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Redaktionssidan

Vart går våra
pengar?
En civilingenjörsutbildning kostar myket pengar, både för sta
ten och i mindre mån för teknologerna.Lågkonjukturen slår
också hårt mot alla studentarrangemang i form av mindre
sponsring från företagen. Detta aktualiserar allt fler frågor om
vi får valuta för pengarna.

Osqledaren kommer nästa år kosta 150 ,000:- på grund av låg
konjukturen. Är Osqledaren värd så mycket mer än tex Emis
sionen som kostar elektroteknologerna 12,000:-? Våra KF
ledamöter arbetar för fullt på att rensa i kårens utgifter, läs mer
i deras artikel på sidan7 .

Till själva utbildningen går mycket större pengar.Vår utbild
ning kostar 50 ,000 kronor per elev och år. Av dem går32,000:
till linjenärnnden för att köpa in kurser. Resten, 18,000 kronor,
försvinner på vägen i administration och annat Vad blir det av
dessa pengar? Fler järnställdshetsadministratörer?

För Emissionens del har vår ekonomi stadigt förbättrats i och
med att vi har lyckats återfå ytterligare en annonsör till detta
nummer. I och med att Harald är tillbaka på sitt gamla jobb på
Pripps har vi fått annonser för resten av året säkrade. Vi slipper
konkursen det här året också!
Och nu över till något helt annaL Manusstoppen till Emissionen
har hållits allt sämre. Jag har valt att vara snäll och acceptera
artiklar som kommer in ett par dagar för sent, bara de kommer
före klippet, även om det gör det svårare att planera, men till
detta nummer fanns bara ett fåtal texter inne när vi började på
morgonen. Resten kom indrösande under klippet. Effekten blir
att vi får sitta ännu senare på natten (eller nästa morgon) för att
få allt klart, vilket inte håller i längden.
Till nästa gång, ha en bra sommar!

din Che, Anders Kökeritz
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Hur lämnar man in manus?
Emissionen är elektrosektionens tidning.
Den fmns till för att täcka sektionens
verksamhet samt att förmedla inf01TI1ation
och nöjsam läsning till dess medlemmar.
Du som sektionsmedlem är välkonunen
med dina bidrag till tidningen. Allt mate
rial skall vara redaktionen tillhanda senast
på dagen för manusstopp. Helst ser vi att
allt textmateriel redan är inskrivet på da
torerna i V a x -kab. Då är det bara an
skicka över det med MAIL till EMIS
SION på Elmer och Elin. Skicka gärna
med instruktioner för hur du vill an den
slutliga produkten skall se ut. Vi garante-
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rar inte att vi gör så som du skulle vilja men goda
ideer är alltid välkomna. Vi fötbehåller oss rätten
att ändra i insänt material (lägga till rubriker tex).
Även om du har skrivit manuset som ett dokument
i DECwrite eller om det består av en massa annat
som inte är textfiler så skicka det gärna med
MAIL. Vi kan också ta emot en text på Mac-disk.
I yttersta nödfall tar vi även emot handskrivna ma
nus (skriv TYDLIGT!) Sådana kan du lämna i vår
brevlåda i kopieringsrummet i tolvan eller till nå
gon av oss.
Bilder som skall vara med skall lämnas in senaste
kl 12:00 dagen före manusstopp. Detta för att de

kräver en extra behandling. De kan lämnas i Emis
sionens brevlåda eller direkt till en emitteur. Bilder
som måste framkallas eller förstoras (negativ eller
dia) skall du lämna direkt till en emitteur och i god
tid innan manusstopp.
För att skicka en fil med mail skriv först "MAIL" i
ett dectermfönster på VMS skriv sedan "SEND fil
namn.xxx ".
I Emissionen gjorda uttalanden är endast om så
särskilt anges att betrakta som uttiyck för Elektro
sektionens ståndpunkt. Icke signerade artiklar tar
Emissionen ansvar för.
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LATIN

URENSNO:S
DAGBOK

Allmänbildningen på området
latin har visats vara väldigt då
ligt på sektionen. Därför har vi
här en liten orientering från A
till V eftersom det var lite svårt
att hitta välkända citat på x och Så var det dags för sista snoordet för terminen och som vanligt i sista
z. För er som har glömt bort er sekund! Det har väl inte hänt så jättemycket sen sist, men lite finns
historia rekommenderas ett bät att informera om!!
tre uppslagsverk eller historie
bok om referenserna intresserar. Dt har varit kursnämndsfika nyligen.
"Alea jacta est", som Cresar yttrade be
tyder "Tärningen är kastad". C.esar blev
senare mördad av en grupp sammansvur
na däribland Brutus och Cassius år 44 f.K.
"Bis". Ett latinskt uttryck för två gånger,
vilket idag huvudsakligen används inom
musik och matematik.
"Cogito, ergo sum". Den franske filoso
fen Descartes berömda uttalande som be
tyder "Jag tänker, alltså är jag till". Han
var även matematiker och lade grunden
till den analytiska geometrin.
"De omnibus dubitandum". Betyder
"Allt kan betvivlas". Behöver ingen kom
mentar!
"Errare humanum est". "Det är mänsk
ligt att fela". Ett uttryck som vi all kan
hålla med om, speciellt bra att använda
när man har kört en tenta.
"Fiat lux".Detta är inte en liten italiensk
bil utan helt enkelt "Varde ljus". Lux är ju
något vi känner till från Fysik2.
"Gotta cavat lapidem". "Droppen urhol
kar stenen". Härstammar troligen från
Ovidius, en av Roms absoluta favoritför
fattare pga sina erotiska dikter bla "Ars
amandi" - Konsten att älska.
"Horror Vacui". "(Naturens) avsky för
tomrum". Detta var Aristoteles förklaring
till att vattnet följer med kolven upp i ett
pumprör.
"In vino veritas". "I vinet (finns) san
ningen", dvs vinet lossar tungans band.
En mycket välkänd teori som används fli
tigt inte minst på sektionen.
"Jus primre noctis". Jorå, jag hittade ett
på den luriga bokstaven j också. Detta be
tyder "Rätt till första natten". En mycket
otrevlig rätt som medeltida feodalherrar
lär ha haft att träda i brudgummens ställe
under bröllopsnatten när deras underly
dande gifte sig.
"Kvadrivium". De fyra högre ämnena
inom Artes liberales (De fria konsterna):
aritmetik, astronomi, geometri och musik.
forts nästa sida, spalt tre...
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Alla kursnämndsrepresentanter in bjöds
till träffar där verksamheten diskuterades
och utvärderades. Detta har fallit väldigt
väl ut, det kom många intressanta
synpunkter och förslag hur kursnämnds
verksamheten kan förbättras. Ja, det föll
väl ut i alla årskurser utom i ETTAN där
TRE personer infann sig. USELT ! ! ! Jag
hoppas att detta berodde på bristande in
formation och inte på ointresse.

20 poängs examensarbete.

UFNE (Utbildnings- och Forsknings
Nämnden Elektro) beslutade på sitt sena
ste möte att alla examensarbeten som på
börjas efter årsskiftet får 20 p. Strängare
regler för godkännande av exjobb kom
mer även tillämpas.

Utvärderingen av ettan.

Utvärderingen av ettan börjar närma sig
sitt slut. De flesta kurser har fått bra kri
tik. Här kommer ett sammandrag av de
kurser som utvärderats hittills:

En- & flervariabel: Krakus- En hjälte!!
Say no more...
Fysik:
Ska bli fler övningar
till nästa år och fler,
bättre assistenter.
Algebra:
Ska bli fler ledningar
till övninstalen och
svar till alla tal.
Datalogi:
Fler terminal övning
ar, färre vanliga öv
ningar. Kursen kom
mer att läsas i 4 perio
der istället för 3 .
Elkrets:
Labassistenterna ska
vara bättre förberedda
bl. a

Mekanik och vektor har inte utvärderas
ännu, men en enkät har sammanställts ef
ter mek del 1 och kursen får inte direkt
strålande kritik.

FUSK

Fusket utbreder sig allt mer på Teknis och
jag har själv fått höra en hel del historier
om fusk på Elektro. Reglerna kommer att
skärpas och det är inte roligt att finnas i
registren som en fuskis ! ! Något som dis
kuteras inom sektionen just nu är miniräk
narproblemet. Olika lösningar diskuteras,
en av dem är att köpa in miniräknare så
att alla får en enklare tentamensminiräk
nare. Frågan är dock inte färdigdiskuterad

ännu.

GLAD SOMMAR.

Till sist önskar jag er alla en riktigt glad
sommar, med mycket sol, bad och vila.

Kramisar/ Monika

ssmnen ;....,.
enn
_____
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Praktikregler utan mening

På grund av lågkonjunkturen sänker
utbildnings- och forskningsnämnden
(UFNE) praktik.kraven. Det visar med all
önskvärd tydlighet att det varlcen finns
mening eller mål med praktikreglerna. Låt
oss hoppas att UFNE fönnår att dra några
slutsatser av sitt beslut

Redan på nästa sammanträde bör praktik
reglerna avskaffas. För praktik som inte
har något syfte krävs ju heller inga regler.
Och dagens bestämmelser är lätta att ersätta. Den teknolog som fortfarande är vid
liv efter fyra och ett halvt år har sannolikt
arbetat ihop till mat och hyra på somrarna.

Men på längre sikt krävs att UFNE funde
rar på vad man vill med praktiken. Nämn
den kan välja att kräva längre sammanhål
len praktik, praktik som hårdare kopplas
till utbildningen, praktik som skall redovi
sas i rapportfonn eller något annat. Men
oavsett vad man väljer så måste det finnas
ett mål. Och det saknas uppenbarligen
idag.

Johan Enfeldt, E-87

Svar från Kansli E på Johan
Enfeldts artikel "Praktikregler
utan mening".
Målsättningen för den praktik, som utförs
vid linjen för Elektroteknik, utfonnades
av LNE 1 989 i samband med att våra nu
gällande praktikregler fastställdes. Den är:
"att göra den studerande förtrogen med
industriell miljö och med samspelet mel
lan individer och grupper av individer på
en arbetsplats. Praktiken skall alltså utfö
ras så att praktikanten kommer i kontakt
med en grupp arbetskamrater och inriktas
så att den ger inblick i arbetsplatsens mil
jö och industriella arbetsmetoder".
I dagens konjunkturläge har det visat sig
svårt att få lämpliga praktikplatser. Då
blir det också svårt att fullt ut uppnå målet

för praktiken. För att teknologerna i det
läget skall drabbas så litet som möjligt,
har Linjeutskottet beslutat att temporärt
vidga området för godkänd miljöpraktik,
som utförs under 1 9 92. Det är en anpass
ning till dagens verklighet. Man är fortfa
rande övertygad om att de tidigare regler
na gav bättre måluppfyllelse.

