% blivit mer än väl tillgo
dosett i samband med nya E-huset.
3 Extrasatsningen för lärare slopas.
4 Strykning av vissa kurser i LoT kom
mande läsår

lndeken

Den arbetsgrupp som LNE tillsatte i nov
ember med uppgift att undersöka möj
ligheterna att ''köpa" kursen Industriell
Ekonomi "utifrån" har tagit kontakt med
Linköping, Chalmers och Handels. Han
delshögskolan har tackat nej pga bristande
resurser (bla personalbrist). Represen
tanter från Chalmers kommer hit inom
kort för att lägga fram sitt förslag.
Indeken ges i år i sin nuvarande form
för E-88:orna men inte nästa år för E89:orna eftersom kursen då är uppflyttad
till åk 3. Institutionen har alltså ett år på
sig att förbättra kursen. Det ser inte ut
som om de gör några större ansträngningar
eftersom de i omtentaperioden i julas
delade ut felaktiga extentor till mångas
förtret.

CSN-kortet
Mycket pekar på att regeringen (om den
nu sitter kvar) får backa från förslaget att
ta bort studeranderabatten på tåg. När
motionstiden på budgetpropositionen gick
ut hade samtliga partier utom modera
terna motionerat om mer medel så att
studerande fortfarande får rabatt på resor.
Så än finns det hopp.

TENTARESULTAT PERIOD 4
Kurs

Åk 1:
Åk 2:
Åk 3:

Envariabel
Digitala kretsar
Vektoranalys
TET del 2
Halvledarkomp

Antal tentander
194
147
160
129
174

st
st
st
st
st

Varav godkända
121
101
134
108
133

st
st
st
st
st

dvs
dvs
dvs
dvs
dvs

62
69
84
84
76

%
%
%
%
%

Önskar er alla lycka och viilgtlng gör
Eder SNO Åsa
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Länge leve Bellman
Nej, det gäller inte 250 dringen Carl-Michael Bellman, inte ens den där Zetterling,
utan TDS' senaste nyförvärv till Parallelldatorcentrum. En dator för 10 miljoner
som inte kan göra ndgonting om inte en annan dator för ett par miljoner talar
om vad den skall göra.

D

Snabbare än Cray

en 15 januari i år invigdes datorn
Belhnan och Parallelldatorcentrum
på Institutionen för Telekommunikations
och Datorsystem (TDS). Belhnan är en
superdator från Thinking Machines och
denna näst minsta modell i sortimentet
består bl.a. av 8192 processorer, 256 fly
ttalsacceleratorer och 256 MByte primär
minne. Processorerna jobbar parallellt och
datorn är utbyggbar till 65536 processorer
med sammanlagt 2 GByte minne.
För att få reda P.�- �� om den om
skrivna datorn har P.IIURSIP.!!.�11 pratat med
Gert Svensson på TDS. Han är ansvarig
för driften av denna Connection Machine
CM-2 som döpts till Bellman.

Hur bygger man då en dator som är snab
bare än en Cray (på det den lir avsedd
för) men kostar mindre än en sjättedel?
Lösningen heter massiv parallellism. I
stället för att ha en processor som tar
sig an problemen ett efter ett sekven
tiellt så har man många processorer som
arbetar med delar av samma problem
parallellt. CM-2 har ett arbetssätt som
Innan maskinen införskaffades tittade kallas SIMD (Single Instruction Multiple
man även på en brittisk dator kallad DAP Data), vilket innebär att varje processor
från AMT och en annan maskin från exekverar samma kod, men har olika in
amerikanska Mapar, men DAP var för data. Det finns andra arbetsmetoder där
liten och Maspar var inte klara med sin varje processor har sin individuella kod,
dator, så Thinking Machines hade egentli men fördelen med SIMD är att man bara
gen ingen riktig konkurrens.
behöver skriva bolda ett program i stället
Parallelldatorcentrum
för, som i Bellmans fall, 8192 st.
Specifikt på Connection-maskinen in
Belhnan ingår i ett projekt kallat Paral The Connection Machine
lelldatorcentrum som TDS och NADA står Belhnan är utifrån sett en imponerande nebär detta arbetssätt också att program
bakom. Andra parallelldatorer som också skapelse med sin svarta kubiska design meraren inte behöver tänka någonting på
ingår är bl.a. en Sequent och ett transput och sina rödblinkande imponatorlysdioder. hur arbetet skall fördelas mellan proces
ersystem. Parallelldatorcentrum syftar till Med detta läckra utseende skulle den utan sorerna eller ens hur många processorer
att sprida kunskap om parallella datorer tvekan platsa i vilken Star Trek-film som som finns i systemet. Sådana problem tar
och deras användning inom forskning och helst. Något dyr rekvisita kanske - och språket, kompilatorn och frontdatorn hand
utbildning, främst då på KTH. Forskare sällsynt, ty det finns bara 40-50 Con om.
De 8192 processorerna är av enklast
från andra högskolor/universitet är också nection-maskiner i världen.
När man besökt datorn i det stål möjliga slag: bitseriella och konstruerade
välkomna.
En maskin av CM-2:s typ är lämplig väggsförstärkta rummet innanför de två i standardteknologi. 32 processorer delar
för vad Thinking Machines kallar datain kodlåsta dörrarna måste man dessutom på en flyttalsaccelerator, som i stort sett
tensiva tillämpningar, d.v.s. tillämpningar skriva på en besökslista. Detta för att till är av samma typ som de man kan skaffa
där en enda körning bearbetar 1 GByte fredsställa de amerikanska myndigheter till en vanlig PC. Men det är ju klart att
eller mer data. TDS och NADA använder nas säkerhetsföreskrifter för exporterad med 256 st. går det litet fortare än hos en
persondator.
själva Bellman inom områdena bildbehan högteknologi.
Mycket av hemligheten med Bellmans
För datablads freaks kan det vara
dling, neuronnät (artificiell intelligens),
kul att veta att Bellman gör en sisådär prestanda ligger nog hos kommunikatio
flödesdynamik m.m.
Det är tänkbart att också företag får 300-500 Mips (miljoner instruktioner per nen mellan processorerna, menar Gert
använda datorerna (men knappast kost sekund) och 1250 Mflops (flyttalsopera Svensson.
nadsfritt) för att kunna utröna om paral tioner per sekund) vid skalärprodukt och
lella metoder är lämpliga för deras verk 625 Mflops vid matrismultiplikation. Som Inget operativsystem
samhet. Rymdbolaget och ABB har redan jämförelse kan man ta Elin som i sina Det verkar som om CM-2 är en mycket
bästa stunder, om man lir absolut ensam kapabel dator, så man förvånas kanske lätt
visat intresse.
Teknologer som läser kursen Paral och kör, offrar en get till gudarna etc., över att Belhnan inte låter sig användas
lella Datorsystem kommer att få hand kan skrämmas upp i 1 Mips och 0.25- av fler än maximalt två personer vid varje
tillfälle, eller att man inte kan ge ett
skas med Connection-maskinen på labbar, 0.5 Mflops vid skalärprodukt.
Byggs datorn ut mångfaldigas dessa enda kommando till datorn från något
m.m.
Bellman kostade ungefär 10 miljoner prestandasiffror. Man kan också ansluta tangentbord, eller att datorn inte ens har
kronor i inköp och är den största satsnin massminnen (diskar) kallade Data Vault, ett eget operativsystem. I själva verket
gen hittills. Den har finansierats med pen som vart och ett kan lagra 20 GByte och kan datorn inte göra någonting, om inte en
gar från SE-bankens forskningsstiftelse som parallellt anslutna kan överföra data annan dator talar om vad den skall göra.
och från Forskningsrådsnämnden. Man med hastigheter över 100 MByte/s. Detta
har också ett samarbetsavtal med Digital. har man inte haft råd att införskaffa ännu.

10

efrussiiffieö

Nr 2-90

SIMD-principen

För att få en idc5 om hur systemet arbetar
kan man tänka sig en multiplikation av två
vektorer med n element. När frontdatom
kommer till det ställe i koden där det är
dags ffir multiplikationen sänds datat i de
två vektorerna ut till n processorer, ett el
ement till varje processor, där multiplika
tionen utffirs parallellt.
Eftersom CM-2 arbetar med ett oänd
ligt antal virtuella processorer uppstår inga
problem när antalet element i vektorn, ma
trisen eller vad det nu kan vara överskrider
antalet fysiska processorer. Operationen
delas bara upp i flera delsteg. I själva ver
ket uppnår man högre effektivitet i detta
läge då processorerna slipper vänta på
frontdatorn så mycket. Programmeraren
behöver inte alls tänka på detta moment.
Det sker automagiskt.
Eftersom Connection-maskinen bara
utför de operationer som kan göras par
allellt enligt SIMD-principen kan man
ffirstå att datorn är speciellt lämpad för
en viss typ av problem, nämligen då stora
mängder data skall utsättas för samma
behandling samtidigt. Annars kommer
frontdatorn att sätta begränsningen i has
tighet.

Programmera

Gert Svensson, TDS, framför superdatorn Bellman. Bakom de mattsvarta panelerna i
varje kub sitter mängder med röda lysdioder som blinkar och förhöjer datorns utseende
när den arbetar. Tyvärr syns inte diodjlimret i blixtljuset.

Nåväl, man behöver inte bli upprörd
över detta. Kopplat till Connection-mask
inen finns två stycken frontdatorer. Dessa
maskiner utgör gränssnittet mot använd
aren, som i själva verlcet knappt märker
att det finns en Connection Machine i
närheten. Output visas på frontdatom
eller på en grafikskänn ansluten direkt till
parallelldatorn.
Eftersom CM-2:an egentligen är så
fantastiskt "dum" används denna mer eller
mindre som en co-processor till frontda
torn. I själva verlcet är det så att program
men man skriver exekveras på frontdatom
som sedan matar CM-2 med instruktioner
och data, varefter den kan samla in re-

sultatet när det är klart. Endast de delar
av koden som kan utffiras parallellt utffirs
av Connection-maskinen, allt sekventiellt
uffirs av frontdatom.
Detta ställer naturligtvis stora krav på
dessa frontdatorer och till Bellman har
man skaffat en VAX 6410 med Ultrix och
en SUN 4/390 med SUNOS, två olika
typer av Unix-maskiner alltså.
När man skall köra sitt program begär
man hur stor del av Bellman man vill
använda sig av innan körningen. Man kan
knycka åt sig 4096 processorer i taget, så
på Bellman kan man maximalt vara två
användare samtidigt. Andra användare får
snällt vänta tills körningen är klar.
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För att kunna skriva program till Bellman
måste man ha ett språk som kan utnyttja
parallellbegreppet och därffir har Thinking
Machines tagit fram utvidgningar av For
tran, Lisp och C som klarar detta. Utveck
lingsmiljön är annars den vanliga Unix
miljön hos frontdatorn.
Fortran är ju det vanligaste språket
i världen för tekniska tillämpningar och
till Connection-maskinen och likasinnade
datorer finns numera Fortran 8X, som
utvecklats under överinseende av ANSI
och troligen blir en ny standard. Thinking
Machines verlcar själva tycka att detta är
det lämpligaste språket för datorn om man
får tro deras informationsskrifter.
Lisp-varianten är kanske det språk
som mest efterliknar datorns arbetssätt och
ger den största kontrollen över hårdvaran.
Det finns både en kompilator och en
interpretator och på TDS har man en
utvecklings miljö integrerad med GNU
Emacs, som är en mycket Lisp-vänlig
editor.
I Thinking Machines utvidgade C mär
ker man inte ens att koden skall köras
på en parallelldator. Allt ser sekventiellt
ut, men omarbetas av kompilatorn. Detta
har kanske inte gått så bra, för språket
skall omarbetas helt och komma ut i en
ny utgåva.

emissiiffiim
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Bellman in action

Hur går det?
Gert Svensson berättar att det inte finns
någon vidare programvara till Bellman
utöver kompilatorer, demoprogram och ett
grafik.bibliotek. Allt man vill ha måste
man skriva själv. Dessutom är de program
som finns inte särskilt stabila, d.v.s. det
kommer kontinuerligt ut nya versioner
med bugg-fixar och omarbetningar.
Vad beträffar hårdvaran så har Bell
man gått sönder några gånger redan och
man har fått byta ut en del kort. Det
är kanske inte så konstigt med tanke på
den ohyggligt stora mängd hårdvara som
maskinen faktiskt består av.
För att klara driften i början och
lära folket på Parallelldatorcentrum hur
Bellman fungerar finns under ett års tid
en ingenjör från Thinking Machines på
KTH. Just nu är Adam Greenberg här. På
TDS behöver man flt;r som vill jobba med
Connection Machine men det är svårt att
få tag på kvalificerat folk. Inåustrin lockar
toppkrafterna med höga löner som inte kan
matchas från KTH's sida.

