Redaktionssidan

Nu när man knappast inte ens kan säga att det är tidig mor
gon längre så får jag väl konstatera att det blev en tidning i
alla fall, även om det
tog sin tid (som van
ligt) .
Jag hoppas att ni hade
det trevlig på vårbalen.
Själv kan jag meddela
att efterkörslokalen var
riktigt mysig när det
börjande tunnas ut så
pass att det gick att ta
sig fram där. Synd om
ni missade det.

Che ser i alla fall nästa normal ut for
en gdngs skull.

Emissionen ser inte ut
som vanligt längre, och
det beror på at vi har
bytt typsnitt till Palati
no, som åtminstone jag
och några till tycker är
snyggare än den Times
som vi använde tidiga
re.
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Redaktionen

Ha en trevlig sommar, vi ses på Esquadern

Örjan

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

Chefsemitteur:
Örjan Ljungqvist

E-91

758 82 47

Emitteurer:
Sten Bergqvist
Anders Boström
Christian Jansson
Anders Kökeritz
Qlof Lindqvist
Orjan Sniis
Joakim Quensel
Mattias Sandström
Mie Sörqvist
Jakob Thorell
Stefan Warnqvist
Anders Wikström

E-90
E-90
E-91
E-89
E-92
E-90
E-90
E-92
E-91
E-91
E-92
E-92

18 20 49
531 784 10
664 68 85
765 80 54
768 1 6 16
777 46 11
742 76 23
83 76 95
749 04 02
612 47 45
756 89 01
618 47 61

Särskilda medarbetare:
Andre Heinonen
E-92
E-89
Ronny Peschel

550 193 41
580 376 78

I Emissionen gjorda uttalanden är endast om så sär
skilt anges att betrakta som uttryck för Elektrosek
tionens ståndpunkt. Icke signerade artiklar tar Emis
sionen ansvar för.
Ericssonartikeln är sponsrad av Ericsson.
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Go_tt Nytt Ar !

Det nya året har firats in med
en underbar vårbal. Vår sek
tion hade den stora glädjen att
fira detta tillsammans med an
dra sektioner och högskolor.
MÅNGEN VACKER GÅVA skänk
tes oss. Nämnas kan att vi fick en liten
bedårande vit undulatunge av
Elektro-Lund. Då det inte passar sig
att ha fler djur i Xll:en så omhändertas
Lilla Valborg numera av vår Fan- och
råttbärare, Magnus Lindell.
Pripps-Harald, lamell av den stora
Kommutatorsorden, var en av gäster
na. Dagen till ära skänkte han oss
grundplåten, i form av 10 000 kr, till
den bar som skall förfärdigas när vi
får flytta tillbaka till vår älskade 12:an.

lon-secten
Jag kan nu med glädje presentera Ion
Sectens nya ledare, en värdig efterträ
dare till vår förre Sect-reterare Håkan
Sterky som så tragiskt gått bort. Vår

nye Sect-reterare är Sect-lonet GP,
även känd som Gunnar Petersson.
Han företräder den apostoliska suc
cessionen inom Teoretisk Elektrotek
nik efter den geniala men stränga lär
ofadern Erik G. Hallen. Gunnar har
gjort TET:en tillgängligare och mänsk
ligare än någonsin förr.
Ion-Sectens astronom har funnit att
tjänsteperiodens längd på 100 mån
varv innebär att GP kommer att vara
Sect-reterare from den 1 maj u.n.å.
100110 (1993 b.t.) tom den 1 juni u.n.å.
101110 (2001 b.t.) . Under denna tid
kommer han med sin blotta närvaro
tillse att våra traditioner bevaras och
att banden mellan generationer av E
teknologer knyts samman.
Till sist vill jag önska er alla en skön
sommar, vi ses till hösten,

Er Ordf. Anna
Vdr kära ordförande trivs pd dansgolvet.
Den här gdngen var det gurkagasque
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SNO ord

Sommar, Sol och Plugg
Ja, nu är det inte långt kvar. En
quarnevalsvecka och två av
helt annan karaktär - suck!
DET HÄR ÄR det sista snoordet in
nan sommaren som förhoppningsvis
kommer med sill, potatis och extrakt
av dito - Underbart.