Alla moment i vår utbildning skall man
vara beredd att utveckla. Mot den bak
grunden beslutade Linjeutskottet vid sitt
senaste sammanträde att nuvarande prak
tikregler skall ses över.

UFNE

Kneppinfo
Årets årsmöte är avklarat. Vad nytt är att vi nu har fått ett nytt
lab dit gamla och nya är välkommna.Är du gammal medlem har
du redan fått information. Är du ny och intresserad av att ha till
gång till labbet är det enklast om du lägger en lapp i vårat fack i
funkrummet med Namn, Adr�,Tele och Personnummer, så skick
ar vi ut information till dig. Övriga beslut på årsmötet finns att läsa
på våran tavla i 12:an

Forts LATIN
"Laterna magica". "Magisk lykta". Ap
parat för projektion av bilder, med ur
sprung från1600- talet Även titeln på In
gmar Bergmans självbiografi.
"Manu propria". "Med egen hand", för
kortas m. p., mycket använbart uttryck.
"Navigare necesse est". Pompejus väl
kända uttalande som betyder "Att segla är
nödvändigt". Citatet har även en ganska
bortglömd fortsättning "Vivere non est
necesse". Detta är "Att leva är icke". Sam
manfattningsvis kan sägas att Pompejus
menade inte nöjessegling utan att sjöfar
ten var praktiskt taget livsviktigt för ro
marriket. Citatet sitter också över ingång
en till Havsbadet i Lysekil, en av Sveriges
städer som har varit beroende av havet
"Omnia vincit amor". "Kärleken över
vinner allt" sa Vergilius någon gång kring
år SO f. K. Vergilius var romare och poet.
Han skrev nationaleposet "Aeneis" med
Homeros dikter som förebild.
"Par nabis" betyder "Jämngod med oss"
som Förr i tiden användes som betygsgrad
vid universitet som tillägg till laudatur
(dvs betyget "berömligt") för att ange att
eximinanden hade lika stora kunskaper
som examinatorn. Ganska ovanligt.
"Quod erat demonstrandum". Förkortas
vanligen Q.E.D, används oftast som slu
tord i matematiska och geometriska bevis
eftersom det innebär "Vilket skulle bevi
sas"
"Radius vector". Det roligaste som gick
att hitta på bokstaven r vilket yppar att det
inte var så lätt. Betydelsen av detta ut
tryck är ordagrant "Vandrande stråle" och
betecknar som alla vet avståndet från ori
go till en punkt i ett koordinatsystem.
"Sic transit gloria mundi". "Så förgår
världens härlighet". Ett ganska vanligt ut
tryck på latinets storhetstid.
"Tertium non datur". "Något tredje gi
ves icke", vilket är ett uttryck för den lo
giska grundsatsenatt ett påstående och
förnekandet av det samma inte samtidigt
kan vara både sanna eller falska.
"Utile dulci". "(Förena) det nyttiga med
nöje", vilket inte alltid är lätt. Kanske att
upphovsmannen, filosofen Horatius, mer
begåvad på det området.
"Variatio delectat". "Ombyte förnöjer"
vilket vi alla kan hålla med om. Bra ut
tryck att lägga på minnet för att kläcka ur
sig när man är trött på det gamla vanliga.
Nu är denna orientering avslutad och jag
önskar all lycka till att infoga dessa bele
vade uttryck på ett naturligt sätt i konver
sationen.

Mie
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Studieinfo

Studievägledningen i nformerar
TENTOR !!!

Tentamen i Felkontroll och kodningsteori
(som skulle gå den 4/6) är flyttad till den
1 1/6 klockan 9-13 i sal E33, Electrum.
Obligatorisk föranmälan till Lise-Lotte
Wahlberg, tel 752 14 60, senast den 22/5.

Studiemedel i sommar ! ! !

Om du skall görta exjobb i sommar kan
du få 6770 kr per månad i studiebidrag
och studielån. Sök på vanlig blankett och
bifoga ett intyg från handledare (blankett
för detta finns hos oss på studievägled
ningen).

Mer om valet.

För att krångla till det för er som valt kur
ser inför hösten är inte allt står i valbro
schyren korrekt. Förrutom det som tidiga
re meddelats, dvs att Arbetsmiljö MN050
utgår, att Telesystem bytt kursnummer till
EF1 18 samt att Processreglering FG081

går i period 2-4 (istället för per. 1-3),
kommer inte heller Bildbehandling
EM135 att ges.

Och så lite om spärren...

I förra numret av Emissionen fanns en ar
tikel om vilka regler som fonnellt gäller
för uppflyttning till högre årskurs. Här
tänkte vi klargöra hur det kommer att
fungera i praktiken. För det första vill vi
poängtera att spärren inte på något sätt är
till för att förhindra någon i dennes stu
dier, utan ett sätt att visa att det man lär
sig i de lägre årskurserna är nödvändigt
för att man ska kunna tillgodogöra sig
kurserna högre upp. Om det inte har gått
bra för dig ska du därför komma upp till
oss och diskutera vilka tentor du ska upp
på i septemberperioden, och i höst plane
rar vi tillsammans nästa läsår. Vi vet vilka
förkunskaper som krävs och vilka kurser
man kan vänta med utan att förlora för
mycket på det. Ett grundkrav för att få ut
något av tvåans kurser är att man har föl-

jande ämnen i bagaget: En- och flervaria
bel, Algebra, Elkretsteknik, Vektor, Data
logi. Det är frestande att bara fortsätta
med sina kamrater och tro att det oog går
bättre nu när man har blivit lite varm i
kläderna, men tyvärr är det så att man dra
stiskt minskar sina möjligheter att komma
igenom Teknis inom rimlig tid om man
inte stannar upp och tar årskurs för år
skurs. Studievägledningen finns till för att
hjälpa och ge råd, ge oss - och dig själv chansen och titta upp, redan idag ...

då kan du passa på.......

att ta med gammal kurslitteratur som du
vill ha såld, för vi tänker dra igång en för
säljning av begagnad kurslitteratur uppe
på studievägledningen.

Till slut vill vi önska alla världens bästa
sommarlov ! ! ! ! ! !

Lotta, Hdkan, Eva och Kalle

Två år i varje klass ?
I anslutning till studivägledning
ens förtydligande om spärrarnas
tillämpning skulle vi vilja kom
ma med några synpunkter på
detta.
vi tillhör dem som utan tvekan hade be
rörts av dessa. Bland de viktiga kurser
som vi hade kvar fanns En- och flervaria
beln och Mekaniken. Enligt de gamla re
glerna drabbades vi då av spärren som
fanns mellan ettan och tvåan. Detta inne
bar att vi då inte fick ut vårat tentakort för
att få tentera i tvåan. Etersom kontrollen
av om man hade detta kort inte var alltför
hård struntade vi ändå i detta och fortsatte
som om ingenting hänt. Dessa kurser tril
lade så småningom in eftersom man fick
ordentlig träning på dessa grundläggande
ämnen i de kurser man läste längre upp i
årskurserna. Fast det är klart, vi körde ju
även dessa kurser första gången, men å
andra sidan fick man ju öva även på dessa
nästa år.
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Naturligtvis hade det varit bättre om vi
hade läst ordentligt från början och tagit
kurserna på första försöket. Tyvärr funge
rar många av oss inte på det sättet och
hade förmodligen aldrig börjat här på
teknis på de premisserna Men skulle det
ta göra oss till sämre civilingenjörer ?

Kamratskap inom nollegruppen

En av de viktigaste förutsättningarna för
att klara sig igenom studietiden utan allt
för mycket tidsspillan är, enligt vår åsikt,
kamratskapen inom nollegruppen. Från
den och ens faddrar får man stöd inför
tentan och efter tentan ifall man kör. Det
är kompisarna som peppar en till att
hänga kvar och plugga till nästa omtenta.
Utan denna gemenskap skulle åtminston
de vi haft svårt att hänga kvar här.

Att man kör en tenta betyder nödvändigt
vis inte att man saknar alla kunskaper i
den kursen. Skillnaden mellan att köra en
tenta, och att ta den, kan vara hårfin. Det
kan bero på slarvfel, tursam rättning, eller
tentaångest.

Studieteknikföreläsning

Även om du inte lider av tentaångest så
passa på att gå på Rune Olssons föreläs
ning om studieteknik i höst. Den gav
iallafall oss en hel del råd och stöd inför
framtiden.
Till dig som inte klarat spärren och nu
funderar över framtiden vill vi ge följande
råd.

Försök att hänga med dina kompisar upp i
nästa årskurs och läs så mycket du orlcar
där utan att för den skull strunta i de kur
ser som du har kvar sen tidigare. Rådgör
om detta med studievägledarna, de är ju
själva vanliga teknologer och har kört
kurser själva Men kom ihåg att det bara
är du som kan avgöra vad du klarar av
och vad som är bäst för dig.

Mats StrtUberg
Ronny Peschel

----------.>

BRDSBIDRU ;

KF, med dina pengar
Före påsk träffades kårfullmäktige (KF) för tredje gången och beslut
fattades framförallt om kårens budget.Vi har tidigare redovisat den
preliminära budgeten som fastslogs i december. Nu togs vissa juster
ingar.
Huvudsakliga förändringar blev:
• Osqledaren har svårt med annonser.
Den kommer därför att kosta kåren hela
1 51 700 kronor. Pengar som tas från
kåravgifterna. De senaste åren har tid
ningen kostat ungefär 70 000 kronor (8
kr/teknolog och år).

• För att kåren bättre skall kunna ta till
vara intressen för de som studerar på
tvååriga ingenjörsutbildningar införs en

ny tjänst på utbildningsutskottet. Tjäns
ten finansieras genom att ingenjörsstu
denterna går upp till hel kåravgift. Ti
digare har de betalat halv.

• Kåren har nu ett verksamhetsår som
sammanfaller med kalenderåret Gan
dec). Detta ställer till problem, främst
för att skolan tillämpar läsåret som
verksamhetsår. Men också för att det är
lättare att göra studieuppehåll för att ar-

beta på kåren under ett läsår. Nu skall
kåren byta verksamhetsår. En process
som kommer att ta ungefär ett och ett
halvt år. Sektionerna kommer att kunna
ha kvar kalenderåret som verksamhet
sår, om de så önskar.