Självklart var jag tvungen att be om en
liten demonstration av Bellmans snabb
het, så Adam Greenberg var vänlig nog
att köra några demoprogram. Som denne
mycket riktigt påpekade har dessa pro
gram ringa värde om man inte vet hur
mycket arbete datorn måste lägga ned
ffir att åstadkomma resultatet, så efter
några snygga grafiska presentationer av
proteinkedjor m.m. plockade han fram
Mandelbrot-mängden. Om man inte vet
något om delllla grafiska färggladhet kan
man i alla fall hålla i minnet att Mandel
brot-mängden kräver en hel del av en da
tor när den räknas fram. På Elmer/Elin
tar det minst 2 timmar med en upplösning
på 1024"' 1024 punkter. Här hann jag inte
ens flytta blicken från tangentbordet till
skärmen för att se Mandelbrot-mängden
ritas upp. Den var bara där.

Man tycker dock att det är bra med
den stora uppståndelse och publicitet som
råder kring Bellman. Det är inte ofta KTH
gör något som märks. Kanske kan det
locka fler människor till forskningen.

(alltsd han och inte den)

Text av Janne
Foto av Bellman

Förresten. Vet ni varför datorn heter
Bellman? Det är inte så konstigt; den har
ju initialerna C.M.

NY KOPIATOR I TOLVAN
Äntligen en "ny" kopiator i tolvan! På
sektionsmötet (som ännu inte har ägt rum
när detta skrives) beslutades förhoppnings
vis att vi skulle köpa en ersättare till
vår gamla kopiator, som för några veckor
sedan gav upp totalt.
Efter att ha vägt samman ett antal
olika faktorer så kom jag fram till att en
begagnad Minolta EP 470z var bästa köp
för sektionens ekonomi. Den är inte lika
slagtålig som tolvans gamla kopiator, men
jag tror att den klarar av vår behandling i
ett antal år.

marginalffirskjutning om någon nu vill ha
det och den kan dela upp ett A3 orginal
till 2 st A4 kopior automatiskt.
Om någon har tänkt att kopiera på
plastfilm eller ritfilm så se till att de
är gjorda för kopiering. Vanlig plast
film SMÄLTER nämligen i kopiatorn och

BILLIGT ATI KOPIERA I TOLVAN:
50 öre
1 krona
5 krona

1 kopia
3 kopior
15 kopior

50 öre/kopia
33 öre/kopia
33 öre/kopia

(med reservation för vad som beslutats på
SM)
Kåren tar 45 öre kopia om man köper
ett kort för 100 kopior!! !
Tolvans kopiator har dessutom zoom
(61 % -164% ) och även anamo (dvs zoom
bara längs en axel). Den klarar automatisk
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Till Emissionen
Ber att få tacka alla deltagare på
Skidresan. De tomburlcar ni läm
nade efter er inbringade 3 3 1 kronor
och 50 öre.

Hillsn. Dagge (Mullemannen)

WANTE D
alive

A

tt fixa skidresan är så roligt att vi
helst vill göra det nästa år oxå. Men
ta chansen å ragga upp en polare (det är
bra att vara två) å prate med reseledame
eller någon i styret. Val på maj-SM!

Reseledarne -90

förstör en hel del prylar innuti... är du
osäker; fråga mig INNAN du kopierar.
De två papperskassetterna är endast
gjorda för vanligt 80g kopiepapper. Har
du andra slags papper/kopiatorplastfilm så
öppnar du en liten lucka ovanför den
översta papperskassetten och lägger det
..
dar.
I nästa emission kommer det kanske
lite mer infonnation om vår "nya" kopia
tor.

Kopiateur, Fredrik Fornstad E88
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Med anledning av att det röjdes på tok för
mycket under avrättningen har Kårstyrels
en funnit anledning att sammankalla THS
disciplinnämnd. Det som hände var:
- Sektionens medlemmar tog med sig öl
in i Kårhuset. Det är absolut förbjudet att
göra det. Detta skedde dels under själva
avrättningen och spexet, dels senare under
kvällen.

- Det fördes ett "djävla liv" i gasqueparlcen.
Man skrek och tjoade mer än acceptabelt.
Pet krossades glas.
- Dagen efter var det krossat glas kvar i
gasqueparlcen och runt sophuset.

På grund av detta diskuterade man att
portförbjuda Elektro från samtliga kårens
lokaler i framtiden. Vår smala lycka är
att man i stället valde att sammankalla
THS Disciplinnämnd och utdela en mycket skarp reprimand till oss. Ett mått på
hur illa detta är, kan vara att sist Disciplinnämnden sammankallades var 1977!

25 mars

Baletten Skaletten firar 23-års jubileum
tillsammans med orkestern SMusK. Leta
i Tolvan efter anmälningslista. Hejdun
drande förlr.ör utlovas!

Vecka 17

Styrelsen

Detta får inte fortsätta, ni kan säkert själva
räkna ut följderna om kåren förlorar sitt
utskänkningstillstånd eller tvingas stänga
kl 22 på kvällarna på grund av för mycket
röj och liv. Det här gäller oss alla, vi
måste gemensamt se till att vår sektion får
tillbaka sitt goda namn och förtroende. Vi
kommer nu att ha ögonen på oss ett bra

TJOLAHOPP!!!
Efter en underbar vecka i Val Thorens
är nu Kulturattache 'n med sina Kultingar
redo för en ny kulturell termin. AB Kult
presenterar följande program för våren:

tag framöver och Kårens toleransnivå vad
gäller Elektros beteende kommer att vara
låg. Snälla, hjälp till att förhindra sådant
här i framtiden. Det vore en katastrof om
vi drabbades av en portning eller liknande.

Dessutom
F.n match i mars...
Om du har några egna kulturideer kontakta
gärna auktoriserad Kulting eller oauktoris
erad Kulturattache!
Betänk också att lite kultur varje period
håller magen i trim.
OBS! Ni som missade Stinsen Brinner,
missade en riktig höjdare I
Kulle Kultur
(Genom Karin, Tomas & Anna)

Planerat
teaterbesök
på
Dramaten. Eventuellt kombinerat med en
titt bakom kulisserna.

ELAB
LEVER!
Nu har jag varit ÖL i två månader och
börjar få lite insikt i hur det fungerar.
Efter lite reklam har det visats att det
faktiskt finns folk som vill meka med egna
elprylar.
Det har tydligen varit svårt för en del
att fä tag i en lödnisse när de behövts,
så jag kommer att anslå tider i tolvan
när lödnisse finns tillgänglig (lödnissar
är sådana som man jagar ifatt, när man
undrar vad som finns i labbet utöver det
som ligger framme eller om något problem
uppstår).
Vi har även fått prylar till skänks av två
institutioner nämligen:
TIT och TET och det tackar vi hjärt
ligt för.
Men det är inte bara institutioner som
skänker prylar det finns även teknologer
(!!) som skänker prylar. Bellman (den
välkände) har hjälpt oss med en massa
välbehövliga databöcker. Mattias Milcsits
E-87 har utökat vårt komponentförråd med
lite ditt och datt. Vi tackar högaktningsfullt
även för detta.
Vi har även fått en ny lödnisse. Per
Hallkvist E-89 heter han så nu E-89or,
är det bara att fråga ut honom om labbet.
Jaha det var väl allt den här gången. Ha
det så bra!

Eder ÖL
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Stereotypen
inforinerar
Jomenhejpåer, det är bara jag • er nya
STEREOTYP! Jag hade tänkt att berätta
lite om hur det skulle kunna fungera med
den NYA stereon. Ja just det, vi på
Elektro har fått (köpt egentligen) en ny
stereo! Många känner kanske till att vi
blev av med den gamla stereon som vi fick
till vårat 75-års jubileum. En komplett
historia med CD och allt annat tjafs som
brukar finnas i en rack.
Nu tyckte väl tydligen någon att det
var onödigt att vi hade en sådan anläggning
i 12:an, så man tog bort den därifrån. Jag
(och säkert många andra) undrar väl fort
farande vem det var som kom på den id�n.
Ett som är säkert, är att vi aldrig kommer
att få reda på det.
Tyvärr står ju alla här på KTH i
det dilemmat att man inte får försäkra
inventarier, så vi kunde således inte få
ut något i kontant väg som ersättning
för att införskaffa en ny. Dock hade vi
turen an någon gick och skänkte oss lite
gamla stereoprylar. Detta möjliggjorde
att vi åter kunde förgylla v1åran lokal
_ med musik under PreSqutt, gasquer och
liknande arrangemang.
Dock gnälldes det väl lite om att vi
inte hade någon CD. Ej heller hade vi
några band eller skivor kvar i och med
att den/de som lånade med våran stereo
på konstant hemlån även såg till att få
med dessa. Högtalarna ville man konstigt
nog inte ha, vilket jag inte riktigt får att
gå ihop. Men vad vet väl jag? Har
kanske tekniken sprungit ifrån mig? Är
det rent av så att man idag ansluter sitt
hörselcentrum direkt i förstärkaren, och då
slipper att fä ljudet förstört av rum (och
andra personer) med dålig akustik?
Nåväl, i december '89 så blev jag
övertalad av några vänner att skriva en
liten lapp för att kandidera till stereotyp.
Ja, resultatet ser ni ju • jag blev vald!
Jag tog kontakt med den nya sty�lsen och
förde på tal att vi kanske skulle lägga en
liten slant på en ny stereo...Jag fick gehör
och började genast terrorisera flertalet av
de större svenska importörerna. Men
tyvärr, dom gick inte att lura Ingen ville
skänka eller ge oss hutlös rabatt på deras
anläggningar.
Till slut så fick jag tipset om att jag
skulle ta och besöka City Stormarknad i
alla fall och se vad som fanns. Sam-

tidigt gick jag och pratade med Richard
Anderberg om detta. Dröm om min ly
cka! Richard känner ju lagerchefen där.
Vi far väl dit och tittar runt lite med Peter
(han som är lagerchef alltså). Tur i turen
så har City lagerrea samtidigt, så vi kom
därifrån med en duktigt stor rabatt på de
prylar som vi valt. Nu var alltså den nya
stereo köpt!
Och nu till huvudattraktionen i ar
tikeln! På grund av att många tycker att
det spelas in bra band av stereotyperna
som sedan läggs in i stereoskåpet, så har
många gått och lånat hem även dom på
konstant hemlån. Det gör man så bra att
det försvinner 3-5 band/månad Det är
LITE för mycket tycker jag, så därför finns
inte nyckeln till stereoskåpet i funkrum
mets nyckelskåp längre! Den finns nu
mera i min ägo. Kontakta därför INTE
mig om du vill låna nyckeln till någon
gasque eller annat kör, utan tala med 12C.
I och med att dom också har en nyckel
till nämnda skåp så ber du att få låna ny
ckeln av dom, i och med att du säkert
har pratat med dom angående lånadet av
lokalen. Som du nu säkert har listat ut så
finns det mer än 1 person som har nyckel
till sagda skåp. Dock är det ingen id� att
fråga dom i och med att även dessa har ett
stort ansvar att se till att inget ffirsvinner
ifrån stereoskåpet.
Sedan så måste man ju ha lite att fylla
CD'n och/eller kassettdäcket med. Och
där kommer vi till en annan sak. Så här
hade jag tänkt mig det hela: Jag har en
budget på 250 pix per termin. Hur länge
räcker det måntro? Ja, går man till CD
Records så får man 2 skivor. Sedan är
nästan alla pengar slut. Man kan ju också
spela in på kassett. Kassetter är ju inte så
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dyra, men å andra sidan så TAR DET TID
att spela in för att inte tala om den mängd
skivor som jag behöver men som inte jag
har i min personliga ägo.
Därför hade jag tänkt mig att NI skulle
ge mig iMer om vad jag ska köpa för
CD-skivor eller liknande som borde spelas
in. Ni skulle kanske rent av få den lusten
att spela in en kassett (betald av mig, of
coursel) till mig, eller .... Vi vill väl alla
ha ett trevlig och brett förråd av musik att
skaka loss till, eller hur? Om ni får riktig
hybris så tar ni kanske mod till er och
mobbar styrelsen att höja min budget med
en 50 pix eller sisådär. Det behöver inte
vara mycket, ty jag tror att det har varit
250 pix per termin ganska länge. Kanske
beror det på att tidigare personer in min
ställning inte har tagit ut sina medel, men
vad vet jag om det...
Nåväl, det finns kanske en hel del
ffirslag på vad som kan göras och vad
som kan förbättras. Ta gärna kontakt med
mig. Det finns flera sätt. Det jag kommer
först att tänka på är min telefon. Den
är utrustad med en sån däringa maskin
som klarar av att svara åt mig då jag
inte är hemma och även komma ihåg vad
det var. Vidare kan man ju skicka ett
brev uppe i VAXKAB. Passa på när ni
har vägarna förbi. Eller varför inte gå på
mig om vi möts i någon korridor eller i
12:an. Alltid finns det något ställe där just
DU kan få tillfiille att prova din i�r om
en förbättrad ljudmiljö i 12:an. Jag har
nämligen bestämt mig att det ska bli något
bra av det här med den nya stereon och att
alla ska ha glädje av den.
Olof Bac/dng (OBG)
08-166318
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Gourmet spalten
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Hej igen alla matglada eifJiisi�!!!!O:s-läsarel
Mango Otutney, vad är det. Jo, en väldigt
god sås som har användningsområden i
det "oändliga"! De som läste om fon
due kommer kanske ihåg den som en av
"doppsåserna". Här kommer några re
cept med Mango Chutneyn något mer involverad i maten. Personligen ffire<Jrar
jag den starkare varianten Mango Chutney hot I Tiill alla dessa rätter passar det
bra med ris eller ev. potatis.