Periodsystern
Äntligen är sista ordet sagt i diskus
sionen om vilket periodsystem som
E93 skall läsa i. Det blir precis som för
E92:orna ett heldagsschema. Vi slip
per alltså treperiodersschema ytterli
gare ett år, Hurra! Ett stort tack till
Göran Andersson och andra inblan
dade.

Nytt för E93

Det första året kommer att innehålla
mycket som är nytt men ändå gam
malt tex kommer de fortfarande att
läsa en- och flervariabel men i år är
det exakt samma kurs som för de fle
sta andra linjerna. Detsamma gäller
även många andra grundläggande
kurser i tex fysik och mekanik. Detta
är för att kunna underlätta byte mel
lan olika linjer. En annan nyhet är
kursen i programmeringsteknik, 8p,
som i år kommer att hållas i språket
C. Mekaniken kortas från 8p till 6p.
Vektoranalysen kommer att få en an
nan utformning och vara på 2p.

Omorganisation på KTH
Den första juli kommer högskolan att
omorganiseras. Det vi kommer att
märka är bla att flera av de tidigare
institutionerna kommer att samman
föras till ett fåtal storinstitutioner. I
dessa är vi studenter representerade
med en ordinarie- och en suppleantp
lats i varje styrelse. De flesta av våra
representanter valdes på förra ESN
mötet. Här är institutionerna med
våra representanter:
Elkraftteknik:
Anna-Karin Renström, E89
Teoretisk elektroteknik:
Mikael Jönsson, E89
Teleinformatik:
Lasse Mickos, E91
Talöverföring och musikakustik:
Per-Anders Persson, E89
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Elektronik:
Magnus Österberg, E90
Signaler, Sensorer och System:
Björn Danielsson, E90
Vi teknologer sitter med på ett par
ställen till...

Fakultetsnämnden
Denna nämnd har bla hand om de
stora övergripande utbildningsfrågor
na och ekonomin för fakulteten.
Nämnden består av nio ledamöter
varav bara en ordinarie studerande
representant och en suppleant. Efter
som vi är två sektioner måste vi dela
den ordinarie platsen mellan Data och
Elektro. I år är jag, Mats Nordqvist,
ordinarie och Michel Andre, D-91
suppleant. Nästa år kommer Data att
ha ordinarieplatsen.

kurs i sammanträdesteknik som hölls
av SIF. Förhoppningsvis kan vi med
denna kurs i ryggen göra ett bra arbe
te det kommande året. Ett stort tack
till Annika Johansson, E89 för att hon
gjorde kursen möjlig. Även mycket
annat förändras bla har Elektro och
Data blivit sammanslagna till en sk
delfakultet. Denna heter Elektroteknik
och Informationsteknik, förkortas
ELIT - ett mycket passande namn eller
hur? Sammanslagningarna har i prak
tiken redan genomförts men rent for
mellt sker det alltså den första juli.

Utbildning i KISTA

(lägg på locket på Kista!) Datatekno
logerna har nu fått samma principbe
slut som vi E- studerande redan tidi
gare haft gällande utbildning i Kista.
Helt kort går beslutet ut på detta: All
undervisning som är möjlig att hålla
inne på KTH skall också hållas där.
Undantag kan göras om tex utrust
ning som bara finns i Kista måste an
vändas vid laborationer eller liknan
de. Detta innebär att all vanlig under
visning med föreläsningar I övningar
skall hållas i "stan" vilket borde vara
ganska självklart då det är betydligt
lättare att flytta en föreläsare och ett
par assar än 50 elever. Om det nu
ändå kommer att hållas undervisning
i Kista av någon anledning sker denna
på bekostnad av vår valfrihet, vilket
vi som teknologer aldrig kommer att
godkänna! Trots att vi E- teknologer
redan har ett sånt här principbeslut
om utbildning i Kista är det ett stort
problem idag under hela fjärde år
skurser. Kurser som är valfria uteslu
Vdr lysande SNO skiner alltfdr starkt, och ter varandra då man måste lägga två
ljusskadar därmed alla vdra bilder. Därfdr timmar på resorna fram och tillbaka.
blir det här en favorit i repris.