Viktiga beslut i höst

I höst börjar arbetet med budgeten inför
nästa år på kåren. Det är då vi verkligen
kan påverka vad kåren skall göra och inte
göra. Vi hoppas därför på förslag och
ideer från just Dig! Här är några saker
som tål att funderas på:

• Är Osqledaren så bra att den får kosta
1 50 000 kronor? Eller skulle pengarna
göra mer nytta för utbildnings
bevakning? Emissionen görs idag
ideellt. Borde inte samma sak kunna
gälla för Osqledaren?

• Behövs arbetsmarknadsdagar? Får de i
se fall kosta något?

• Kan vi låta delar av kårens verksamhet
finansieras med frivilliga avgifter.

• Osqradion kommer att få mindre pengar
(0 kronor) nästa verlcsamhetsår. Be
höver kåren en radiostation? Hur kan
den utnyttjas bättre? Skall den läggas
ned?
• ... och en massa andra frågor som Du ty
cker att vi borde ta upp. Det finns egen
tligen inget som är heligt!

När Du läser det här har vi avverkat vårt
sista KF för våren (KF4), det var säkert
jätteintressant. Nu tänker vi glömma allt
vad skola, kår och KF heter under ett par,
förhoppningsvis varma och sköna, som
marmånader.

Ha en skön sommar!
Edra KF-ledamöter:
Magnus Lindell,
Anna Rehnström,
Johan Enfeldt

Här är våra KF-ledarmöter på bild; inte ens Kalle Fattas.
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Lärarprofilen

Göran, Stemme' det?

..,'
Emi�ionen har i sin intervjuse
rie: "Unga prof�orer" nu kom
mit till Göran Stemme, 34 år och
prof�or på institutionen för
elektrisk mätteknik sedan de
cember 1991.
När vi väl kommit in, låst ytterdörr som
vanligt, möts vi av en till synes mycket
effektiv företagsledare. Inte direkt stres
sad men inte någon som slösar med sin tid
heller. Snabbt och effektivt skall det gå
verkar det som. När vi ställt en fråga bara
forsar det fram svar och mer därtill.
Mycket snabbt går det också, anteckning
arna går knappt att läsa efteråt. Det var
nog tur att man inte hade honom som för
eläsare i grund.kursen. Efter en entusia
stisk presentation av vad Göran jobbar
med kommer vi in lite på vem han är.
Göran är född i Stockholm men uppvuxen
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i Göteborg dit familjen flyttade när han
var 6 år. Hans pappa tillträdde då en pro
fessur i datorteknik på Chalmers. Någon
riktigt utpräglad göteborgsdialekt har Gö
ran inte lyckats skaffa sig under denna tid
konstaterar vi raskt. Drömjobbet var, re
dan från det Göran var liten, att bli civil
ingenjör och han började 1981 på Chal
mers som E-teknolog. 6 år senare hade
han doktorerat i fasta tillståndets elektro
nik och fortsatte därefter som forskning
sledare vid institutionen. När man hör det
ta får man lätt uppfattningen att Göran
gått spikrakt fram i sin karriär utan minsta
tvekan men detta vill han inte gå med på.
När civilingenjörsexamen närmade sig
kände Göran sig väldigt osäker på vad
han skulle göra. Siktet var från början in
ställt på ett jobb ute i industrin. Han skul
le ut i det "verkliga livet" och göra nytta.
Som vanligt var det mer en slump som
ledde in honom på forskarbanan. Det var
en professor som frågade honom om han

inte var intresserad av att fortsätta med att
forska istället. Varför inte tänkte Göran
och började som forskarstuderande vid
den institutionen. Och sen fortsatte det av
bara farten och så hamnade han här.

Famlar i mörkret.

Göran tror att det är väldigt vanligt att
teknologerna känner sig osäkra på framti
den och vad man vill eller kan göra efter
utbildningen. Många känner nog att de
famlar i mörkret när slutet på studierna
börjar närma sig.

Familjen består än så länge bara av två
personer så några större bekymmer var
det inte att flytta upp till Stockholm igen.
Nära skolan, på Rådmansgatan, bor han
med sin sambo i en "andrahands" lägenhet
tills de hunnit skaffa sig något mer per
manent. De tänker ta god tid på sig för att
hitta något riktigt bra att bo i.

ssionen �
Emi
----�

--------------------- IRIIIBIDDI �
Att arbetet är det stora intresset gör att det
inte blir så mycket tid för annat men han
ligger i alla fall i och löptränar inför Gö
teborgsvarvet den 16 maj. Det är en halv
mara för er som inte vet det. Ett vad var
det som lurade in honom på detta första
gången. Han berättar att det är .en stor
upplevelse att vara med och det blir tredje
gången som han springer det. I Göteborg
höll han på med järn
gympa men tycker
att Gasquammaren
kanske inte är det
bästa stället att ut
föra detta på. An
nars är segling ett
stort intresse och
familjen har en båt
liggande i Göteborgs
skärgård. I anknytning till detta kan näm
nas att Göran även hållit på med vindsur
fing, funboard men nu får släppa detta då
förutsättningarna för detta inte är lika bra
här på östkusten.

Vi uppmanar raskt Göran att fixa ihop
en lärarbåt som skulle kunna komma ut
och hälsa på oss en kväll under Esqua
dem.

En och annan bok kan det också bli. Se
nast lästa bok är "The Secret Pilgrim" av
John Le Carre, givetvis på engelska.

Oscilloskop och andra otäcka
saker.

När Göran berättar om sitt arbete här på
KTH visar det sig att det inte alls är frå
gan om att mäta lite grann med oscillo-

Göran håller låda (!)

Göran ifärd med att hypnotisera emittueren.

skop och andra otäcka saker utan något
helt annat. Mätning av olika storheter
kommer i framtiden att ske med hjälp av
mikroelektronikkomponenter. Man kan
med teknik från halvledartekniken skapa
mycket, mycket små sensorer som dessu
tom har en rad fördelar framför konven
tionella sensorer. De blir identiskt lika vid
tillverkningen och dessutom bil liga. An
vändningsområdena för dessa tycks vara
oändliga. Gasflödesmätare, tryckgivare
nämns bland annat och medan Göran räk
nar upp dessa ringer telefonen och någon
undrar om man inte skulle kunna använda
tekniken i ytterligare en tillämpning. Det
råder ingen tvekan om att Göran känner
väldigt starkt för sitt område och hoppas
mycket på framtiden. Han har redan eta
blerat ett samarbete med IM, Institutet för
Mikroelektronik, i Kista för att använda
sig av deras renrum och teknik för egen
tillverkning. Sverige ligger långt fram i
denna forskningsgren och har ett gott ryk
te. 1 9 9 5 skall det hållas en stor konferens
i Stockholm inom detta område. Vilket
anses s,om ett bevis på att Sverige har ett
gott anseende utomlands. Göran ser som
sitt mål att bygga upp en fungerande
forskningsmiljö inom detta omrde på
KTH. Därigenom skulle Sverige kunna
behålla kompetens inom detta område vil
ket i sin tur kan få avknoppningseffekter i
form av kommersiell tillverkning i Sveri
ge. Fler institutioner än elmät berörs av
detta. Samarbete kommer bland annat att
etableras med mekanister, vilka behövs
för att förbättra de mekaniska egenskaper
na hos givarna.

Tillämpad forskning.

Den forskning som bedrivs vid institutio
nen är ofta väldigt tillämpad, det rör sig
ofta om framtagande av nya sensorer, som
syftar till att tillgodose konkreta behov ute
i industrin. Det är emellertid viktigt att det
inte finns några som helst krav på kom
mersiell avkastning från forskningen beto
nar Göran. Högskoleforskningens viktiga
ste uppgift är att publicera rapporter om
nya upptäckter, vilka förhoppningsvis kan
komma till användning i industrin senare.

De som läser Emissionen ordentligt såg
kanske Görans annons efter exjobbare
som är intresserade av att utföra det på el
mätinstitutionen. Han tror att det finns ut
rymme för upp till 10 stycken. Mycket av
arbetet kommer att ske i form av samarbe
te mellan exjobbarna. V ar och en för an
svara för en del i projektet. Detta omfattar
hela kedjan från konstruktion till tillverk
ning i kisel. Inga speciella förkunskaper
behövs, fast det skadar ju inte att ha för
stått lite av halvledarkursen, vars kursbok
för övrigt Göran varit med och haft syn
punkter på.

Nya kurser

Kommer vi då att få se Göran i undervis
ningen framöver ?
Nja, i början blir det mest enstaka föreläs
ningar i kursen givarteknik men så små
ningom kommer han att utveckla och hål
la en ny valfri kurs med inriktning mot
sensorer i kisel.. Men det är givetvis
mycket viktigt att alla som håller på med
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forskning kommer i kontakt med under
visningen. säger Göran Alla som kan skall
undervisa eller assistera på övningar och
labbar men det måste givetvis ske med
förstånd. Alla är ju inte lämpade för att
undervisa och att tvinga dessa att undervi
sa tjänar ju ingen på.

Starkt stöd från Elektro.

Göran berättar också att kurserna vid in
stitutionen fortlöpande kommer att förbät
tras och han upplever ett starkt stöd från
Elektro vad gäller detta. Det finns en vilja
att förändra och förbättra utbildningen.
Allt detta gör att Göran känner tillförsikt
inför framtiden och det enda han saknar är
exjobbare. Så sök genast, ögonblickligen
och nu på en gång !!!

Mats Strdlberg
Ronny Peschel
När det börjar kurra i magen, då tarjag mej ett chip...

Tolveriet i nformerar . . .
Hej alla glada fixare och blivande fix
are. Nu är sommaren äntligen snart här
och vi slipper tentor, labbar och annat
skojsigt. Nackdelen är att man riskerar
svårartad Tolvanabstinens. Som tur är
finns det en räddning ! ! ! !
Traditionsenligt ska vi ha någon form av
sommarfixning i 12:an. Problemet är att
vi inte vet riktigt vad vi kan göra eftersom
Konglig Byggnadsstyrelsen kommer att
dra igång århundradets renovering av E
huset den1 januari 9 3.
Ingen, och som väntat allraminst vi som
är berörda, vet hur omfattande denna
kommer att bli i 12:an. Så därför är det
inte så stor ide att planera för större om
byggnader. ommålningar eller liknande.
Men saker som man kan tänka sig är mys
pys belysning i pelarsalen (kanske typ
väggbelysningen i vextrummet komplet
terad med dimmer), måla "namn" på
skåpen i röda rummet. diskställ inbyggt i
porslinsskåpet. Och om renoveringen til
låter det, installation av ett välbehövligt
inbrottslarm.
Här följer några förslag på datum för fixning. Om du är intresserad så kan du väl
lämna en lapp i 12C's fack i funkrummet,
eller till någon i tolveriet. Skriv namn, tel.
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nr. och gärna vilka dagar som passar
Dig/Er. Mig kan ni nå på tel.nr
08-24 11 45 . alt. 08-65 9 31 37
Obs dagarna ej spikade, spikning görs
senare på styrets anslagstavla i12:an.