Skafferisorg

Mango Chutney kassler,
4 port.

1{2 Kg kassler
2 dl grädde
1 dl mjölk
2 tsk mjöl
3 msk chilisås
2-3 msk Mango Chutney
div. kryddor(om man vill)

Ställ in ugnen på 225° C över- och Wl
dervärme. Skär kasslern i tunna skivor.
Blanda ihop resten av ingredienserna i en
skål. Varva kassler och skålinnehållet i
en ugnsform. Placera formen i mitten av
ugnen i c:a 15 min. Sedan är det bara att
njuta.

Då man blandar ti ll
hundmat i en sKål.lzan
man antingen häl1a i
vatten först el1er ti11·
sist.
sätta ciet

Mattips

�llllla�J L�·
6110
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Snabbgryta med köttfärs
4 port.

Vem bryr sig orn
det ?

11-l'f
.____---'-'"...c.=="""'"--�...i....--'

Kryddstark gryta med
apelsin, 4 port.

400 g köttfllrs
2 st gula lökar
2 gula lökar
1 1{2 tsk curry (tag gärna mer)
1 purjolök
1 msk matfett
l äpple
400-500 g magert benfritt griskött av skin
1 burlc krossade tomater
ka eller bog
2 dl vatten
2 krm mald inget'ära
1 buljongtärning
1 krm svartpeppar
2 msk tomatpure
2 msk vetemjöl
3/4 tsk curry (gärna mer)
1 pressad vitlöksklyfta
1{2 tsk salt
1 1{2-2 msk kinesisk soja
1{2 tsk chilipulver
2 1{2-3 dl vatten
1 par klickar mango chutney
I buljongtärning
1 påse ( 150 g) jordnötter eller motsvarande 2 msk mango chutney
mängd mandel
2 apelsiner
ev. 1 paket bacon
Fräs hackad lök och curry. Skär un
der tiden köttet i centimeterbreda strimlor.
Lägg kött, ingeflira, peppar, vetemjöl och
vitlök i grytan. Rör om. Tillsätt soja, min
sta mängden vatten och buljongtärning
en. Koka under lock tills köttet känns
mjukt, c:a 25 min. Späd eventuellt med
Förkrossade tomater
det återstående av vattnet. Smaksätt med
salt och mango chutney. Rör ner hinnfria
Bryn köttfllrs och curry. Skala och hacka (om ni orkar) apelsinklyftor och strö ev.
lök och äpple. Skär purjon i ringar och över hackad persilja.
blanda ner allt i grytan. Låt mjukna W1der
lock c:a 5 min. Rör ner nötterna/mandeln
och smaka av med salt, chili och Mango
Chutney. Blanda till sist ner knaperstekt,
avrunnen bacon.
Om ni inte orkar blanda Mango Chutneyn
i maten så finns en annan bra variant.
Koka ris med lite kryddor tex.:
curry, buljong, ingefära. Till stark mat ska
man helst inte ha salt i riset. Stek småbitar
av valfritt kött, gärna kyckling. Lägg div.
grönsaker i olika skålar. I en skål häller
du upp Mango Chutneyn. Ät gärna med
pinnar!
c:::

y
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Smaklig måltid!

Blenda
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Se upp, norrsken!
Nu är det hög tid att lyfta blicken mot himlen och studera ett fascinerande
atmosfäriskt fenomen, nämligen aurora borealis eller norrsken, som det heter
på svenska.

1\6en varför skåda efter norrsken just
l.T.I.nu? Under normala omständigheter

är det ovanligt att få se norrsken i Stock
holmstrakten. Men nu och ett par år
frammåt kommer norrsken att uppträda
oftare än vanligt på Stockholms him
melssfär.
Varför det uppträder oftare och hur
fenomenet uppkommer ska · jag hänned
förklara.
De flesta känner säkert till att även
solen har sina fläckar, .solfläckarna, men
kanske inte att antalet varierar någorlunda
periodiskt med ett maximum - i medeltal vart 11 :e år. Ett av dessa maxima i denna
solfläckscykel uppnås nästa år (1991).
Solfläckarna, som är svalare partier av
solen, har bara ett indirekt samband med
ökad norrskensaktivitet, för tillsammans
med fläckarna uppstår s.k. solar jlares,
hetare ljusare partier av solen. · Dessa so
lar flares pumpar ut ett plasma i rym
den, vilket så småningom får till följd att
norrsken uppstår.
Ett plasma är en gas upphettad till den
· grad att elektronerna och atomkärnorna rör
sig fritt var för sig. Gasen är som helhet
neutral men kan leda ström.
Solen sänder kontinuerligt ut plasma
i alla riktningar, den s.k. solvinden. Men
detta ger inte upphov till norrsken i lika
hög grad som en solar flare riktad mot
jorden gör.
Om jorden passerar genom ett plasma
från en solar flare träffar plasmat först
på magnetosfären. Därifrån leds plasma
partiklarna av jordens magnetfält in i jono
sfären. I jonosfären kolliderar de ener
girika plasmapartiklarna med atmosfärens
atomer och orsakar ett norrsken. Lysrör
fungerar efter ungefär samma princip. (Ex
citation av atomer.)
P.g.a. magnetfliltets form syns norr
sken oftast norr om polcirkeln. På södra
halvklotet kallas ljusfenomenet sydsken
eller aurora australis.
I städer är det lätt att förväxla norr
sken med tunna moln som reflekterar
stadsljus. Norrsken känns enklast igen på
att dess form ändrar sig hela tiden.
Norrskenets former äro många. T.ex.
kan det ha formen avgardiner, strålar,
bågar eller diffusa bälten. Kombinationer
av dessa former förekommer ofta. Formen
på norrskenet växlar dessutom hela tiden,

Kronor och korta strdlar, under ett diffust omrdde.

En stund senare.; svaga strdlar och en bdge.
så även dess ljusstyrka.
När norrsken uppträder här i Stock
holm har det vanligtvis ett grönaktigt sken,
men vid särdeles kraftiga solar flares kan
även en röd fllrg framträda.
Nedre delan av norrskenet brukar lig
ga vid l 00 km höjd och den övre gränsen
vid 300 km. I extrema fall det sträcka sig
ända upp till 1000 km.
Det är himla lätt att få effektfulla
bilder av norrskenet. Förutom klart väder
och ett norrsken behöver du bara en kam
era, film och ett stativ. Kameran måste
kunna ta långa exponeringstider, upp till 2
min.
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Jag tog mina bilder i november -89
med Tri-X framkallad dubbla tiden i 076.
Exponeringstiden var c.a. 15 s. Tri
X är en svartvit film, men använd gärna
fllrgfilm för att få bättre effekt i bilderna.
Det kan vara svårt att avgöra vilken
exponeringstid man bör välja. Tag därför
bilder med många olika tider, tex 5, 10,
20 s, 1 och 2 min.
Ett lämpligt objektiv är en kraftig
vidvinkel med en stor öppning - litet
bländartal.
Johan Wik

Frän kåruppdrag till
int,ernationella utmaningar

''Det kan vara lönsamt att bryta i tid''

"Jag jobbar med kontaktorer, en standardprodukt som huvudsakligen oygger på etablerad teknik. Marknaden
är hård, konkurrensutsatt och överetablerad. Ett sånt klimat kräver kostnadsjakt. För att hänga med måste
produktprogrammet hållas heltäckande. Själv håller jag i tre projekt som löper parallellt kring samma produkt
grupp.
Ett vänder sig mot USA. De behöver en speciell typ av kontaktorer, s.k. drive- kontaktorer för att styra
likströmsmotorer. Vi modifierar vår befintliga standard för att klara detta.
Ett annat projekt handlar om att ta fram en fyrpolig kontaktor för marknader där man bryter nollan i el
nätet. Med ett bra sortiment räknar vi med att få upp dörren mot Sydeuropa.
Det tredje ska förbättra apparaternas elektris�a prestanda utan att höja tiilverkningskostnaderna. Skoj, men
tuffast som projekt.
Jag jobbar som projektledare och ansvarar för att projektens resurser utnyttjas optimalt. Jag ska samordna
(mål och tidplan), administrera (uppföljning av tidplan och ekonomi), ta fram beslutsunderlag. sammanställa
information, hälla i möten, följa upp, "jaga på folk", sprida information, motivera - hitta utvägar. Jag ska helt
enkelt ro projekten i hamn både tekniskt och ekonomiskt.
Det bästa med jobbet? Det är att få jobba resultatorienterat, att fä ta ansvar och ändå ha frihet inom ramen
för projektet. Jag jobbar med människor och har roligt kort sagt."
Marianne Arosenius tog studenten i Djursholm 1981 på naturvetenskapliga linjen. Hennes vntresseför språk, utlandet
och teknik gjorde att maskinteknik på KTH kändes rätt som utbildningsväg. Hon varvade studierna med både jobb och
föreningsuppdrag. Vagnsrenovering på SL, robotfrågor på IBM, stämplingsutrus,tning på LME plus en mängd kårupp
drag. Bl.a. anställd på kåren för att hålla i industrikontakter. Trots allafurtraendeuppdrag blev det en examen i
maskinteknik /986 med inriktning på tillverkningssystem. Exjobbet var en idelayout med lönsamhetskalkyl för automati
sering av tillverkning av bimetallutlösning för ABB Distribution. Marianne blev elevingenjör på ABB och fortsatte på
ABB Distribution med en kvalitetsstudie efter exjobbet. Det blev också produktionssimulering på ABB Relays, offert och
försäljningsarbete på svenska försäljningen samt utlansdelen på Nya Zeeland. Därfick hon sy&sla med materia/styrning
och -hantering för Distribution och hjälpte till att bygga upp lager- och datarutiner. Sedan maj 1 988 arbetar Marianne
på ABB Distribution, divisionen för lågspänningsapparater som projektledar.e med produktutvedUng.
ASEA BROWN BOVERI är världens största företag inom elektroteknik. Företaget har
över 200 000 medarbetare i över 100 länder och / JO miljarder i omsättning. I Sverige
har ABB 35 000 medarbetare inom forskning, tillverkning, marknadsföring och service.
Vi är verksamma i närmare 200 kommuner. Stora produktionsorter är Finspång, Helsing
borg, Ludvika, Stockholm, Västerås och Växjö.

Asea Brown Boveri AB, 721 83 Västerås, 021-32 50 00
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ASEA BROWN BOVERI
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Avrättningen
Vilket bra manus...

...skrek "'utf smått irriterat medan han blev
släpad fram och tillbaka på scenen av två
tappra öl-I :or. .;Ulf var helt klar den som
gjorde störst motstånd, det var mycket
nära att han fick med sig hela långbordet
upp på scen.
Av taktiska skäl hade de anklagade
bildat en klump och hoppades på så sätt
kunna undgå den J>rutala slakten. Alla höll
i varandra utom Anita som på något sätt
hamnade under bordet redan från början.
Både hon och "Anna verkade har ffirvärmt
''lite" mer än de andra och hade på så sätt
skaffat sig ett betryggande ffirsprång när
väl den riktiga festen kom igång.
Alltihop låter kanske en aning rörigt.
Det var det också. De i publiken som inte
var B-Osquaruldor såg tämligen chocker
ade ut. Bakom mig satt två tjejer som såg
fullständigt upprivna ut när 'Anita släpades
upp på scenen och slängdes ner i gry
tan tillsammans med "'Jan. De blev sedan
överösta med både sopor och hinkvis med
hemgjort schlem.
- Hmm, bäst att kolla upp det här! tyckte
"'Pojkvän och sprang fram till scen (mer

Sugen pd d bli blodgivare eller???

orolig ffir vad "'Jan skulle ta sig ffir än
ettorna månne?).
Helt plötsligt kom en gammaldags bör&
fylld med gele flygande genom luften och
landade mitt på min mage. Himla synd på
min fina overall som jag bara använt två
gånger innan (vet nån ffirresten hur man
tvättar den utan att den krymper??). Mina
tillffirlitliga källor påst!r att årets spex var
lite kladdigare än ffirra årets. Det tycker
jag personligen låter mycket rimligt.

Brutalt, brutalt

spex var det annars. Det vankades sånger
och rim i vanliga mängder. Fyndiga
repliker både från publik _ och spexister
kunde skönjas med lite god vilja.
Grundstoryn byggde på att blodtörsti
ga drakula till varje pris ville släcka sin
törst med de kongligas blod. Handlingen
blev dock lite diffus i mitten. Men å
andra sidan kanske det inte är så lätt att
agera på scen samtidigt som man måste
släpa motsträviga kongligheter fram och
tillbaka.