Linjeutskottet
Detta är samma som i Elektros gamla
organisation. Det är här alla klagomål
på kurser tas upp. Vi har ganska fria
händer att kritisera och "berömma".
Det ända som krävs är att kursnämns
protokollen är klart skrivna så att det
går att läsa om det var något som inte
fungerade eller något som fungerade
bra. För representanterna i de olika
styrelserna hade vi den 21 april en

Kursresultat

En repetitionskurs i TETl har precis
avslutats med det osannolika resulta
tet att 84% blev godkända varav 3 7%
fick femmor. Detta är resultatet av ett
jättearbete av bla Gunnar "GP" Peters
son och Jonas Björkberg vid TET
institutitionen ett jättelikt TACK till
Er och alla andra som hjälpte till. Ett
jättejobb svarade även alla som gick
kursen. Det var många hemuppgifter
och flera sömnlösa nätter under ett
par veckor. Med resultatet i hand kan
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man konstatera att det var ett bra
samarbete mellan lärare och elever det ser vi gärna mer av. Resultat från
ordinarie tentor. ( antal godkända i %
och antal tentander inom parantes
(reds. anm.))
ÅKl

ÅK2
ÅK3

Datalogi 81%
Elkrets 46%
Envarre64%
MEKl 67%
Fysik-mikro 96%!
Matmet 54%
Halvledar I 86%
Elkraft 57%
Indek 87%
Analoga 5 7%

och Högskolan i Västerås har själva
bestämt om detta utan att Elektro i
Stockholm har sagt ja! Ett par små frå
gor: Hur kommer Ql att se ut? Kan
man verkligen tro att kvaliten i utbild
ningen är möjlig att upprätthålla om
vi blir ännu fler än idag? Kontakten
mellan föreläsare och teknologer är
väl tillräckligt dålig redan idag med
22 0 närvarande? Kanske bör vi driva
att årskursen delas upp i två grupper
om 150 st. Annars är risken stor att
100 st stannar hemma istället för att
gå på föreläsningarna, detta kan väl
inte va meningen.

(199)
( 212)
(2 20)
(201)
(158)
(150)
(12 8)
(140)

En underbar sommar önskar jag er
alla.

Nu till något groteskt
Elektro Västerås har fått 30 st nya ut
bildningsplatser. Detta innebär att vi i
trean blir ungefär 300 st. KTH-centralt

Eder SNO, Mats Nordqvist
matsn@elixir.e.kth.se

Övningsassar
Nu kommer de två sista delarna av den älskade och hatade serien om övning
sassar och Hallen/Teklone.
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STVL-E

Tjolahopp i
vårvärmen!!!

Vårvindarna drog med otrolig
kraft in på STVL-E strax före
påsk och orsakade en herrans
oreda. När vi väl lyckats reda
ut det hela så befanns studie
vägledningen vara utökad
med två personer.

DESSA TVÅ är Magnus Lindell E88
samt Christian $vedenkrans E91.
Magnus är källarmästare emeritus
emeritus emeritus samt SNO emeri
tus emeritus. Han fortsätter därmed
sin vana trogen att framgål_lgsrikt bry
sig om E-teknologernas studier.
Christians meritlista är förklarligt
nog inte lika lång. Han är gammal
pornographskötare, och i dagsläget
ser han som kulting till att underhålla
E-teknologens kulturella böjelser.
Dessa två herrar är dock lite osäkra
på om de klarar av allt, så den 15 au
gusti börjar Lotta Tobiasson E91. Hon
får presentera sig själv närmare då
hon börjar. Vi hälsar dem alla tre
fantastiskt varmt välkomna! Så till in
fobiten:

Spärrar

För alla av årgång E91 och yngre finns
det en spärr inför valet av inriktning.
Anledningen till att införa en spärr är
att få eleverna att slutföra de grund
läggande kurserna, vilket behövs för
att kunna tillgodogöra sig innehållet i
inriktningarna. Hur spärren ser ut kan
du se i rutan här intill.
Avsikten med spärren är att hjälpa
dig. Att fastna i spärren innebär inte
slutet på dina teknisstudier. Vi vill
dock att du kommer upp till oss, så
att vi kan ta reda på varför just du
fastnat, och hur vi bäst kan hjälpa
dig.
Vad "individuell studieplan" innebär
är mycket individuellt(!). Den som
bara missat någon av tentorna i spär
ren kommer förmodligen att kunna
välja inriktning ändå, men den som
bara tagit några få borde kanske ta
sig ett uppsamlingsår.
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Kom till oss nu!