• ons 17 /6 (Islands Nationaldag)

• ons 24 /6
• lör 27 /6
• ons l{T

• lör 4{1 och/eller sön5 {1
• ons8{1

• sön 12/7

• tors16{1

• ons 22/7
• sön 26{7
• tis 28{1

• ??/8 - Omtentaplugg m.m

Sommarfixare

(ev. även någon dag i Augusti)
Skön sommar. vi syns i 12:an.

12C Erik Sundberg
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Ibland står miljön en upp i halsen

Asea Brown Boveri har
svaret på många av dagens
miljöskyddsfrågor. Som tek
nikledande på ren kolför
bränning, rökgasrening,
rälsburna transporter och
vattenrening kan vi erbjuda
unika lösningar.
Ren luft och rent vatten
representerar inte bara an
gelägna mänskliga behov.
De står samtidigt för bety
dande affårsmöjligheter
idag och långt in på nästa
århundrade.
Det finns många företag
som följer utvecklingen på
miljöområdet. Och några få
som driver den framåt.

ASEA B ROWN BOVERI
- I S P E T S E N MOT 2 0 0 0 - TALET.

jl 11 11
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ASEA BROWN BOV E R I

Cirkus Osqvik

Vårbalsförkör
Tisdagen den 28:e April bar det
iväg till Cirkus Osqvik. Vårba
len hade nämligen i denna skep
nad ett förkör. Efter en halvtim
ma SL-buss och champagne,
möttes vi i Stugan av jongleran
de clowner samt välkomstdrink.
När man väl insett att clownernas kun
skaper var ganska begränsade så fanns det
mycket annat snyggt att titta på. Förutom
Elektros vampar så hade många andra
Osqulda, från mera exotiska sektioner, le
tat sig dit (ni anar inte vad ni gick miste
om, era snåla plugghästar som inte var
där!). Även ett par finska teknologer hade
bjudits in.

Lejontämjaren var ocksd närvarande, men verkar ha blivit av med pallen
En utsökt middag
avnjöts, vilken kul
minerade i ett häp
nadsväckande jong
leringsnummer.
Ackompanjerade av
Yello, bollade de två
artisterna med kni
var och eld som om
de vore den enklaste
sak i världen.

Stugan = bastu
(gammalt Teknisord
språk, dock ej rever
sibelt). Så även den
na kväll. Att vattnets
temperatur säkerli
gen understeg 285K
hindrade inte KTH:s
vikingar att taga sig
ett dopp. Dansen
fortsatte en bra bit
efter midnatt och
clownernas röda nä
sor blev allt svårare
att urskilja från ge
mene man på det
promillefyllda dans
golvet.

JQ
Fångar.fångar inte...
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Annie get your gun ...

IIIDIBIDID i

-------------------- ilBBIDDBR�

Vad är väl en bal
på slottet ...

Så var det då åter dags att fira nyår. Som E-etta uppfattar man det
lätt såsom att det bara var fem månader sedan sist, medan andra
menar att detta är första gången. Det är alltså Elektros nyår det är
fråga om och likt tidigare år kallar man till bal. För er som inte kan
er historia så firas den trettionde april till minnet av Den ärorika Re
volutionen. I år är det dessutom 75 år sedan Elektrosektionen vid
KTH bildades.
&ter mycket möda och stort besvär
med löskragar, knappgylfar, rosetter och
diverse knappar (alternativt ryggdragke
djor, frisyrer, nylonstrumpor och makeup)
anlände man förhoppningsvis till Piperska
Muren på Kungsholmen.

Väl på plats

För E- teknologer har den platsen en spe
ciell betydelse då det är den plats där det
första nyårsfirandet ägde rum. Väl fram
me möttes man av cirka 208 välklädda
människor som till en början verkade obe
kanta men av vilka drygt hälften efter en

stund visade sig vara samma personer
man brukar se på ställen som El1 , Ql och
Tolvan.

Middag

Efter fördrink och småpratande var det så
dags för middagen som inleddes med intå
gande av hedersgästerna, däribland vårt
Sect- ion GP och "vår man vid Pripps" Ha
rald· Eriksson- Grindelöw. Övriga heders
gäster utgjordes bland annat av studen
trepresentanter från Luleå, Lund och sjuk
gymnasterna.

Mats hade tidigare under dagen burit
Elektrosfana på Skansen.

Förrätten bestod av Räkcocktail med Rho
de Island sås, croissant och vitt vin, och
hade PR- kvalitet, även om det var andra
kockar denna gång. Varmrätten, lika god
den, innehöll helstekt entrecote med cho
ronsås, haricots verts och klyftpotatis. Till
detta serverades rött vin. Efterrätten, som
föregicks av lite inomhusövningar av den
pyrotekniska typen karakteriseras främst
av den med romrussin smaksatta glass
bomben "Pipern" samt det oundvikliga,
det oemotståndliga, kaffe och punsch.
...och sedan villjagfortsätta med att tacka...
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Hans Gunnarsson med Lotta Tobias
son

Ola Berntsson, Kemi, med sällskap
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"Forsrännargänget" -Vi har faktiskt riskerat liv och lem men det hindrade inte ossfrdn att
försvara Elektrosfärger i Uppsala.

Fredrik Lindgren, i vacker och ovanlig mässdräkt,
med dam

-------------------- nnssmn1 ;
-----�

Ska du inte ta kort på oss också?

Anders Lundell har vi sett i frack tidigare, denna gdng
pd vdrbal med Marit Björklund

Allas vdr kära SNO, Monika Gul/in, i en klargul klän
ning och hellånga matchande handskar

Sofia Broman i en vacker vinröd kreation där grana
terna går igen i klänningen
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VÄR.BAL unå 100100
"En person som betytt mycket är..."

Middagen upplättades i vanlig ordning med diverse tal och dylikt. Likt tidigare år
genomfördes även den så kallade sångartävlan. Här figurerade grupper med namn
som mammas gossar och PR- angels. Vann gjorde pappas pojke Arti med en per
sisk supvisa(?) på dito språk(!). Juryns motivering var att Artis låt hade den �ta
texten. Av en ren slump var även denna låt den kortaste.

De Konglige

Ett traditionellt inslag på vårbaler är presentationen av det nya årets Kongliga
Skrenderi. På SM tidigare under året hade Konglig Henrik valts till ÖSK. så nu
återstod de övriga. De han utnämnt är, i konglig ordning: Konglig Oskar Ahlberg,
Konglig Peter Roos, Konglig Anders Mårtensson, Konglig Fredrik Åhlberg, Kong
lig Jan Christensen, Konglig Jan Brolinson, Konglig Magnus Lundberg, Konglig
Staffan Nyström, Konglig Anna Helleberg, Konglig Ann- Sofie Hellstrand. Under
presentationen av de Kongliga hördes en antal dova explosioner utifrån på ett i
DKS sammanhang alltför oplanerat men dock ganska pampigt Explosionerna vi
sade sig senare häröra från en något vildare studentskiva i nämeten.

Till oss

Under middagen presenterades vår sektion med diverse gåvor från de olika gäster
vi bjudit in. Först ut med att ge var sjukgymnasterna som via ordförande Ulrik till
delade oss en vit spargris av det större slaget. Djurtemat fortsatte när Luleågästerna
gav oss en pingvin med varm punsch i.

Pip, pip

Värst var kanske Lundastudenterna som gav oss två stycken LEVANDE
möss/råttor(?). Under gåvotalet framgick det att Elektro för många år sedan hade
givit en mus/råtta vid namn Rune till Lundsektionen. En av de möss/råttor vi nu
fick är släkt i rakt nedstigande
led från denna ur- Rune.
Sist men absolut inte minst var
gåvan från Pripps som Harald
presenterade. Förutom ett års an
nonserande i denna tidning fick
sektionen en hel pall öl (cirka åt
tio backar)!

Ingrid, som eskorterade en av gästernafriin
Lund, språkar med okänd damÄr det kanske
Konglig Ann-Sofies rygg man ser? Svar sän
des till Emissionen.

Efterkör

Efter tillställningen å Piperska
Muren vidtog sedvanligt efterkör
å välkända domäner, det vill säga
i vår kära Tolva där det festade
ända till nästa dag.

Bild: Mie Sörqvist
Text: Christian Jansson

Oooh vad allt ärfint tycker Henke och Mia
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Bakom Kulisserna
eller

Vet ni vad ni åt egentligen
Jag skulle inte gå på vårbalen
hade jag tänkt men tji fick jag. I
ett svagt ögonblick lovade jag att
jag skulle springa förbi och ta
lite bilder eftersom mina vänner
inte ville släpa med sig kamera
med tunga tillbehör såsom blixt
etc. " Springa förbi", ja det var
ju inte riktigt så det blev••.
Dt började i alla fall bra med att jag
dök upp vid sjusnåret och började glida
runt i vimlet och värmen med min kam
era. En sak säger jag i alla fall: Jag foto
graferar inte frackar med blixt frivilligt en
gång till. Bilderna blev praktiskt taget
okopierbara. De svarta frackarna flöt ant
ingen ihop med varandra eller såg till att
damernas klänningar blev felexponerade.
Nåja, tillbaka till det viktiga.
När det blev dags för sittning hade jag
tänkt försvinna men får då höra att talen
är nog ganska viktiga och skrendarpresen
tationen får man inte missa. Åh, nej. Fast
för hela kvällen, och jag som redan var
hungrig.

Tur

Extremt uttråkad vandrar jag ut i köket för
att titta vad som händer. Där träffar jag
hovmästaren Manne som ser till att jag får
mat. Det brukar alltid bli något kuvert
över, berättar han. Det resulterade alltså i
att jag åt samma sak som alla övriga men
med viss tidsförskjuming.