.;

Pytt I. P Jan a.

Vilka ben, vilka ldr, vilka ludna tår...
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..mera rom, bombombom..
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Per

We have no bananas tonight...
Men tempot steg och steg till kli
max när Mattias (algebraoraldet ni vet (et
torna vet)) kom in. Med matematiska
facktermer och schannig brytning på Pol
ska började han beskriva konvergens mot
origo som illustrerades med hjälp av en
icke helt ortogonal "'Anna på korset.
- E ni me, ehm.

När kommer tilläggsnumren (OBS, mycket
ldngsölct).

Snällt var det
Sådär värst tarvligt mot skaendarna var
det väl inte enligt min mening, även om
vissa objekt tyckte väldigt synd om sig
själva och menade att de inte alls varit
så grymma. Kanske bara lite väl kletigt
emellanåt.
Att bli omhändertagen av representan
ter från årets IIB måste väl relativt sett
vara ganska behagligt. De har en mjukare
framtoning än förhärdade Valhall. Det
vet alla som såg deras hemtrevliga sy och
virlcträff i tolvan innan spexet.

Gasquediciplin
Stora kvantiteter på kort tid gjorde att
frequensnormalen hade vissa problem att
göra sig hörd (kvantiteter hos massorna
alltså, inte hos frekvensnormalen). Det
var synd, men annars var det hålligång.
Excellent servering och gott käk. Till och
med de mest inbitna datorfreakarna kunde
hålla sig borta från VAX-kab, även framåt
elva-tiden. ;ÖSK tackade för sin tid och
manade till ett fortsatt bevarande av
;;Elektrosektionens gamla goda traditioner.
Michael höll också något slags tal, på
Skånska som vanligt.
Sedan stack jag hem vid 24-tiden,
det var kanske tur. Ni som inte vet hur
festen slutade kan läsa det på annat ställe
i Emissionen.

'

1

"Anna Christ superstar.

PerH
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Foto:Mats
PerW

Namn: Per Hans Åke Willars
Titel: Frequensnormal
Studiestatus: E-86
Inriktning: Fysikalisk:
Längd: 185 cm
Vikt: 67 kg
Höjd: Fiss
Sektionella meriter: 12:eri-nisse, vann
korvförsäljare-på-nOlleredovisning, plop
pomateur, fadder, Musikborgarråd,
PRisse, Ordf i SBK
Motto: *In tempi gasquerium musicalis*
Intressen: Fosterländska- och sektions
sånger, nubbemelodier, punschvisor, öl
och vinkväden samt traditionellare bal
lader
Högsta önskan: Det fulländade kalaset.
Detta tarvar spexiga deltagare fulla av
upptåg, men som trots nubbarna kan uppnå
en ljudnivå på -30 dB momentant. Det
sups åt helvete för litet med finess.
Favoritnubbe: Ja, vad har ni?
Favoritkrydda på gasque: Gyckel
Favoritslng: Hall�nvisan
Hatslng: Hjalmar
Favoritsport: Navelpill
Favoritskådis: Har inte spelat teater så
ofta.
Favoritinstrument: Välstämda gafflar
Favorittonart: Dur el. moll
Favorittakt: och ton
Favoritton: fisk
Favoritskala: potatis
Favoritkvinna: Ja tack.
Favoritband: Torsson eller Frekvensban
det, de som spelar på sigNalen.
Favoritlåt: Torssons "Elmia jordbruk
sutställning" eller Frekvensbandets "Mein
Herz ist dein".
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Debatten går vidare...

Svar På Svar

The return of Gunnar Forssell
Tag tackar Lena Helge och Johan En
be
grepp som jag tydligen hade missuppfat
tat. Denna missuppfattning ändrar dock
inte mina åsikter om gruppens begäran
om en kort redogörelse för varje kurs och
vad studienämnden anser om dessa kurser.
Gruppen torde kunna dra bättre slutsatser
om vad vi elever anser genom att studera
gamla kursnämndprotokoll för varje kurs!
Jag anser personligen att man bara kan lita
på studienämnden vad gäller kurser i et
tan och tvåan, högre · årskurser företräds
tyvärr inte av så många elever. Dessu
tom betyder den stora dominansen av lägre
årskurser att deras åsikter om högre kurser
dominerar och detta gör att om någon i
högre årskurs inte tycker om en kurs så
kan vederbörande få större gehör i stu
dienämnden än vad han/hon skulle ha fått
om man bara hade haft personer i samma
årskurs närvarande.
Min förhoppning är att den tillsatta
gruppen inte tar studienämndens kursut
värdering som en utgångspunkt, utan snar
are som en åsikt ibland många andra. Jag
vänder mig alltså inte emot studienämnden
som institution utan min kritik vänder sig
emot att den domineras av lägre årskurser.
Ettan är mycket välkommen att komma
dit, men det skulle inte skada med fler
debattglada fyror som har gått de flesta
kurser. Fyrorna borde rimligtvis vara
bättre på att bedöma om kurser är rimliga
eller ej.

U deldt för att de redde ut vissa

Sedan har vi detta med examinations
frekvensen på elektro som tyvärr är för
låg. Vad kan vi nu göra åt detta? Min er
farenhet är att, med vissa undantag, elever
som inte klarar examen inte har kurser
kvar i fyran utan i lägre årskurser! Detta
indikerar att en spärr mellan trean och
fyran skulle få folk att läsa klart de där
sista poängen man har. Denna spärr kan
se ut på olika sätt, bara de gör att man
tvingas läsa gamla kurser för att komma
upp i fyran. Helt klart är om denna spärr
skulle införas skulle folk se till att klara
den även om det kanske inte är populärt
bland de flesta. Jag har egna erfarenheter
av spärrar mellan högre årskurser och man
pluggar faktiskt lite extra för att nå upp till
spärren vilket gör att man klarar spärren
"enkelt".

Med hopp om välgdng
Gunnar Forssell, E-85

Bäste
Gunnar!
Tack för svaret på svaret i förra numret av
Emissionen. Eftersom de flesta torde ha
glömt vad Du debatterar, nöjer vi oss med
att kommentera detta ditt senaste inlägg.
- Även om ettor och tvåor är talrika på
studienämndsmötena, tycker vi nog att
3 :or och 4:or utan svårighet får sina åsikter
framförda.
- På det senaste studienämnsdmötet dis
kuterade vi spärrar, hade Du varit där
kunde Du ha framfört Dina åsikter. En
spärr mellan trean och fyran, som Du
föreslår, påverlcar nog inte nämnvärt ex
aminationen, eftersom de flesta avhopppen
sker tidigare.
- Vi tycker nog att Dina resonemang andas
lite väl mycket konservatism. En civilin
genjörsutbildning bör vara dynamisk och
måste kunna kritiseras. Det är inte helt
givet att alla måste ha detaljkännedom om
tex termodynamik, även om man inom
någon inriktning kanske kan ha nytta av
det. Hur skulle det vara med en kurs
i skriftlig presentationsteknik, svenska
m.a.o?
- Om Du vill ha debattglada 4:or på ESN's
möten, kan Du ju själv begära ordet när
Du är där. Du liksom alla andra är
välkomna att komma.

LenaHelge, E-86
Niklas Ferm, E-86

0

A

Kungörelse

ter är det dags skolans litterurelit att sprida lite ljus i den rådande kulturskymnin
gen. EPS(r), en organisation som inte ens existerar, kallar sektionens mera intro
verta medlemmar, poetiskt intresserade och övriga hågade till
POESIAFrON tisdagen 20:e mars kl. 19 i Tolvan.
Vi läser egna eller andras dikter för varandra, kostar på oss en eller annan djupdykning
och sörplar rödtjut av hyfsad kvalitet som kommer att finnas till försäljning. Håll utkik
efter anmälningslista på anslagstavlan i Tolvan.
(Vi som var med i höstas utgör för närvarande embryot till EPS(r), Elektros
PoesiSällskap (rödvin).)
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Motto of the Electrical F.ngineer:
Working computer hardware is a
lot like an erect penis:
it stays up as long as you don 't fuck
with it.

Lukas

efrussiffl
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BRY DIG INTE OM TOLVAN!
eller
Gör om funkrummet och legations
rummet till biljardrum!
Anledningen till rubriken är att då jag blev
vald på december-SM (Skojigt Möte) fick
jag många frågor. Det verkade då som
om många var inttesserade av TOLVAN.
Kan ni inte höra av er med era synpunkter
till någon av de otroligt trevliga medlem
marna i Tolveriet. Vi tycker nämligen det
vore roligt om fler brydde sig om sin sek
tionslokal. DU har chansen att hjälpa till
att fixa med 12:an då och då. Vi har
hitintills haft två fixarkvällar och kom
mer säkerligen ha flera. Den ganska leg
endariska STÄDGASQUEN kommer att
vara måndagen 23/4. Under sommaren
kommer det kanske ske någon slags större
projekt angående 12:ans utrymmen.
Vill du låna 12:an till kalas? Det
finns möjlighet för alla E-teknologer att
låna 12:an. Bokningslistor finnes på gul
anslagstavla i funkrummet. Sektionsar
rangemang har företräde 4 veckor före,

N

sedan är det först till kvarn. Tolverichefen
godkänner sedan din bokning genom att
göra en kråka efter din bokning. Tag även
en lapp det står BOKNINGSREGLER på
och läs igenom innan kalaset. Tolveriet
vill passa på att tacka följande för deras
små hjälpinsatser LUKAS HOLM (E-87),
JONAS HALLME'N (E-87) , nOllegrup
12.00 startar vi med STÄDningen,
pema och alla andra. som hjälper till att som sedan vid middagstid övergår till
hålla 12:an snygg. Tolveriet har sedan sist starkt subventionerad GASQUE. Lista för
fått ytterligare en snygg medlem, Ronny anmälan kommer upp under period 7 på
Peschel (E-89).
styrelsens anslagstavla.
För att undvika eventuella pinsamheter
Det var 5 är sedan sist, men nu är det
meddelas att härmed att endast de som
äntligen dags igen.
varit med som tillfälliga hygienkonsulen
MÅNDAGEN 23/4 preliminärt är det dax ter under dagen kan räkna med att få gå
på GASQUEN, som är på ett hemligt men
för ...
beryktat
ställe.
••

STADGASQUE

CSN-kortet kvar?

u är det hög tid att göra våra små
viljor hörda. Regeringen håller näm
ligen på att ta ifrån oss studenter rätten
till CSN-kortet. Om förslaget går igenom
försvinner kortet från den 1(7-90. Ska vi
bara acceptera detta? Nej, det är klart att
vi måste göra något. Men hur då? Fortsätt
att läsa så får du veta!
För några år sedan beslutades det att
alla studenter skulle få ett CSN-kort vilket
innebär att man med detta kort bara betalar
halva priset av ordinarie belopp. Detta
för att även studenter med en i allmänhet
ganska mager kassa ska ha råd att åka
tåg. Nu vill emellertid regeringen avskaffa
dessa kort trots att vi studenter knappast
fått en bättre ekonomi under de senaste
åren. När dessutom Röda avgångstiderna
kanske ska tas bort (folk åker för mycket

under dessa tider) finns det nog många av
oss som avstår från att åka tåg. Detta
drabbar väl inte de som studerar i sin
hemstad så hårt. Värre blir det för dem
som studerar långt hemifrån och som
regelbundet brukar åka hem och hälsa på
familj och vänner. Indragandet av CSN
kortet är ett hån mot denna grupp av
studenter.
Som det i snoord mycket riktigt på
pekas finns det trots allt vissa hopp om att
förslaget inte går igenom då flera partier
har motsatt sig förslaget. Men ju fler som
protesterar desto bättre och det enda Du
själv behöver göra är att ta ett protestkort
som finns på anslagstavlan i tolvan, skriva
på Ditt namn, offra ett frimärke och posta.
Tillsammans kanske vi kan hejda detta
förslag.
Maria

Sista tåget??
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Kalle E/ce, E-89
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Valextra i Einissionen!