Du som känner på dig att det kanske
inte gått så bra under året, kom till
oss nu med en gång. Det blir mycket
lättare för oss att hjälpa dig om du
kommer i tid.

Gamla synder...

Som du säkert vet görs utbildningen
om på hela KTH till hösten. Vi får
bl a ett nytt periodsystem i åk 1 ( ni
andra får vänta ett år) och kurser
kommer att samordnas mellan de oli
ka linjerna. Detta får en massa spän
nande effekter som att kurser slutar
gå eller byts ut mot nya.
Eftersom vi på Elektro gjorde om ut
bildningen 1991 så kommer en del att
drabbas redan nu. Det börjar alltså bli
dags att ta hand om sina gamla syn
der, framförallt du som har kvar kur
ser från "gamla ettan" (E90 och äldre).
Dessa tentor går för sista gången i
septemberperioden.
Har du någon kurs kvar som slutat att
gå helt och hållet (inkl. tentorna) kan
du få byta ut den mot en motsvarande
nyare kurs. Kom upp och prata med
oss om vad som gäller för just din
resttenta.

Internationalisering

Vår
internationaliseringsansvarige
har i ett svagt ögonblick lovat att un
der våren informera om studier i
Australien. Han har dock inte hunnit
slutföra sitt värv och väntar därmed
till i september. Klart är dock att det
kommer att bli en plats till Flinders
University i Adelaide och någon plats
på University of Sydney. Håll ögonen
öppna i början av hösten.

Dags att dra sitt strå till
stacken!

Nu har du som är E92 :a gått här i
snart ett helt läsår. Du har säkert
märkt att kurserna kan variera något i
kvalitet. En del kurser kanske inte var
så bra medan andra fick dig att längta
till nästa föreläsning. En stor orsak
till att dessa kurser varit bra, är det

Vdra tre nya studievägledare visar upp
sig pd vdrbalen.
arbete dina äldre kamrater lagt ner
för att förbättra dem. Nu är det din
tur att hjälpa till!
Hur gör man då för att hjälpa till? Jo,
man kan vara med i en kursnämnd,
eller helt enkelt gå på ett studie
nämndsmöte och säga sin mening.
Gör det! Prata med Mats Nordqvist,
E90, som är SNO om du vill veta
mer.

Nu är det sommar

Nåja, nästan i alla fall. En och annan
tenta skall ju hinnas med först. Vi
på studievägledningen önskar alla
Elektriker ett riktigt långt och skön
sommarlov. Vi ses i höst!

Din Studievägledning

Vattenfalls värld växer
I Sverige är Vattenfall den ledande kraftproducenten, och bland
Europas elkoncerner kommer vi på sjätte plats. Idag utformar vi en ny,
aktiv roll på marknaden -i Sverige och internationellt. Vid sekelskiftet
räknar vi med att ha betydande verksamhet även utanför Sverige.
Redan idag arbetar vattenfallare på projekt i andra länder. Våra
internationella kontakter ökar.
Vår huvudprodukt är el, men vi erbjuder också kvalificerade konsult
och entreprenadtjänster på energiområdet. Dessutom har vi en bred
forskningsverksamhet.
Vi satsar på effektiva energilösningar. Vi månar om miljön. När den
europeiska elmarknaden avregleras, ligger vi långt framme. Vattenfall
satsar på framtiden.

VATTENFALL �
_,;

Många öl blir det...

Nu tappar vi igen
Vad är väl en bar utan en tapp
kran? Vad är väl en bar utan
en ölkyl? Vad är väl en bar
utan törstiga människor? Vad
är väl en bar utan snygg bira?
Vad är väl en bar utan billig
personal?
Svaren på dessa frågor kunde ej sökas
den 26:e mars då den nya baren i XI
len invigdes av Pripps-Harald. Xllen
var till bredden fylld med törstiga E
teknologer utrustade med fotriktiga
skoskydd som erhölls i entren (att
dessa verkligen gjorde nytta kan per
sonalen som städade efteråt intyga).