Serverandet

Personalen för kvällen bestod av åtta ser
vitörer/triser en kock och en kockassis
tent. De blev mitt sällskap under kvällen.
Raili, som serverade honnörsbordet, var

Ingrid, en av mina nya vänner

ankaret i serveringspersonalen med duk
tiga medhjälpare: Martin, Ulf, Lena,
Anna-Karin, Ingrid, Malin och Robert.

Ett av borden blev helt utan kött. Detta
var dock kockens fel och många mindre
vackra ord yttrades. "Han kan inte räkna,
nu saknas det kött för tjugo personer och i
lördags hade vi 30 portioner över"

Hjälp

Jag har alltid haft svårt att sitta. still och
overksam längre stunder när jag ttor mig
kunna hjälpa till. Därför inledde jag nu en
bana inom restaurangbranchen. Det första
jag försökte hjälpa till med var att hälla
ihop slattarna i vinflaskorna till fulla flas-

kor. Karriären inom detta område blev
kort. Lite spill och självförtroendet förs
vann lika fort som resterna av räkcocktai
larna. Men genast spåddes jag en lysande
karriär i diskhantering som jag å det
snaraste påbörjade. Även området
och
matgarnering
matuppläggning
prövades. Jag hoppas att alla märkte den
finess med vilken persiljan var strödd
ovanpå potatisklyftorna. Roligast var nog
ändå att försörja baren med champagne.
Det är inte alla dar man håller i fem flas
kor champagne samtidigt.
Till sist kan jag avslöja att ni åt entrecöte
med beamaise och en enormt läcker
glassefterrätt.

Mie
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Mera SMusK...

SMusK 30 ÅR

Efter en stressig middag på stan
bland alla som jagade omkring,
bar det iväg ut mot S:t Jacobi
gymnasiet ute i Vällingby. En
kort, välskyltad promenad från
stationen ledde oss in i den stora
aulan där SMusK embarkerat
sig.

Aulan var i det närmaste full till bred
den av teknologer, högskolelektorer, pro
fessorer och anhöriga till de spelande.
Viktigast av allt var dock att SMusKs
grundare var där. SMusK hade laddat upp
med en stor ensamble och en del äldre
teknologer, doktorander som tidigare varit
aktiva inom SMusK. Själv har jag aldrig
tidigare varit på någon SMusKkonsert,
utan enbart hört av andra vilket drag det
brukar vara på dessa. Förväntningarna var
därför mycket höga på vad SMusK skulle
prestera. Lika höga förväntningar borde
jag haft på CHEs blixt som strejkade re
dan från början. Ett snabbt ingrepp i batte
rifacket hjälpte stundtals

Stämningen stiger

.Bandet drog igång och stämningen steg
direkt. SMusK blandade sedan konserten
med klassika låtar och välregiserade spex

Ska/etten trollbinder publiken.
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om vartannat. Det ena solot efter det an
dra kom och ett livligt sprayande med ser
pentiner pågick under hela konserten. Det
måste gått åt mängder av den varan, men
är det jubileumskonsert så är det. Efter
halva konserten var det dags för en paus
så man kunde lätta lite på trycket för det
var ju ingen som ville gå ut under före
ställningens gång. I år såldes dock bara
läsk under pausen men det hjälpte också
till att släcka törsten. Många passade på
att ta en nypa frisk luft för temperaturen i
aulan steg kraftigt i samband med konser
tens start.

ken vrålade OMSTART! OMSTART!
OMSTART! Vilket de givetvis inte kunde
undvika Helena och Henrik stod för kväl
lens stora sånginsatser vilket de klarade
av med betyget - med beröm godkänt. En
tillställning som får högt betyg.

Stolle

Fullt ös igen

Efter pausen satte SMusK full fart igen
och stämningen gick upp i taket omedel
bart. Skaletten hade radat upp en hel del
dansnummer och gjorde en klart bättre
show än vad jag tidigare sett. Kanske be
höver de lite större utrymme för att kunna
prestera sitt bästa.

Omstart.. Omstart

Kvällens höjdarnummer var dock en paro
di på operetter som rev ner stora skratt
och applåder som aldrig ville ta slut. När
sedan två grabbar skulle sjunga falsett i
höga C skar det sig helt och jag vet inte
vad för slags ljud de lyckades frambringa.
De såg sedan mycket slagna ut när publi-

Ooohh! Vilkenfräshing!!

Sablar!! Dom roper efter omstart.

IIIDIBIDDBR
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år energi behövs
året runt!
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Mera SMusK...

Kalas för jubilaren

Kvällens orkester håller låda för danspubliken.

B

fter lördagens konsert var det dags för
det stora 30-års kalaset Nere i gasquerna
hade man dukat upp borden och många
var där, så det blev riktigt trångt och ge
mytligt. Gäster från andra orkestrar bl.a
PQ, blåslaget, Oscar Mutter m.fl kom för
att fira av SMusK riktigt ordentligt. På
borden serverades en laxmacka till förrätt,
Potatisgratäng och rökt kött till huvud.rätt

och bananasplitt till efterrätt Två bira per
skalle var grundplåten för att sedan få fina
möjligheter att tanka på.

Nubbe på burk
Ett finurligt sätt att servera nubbe på an
vändes. Nubben hälldes ner i små burkar
med skruvlock som ställdes ut på bordet.

Klockan är elva och jag redan utslagen.
Nubben blev på så sätt drullesäker och
kunde levereras till andra kamrater via
airmail som en del gasquedeltagare prak
tiserade. Det var rejält livligt nere i gas
querna och att försöka ta upp en sång var i
princip omöjligt. Några tappra försök till
allsång gjordes med blandat resultat, de
flesta sånger gick i kanon. SMusK fick
under måltidens gång ta emot en hel del
prestenter av de inbjudna som var mer el
ler mindre spexiga. Efter den s.k taffeln
var det sång, musik, dans och mängder av
bira långt in på natten.

Stolle

Nu är det fest, bäst att ta till de11 storaflaskan.
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Puss, puss, puss, puss.

------------------ BIDISBIDDHRi
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Bilder och annat skoj!

Många är det som har kommit till mig och frågat "Hur får man en sån där bakgrundsbild?" och och det
är bara en av de många frågor av mer "oseriös" natur gällande datorerna jag brukar få när jag sitter
och hackar. Det finns uppenbart ett behov att få veta var man hittar de där intressanta programmen och
hur man gör om sitt konto så allt ser ut som man vill ha det.
Jag kan givetvis inte lära ut allt i en artikel, men en del intressan
ta saker hoppas jag få med. Efter den här artikeln hoppas jag i
alla fall slippa frågan om hur man laddar in en bakgrundsbild,
vilken är den överlägset vanligaste ... Jag kommer huvudsakligen
behandla ULTRIX, då jag kan det systemet bäst, men på slutet
kommer även lite om VMS.

ULTRIX

För att få en bakgrundsbild på sin skärm så använder man kom
mandot
xloadinage -onroot bild
där bild är en bildfil, som helst är lika stor som skärmen. Det
finns ganska mycket bilder i biblioteket
/usr/local/src/bitrraps men det är inte så många som är lika
stora som skärmen. En bild som är i rätt storlek för våra skärmar
är fullm:x::>n .xl:m. z. För att få den som bakgrundsbild skriver
man alltså:
xloadinage -onroot
/usr/local/src/bitrraps/fullrroon.xl:m.Z
Man kan även använda xloadirrage för att bara tillfälligt titta på
en bild. Då utelämnar man parametern -onroot och får då bilden
i ett fönster istället för i bakgrunden.
Det bästa programmet för att visa bilder är annars xv, men ty
värr så kan det inte visa bilder som är packade med ccrcpress,
vilket alla bilder i /usr/local/src/bitrraps är. (Det ser man
på att de slutar med . Z)

Samma bakgrundsbild varje gång

Nu blir det ju lite jobbigt att alltid behöva skriva:
xloadinage -onroot
/usr/local/src/bitrraps/fullm:x::>n.xl:m.Z
varje gång man loggar in för att få en bakgrundsbild. Lösningen
på det är att lägga det kommandot i en fil som man kallar
.startup .X. Alla kommandon som står i den filen kommer all
tid att köras automatiskt när du loggar in på ULTRIX från en ar
betsstation, så det är även lämpligt att skriva in de andra program
man alltid vill ha igång där, tex aracs . Filen .startup.Xskapar
man enklast med ercacs, kommentarer kan läggas i filen genom
att starta en rad med #, vilket resulterar i att raden ignoreras. ( #
får du fram genom att trycka på kombinera tecken och sedan på+
två gånger.)

Jag vill putsa mina fönster!

En annan vanlig fråga rör fönstersystemet. De flesta har nog sett
att de som sitter mycket vid datorerna inte använder DECWin
dows, utan fönsterna ser helt annorlunda ut. Hur gör man då om
man vill få alla de finesser som tvtwm och motif, de två andra
fönstersystemen som finns tillgängliga här, erojuder? Att byta
fönstersystem är faktiskt mycket enklare än man kan tro, det
enda man behöver göra är en liten ändring i filen .environ-

rrent . Det står i filen exakt vad som ska ändras.

Men var ligger spelen?

Och var finns nu alla de där roliga programmen, dvs alla spel och
olika hacks? Ett säkert ställe att leta på är under
/usr/local/games/bin/ där man bla. hittar klassiska screen
hacks såsom maltcb,,n och några spel. En del spel ligger också
under /usr/local/ganes/src/ bland källkoderna, bla. en va
riant på det gamla arkadspelet space invaders, xinvaders, vilket
startas genom att du går ned i biblioteket
/usr/local/games/src/xinvaders/ och sedan skriver
xinvaders.

Hjälp finns att få

Lite andra program som kan vara intressanta da? Tja, dxue kan
ju underlätta filhanteringen en del ibland och för Macälskare
finns ju xrltm som gör att man kan hantera filerna på sitt konto
som ikoner istället som filnamn. Det finns massor av program
under /usr/local/bin/Xll och /usr/local/bin, tyvärr så är
inte alltid namnen så informativa, men man kan ju alltid prova
sig fram! Om några problem med något inträffar så finns ju alltid
manualerna direkt tillgängliga för nästan allt genom att skriva
Iffiil karmancb
där kamanoo är det program vars manual man vill läsa. Experi
mentera friskt!