P

å följande sidor kan ni läsa om de
sex inriktningar som finns att välja
på. Det är ju aktuellt nu för treorna med
val inför fyran, men det skadar kanske inte
för yngre årskurser att börja fundera redan
nu på vad man vill läsa vidare.
I period sju kommer information att
ges på onsdageftermiddagar, uppdelat på
tre tillfällen: Elenergi/Industriell, Tele/
Data samt Elektronikkonstruktion/Fysikal
isk. Gå pl alla tre! Ge varje inriktning
en chans, och döm inte ut någon bara på
namnet. Se efter vilka kurser som ingår
i inriktningen, det är de valbara kurserna
som ger induviduell prägel på just Din
utbildning. Gå inte en inriktning bara för
en enda kurs skull, du kan läsa vilka kurser
som helst i din fritt valbara kvot. Välj
inriktning efter eget tycke och smak, inte
efter kompisars. (Man måste inte följa
strömmen... )

Inriktningsvalet visar sig oftast inte så
viktigt som man tycker nu, du blir of
tast såld och paketerad under varunam
net elektroingenjör i alla fall! Däremot
är det en fördel att välja inriktning/kurser
som intresserar och verkar roliga, det blir
nämligen så mycket lättare att trycka in
kunskaperna i huvudet under tentaveckan
då.
För att få reda på mer om inrikt
ningarna har jag intervjuat alla studierek
torerna, som varit vänliga nog att ställa
upp. Tack för den information och hjälp
jag fått! För att få fram elevernas tankar
har jag pratat med ett antal E4-E5 or, men
ett par personers åsikter är dessvärre inte
representativa för 10-60 elever, därför får
ni ta deras uttalanden med en nypa salt.
Förhoppningsvis ger det lite vägledning i
valet ändå.
Angående de kurspaket som inrikt-
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ningarna erbjuder så vetkar det som väldigt
få väljer att läsa något paket helt och
hållet, utan vanligare är att man plockar
valbara kurser fritt. Att jag skrivit ut
paketen ändå är för att de ger en bra bild
av vad man kan fä ut av de valbara kurs
erna.
Viktigast är dock att ni tänker efter,
själva, innan ni väljer. Mer kursteknisk
information finns i valbroschyren 1990
och i studiehandboken, och säkerligen
kommer studievägledningen att komma
med en massa goda råd också. Lycka till,
och välj "rätt", önskar

Bellman

(som inte tänker avslöja sitt val ännu.)
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LUGNT!

Kloka ugglor läser valbroschyren och går
på inriktningsinforrnationen innan dom
bestämmer sig!
25
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EL

O TEKNIK
Efter att ha läst Elkraftteknik i
trean, stl lär man sig alltihop ptJ
nytt och /dr en djupare försttlelse
för elenergi, och dess kraftfulla.
tillämpningar. De obligatoriska
kurserna är allihop grundkurser i
ämnet, och med dessa i bagaget
kan man verkligen förkovra sig
i ämnet. Elenergi är inget ar
betsomrtlde där det svänger lika
kraftigt som tex datoromrddet,
men det händer ändd mycket in
tressant. Det är inte sant att
det bara finns tvtJ företag som
anställer elenergi-ingenjörer. Pd
arbetsmarknaden finns flera smd
konsultföretag som arbetar med
elenergi, eftersom varje liten in
dustri är ett elsystem i miniatyr.
Löneläget är högt, eftersom ut
budet av elenergi-ingenjörer fn är
sd skralt...

J

Studierektorns åsikter om utbildningen.
(Fritt tolkade av Biiii�si_��IJ) Eftersom inrik
tningen syftar till att ge teoretisk och prak
tisk kunskap i beräkning av elkraftsystem
och dess komponenter blir utbildningen
ganska bred. För att lösa komplicerade
ekvationssystem behöver man numeriska
metoder, som körs på datorer. Väljer man
elenergi för att slippa programmering, har
man missuppfattat det hela Likaså är
det inte en inriktning där man blir oljig
om händerna, för en civilingenjör tvingas
sällan ta itu med motorerna och generator
erna själv.

Eftersom inte så många läser inrikt
ningen, är flexibiliteten större så att labbar,
tentor och föreläsningar kan planeras mera
fritt än man är van vid. Kontakten mel
lan institutioner och elever är också bättre.
Det är inte heller ovanligt att elever blir
doktorander på institutionen, direkt efter
examen.
Viktiga förkunskaper: Elkraftteknik,
Linjära System, Numeriska Metoder samt
sist men inte minst Tet.
Viktigaste obl. kurs: Allihop. Beror
helt på vad man läser för valbara kurser.

Vad Eleverna tycker om Elenergiteknik.
I motsats till vad man kan tro ingår en
hel del programmering på inriktningen,
främst i Elenergisystem. Man utnytt
jar matrisräkning för att beräkna belast
ningsfördelningar, av samma typ som lab
4 i Elkraft.
Obl. kurser: Elenergisystem anses
tung, eftersom det ingår flera inlämnings
uppgifter av varierande omfattning. Ten
tainläsningen blir dock inte så tung efter
som man arbetat med kursen så mycket
innan. Man har dessutom två tentor på
kursen eftersom den är så omfattande.
Valbara kurser: Det finns ett stort urval

Obligatoriska kurser.

ED 127 Elektriska anläggningar ak
EN 146 Kraftelektronik ak
EN 135 El.melc. Energiomvandl.
EO 118 Elenergisystem gk
Totalt 16 poäng.

4p
3p
4p
5p

Kurspaket,valbara kurser.

1.
Konstruktion av anläggningar
2.
Elenergisystem
3.
Elektrisk energiomvandling
(Minst 16 valbara poäng ska läsas.)

VON-fakta om studierektorn
på ENE.

Namn: Lennart Söder.
Civ ing: 1982, Elektro KTH. Inriktning

mot starkström.
valbara kurser, och det är inte bara stark Fortsatt utbildning: Tekn lie 86, Tekn
strömskurser.
dr 88, disputerade i ämnet Introduktion av
Tentor: Elektromekanisk Energiomvan vindkraft i kraftsystemet.
dling är omfattande.
Studierektor: sedan hösten 1989.
Labbar: Det kan bli uppemot fem labbar Arbetat på KTH: sedan examen.
per vecka om man har otur, men upplevs Kurser: EO 118 Elektriska Energisystem
matnyttiga för kurserna, vilket uppväger samt EO 127 Energiteknik.
den tid som läggs ner på dem.
Övriga arbeten: lärare på högstadiet
Rekommendationer: Läs inriktningen!
och gymnasiet, sjöman, även arbetat på
Ha inga fflrutfattade meningar om att
dagis och Konsum.
elkraft och starkström är tråkigt. Elenergi
industrin är faktiskt mer datorintensiv än Övrigt: Privat intresserad av miljöfrågor,
något som inte kommer in så mycket i
man kan tro.
utbildningen på KTH.
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Industriell elektronik är en all
mänt, industriellt inriktad utbild
ning, men däremot inte sagt att
man hamnar ptl verkstadsgolvet
för det. Det handlar snarare om
att man ska konstruera de system
som används, och för det behövs
allmänna kunskaper i elkraft, re
glerteknik och mekanik stlväl som
elektronik och datorer. De obli
gatoriska kurserna ser till att man
ftlr detta, och kan läsa mer. Sys
temingenjör vore kanske bättre
namn, för att stora system är det
man inriktar sig ptl, istället för
att bli expert pd ndgon liten del.
Ntlgon brist pd arbeten är det
inte, eftersom det mesta som byggs
kan insamlas under begreppet sys
tem, och elektronik och datorer
/dr en alltmer framsttlende bety
Studierektorns åsikter om utbildningen.
delse i dessa...

Obligatoriska kurser.

FG 050 Reglerteknik tk
6p
� 222 Elektriska Mätsystem
3p
EN 146 Kraftelektronik: ak
3p
EN 135 El.mek. Energiomvandl. 4p
Totalt 16 poäng.

Kurspaket,valbara kurser.

Automation
1.
2.
Kraftelektronik:
3.
Processtyrning
(Minst 16 valbara poäng ska läsas.)

VDN-fakta om studierektorn
på IND.

Namn: Stefan Östlund
Civ ing: 1985, Elektro KTH. Industriell

elektronik:.

Fortsatt utbildning: Tekn lie 88,
ämnet traktionsteknik.

Studierektor: sedan hösten 1986.
Arbetat på KTH: sedan examen.
Kurser: assar på EN 123 Elkraftteknik

och EN 135 Elektromekanisk Energiom
vandling.
Övrigt: ordförande i Elektrosektionens
styrelse 83-84 (ett år).

(Fritt tolkade av eiiiiffRi�ru!IJ) Industriell är
en allmän inriktning jämfört med andra,
även om många elkraft-kurser ingår. Det
är så att säga en "fortsättning" på Elektro,
eftersom man läser rätt blandat. Förutom
reglerteknik, elkraft och elmätteknik ingår
datorer, elektronik: och kommunik:ation
steknik bland de valbara kurserna. Inrik
tningen ger en bred .kunskapsbas för dem
som inte vill specialisera sig. Datorteknik
kommer in i flertalet av dessa ämnen.
Inriktningen har flera kurser gemen
samt med Elenergi-inriktningen, och efter
som elevantalet inte är så stort fås samma
fördelar. Annars är det de valbara kurs-

erna som avgör inriktningens prägel. En
valbar kurs som rekommenderas av studie
rektorn själv är TA 131 Mekanisk Kon
struktion och tillverkning, som ger mer
känsla för mekaniska konstruktioner än
mekanikkurserna i ettan.
Viktiga förkunskaper: Elkraftteknik,
Reglerteknik:, Elmätkurserna samt Tet.
Viktigaste obl. kurs: Elektriska Mät
system, eftersom systemtänkande är en
viktig grund i såväl kursen som inrik
tningen. Även Elektromekanisk Ener
giomvandling, eftersom den ger fördjupad
förståelse för elektriska maskiner.

Vad Eleverna tycker om Industriell Elektronik.
Det anses trevligt med en inriktning där
kurserna har verklighetsanknytning. Om
man ser att kunskaperna kan användas
känns det mer motiverat att läsa. Få av
dem som läser industriell ångrar sitt val av
inriktning, bla för att man får ett bredare
utbud av företag att välja ifrån.
Obl. kurser: Elektriska mätsystem är
en labbinriktad kurs, och har dessutom en
projektuppgift. De obligatoriska kurserna
ger bra grundkunskaper för inriktningen.
Valbara kurser: Utbudet är rätt blandat,
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man kan i princip läsa vadsomhelst.

Tentor: Se ENE, men även Reglerteknik:
tk är en teoretiskt svår kurs.

Labbar: Liksom ENE kan labbandet bli

drygt, men ofta kan de förberedelser man
gör väl uppväga en missad övning eller
föreläsning.
Rekommendationer:
Förutom att
Kraftelektronik tk och Elektriska Drivsys
tem är bra kurser, rekommenderas hel
heten och möjligheterna som inriktningen
ger.
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Studierektorns åsikter om utbildningen.
(Fritt tolkade av eirJR�i.�!!.!!!1) Allmänt kan
sägas att 1TI's kurser behandlar teorin
fflr informationsöverfflring inklusive mod
ulering, felkontroll och kryptering av sig
nalerna. IDS kurser behandlar de pro
tokoll som är aktuella, men även den di
rekta uppbyggnaden av systemen, kanske
främst mjukvarumässigt. Det finns val
bara kurser som täcker de flesta kommu
nikationsmetoderna: Radiosystem, Fiber
optisk kommunikation, Datorkommunika
tion samt Vågutbrednings- och Anten
nteori. Detta kombinerat med de teo
retiska kurserna täcker in det mesta inom

Obligatoriska kurser.

Telekommunikationsområdet rätt väl.
För många blir det en liten chock
att upptäcka att där man tidigare räknat
deterministiskt blir man nu tvungen att
räkna stokastiskt, men det är ju så att
världen trots allt är slumpmässig! Att
man numera läser Mat Stat på våren i
trean är mycket lyckat, fflr den behövs i
Signalteorin.
Viktiga förkunskaper: Mat stat, Lin
jära system, Datorteknik samt Mat Met ale.
Viktigaste obl. kurs: Signalteorin,
fflr att den ger viktig grundteori, och
Telesystem fflr att den är allmänbildande.

Vad Eleverna tycker om Telekommunikationsteknik.
En fördel med inriktningen är att det finns
mycket att välja på. Man får dock vara
beredd på att programmera en hel del, och
schemalcrockarna kan bli många.
Obl. kurser: Meningarna är delade
om PPS, annars anses det obligatoriska
palcetet väl sammansatt.
Valbara kurser: Eftersom en stor del av
de obligatoriska kurserna ligger i början är
det svårt att få tid med valbara kurser på
hösten. Detta gör att man inte kan läsa
klart på fyra år, utan får lägga valbara

Telekommunikationsteknik behan
dlar alla typer av informations
överföring som kan tänkas idag
eller i framtiden, oavsett om det
gäller per kabel, satellit, radio
eller optofiber. Med dagens in
trikata överföringsmetoder och hö
ga hastighetskrav behövs datorer
som hanterar detta. Därför har
inriktningen mdnga obligatoriska
kurser gemensamt med inriktning
en för datorsystemteknik. Menin
gen är dock att man ska fd de
grundkunskaper som krävs för att
läsa vidare om signalbehandling
och kommunikation i allmänhet.
Att arbetsmarknaden är god kän
ner väl alla till, flera stora sven
ska och utländska företag arbetar
inom branschen, och behovet av
tele-ingenjörer är stort...

kurser i femman också.
Tentor: Om man inte ser upp får man
uppemot sex tentor till Jul, vilket inte är
att rekommendera.
Labbar: 1Tfs labbar anses luriga och
kan ge svårigheter om man inte är fflrbe
redd. Se DATA ang. PPS.
Rekommendationer: Radiotekniken
anses allmänbildande. Smådatortekniken
är värd den tid den tar. Felkontroll och
Kodningsteori samt Krypteringstekniken
anses intressanta.
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EE 020 Signalteori
EE 106 Moduleringsmetoder
EF 1 13 Telesystem
EF 114 Tillf. och Köteori
EF 221 Prog. av Parall. System
Totalt 20 poäng.

4p
5p
3p
3p
5p

Kurspaket,valbara kurser.
1.
Signalbehandling
2.
Teletransmissionsteknik
Telekommunikationsnät
3.
(Minst 12 valbara poäng ska läsas.)

VON-fakta om studierektorn
på TELE.

Namn: Ragnar Ottoson
Civ ing: 1965, Elektro KTH. Inriktning
mot svagström.
Fortsatt utbildning: Tekn lie 69.
Studierektor: sedan ca 3 år tillbaka.
Arbetat på KTH: heltid sedan 83.
Kurser: EE 020 Signalteori och EE 106
Moduleringsmetoder.
Övriga arbeten: universitetslektor på
militärhögskolan, halvtidsarbete på FRA
under 1989, samt arbetat på Ericsson i
flera korta omgångar.
Övrigt: Inga fritidsintressen som anknyt
er till Elektro, men spelar både tennis och
basket.
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S YS T�MTEK N I K
Pd Datorsystemteknik-inriktning
en kan man välja om man vill spe
cia.lisera sig p4 mjukvara, h4rd
vara, eller datorkummunikation.
Dessutom lär man sig program
mera riktigt, efter krama-din-dator
kursen i ettan. De obligatoriska
kurserna kan verka teoretiskt in
riktade, men med dessa som grund
kan man tillgodogöra sig det mesta
inom datoromrddet, antingen pd
teknis eller senare i arbetslivet.
Arbetar man med datorer /dr man
vara beredd pil att vidareutbilda
sig. Behöver det sägas att mycket
händer inom denna bransch, och
att suget därför är stort efter in
genjörer? Datorer ingdr i snart
sagt varenda pryl man köper, och
tillverkarna stdr i kö med intres
santa arbetsuppgifter...

Obligatoriska kurser.
EE 020 Signalteori
EF 1 13 Telesystem
EF 114 Tillf. och Köteori
EF 221 Prog. av Parall. System
EF 207 Operativsystem
Totalt 19 poäng.

4p
3p
3p
5p
4p

Kurspaket,valbara kurser.

1.
Programsystem (mjukvara)
2.
Datorsystem (hårdvara)
3.
Datakommunikation
(Minst 13 valbara poäng ska läsas.)

VON-fakta om studierektorn
på DAT.

Namn: Johan Wennlund.
Civ ing: 1973, Elektro KTH. Inrikming

mot svagström. X-jobbet handlade om
telefoner för döv-blinda.
Fortsatt utbildning: diverse kurser på
TDS, varav en del doktorandkurser.
Studierektor: sedan 5-6 år tillbaka.
Arbetat på KTH: sedan examen.
Kurser: EF 107 Digitalteknikens Grun
der, EF 108 Datorteknik samt EF 160 Da
torkonstruktion.

Studierektorns åsikter om utbildningen.
Något som saknas bland de valbara
(Fritt tolkade av eiiiiäiii�MIJ) Inriktningen
är ganska bildskärmsorienterad: flertalet kurserna är en kurs i VLSI-konstruktion på
laborationer är programmeringsuppgifter. systemnivå. Eleverna skulle då beskriva
Rent allmänt är elevernas förkunskaper kretsen i något högnivåspråk, typ VIIDL.
i programmering bristfälliga, den Pascal Det saknas dock både pengar och personal
programmering som görs i ettan ger inte för att kunna driva en sådan kurs.
tillräcklig mognad för exempelvis PPS, Viktiga förkunskaper: Digitalteknik
vilket gör att kursen anses som onödigt ens Grunder/Digitala Kretsar, Datorteknik
svår. Operativsystem bygger vidare på samt Programmering.
PPS, men är mera albnänbildande. I Viktigaste obl. kurs: Programmering
de båda kurserna kommer man i kontakt av Parallella System är överlägset vikti
med operativsystemet Unix och två nya gast. Det är den kurs som man bör vara
programmeringsspråk: Concurrent Euclid beredd att lägga ner mycket tid på.
och Occam.

Vad Eleverna tycker om Datorsystemteknik.
Inriktningen är väldigt mjukvaruinriktad,
även om det förvisso finns hårdvarukurser
som valbara. En del anser att Hög
nivåspråk och Programmeringsteknik (DB
365) botde ersätta PPS som obligatorisk
kws. Inrikmingen är jobbig om man inte
är halv-hacker.
Obl. kurser: Telesystem kunde ha mer
om nya landvinningar, i övrigt är kurserna
ganska konkreta.
Valbara kurser: En praktisk kurs be
handlande Digitala Signal-Processorer v�
re önskvärt, som komplettering till Digital
Signalbehandling.
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Tentor: Tentorna är i albnänhet lätta,
utom PPS som är omfattande.

Labbar: PPS har dryga labbar, om man

inte har tillräcklig programmeringsvana.
Rekommendationer: Någon av pro
jektkurserna, antingen Smådatorelektronik
eller Datorkonstruktion. Visserligen är
kurserna jobbiga att genomföra, men de
ger så pass mycket att de är värda den tid
som läggs ner på dem. Felkontroll och
Kodningsteori är rolig när man kommer
in i den. Högnivåspråk och programmer
ingsteknik lär ut många bra metoder.

&frnäsiffl
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För att bli en bra elektronikkon
struktör, av och med komponenter,
behövs en ingdende jörstdelse av
de fysikaliska fenomen som ligger
bakom olika komponenters funk
tion.Detta är vad Elektronikkon
struktions-inriktningen huvudsak
ligen syftar till, vilket synes av de
obligatoriska kurserna. Givetvis
intar halvledarkomponenter en
särställning, utan dem och de
ras mdngfald av möjligheter skulle
inte dagens elektronikutveckling
ha skett. Att arbetsmarknaden
skulle vara inskränkt till de stora
komponent-tillverkarna och fors
kning är helt fel. Varhelst det
tillverkas elektronik behövs ingen
jörer med bra jörstdelse för elek
tronikkomponenter...

Studierektorns åsikter om utbildningen.
(Fritt tolkade av eiiii�lii_�!!!!tl) De obliga
toriska kuISema ger grundkunskaper inom
elektronik och halvledarfysik, som sedan
kan tillämpas inom följande två valbara
kurser: I EG 113 LSI-konstruktion kon
strueras och simuleras en digital integr
erad CMOS-krets på dator, som sedan
tillverkas. I EH 020 IC-tillverkning är
kretsen redan konstruerad, och man får
under loppet av flera heldagslabbar utföra
alla processteg för att få en färdig krets.
Något som saknas bland de valbara
kurserna är mera systeminriktade kuISer,
tex en VLSI-kUIS vore bra, och även
kurser inriktade på praktisk analog kon
struktion, tex en analog motsvarighet till

Obligatoriska kurser.

LSI-kuISen. ProjektkuISer av detta slag är
något som både institutioner och elever ser
positivt på, fflr de ger mycket mer. Tyvärr
kräver de mer lärar-resurser i motsvarande
omfattning.
Viktiga förkunskaper: kuISema från
TdE, Digitalteknikens Grunder samt Halv
ledarkomponenter I.
Viktigaste obl. kurs: Integrerad Elek
tronik, eftersom den introducerar viktiga
modeller och ger simuleringsvana, förutom
att vara allmänbildande. Dessutom är
Halvledarkomponenter Il viktig, eftersom
den ger väsentliga kunskaper för vidare
studier.

Vad Eleverna tycker om Elektronikkonstruktion.
I år har inte alla kurser gått som ingår i in
riktningen, utan Analoga tk kommer inte
fflrrän hösten 90. Materialfysik kommer
att ha ny föreläsare nästa år. Därför är
det svårt att veta hur dessa kurser är när
de ges Wr oss E-87or. Många av dem som
läser ELK nu har därför plockat in mycket
kurser från andra inriktningar.
Obl. kurser: Rätt urval för inriktnin
gen, men Materialfysiken kunde ha mer
anknytning till halvledare tycker en del.
InnehMlet är dock vettigt.

Valbara kurser: Det upplevs som pos

itivt att man ej är låst, utan kan välja rätt
många kurser från tex telelinjens utbud.
Tentor: Materialfysiken är svår, eftersom
materialet är rätt abstrakt.
Labbar: Heldagslaborationema i Kista
tar mycket tid, (EH 201, 204) och även
efterarbete ingår, men de ger mycket.
Rekommendationer: Elektrofysik (EJ
005) som trots att den ej ingår i inriktnin
gen är mycket intressant.
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EG 108 Analoga Kretsar tk
EG 111 Integrerad Elektronik
EH 20 I Materialfysik
EH 204 Halvledarkomponenter Il
Totalt 16 poäng.

4p
3p
4p
5p

Kurspaket,valbara kurser.

1.
Komponenter
Konstruktion
2.
(Minst 16 valbara poäng ska läsas.)

VDN-fakta om studierektorn
på ELK.

Namn: Lars Hellberg.
Civ ing: 1971, Elektro Chalmers. In

riktning mot svagström med mycket re
glerteknik.
Studierektor: sedan 1983.
Arbetat på KTH: sedan länge.
Kurser: EG 200 Aktiva Kretselement,
EG 210 Digitala Kretsar samt EG 113 LSI
konstruktion.
Övriga arbeten: lärare på Tekniskt
Gymnasium i Karlskoga 5 år.
Övrigt: Inga fritidsintressen som anknyt
er till Elektro Wr närvarande, men har
byggt radioapparater i sin ungdom. Nu
mera är fjällvandring och kräftfångst vik
tigare.

emissiM
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f: (e kt rot e k n ik
Fysikalisk elektroteknik är en in·
riktning som bygger vidare pd den
Tel och Fysik som lästs i tidi
gare IJrskurserMan specialiserar
sig egentligen aldrig i inriktnin
gen: de obligatoriska kurserna är
allmänna och ger möjlighet att
läsa vidare nästan vad som helst.
Att man läser en mattekurs är in
gen slump, den utökade matem
atiken behövs för att kunna til
lämpa kunskaperna frdn andra
kurser. Man skulle kunna tro att
man "bara" kan bli forskare efter
att ha gdtt fysikalisk, men sd är
inte fallet. Med den grundläg
gande fysikaliska förstdelse man
flJr sd kan man arbeta med det
mesta...

Obligatoriska kurser.

EA 123 Elekttomagn. Fältteor.
EH 201 Materialfysik
FJ 005 Elekttofysik
FD 128 Fysikens Mat.met.
Totalt 14.5 poäng.

4p
4p
2p
4.5p

Kurspaket,valbara kurser.

1.
Elkraftteknik
2.
Antennteori & signalbehandling
3.
Elektrofysik
(Minst 17 .5 valbara poäng ska läsas.)

VON-fakta om studierektorn
på FYS.

Namn: Anders Karlsson.
Civ ing: Teknisk Fysik, Chalmers.
Fortsatt utbildning: Tekn dr 84.
Studierektor: sedan drygt 2 år.
Arbetat på KTH: sedan 1987.
Kurser: EA 106 Teoretisk Elektroteknik
del 2 och EA 123 Elektromagnetisk Fält
teori.
Övriga arbeten: 2 år i USA vid Iowa
State University, arbetade med invers
spridning.

Studierektorns åsikter om utbildningen.
(Fritt tolkade av eiiiiä!ii_q�IJ)Till skillnad rekommmendera för dem som tycker att
från andra inriktningar har fysikalisk väl de inte fått tillräckligt med kött på benen
digt lite laborationer. Utbildningen är i fysik-kurserna, men även om man vill få
istället ofta inriktad på föreläsningar. Det en mera allmän elektro-utbildning.
handlar om att få förståelse för invecklade Viktiga förkunskaper: Alla matte
teoretiska begrepp, vilket kan vara svårt kurser, Tet och Fysik eftersom inriktnin
att räkna på. Fysikalisk upplevs därför gen bygger vidare på dessa.
kanske som svårare än andra inriktningar. Viktigaste obl. kurs: Fysikens Matem
Detta beror dock på vad man väljer atiska Metoder är den absolut viktigaste,
för valbara kurser, för flera av dem är eftersom den ger verktyg som behövs i
tillämpningar av teorin. Inriktningen är att övriga kurser.