VMS

Under VMS kan man använda kommandot@p.lb:gif_ini , med
parametern /root efter bildnamnet, för att få fram en bakgrunds
bild. På vaxarna finns det också ett bildbibliotek som ligger på
enheten bild: . För att ladda in en bakgrundsbild utför man allt
så kommandot
@p.lb:gif_ini bild:<rym:bm:x:>n.gif/root .
Givetvis går det bra med vilken annan bild som helst också. För
att använda xv, som är det bästa bildvisningsprogrammet även
på VAXama, måste man först skriva
use bild
sedan är det bara att skriva
XV bild:<flickor>*.gif
för att titta på alla bilder under bild:<flickor>.
För att få fram bilden automatiskt vi inloggning på VMS så läg
ger man in raden
$@p.lb:gif_ini bild:<rym:bm:x:>n .gif/root
i filen login .eon, innan raden det står EXIT: på.

Anders Boström
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I början av innevarande år lanserade Ericsson en ny produkt • ett
portabelt modem. Vad det hette? Mobidem såklart! Något mer själv
skrivet namn får man leta efter.
Bn nästan självklar fråga när man hör
namnet Mobidem är: Varför bygga en ny
låda med antenn och sändarutrustning
m m när det skulle gå lika bra au använda
mobiltelefonen som man ändå har? Det
skulle ju bara behövas ett par sladdar och
lite moduleringsutrustning extra.
Roland Johansson, projektansvarig för
Mobidem och Lars Bratsberg, sektions
chef förklarar snabbt varför:

Information i paket

Mobidem bygger på en helt annan filosofi
än det vanliga telefonnätet och modemen.
Mobidem används för au kommunicera
med Mobitex, ett paketförmedlande radio
nät. Skillnaden från mobiltelefonnätet
(NM1) ligger i att med en mobiltelefon så
ligger man hela tiden uppkopplad mot en
basstation och upptar på så vis en kanal
vare sig man pratar eller inte, medans Mo-

bidem endast är uppkopplad när det sän
der eller tar emot data. Dessutom sker all
kommunikation mellan Mobitex och
samtliga aktiva Mobidem i området på en
och samma kanal. Hur kan nu det funge
ra?

Data är uppdelade i "paket" om maximalt
512 bytes vardera Dessa paket skickas
mellan Mobidem och Mobitex med hjälp
av en metod som kallas "slotted Aloha".
A/oha syftar till Hawaii där metoden först
utvecklades vid tidernas begynnelse. Slot
ted betyder att tiden är indelad i små
"luckor" (slots). I en sådan liten lucka kan
ett paket överföras till eller ifrån Mobi
dcm. Endast ett Mobidem kan vara aktivt
i en lucka.
Detta låter ju bra, men hur går det om två
Mobidem skulle få för sig att börja sända
samtidigt?

Jo, då säger kollisionsdetektorn på båda
Mobidemen ifrån och så väntar varje Mo
bidem en slumpmässigt lång tid innan det
försöker igen. Risken att det blir kollision
ånyo blir då ganska liten.

Paketförmedlingens
konsekvenser

Paketförmedlingsfilosofin får ett antal
konsekvenser. För det första är det inte sä
kert att man får omedelbar respons när
man vill sända data. Beroende på hur
många andra Mobidem som ligger ute och
vill sända så kan svarstiden vara allt mel
lan ingenting och uppemot flera tiotal se
kunder. Det gör att det blir väldigt jobbigt
att arbeta interaktivt.
För det andra beror den effektiva överfö
ringshastigheten på hur många Mobidem
som vill sända samtidigt. är man ensam så
kan man själv utnyttja hela nätets kapaci
tet och begränsande faktor blir då radio
överföringshastighet:
länkens
8
kbit/sekund. Är man två så halv.eras i
princip hastigheten i och med att man
bara kan sända halva tiden var.

För det tredje blir det väldigt oekonomiskt
att sända enskilda tecken. Varje paket må
ste nämligen "slås in" med adresser och
felkorrigerande information etc Dessutom
tar ju varje paket ovillkorligen en lucka i
anspråk.
Mängden felkorrigerande information är
relativt stor jämfört med den som används
vid annan dataöverföring. Detta beror på
att man i största möjliga mån vill undvika
omsändningar eftersom det är ett ganska
oekonomiskt utnyttjande av nätet

Allt det uppräknade är dock ingen större
nackdel för det sätt som Mobidem är tänkt
att användas på. Studier av dataöverföring
i modemsammanhang har nämligen visat
att den effektiva överföringshastigheten är
mycket kort jämfört med uppkopplingsti
den. Data överförs typiskt i små stötar lite
nu och då

Mini-PC och Mobidem - en nätt kombination att ha på fältet.
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I Mobitexnätet betalar man i princip per
bit som överförs. Det innebär en avsevärd
kostnadsminskning för användaren gente
mot NMT där nian betalar för uppkopplad

IDDSBIDRBR I
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tid. Detta är Mobidems/Mobitexs främsta
konkurrensfördel.

Precis som i mobiltelefonnäten så är Mo
bitex uppbyggt kring ett antal basstatio
ner. Mobidemet pratar med den basstation
som ligger geografiskt närmast. Högre
upp i hierarkin ligger centrala enheter som
håller reda på var alla aktiva Mobidem
befinner sig och skickar data rätt emellan
dessa. Nätet styrs från basstationerna. Det
gör att om två Mobidem kopplade till
samma basstation skall prata med varan
dra så behöver inte dataflödet gå via nå
gon central enhet. Istället "studsar" datan
vid basstaionen.

Prestanda

Hur är det då med prestandan?

Som tidigare nämnts är radiolänkens
överföringshastighet 8 kbit per sekund.
Detta sker på en bandbredd på 12.5 kHz
vilket är väldigt optimerat. En normal de
signtumregel är att överföringshastigheten
kan bli så hög som halva bandbredden,
dvs 6 kbit/sekund, men med lite mekande
går det tydligen att komma högre.

Att kunna överföra så mycket information
som möjligt på minsta möjliga bandbredd
är en stor utmaning för radiokonstruktö
rer. Det är också i högsta grad nödvändigt
att optimera frekvensutnyttjandet så
mycket som möjligt. Frekvensutrymmet
är en knapp resurs som snabbt försvinner.
För att få ett ytterligare perspektiv på hur
frekvensoptimerad Mobidem är så kan
man jämföra med hur snabbt överföringen
skulle gå om man använde samma band
bredd som är avsatt för en kanal i det digi
tala mobiltelefonnätet, GSM. Allting an
nat lika så skulle radiolänken kunna sända
med 270 kbit/sekund!

Dataöverföringen är brusokänsligare än
talöverföring. Det gör att Mobidem kan
uppfatta signaler felfritt på nivåer ner till
- 1 13 dBm medans motsvarande gräns för
NMT mobiltelefoner ligger på - 100 dBm.
Detta gör att man kan ha större avstånd
mellan basstationerna än för mobiltelefon
nätet. T ex täcks Stockholmsområdet med
endast tre basstationer. Avståndet mellan
basstationerna i NMT avgörs ju också av
antalet potentiella abonnenter i området.
Mindre avstånd ger fler fria kanaler per
kvadratmeter. I Mobitex finns ju bara en
kanal som alla använder och därför kan
avstånden vara större.

De uppladdningsbara batterierna räcker i
cirka tio timmar. Den tiden kan lätt bli
längre med hjälp av en batteribesparande
funktion som gör att Mobidemet endast
pratar med Mobitex ibland.

Lars Bratsberg och Roland Johanssonförevisar undertecknad i Mobidemets mysterier

Skicka positionsdata

Typiska marknader för Mobidem är såda
na där man har behov av rörlig kommuni
kation och inte nödvändigtvis interaktiv
uppkoppling. Det kan vara försäljare som
skall kontrollera om varor finns i lager
och på samma gång mata in en beställ
ning. Eller i utrustningen hos en av tele
verkets stolpklättrare. Råkar han ut för en
olycka kan han trycka på en larmknapp
som skickar meddelande till SOS
alarmering. Har han dessutom med sig en
satellitnavigator kan Mobidemet skicka
koordinater för var han befinner sig för
ögonblicket..

Rekordsnabb utveckling

Utvecklingen av Mobidem har gått på re
kordtid. Eftersom i princip all teknik som
används skiljer sig från mobiltelefonerna
har man varit tvungna att konstruera allt
ing från grunden. Dessutom innehåller
Mobidem mycket teknik i frontlinjen.
Trots det har de 50 personer som varit in
blandade i projektet lyckats få fram en
färdig produkt på ett och ett halvt år.
I utvecklingsarbetet har bland annat ingått
att designa tre stycken custom-kretsar och
en hel del ny produktionsteknik. T ex
trimmas inte Mobidem genom att man
skruvar på trimkondensatorer som är det
normala idag. Istället lägger man in appa
raten i ett värmeskåp och exekverar ett in
ternt program som justerar filtren i olika
temperaturer.

Framtiden

Frågan är nu vad som blir nästa uppgift

för utvecklingsgruppen i Kista nu när Mo
bidem är klart. Ett Mobifax kanske?

På det svarar Roland Johansson att det är
knappast aktuellt. I princip skulle man
mjukvarumässigt kunna programmera
Mobidem till att sända med faxprotokollet
men det vore knappast särskilt effektivt
En fax arbetar ju på ett sätt som gör att
man inte vinner så mycket med paketför
medling. Den sänder i princip under hela
uppkopplingstiden. Dessutom har Erics
son redan utvecklat en mobil fax.
Istället är det andra uppgifter i samband
med Mobidem som utvecklingsgruppen
får ägna sig åt. Bland annat måste man ge
ut nya versioner och uppdateringar.

Som avslutning kan man fråga sig varför
Mobidemet är färdigutvecklat först nu.
Mobiltelefoner har ju funnits i ett par år.

Svaret ligger i att det tidigare inte har fun
nits någon riktig marknad. Mobitexnätet
byggdes ut omkring 1986 och hittills har
det funnits ett antal modem för bitbruk
som har utnyttjat det. Dessa är dock stora
som en bilstereo och knappast möjliga att
ha med sig i handen.

Man kan se det som att behovet av ett
portabelt modem framkom först när dato
rerna som skulle använda modemet också
blev portabla. Detta har ju i hög utsträck
ning skett de senaste åren. Dock' är det
fortfarande så att de moderna laptopdato
rernas batterier tar slut långt tidigare än
Mobidemets.

Michael
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Cortege

Emissionen på Cortege!
Plötligt bryts det kalla vintertöcken som lagt sig som en fuktig vinterdimma över Göteborg. Bygglåtens
klämmiga ackord dundrar ut över virke, spik, byggöl och rockbeklädda teknologer. Hammar slagen vi
ner, något träffar dessutom rätt. Färgen i målarpyttsarna byter skepnad och övergår i färglada plakat
med den ena sannigen efter den andra textad därpå. Göteborgarna vaknar upp ur vintersömnen och
strömmar ut på Avenyns strövstråk. På valborgskvällens tidiga timmar kan de ännu en gång konstaterar
att chalmers teknologettor mobiliserats för att ännu en gång få till stånd en hejdundrandes cortege.
Våren och cortegen med den är bär!!!