Vad Eleverna tycker om Fysikalisk Elektroteknik.
Både Elektrodynamisk Fältteori och Fy Valbara kurser: Se ovan. De som finns
sikens Matmet har inlämningsuppgifter är dock ok.
vilket förenklar inlärning, och många anser Tentor: EA 123 och FD 128 kräver mer
att de ger mycket. Dessa är huvud än man tror.
kurserna i inriktningen, räknat i nedlagd Labbar: Har man egentligen inga, bero
tid, för de flesta. En del anser att det ende lite på valet av valbara kurser.
finns fbr få valbara kurser, och att ex Rekommendationer: Av Fys Matmet,
empelvis Kvantmekanik och Elektroop som kräver lite utöver det vanliga, lär
tik kunde ingå. Därför varierar valet av man sig att ställa upp problem, vilket an
övriga kurser mycket bland dem som går nars hoppas över. Man lär sig lösa mer
än typtal. Reaktorfysiken rekommenderas
inriktningen.
Obl. kurser: Elektrodynamisk Fältteori om man vill komma in i ett kärnkraftverk
är en kurs för MÄN. (citat) Detta innebär och 'leka". Analoga och Digitala filter är
inte att den skulle vara omöjlig att ta, men en praktisk kurs, som kan vara kul som
god förståelse av Tet, Funk samt Fys Mat omväxling mot allt det teoretiska.
met är av stor betydelse.
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Teknis Mästare 1990 ?
et börjar dra ihop sig till TM, Tek
nis Mästerskapen, i dart och ölhäv.
Vi inom valhall kommer att hålla ut
tagningarna här på elektro. Detta evenge
mang kommer att gå av stapeln någon
gång i veckan efter tentaveckan och kallas
då EM, Elektro Mästerskapen, och är
öppet för alla som är medlemar av sek
tionen. Klasserna är som följande:
FLASKA 33CL HERR O DAM
l/2L SEJDEL DAM
l L SEJDEL HERR
STAFETT 3-MANNA MIXED (MINST
EN DAM)
Vinnaren i varje klass får sedan ställa upp
för elektro på TM uppe på kåren den 21 :a
mars.
Sektionen har många fina resultat ba
kom sig och vi hoppas även i år på topp

D

placeringar. De svåraste att slå brukar
vara fysikerna som alltid tränar hårt inför
sådana här tävlingar. TRÄNA MERA. Bra
tider är: 5s för flaska , kanske l 7s för
staffet och 7-8s för båda sejdelgrenama,
där har ni tider att gå efter.
Men man behöver ju inte häva för att
gå dit. Valhall fixar ett party typ pre
squttet fredagen innnan tenta-veckan, och
nu när tentan är över vet ju ni hur mycket
stryk era studier fick av en rejäl fest. Så
varför inte vädra lite kornmalt i tolvan och
kanske sätta i sig lite schysst käk allting
till sådana priser att ni måste köpa mer öl
än ni hade tänkt er från början, ni har ju
redan kört tentan och det är långt kvar till
nästa.
Nåväl ffir att testa vår ide knäckte vi
ett fat i vår lokal belägen under tolvan

och se, våra teorier höll. Vi blev lite lätt
salongs berusade men våra värsta famågor
att trappan var ffir brant ffir att kunna
bestigas besannades ej. Vi testade under
hösten lokalen internt men då kom man
på grund vissa lätta kolföreningar inte upp
sent på kvällen, men kom senare på ett
trix och lät montera ett räcke i trappan.
Alla över och under baren höll med om
att baren fungerade utmärkt då man blev
onykter av att använda den.
För övrigt tror jag att elektro kommer
att vinna TM, om inte på plan så på
efterfesten. Varför inte spränga 3-kubiks
gränsen redan på EM i Tolvan! Nu skall
dom få dom små grå.

valhall

Döda Män diggar inte BeBop
av L L Carlson
(Detta har hänt: P.J. Yttermar, svensk
viking i en främmande värld, reser under
namnet Köttberg till Berlin för att ameta åt
ett suspekt porrföretag - eller? När han ska
möta sin kontaktman på flygplatsen inser
han att flygvärdinnan på planet känt till
hans riktiga namn. Är det hela en djävulsk
komplott? Vem ligger bakom allt? Vad i
helvete ska P.J. göra?)

P.J. stod en halv minut med ena benet
lyft. Insikten om flygvärdinnans märkliga
beteende hade kommit mitt i ett steg,
och chocken fick honom att tvärstanna.
Hans kontaktman, den lille farbrorn med
peruken, hade ännu inte lagt märke till
honom, men folk omkring stirrade på
hans märkliga ställning och en äldre man
började vika ihop sin näsduk, i tron att P. J.
råkat ut för ett epilepsianfall och behövde
få något instoppat mellan tänderna för att
inte bita tungan av sig i eventuella kram
pattacker. P.J. satte ner sin :vänsterfot och
Terminalens matta sken färgade mannens gick med raska steg bort till en liten kiosk
ansikte gråvitt. Han satt stilla, med händ där tidningar och sötsaker såldes. I smyg
erna vilande mot tangentbordet. Blicken bevakade han peruk-mannen, vilken nu
var tom och inåtvänd; han såg inte hur var ännu otåligare, och ideligen kastade
datorn fyllde skärmen med meningslösa svettiga blickar på sina många armband
bokstäver under tyngden av hans slappa sur. Efter att ha inhandlat en "Berliner
händer. Ett par minuter ffirflöt. Långsamt Neue Zeitung" spatserade han bort mot
klarnade mannens blick, han tycktes ha mannen igen, föregivet läsande en artikel
fattat något slags beslut. Med den iskalla om fribrottning. I jämnhöjd med pe
målmedvetenheten hos en man som följer ruken viskade han, dold bakom tidningen:
en trådsmal, utstakad väg genom ett min "Köttberg!".
fält, stängde han av terminalen och reste Peruk-mannen ryckte till, så svettpärlorna
sig. Han stack ned handen i höger jack for genom luften. "Sind Sie den Dieter
ficka, kände den välbekanta tyngden, och Köttberg?" väste han på dålig tyska, och
gick ut genom dörren.
en tjock dunst av vitlökskorv strömmade
mot svensken. P. J. började just svara, då
***
tre snabba skott överröstade honom och

DEL 6.
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han vräktes framåt av en våldsam kraft.
När huvudet träffade en blomkruka av
betong, var han redan död.
Mannen med peruken stirrade på svensk
ens kropp, i vilken tre prydliga prickar
marlcerade kulornas ingångshål. Först
efter ett par sekunder kom han på tanken
att se upp. Allt han hann se av mördaren
var en dörr som stängdes i andra ändan
av lokalen. Därefter fylldes hallen av
människors panikartade skrik.
***

Mannen steg in genom dörren igen och
sjönk ner i stolen framffir terminalen.
Handen som höll i den trettioåttakalibriga
revolvern skakade lätt. Han hade gjort det.
Det enda sättet att reda ut den historia han
hade börjat skriva för över ett år sedan,
och sedan ohjälpligt trasslat till. Han hade
skjutit huvudpersonen. Det var äntligen
över. Han suckade av lättnad och lade
ifrån sig revolvern.
"Tough shit, pal."
Han vände sig långsamt om. Bakom
honom stod den jättelika noshörningen
och log ett snett leende under det sylvassa
noshornet.

- Fortsättning följer Inte -

När studierna är som tyngst...

Pripps Konsumentkontakt 08-757 70 50.
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RESEGUIDEN
ATT RESA ÄR LIVET

Navigare necesse est, vivere non est
necesse! Att segla är nödvändigt, att leva

är ej av nöden. Berömda ord av en gam
mal Romersk kejsare, (Pompeius), som
jag för min egen del har ändrat på lite
grann. Att resa är att leva, ett liv utan re
sor är inget liv! En högst personlig �ikt.
det medger jag, men en �ikt som fler och
fler velkar anammat. Det har under 80talet varit en enorm ''boom" bland ungdo
mar att gesig ut och luffa jorden runt.
Jag är inget undantag utan 86-87 var
även jag ute och snurrade runt detta klot.
Däremot hade jag kanske planerat trippen
längre än de flesta. Långt före det blev
populärt att dra ner till Australien och
däromkring.
Vart man reser och hur länge man är
borta är oväsentligt tycker jag, det viktiga
är att man reser och lär sig att se på
saker och ting med andra ögon, träffar nya
människor från andra delar av jorden och
lär sig att respektera dem.
Vad ska man då tänka på innan man
drar? Tjaa, några funderingar bör ju vara:
Hur mycket pengar går det åt? Vad skall
jag ta med mig? Vart ska jag åka? Vad
ska jag göra där? etc,etc

USA ELLER ASIEN?
I detta nummer tänkte jag ta upp lite om
det ekonomiska. Även om det är billigt
att resa i de flesta länder jämfört med
Sverige så går det dock åt en hel del kulor.
Ska man tillbringa största delen av resan
i Asien så kommer det definitivt att gå
åt mindre med pengar än om man hade
tänkt sig USA, Australien eller kanske
Nya Zealand Tyvärr kan jag inte utala mig
om södra Afrika eller Sydamerika för där
har jag inte varit ännu.

1$ OM DAGEN
För en tripp som tar en sissådär 6 månader
i anspråk i Asien, Au$tralien plus några
fler ställen bör man nog ha en 25-30 tusen
kr i resekassa, plus biljettkostnad På
många håll i asien kan man leva på 3-5
dollar om dan utan några större problem
men så fort man gör något annat än bara
bor och äter så ryker det mera pengar
direkt. Uppe i bergen i Nepal går det t.om
att leva på mindre än 1 dollar om dan. Det
är inte så speciellt roligt att göra, men det
Barn frdn en munkskola sitter framför
går trots allt.

Budda i Monkey-temple i norra Thailand.

Den Balinesiska bonden är världens bdsta risodlare, tre skördar om dret, trots omodern
teknik,

KONTOKORT?

Självklart är det resecheckar som gäller
och det bästa valutan är utan tvivel US
dollar. Likaså är det AmericanExpress
checkar som gäller. Thomas Cook och
Eurochecks går på de flesta platserna men
Amex funkar överallt. Det är bra att ta
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massor med små valörer s�om 20 och 50
dollar. På många ställen i bl.a asien så kan
kurserna växla ganska rejält från plats till
plats och då är det bra att kunna växla in
små belopp ibland.
Om man inte vill ta alla pengarna
med sig från början kan ju någon form

eirussiiffiiö
av kreditkort vara praktiskt att ta med sig.
Tänk bara på att inte slarva bort kortet, jag
har hört hårresande historier om vad som
har dykt upp på en del räkningar, bilar,
kylskåp, tv-apparater t.om hus har betalats
med stulna eller "lånade" kort.
Till vissa länder där det finns svart
växlingsmöjligheter, t.ex Nepal kan det
vara bra att ha några I 00 dollarsedlar med
sig för att växla in till bättre kurser.
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orsaka problem. Just den resrutt som du småsaker som kan vara bra att tänka på
hade tänkt dig kanske inte finns i något medans man planerer sin resa. Om ni är
billigt alternativ eller man kan bli lurad intresserade av ämnet och har några frågor
av någon oseriös resebyrå. Lyssna till som ni funderar på så tveka inte utan ta
andra "travellers" om var man köper bästa kontakt med mig, fast inte via datorn utan
biljetten just när ni befinner er där är mitt kom hellre direkt till mig.
bästa tips.
Mats Almskog
I nästa nummer ska jag ta upp några

ATT FIXA BILJETT
När det gäller biljetter för långresor så
kan man idag få riktigt bra priser för
en jordenrunt-biljett. Men ta och kolla
vad som gäller för just den biljett som
är intressant. Antal stopp, möjligheter
till ändringar t.ex. Sedan bör alla datum
vara öppna, dvs man får lov att boka
resedatum inför varje nytt tillfälle man
skall flyga Det kan verkligen löna sig
att försöka gräva djupare än bara till SAS
och liknande flygbolag. Själv gav jag
13.000 för min biljett 1986 och den hade
14 stopovers där alla datum var öppna
och en viss ombokningsmöjlighet fanns
också med. Ett intressant alternativ till
att köpa hela biljetten här i Sverige är
att ta sig till t.ex HongKong Singapore
eller Bangkok med en enkelbiljett och
sedan skaffa resten av biljetterna där. Det
kan nog bli billigare i pris men kan även

D

Alla sätt att ta sig fram är bra, utom de tråkiga.

Arbetsmarknad!!

et sjuder och puttrar uppe hos arbets Onsdagen den 28/3 klockan 15-18: Er
marknadsutskottet (ArmU) på kåren. icsson finns på kåren. Du kan gå dit och
Den vitale ordföranden, Henrik Hassler, snacka praktik, exjobb eller anställning.
har satt fart på sitt utskott. Aktiviteterna Inför detta kan du om du vill boka
avlöser varandra. När detta nummer är KV ARTSSAMTAL. Listor kommer att fin
ute har ni redan haft chansen att ta pulsen nas på AnnU:s anslagstavla i grillen.
på ett antal konsultföretag, som gästade
kåren. Dessutom har CF haft ett "att söka Då och då kommer Teknikerförmedlingen
jobbet" föredrag. Det är en aktivitet som att finnas på kåren. Snacka med dem om
absolut är värd att besöka inför stegen in i hur de kan hjälpa dig att få jobbet.
arbetslivet. Nästa chans blir förmodligen
i samband med ARMADA i höst.
Det finns alltså en hel del aktiviteter att
bevista. Håll ögonen öppna efter AnnU:s
Här kommer några datum, som är väl anslag eller snacka med mig.
värda att boka in i almanackan.
Onsdagen den 21/3 klockan 17.30-20.30:
Du får chansen att få veta mer om be
greppen trainee, elevingenjör, rotationsin
genjör och andra liknande anställnings
fonner. Företagen håller halvtimmeslånga
föredrag och finns sedan där, så att du kan
snacka med dem personligen. Dessutom
kommer CF att berätta om vad du bör
ställa för krav inför en sådan anställning.
Allt sker på kårens övervåning.

Elektro
tröja

Hjälp till att designa Elektrotröjan. För
att kunna ta fram en snygg tröja behöver
vi förslag till trycket. Det vinnande
bidraget får en gratis tröja!!! Lämmna
förslag i funkrummets brevlåda, märkt
'7röj-Tävlingen". Andra deltävlingens
sista bidragsdatum: FREDAG den 16:e
MARS.

Kalle
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Källeriet informerar

ar du någon gång ätit en bulle, glass,
pirog, plopp el lilcn. i Tolvan. Du
kanske har druckit en kopp kaffe eller en
läsk. Då har du också varit kontakt med
Källeriet. Det är nämligen vi som ser till
att alla dessa godsaker finns till hands,
så att E-Osquar/E-Osqulda skall vara nöjd
och belåten.
Källeriet består för närvarande av sju
personer, llirdelade på de olika verksam
hetsområdena Bullar, Kaffe, Läsk, Pirog
& Glass samt Ploppomaten. Dessa själv
uppoffrande människor arbetar . i tysthet
och uppmärksammas i de flesta fall bara
när någon del av verksamheten inte fung
erar som den borde.
Källeriet förfogar över en ganska stor
maskinpark (Tolvans största), och det hän
der emellanåt, som den observante elek
trikern säkert redan märkt, att någon del
utav densamma är föga samarbetsvillig.
Alla våra maskiner är gamla, elek
tromekaniska underverk från anno dazu
mal, fulla med reläer, sekvensverk och en
massa andra spännande saker. Liksom allt
annat som blivit lite till åren, har de en
egen vilja och hittar på allehanda hyss
när man minst anar det. De är dessu
tom mycket känsliga och fordrar mycken
kärleksfull omvårdnad för att trivas och
må bra.
Därllir säger jag dig, bäste konsument;
Om kaffet smakar f-n, läskautomaten snod
de dina pengar utan att ge dig någon läsk,
den plopp du köpte för din sista krona fast
nade i ploppomaten, gå inte lös på den
anna maskinen med händer, fötter eller
liknande tillhyggen! Det blir inte ett dugg
bättre av det. Tala i stället vänligt till
ifrågavarande maskin, och om inte det
hjälper, meddela någon av oss så att vi
kan avhjälpa felet.
Ett hett tips är att vid sådana tillfällen
ta en titt i funkrummet, finns där ingen
källerist, finns det säkert någon som vet
hur man får tag i en.
För övrigt vore det kul att få in lite
synpunkter på verksamheten, utöver de
vanliga klagomålen på kaffets kvalitet.
Vad är bra, vad är dåligt, vad kan göras
bättre. Vi är ju trots allt till för din skull,
så tveka inte, tyck till!
Ett förslag som redan inkommit, är
att det borde finnas smörgåsar att köpa på
morgnarna, så att den som inte hann med
frukosten hemma kan få något mer mat
nyttigt än ett wienerbröd i sig. IdE5n är bra,
men om man skall köpa färdiga smörgåsar
av godtagbar kvalitet (inga plastmackor)
blir det ganska dyrt (12:- - 15:- /st). Hur

mycket är E-Osquar/E-Osqulda beredd att
betala llir sin frukost?
Ett alternativ är att låta någon mor
gonpigg individ förfärdiga smörgMarna
innan dagens början. Personligen har jag
dock ännu inte träffat någon morgonpigg
teknolog...... .
Det andra alternativet - att låta var
och en bre sin egen smörgås - är knappast
genomförbart.
Alla förslag på lösning av ovanstående
problem mottages med största tacksamhet.
Nu till vårt stora sorgebarn, glass
boxen. 1989 gick den med med rejäl
förlust (femsiffrigt!). Detta beror inte på
oss, utan på er. Då menar jag de egois
tiska, gemena och genomruttna snyltgäster
som inte betalar för sig.
Om Inte svinnet minskar drastiskt
kommer glassboxen snart att vara ett
minne blott.
''Men", säger den snyltande, "det fan
ns ju ingen växel i glasskassan, då får de
väl skylla sig själva."
OK, Vi vet att det ibland kan vara tunt
med växel i kassorna, men inte ens en
källerist vill sitta i Tolvan hela dagarna,
bara för att kontrollera penningtillgången.
Dessutom mMte det finnas någon i bekant
skapskretsen med fickorna fulla med mynt,
med tanke på den mängd som flödar
genom växelkassorna (uppåt 500:-/dag).
Till dig som känner på dig att du
tillhör kategorin snyltdjur, vill jag säga att
det är dina kamrater som får betala llir dig,
i form av höjda priser på glassen.
Stora delar av vår verksamhet bygger
på ömsesidigt förtroende, det vore verkli
gen för ynkligt om vi inte skulle klara av
det.
När jag ändå är på det humöret, vill
jag påpeka att svinnet på läskflaskor är
stort, det är ju lite synd, eftersom man
faktiskt får 50 öre per st. om man
skickar tillbaks dom till PRIPPS. Tänk
på det nästa gång du tar med dig läsken
till övningssalen. Tag med tomflaskan
tillbaka och ställ den i för ändamålet
lämplig back (Det är faktiskt skillnad på
colabackar och vanliga backar).
För au läsaren nu inte skall få in
trycket av att källarmästaren är en en
veten gnällspik, som inte tänker på an
nat än profiten, bör det påpekas att de
flesta faktiskt sköter sig alldeles utom
ordentligt bra.
Slutligen hoppas jag att du har, och
kommer att ha glädje av källeriet även i
fortsättningen. Det är det vi är till för.
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Om du skulle få lust att byta ett ord
eller två med någon av oss, så heter vi:
Magnus Lindell
Fredrik Åhlberg
Sören Sandbrink
Monika Gullin
Hellen Wohlin
Lotta Pehrsson
Jan Christensen

E88
E89
E89
E89
E89
E89
E89

Och du, hör av dig! Visa att du finns!
tycker

Kllllamulstaren, Magnus Lindell
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Vi har den
••
spann1ng
du söker.
Kolla i vår ex-jobbskatalog
hos ArmU eller ring, så
skickar vi dig en.

Personalavdelningen
tel. 08-739 50 00
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QUONSARDAX!!!
N

u är det äntligen dags för årets vår
quonsärer med SMusK, det som ni
alla har väntat på. Platsen är liksom
förra året Gamla Musikaliska Akademien
och datumen 24-25/3. Biljetter säljes av
grön- och rödklädda kulturgärningsmän,
och Ni kan också ringa till Herr Bil
jettansvarige Anders Levin, tel 075 3-8
1070 och beställa för hemleverans. Tveka
inte, kom i massor, flämta åt Skalettens
vågade eskapader, tråna efter den fagra
sångerskan Helena (i år som ni aldrig sett
henne förr... ) och slå er för knäna utav
skratt åt den dråpliga Herrbaletten Spraet
ten! Att det dessutom bjuds musik av ett
slag som får jazznegern i eder att fara ut i
dansparoxysmer, det gör väl inte det hela
sämre?
Förutom ovanstående, så börjar vår
evenemangen för orkestern nu så sak
teliga samlas. Vi ska t ex iväg på in
ternat i början på mars, lokaliserat till
en Sqoutstuga i Flen (?). Ser man ännu
längre framåt, skådar man en diger sam
ling spelningar och fester i samband med
Quarneval och STudentORKesterfestival i
Uppsala (samma helg) och dessförinnan
har vi hunnit avverlca Valborg ( dagen
alltså, inget annat) i ett soligt och jublande
Stockholm. Utspridda Squtt- och tenta
pubsspelningar förgyller dessutom vår och
er tillvaro under hela våren.
Av någon anledning har det för övrigt
varit ont om spelningar under hösten,
vilket ju inte är så lyckat ur någon syn
punkt. Något inortodoxt vill jag därför
påpeka att Skalärmusikkåren är tillgänglig
för alla som är intresserade av bra un
derhållning. Så om er fader tar studenten,
eller lillsyrran har firmafest - ring gärna
och tala med vår direktör Patrik Rygert
(tel 7661 35 8) eller PR-chefen Richard
Wiedenkeller (tel 7 4 2 6117). I nödfall
kan vi även åta oss begravningsspelningar,
men då ska det vara bra pröjs.
Apropå lämmlar och kokain, har ni
hört...
0

Da, D a

Hur fasen går det här till?

-

... MANADENS VARSTA?!
Robert Aschberg var SÅNGARE i pop
gruppen ENVOYSI I I (Fast innan dom gav
ut singeln "Almarna åt folket",förstås.)

Hejd4!

Ludwig C.

Baxa bil.
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* det är många som gillar Janne.
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Det ryktas att ...
* Somliga pussas för mycket och pratar för lite ...

* väktarna letar efter vatten som har läkt.

* Otarlotte gillar PR.

* Den tusende köpta Ploppen ger 20 gratis Plopp.
* det nu har köpts 800 Plopp.

* Hellen är roligare än ett ägg.
* pjäxpannor gillar navelpillepill.·

* John vandaliserar Osquldas kulle.
* 1 ÖSK = 2 fot(M).
* Ettan är på bettet.
* Monika även gillar blodpudding.
* SNO vill ha ett nwnmer.
* IIB hade inte bara halva inne, utan pladdrade som om de

* Ordf. är vegetarian.
* spexet faktiskt var roligt.

* Gojan är söt.

* Hampling söp bort sina öronlappar på LTH...

* Flickor som pussar varandra på framsidan e äckliga
* Ödmjukhet inte alltid hjälper...

hade hela j-a huvudet inne I

.;

* Robert har fått ett problem på halsen...

* Orfei Drängar är prydligare än IIB:s.
* Henrik 02 fick en hjärna full av mycelium under avrättnings-

* Richard A går på Elektro
* det är 50 Hz i väggurtaget

middagen.

* det finns tentor på KTH

* Sofia limmar say no moooooreeeee.

* Spex suger.
* det är trångt i vissa vattensängar.

* det varit konflikt på arbetsmarknaden ett tag i Sverige
* det nu finns piroger att köpa i 12:an

* den här tidningen är tryckt på ett tryckeri
* den firins många menlösa rykten ibland

* Janne gillar vatten.
* Mickes luftmadrass inte duger.

* Lotta P mår på Sjöbensgasquenl l l l l

* det inte skulle skada med lite roligare rykten

* Vad gör navelpillepill i USA??

Namn & Nytt

Examen Efter
1990-01- 17.
tnf Norholm
Lars Wallen
Niclas Eriksson
Annika Hovmark

E85
E85
E83
E84

Lena Helge
Bodalsvägen 29 3tr
181 36 Lidingö
Tel 08-767 19 57

Tele
Egen
Tele + Dator
Dator

Lotta Pehrson, E-89
Konstgjutarvägen 52 NB
121 44 Johanneshov
Tel. 08-722 72 13
Gunnar Franren
C/0 Näslund
Ekedalsv. 7B
175 39 Järfälla
Tel. 0758-302 58

TENTAPUB
I TOLVAN DEN 12/3

Nya romskoordinater:
Peter Thärning
Nordingrågatan 18
162 29 Vällingby
Tel. 08-37 33 87

Måndagen den 12 mars ordnar Kongl. 1.
SKALÄRmusiken tentapub i tolvan med
pilsner för 9:- per flaska.

ETT ARR I SMusKs REGI.
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A nu.....
0

16 mars EM i dart ölhäfv...

... i 12:an under överinseende av Elektro Flyers och Valhall.
Samtidigt bedriver Elektros SNYGGASTE ProgramRåd blra- & mat
försäljning. Lyckas du med en bra placering får du vara med på
TM på kåren 21 mars. Kanske bil TEKNISMÄSTARE???

23 mars Sånflargasque med SBK...

•.• Gillar du att sjunga, trä]ia trevligt folk och äta länge(?)??
Styr då kosan till Place de la Resistance denna dag och upplev
STÄMNING med SBK & PR. Mer Info i SBKs artikel.

30 mars Talangjakten fortsätter...

... favorit i repris. Är du ROLIG, sjunger som en NÄKTERGAL eller
gillar att göra bort dig offentligt?? Tycker du dessutom om att
glänsa Inför dina kamrater??
Anmäl då ditt scenframträdande till KBM Anna eller KBM Gojan
You aint a chicken, are you??

Dessutom...
28/3

Gurkagasque I V-ås

9/4

Tentapub å Nymble

23/4

Omtentapub å Nymble

27/4

PResqutt

30/4

Nyårsfest tillika Vårbal

4/5
12/5

PResqutt
Q-Ame-Val

Anna & Gojan