Jättebröst ger männen tröst

SAS roulett: -5 piloter med is i magen och en med is på vingarna
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Fransk roulett: -5 P-piller och en
magnecyl
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Min kompis är bombad!

Ingen vill äta sushi.för
den spydde Bush i!

Halvfabrikat...
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EG-anpassning: Standard på din snopp medför kapad topp.
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Cortege
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Riksdagens roulett: -Ny Demokrati!
IIORSIC
twNGY
;JVtt P#

Bild, text och montage av
Anders Boström
Mdrten Eckerdal

Båten som däckar

Och sen vart detfest!

28

Teckningar och bildtexter är till
största delen hämtade ur årets cor
tegeprogram

Sekuri-Kass: Bovarna blir rika då Securitas tar fika.

Friskt källvatten.
Var�9!llt kolsyrat.
Confidence källvatten tappas från Ulriksdals
källa. Källan är utvald för det kristallklara
vattnet och den speciella mineralsamman
sättningen. Det är den som ger Confidence en
mjuk och rundad smak.
Med den ytterst låga halten av kolsyra och den
fina smaken är Confidence perfekt både till
mat och som törstsläckare.

Livemusik

Rock i 12: an
Vad gör man när man har tröttnat på alla gamla skivor som står och
samlar damm i bokhyllan och låter precis likadant varje gång man
lyssnar på dem. Har man dessutom har varit på alla konserter, typ
NKOTB, KLF eller Army of Lovers finns det bara en sak att göra.
Man går på Rock i 12:an för att uppleva riktig livemusik!
D et här måste vara vinterns svar på
sommarens Hultsfredsfestival. Med en hel
hög av band som omväxlande spelande
på en scen i pelarsalen och en i vextrum
met fick man inte en lugn stund på hela
kvällen. Till första gigget verkade bara de
närmast sörjande slutit upp för att stötta.
Men med en växande publik spelade Re
sande i Väskan bara bättre och bättre.
Kanske var det den jordnära kostymering
en som föll publiken i smaken. Tyvärr
kunde inte deras gästartist U2 komma vil
ket hade varit en överraskning. Efter den
spelningen rusade alla in i pelarsalen för
att se M� Lobotomi., men någon verka
de ha skurit bort deras Iokaliseringssinne,
vilket gjorde att de ens hittade till 12:an

Frisk luft

Tillbaka till T-scenen där Stamplers spe
lade hellre än bra. Samspel vad är det?
Jag var tvungen att gå ut för att få frisk
luft Då var det bättre när Black & Wbite
likt Simon & Garfunkel rev av sina låtar
med sång och två gitarrer. Nu gällde det
att ha vassa armbågar för att komma fram.

Fotarbete

Ojojojoj!

Det här var en av
kvällens
höjdhelt
punkter
klart. Ojj med en
suverän sångare
spelade klassiker
med U2, Police
och många fler.
Tyvärr fick ban
den endast spela
en halvtimme var
vilket gjorde att
när alla band bör
ja komma upp i
fart var det plöts
ligt slut. Vilket Vad är det som händer?
antiklimax.

Ingenting

Resande i Väskan
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Nu blev det just
Ingenting. Efter
som jag nu hade
närmast
slagit
mig fram de se
naste spelningar
na för att få bra
kameravinklar
var jag tvungen
att blöta ner min
strupe med något
drickbart. Missa
de just ingenting
enligt de som sett

En del har många strängar på sin lyra

-------------------- BffllBBIDRBft �
Ingenting. Lite ur
skuldande sa just
samma person att
"Sångerskan var
varje fall snygg

Skönsång

Nästa grupp hade
tagit namn efter sin
Anna,
trummis
vilket då blev An

nas pojkar. Til

sammans prestera
de de en hyfsad
a'capella

Papa Artifeaturing the Rest

Bira eller akvarievatten?

En ovanligt grym gitarrist

Ny bar

För främja alla törstiga studenter och PR:s
kassa hade man dagen till ära tre barer
öppna. Utöver den vanliga i vextrummet
fanns en i valvet och en ovanför akvariet.
Innehållet i ölglasen var misstänkt lik vät
skan i akvariet. Förenades nöje med nytta
då man serverade öl samtidigt som vattnet
byttes ut?

Hippa grupper

Hippaste gruppen var helt klart A tribe
called notbing som hade tagit upp det all
ra senaste. Deras sista text skrevs någon

Ojjojoj, vilken grupp!

timme före deras gig. Taktfast ledde Arti
sin grupp med Phompf, phompf och en
hel del phsy.Nu närmade sig sista tunnel
banan. Nej, jag stannar nog en stund till
för att se även nästa grupp.

Sagostund

Nu var det en oanmäld grupp som ställde
upp sig på M-scenen. Utrustad med en bas
och en synt för 500 spänn fick de verkli
gen igång publiken. Med låtar som "Vi
ska ut på rövartåg" och "Det är inte snön
som faller" förstår man att minnet i synten
var slut efter halva tiden och de blev
tvungna att tanka i nya låtar i synten.

Simon & Garfunkel

Populärast

Sett till hela kvällen måste "Sweet home
Alabama" vara den klart populäraste låten
och ZZTop populäraste gruppen bland de
spelande.Efter allt det här var jag mer än
nöjd.Banden fortsatte dock att spela hela
natten. Jämfört med i fjol var standarden
betydligt högre i år. Nu väntar jag bara på
nästa års Rock i 12:an.

Per Wingdrdh
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Katarina Kyrka

Katarina Kyrka återuppstår !
dymlingar har man specialbeställt
handsmidda spikar som i sig själv mest
liknar konstverk. I alla ytor där trä och
murverk niöts använder man sig av björk
näver som mellanlägg. Det fungerar som
en ypperlig fuktspärr som håller i all evig
het. Vanlig tjärpapp håller endast i ett tret
tiotal år. Arbetsstyrkan som arbetar med
detta enorma restaureringsprojekt uppgår
till endast tjugo man. Fler får helt enkelt
inte plats på bygget. Man beräknar att
kunna återinviga kyrkan redan till advent,
men det största problemet verkar vara att
ett altare fortfarande saknas.

Hela kyrkan är inklädd i enorma byggnadsställningar. Byggarbetarna har tagit sig
an de små dekorationstornen på utsidan i förtid de sk. tyrellerna. Församlingen
ville se resultat utifrån.

Att stiga in kyrkan var som att snurra
klockan bakåt. Endast den stora traktorla
staren som stod inkört i valvet påminde
oss om vilken tid vi lever i. Inga fotogra
fier i världen kan återge stämningen i kyr
kan. Har man dessutom en liten
kompaktkamera kan uppgiften tyckas
hopplös men vi gjorde i varje fall ett för
sök.

Mtirlen Eckerdal

På söder pågår ett febrilt arbete att återuppbygga Katarina kyrka
som brann ner för drygt två år sedan. För att uppleva detta arbete
på nära håll åkte vi ( ett gäng E-teknologer) dit för att guidas runt av
platschef Hans Furuhovde.

Dt var den stora höj och sänkbar ljuskro
nan i taket som var boven i dramat, berät
tar Hans. Den hade en kabel som hade
nötts av i genomförningen till vinden.
Därav branden. Man hade visserligen
utrymmet
sprinklat
men
sprinkleranläggningen var bara ansluten
till det kommunala vattennätet. Trycket
räckte därför inte till för att pressa vattnet
ända upp till tornet.

Församlingen stod dock inte handfallen
efter branden utan beslutade sig för au
bygga upp sin kyrka igen. Bygget kom att
bli unikt i sitt slag. Man bestämde sig för
att använda en hundraårig gammal bygg
nadsteknik som för länga sedan frångåtts
och glömts bort. Man fick såga ner hund
raåriga storväxta granar som skulle passa
för de enorma konstruktioner som skall
bilda det nya valvet och klocktornet. Man
fogar samman dessa bjälkar genom au
tappa de in i varandra och sedan fixera
dem med ekdymlingar som slås in med en
väldig kraft. Där man inte kan använda
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Man har tagit tillvara en hel del materia/från kyrkans ursprungstid. Dessa har blä
strats och behandlats. Hans håller här i ettförankringsjärn som hållerfast bjälklaget
mot muren.

mmssmae1;
-----t-.>
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Att vi ligger långt fram i utvecklingen hindrar
oss inte att lägga i en högre växel.
Vi tänker nämligen bli 90-talets serviceföretag.

A
�*� Televerket

Vårsalong 1992

-34
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Vårdikt

När wiren kommer ochfåglarna spritta,
vårsalongen öppnas, dit teknologerna hitta,
ljust,
skönt,
tavlor ochfoton därvid, hittar man Per Strid,
den vilden, ser ni på bilden,
vår,
sol,
bilder i olikafalanger, gjorda av sektionens talanger,
tavlor med olja som rinner, det är knappt så man hinner ...
...tittapå allt innan salongen är slut, njut,
vatten,
gräs,
massor av konstiga grejer, liknar Gray Meyer,
en hybrid med kapsyl, magnesyl....
. .. .kanske finns i automaten.
Våren är här.

Vl
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Trevliga brev

S<ockbolm den 20 moa 1992
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Harald is back...
. ..in business. Äntligen har Pripps insett
hur viktiga personliga relationer är i af
färslivet. Harald är tillbaka och som åter
komstpresent fick bl a Emissionen ett
gäng annonser för återstoden av året. Det
tackar vi för.
Vi ser fram emot ett fortsatt konstruktivt
samarbete...

-- AB PlUPPS BRYGGERIER -----P0.,.401'.EN
t•tN BN>tll.m• - l!ltocll.hohn.

-
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Vad är Englund?
När ?
Var ?
Hur ?
Vem ?
Vad ?

I höst !
På Teknis !
Som helst !
Du !
Bridge !

I höst drar vi igång en bridgeklubb här på
skolan. Tanken är att få intelligentian (er
?) att använda de få grå som ni mot all
förmodan fortfarande har kvar.
På programmet står : Spel en kväll i
veckan. (För er som redan kan) Kurs en
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annan kväll i veckan. (För er som vill
kunna)
Får vi tid över kan vi alltid utmana andra
skolor, såsom Lund och Uppsala, där
bridgen för närvarande bloms!Iar.
Kurserna kommer att hållas av lärare från
Sveriges Bridgeförbund.
Avgifter vet vi ännu ingenting om, men vi
kommer ttoligtvis få lite "skattepengar"
att spendera på kortlekar och dylikt.

Intresseanmälan avges snart till:
Sten Bergqvist, E90 Tel. 08-36 1 1 05
Björn Hansson,E90 Tel. 0762-716 46
Livet är kort, spela Bridge!
FOTNOT: Englund är på bridgespråk då
man klarar hemgång .med hjälp av klöver
åtta i sista stick.

--------------------- nssmneni
En gemensam avslutning på läsåret
samt
firande av solen och sommarens ankomst
medelst

Champagne-frukost
Fredagen den 29:e maj kl 10.00

å Konglig clektrosektionens borggård
Anmälan på PR:s anslagstavla

EXAMINERADE

JANUARI 1992
BERGLUND ANDERS
NARUP MICAEL
AHRENGART KENNETH
FEBRUARI 1992
STENSTRÖM FREDRIK
LANS JOHAN
NORDIN NILS G
ANDERLIND ERIK
LINDGREN ANDERS
KARIMI ARDESIIlR
ERIKSSON LARS Å

MARS 1992
TODING BJÖRN
SEIDEL MICHAEL
KLEMETS ANDERS
STRÖMBÄCK IRENE
HEDEN TORBJÖRN
LINDBERG ANDERS
FORSBERG LARS T
HAGHDAD MEHDI
AKBARI MANSOUR
ALIPOUR MEHDI
JOHNSSON ANDERS
WALL JOHAN
WETTBY ULF
VON ECKARDSTEIN SOFIA

E86
E87
E86

DAT
TELE
DAT

E86
E85
E81
E87
E87
E87
E85

TELE
TELE
TELE

E86
E86
E87
E87
E82
E87
E87
E86
E85
E80
E87
E85
E86
E87

TELE
lND

TELE
DAT
DAT
DAT
DAT
lND
lND

TELE
TELE
DAT

TELE
DAT
DAT!I'ELE
lND
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Navigare necesse est
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Frågor Thomas Lundberg tel:669 41 94, Maria Persson tel:61 1 30 14
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Nu jävlar ska vi
byta adress ! ! !
Konglig Ulf och Johanna Kindahl
Kungshamra 76a-1 1 1
170 70 Solna
tel: 85 85 85
Snopp pd er era smd orpofager!

Det ryktas att. ..
... avocado smakar bäst i 12:an ?
...Mie vill ha Per i mörkrummet-Hon skulle förstora något..
...Katarinakyrkas fontaneller är vackra.
...det är hög tid för ett kyrkkör.
...minus väljer fel hela tiden ...
...läskkillen inte känner alla på elektro än.

Johan Lindberg, E-90
Kungshamra 41/020
170 70 Solna
Tel.nr. 08/624 33 04
Petras senaste adr�. Bäst före nästa
månfas. Fortsättning följer.

Petra Emanuelson
Körsbärsvägen 4C/143
1 14 23 Stockholm
Tel: 08- 15 66 19
Sommar: Ryttaregatan 3
462 40 Vänersborg
0521-60 820

Tävl ing ! !
Namnge Unnusen Runes ättlingar ! ! !
På vårbalen den 30/4 fick elektrosektio
nen två nya medlemmar, nämligen två
möss, skänkta av brodersektionen i Lund.
Dessa möss anfader Rune var en gåva
från oss till E-sektionen, Lund på deras
25-års jubel 1988. Styrelsen utlyser nu en
tävling med fina priser till den som kom
mer på de roligaste och mest passande
namnen till våra nya vänner. Tävlingsbi
drag lämnas i ordfs. fack i funqrummet el
ler till någon i styrelsen. Det är en tjejmus
och en killmus.
Resultat lämnas i höst.
Den 2:a maj uti nådens år 100101 (1992
enl georgiansk tideräkning)

I Sektionsstyrelsen

Upph ittat !
Kamera upphittad! Är det någon som har tappat sin kamera i tolvan de senaste åren och
minns hur den ser ut. Kontakta någon funktionär, gärna någon insatt som tex källarmä
staren, med en bra beskrivning.

Förkortad naturlära
Skriven för och tillägnad civilingenjörer och andra som genom sitt idoga arbete
med naturvården aldrig hinner komma i kontakt med naturen.
§ 1 Naturen är det som betecknas med grön färg på alla plankartor. Den är också
grön i verkligheten, vilket man kan se om man tittar ut genom sitt fönster eller
på fårgfotografier. På vintern är naturen vit, vilket dock inte bör föranleda någon
ändring på kartorna.
§2 Naturen består av mark, vatten, luft och PLM-produkter. Den kan användas
som underlag för parkeringshus, atomkraftverk och municipalsamhällen. Där na
turen inte används till någonting kallas den grönområde. Ur naturen får vi råva
ror såsom mat, massaved och makadam. I de hål som därvid uppstår lägger vi t
ex gamla järnvägar, potatisskal och bildäck. Detta kallas kretsloppet i naturen.
§3 I naturen finns lappar, campingturister och djur. Djur är en sorts kvicksilver
förening, som i vissa fall fortfarande har rörelseförmåga. De lever av att äta upp
varandra.
§4 En del djur kan flyga. Är de små behöver man inte bry sig om vad de heter:
det är bara att spraya Är de större kallas de fåglar och mot dem har ännu inget
effektivt spraymedel framställts, utan bara långsamt verkande medel. Fålar före
kommer främst i motorer på jetplan, i tjockoljebälten samt i små drivor nedanför
kraftledningar och fyrtorn. Brojlern är den enda fågeln som inte kan flyga.
§5 I naturen finns också små gröna djur som inte rör på sig. De kallas växter. Till
växterna hör bl a julgran, pelargon och hö. (Vaming för förväxlingar: små gröna
djur som inte rör på sig kan också vara förgiftade grönfinkar!) Stora växter kallas
träd. Av träd får vi grillkol och plywood. Står mer än fem träd på en liten yta
kallas det skog. I skogen går man vilse. I skogen finns även varg och björn. Björ
nen är ett lömskt djur, som alltid överfaller försvarslösa jägare. Vargen finns
inte.
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Corporate bullshit
Aldrig är en VD så vältalig som
när han/hon har köpt ett företag.
Och det är inte att undra på.
Förvärv är bland det svåraste en
ledare kan ge sig på, och kanske
det område som de flesta miss
tagen begås. För att alla ska för
stå åtminstone en del av de ut
tryck som används har Emis
sionen sammanställt några av de
mest använda meningarna med
"översättning". Håll till godo.
När köparen säger:
"Genom affären blir vi starka nog att delta
i den europeiska strukturomvandlingen."
Så betyder det:
"Vi blir starka nog att hålla oss ifrån den
europeiska strukturomvandlingen."
När köparen säger:
"Vi vill samordna forskningsresurserna."
Så betyder det:
"Vårt labb ligger hästlängder efter deras."
När köparen säger:
"I vår affärside ligger att köpa olönsamma
företag och förvandla dem till lönsamma"
Så betyder det:
"Vi har inte råd att köpa redan lönsamma
företag."
När köparen säger:
"Vi vill bredda vårt produktsortiment"
Så betyder det:
"Deras grejer är bättre än våra."
När köparen säger:
"Vi vill nå ökad riskspridning."
Så betyder det:
"Vår kärnaffär håller på att gå åt skogen."
När köparen säger:
"Affären säkrar vår självständighet och
överlevnad."
Så betyder det:
"Puh! Utan den här affären hade vi blivit

uppköpta av japanerna Och då hade de
satt in en egen VD."
När köparen säger:
"Det förvärvade groddföretaget rymmer
en teknisk nydaning, som behöver utveck
las i en mer resursstark miljö."
Så betyder det:
"Jösses, de där Chalmerskillarna fattar
inte vilken guldgruva de sitter på."
När köparen säger:
"Vi ser förvärvet som en kapitalplacer
ing."
Så betyder det:
"Vi har inte lyckats tänka ut några lön
samma investeringar i vår egen rörelse."
När köparen säger:
"Förvärvet medför några skattemässiga
fördelar."
Så betyder det:
"På egen hand lär vi aldrig kunna utnyttja
alla våra förlustavdrag."
När köparen säger:
"Vi har tagit på oss uppgiften att sanera
branschens osunda struktur."
Så betyder det:
"Våra rationaliseringar har inte gått så
bra. Nu kan vi höja priserna istället"
När köparen säger:
"Vi har alltid sett med respekt på den
branschkollega vi nu går samman med."
Så betyder det:
"De krigade nästan ihjäl oss"
När köparen säger:
"Det finns strukturvinster att hämta. då
det köpta företaget förbrukar den typ av
varor vi producerar."
Så betyder det:
"Fast hittills har de bara handlat av kon
kurrenten, de jävlarna, men nu är det våra
prylar som gäller."

tion."
Så betyder det:
"Nu ska de få betalt för gammal ost"
När köparen säger:
"Vi vill öka vår närvaro på den euro
peiska marknaden."
Så betyder det:
"Våra tjänstemän vill åka på fler utlands
resor."
När köparen säger:
"Förvärvet stärker vår ledande position."
Så betyder det:
"De höll på att springa om oss."
När köparen säger:
"Genom förvärvet kommer vi snabbare in
på den franska marknaden än om vi skulle
byggt en egen organisation."
Så betyder det:
"Det finns inte en kotte hos oss som klarar
mer än att beställa in en pava vin på fran
ska."
När köparen säger:
"Vi valde ett fastighetsbolag i Madrid för
att vi studerat den sydeuropeiska
marknaden och funnit att potentialen är
särskilt stor i Spaniens huvudstad"
Så betyder det:
"Vår ordförande träffade ett par bygg
mästare på en golfrunda i Marbella De sa
att det börjar bli drag i Madrid, och att de
kunde förmedla en bra affär."
När köparen säger:
"Om vi inte köper bolaget är risken stor
att det hamnar på obestånd, vilket leder
till onödig kapitalförstöring."
Så betyder det:
"Jag har kompisar som har köpt aktier i
råttboet Det här är det minsta jag kan
göra för dem."
Källa: Dagens Industri, 17 mars 1992

När köparen säger:
"Affären medför att vi kan integrera en
mångårig leverantör i vår egen organisa-

Det var allt för i år , vi återkommer i höst.

Emissionen önskar alla en

GLAD SOMMAR

Mie