Kvällens tema var svensk byråkrati i
allmänhet och socialstyrelsens pek
pinnar i synnerhet. Detta rimmar kan
ske illa i många öron, men på något
sätt hade PR lyckats med att kombine
ra öl- och spritförsäljning med social
styrelsens hårda regelverk.

Text: Gothard Pölsendorf
Bild: Mie, Sniis

En byråkrat i sitt rätt element.

En glad gosse på ett glatt kalas.

Under kvällen försökte tvd festinriktade
fysiker tränga igenom den byrdkratiska
sndrskogen, men lyckades inte och fick
slokörat vända hemdt.

Ett indicium pd att de nya öltapparna
verkligen fungerade.

Pripps-Harald i invigningstagen med den stora vassa saxen.

Asa med stora spenderbyxorna på.

Elaka rykten gör gällande att invigningsautomatiken inte skulle hafungerat. Detta
dementeras d det bestämdastefrdn berörd instans.

Mycket fanns det som kunde köpas i baren
under kvällen, b.la. sötsliskiga shots.
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Flipperspelet fick sig som vanligt en
ordentlig omgång under kvällen.
Vad säger Guinness rekordbok om
detta nästan 100%-iga utnyttjande
av en elektrifierad nöjestingest som
Elektrosektionens flipperspel?

I vimlet kunde man träffa på gästande personer från både när och fjärran.

Pd bilden kan beskådas följande personer: Mathias, som bor i Haninge och arbetar pd
Ericsson Radio Systems, samt Nicole, som bor och studerar i Osnabruck, Tyskland.

Henke gjorde sitt bästa för attfresta
flippret till det yttersta av dess förmåga.

En av de nöjdaste människorna på
hela PResquttet.

Harald lät sig väl smaka av den goa ölen
som under kvällen ymnigt rann ur de
nya öltapparna.

Glass ärgott, nyttigt och svalkande.

Temperaturen i Xllen steg allt eftersom
kalasetfortgick under kvällen. Esquader
generalen tar sig en funderare pd vilken
som är bäst; 88:an eller Magnum.

Person som uppfyller de av social
styrelsen uppställda regler som gäl
ler vid försäljning av alkoholhaltiga
drycker, av en på alkoholens verk
ningar på den mänskliga kroppen
utbildad personal, över en vad som i
folkmun kallas en "bar".

Erikfick stl mycket han tdlde.
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Ericsson ...

Ring mig
sen!
Om man vill veta hur en mobiltelefon fungerar, vart vänder
man sig då? Jo till de som uppfunnit den. Sagt och gjort, Emis
sionen besökte Ericsson Radio Systems, där 40 procent av
marknaden för mobiltelefonsystem har sitt ursprung. Och öde.
HOS ERICSSON TRÄFFADE VI Hå
kan Eriksson, Johan Sköld och Per
Willars, som jobbar med digitala mo
biltelefonsystem. Och vem Per Willars
är, det borde ingå i varje sann E
teknologs allmänbildning: Det är han
som har skrivit V drt Epsilon

Grundforskning
På den nivå Håkan, Johan och Per for
skar, sitter man inte med lödkolvar el
ler ens kretskortslayoutprogram. De
sysslar i stället mycket med simule
ringar för att klura ut algoritmer, exe
pelvis för att bestämma vilken band
bredd som kan hantera flest antal an
vändare med bra signalkvalitet. Per
berättar att han i stor utsträckning an
vänder Matlab.
Något som förvånade oss var att så
pass färska civilingenjörer som Johan
och Per utses att inte bara ta hand om
viktiga delar i grundforskningen utan
också att representera Ericsson inter
nationellt. Per sitter till exempel med i
den europeiska grupp som planerar
UMTS-systemet (se senare i artikeln).
Alla tre åker ofta till USA för att med
verka i standardiseringsdiskussioner.
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Standardisering
Standardisering är ett område som
ligger nära grundforskning. Om en
tillverkare exempevis sänker uteffek
ten - gentemot standarden - på sin
mobiltelefon, får den en mycket län
gre batterilängd,. men en försämrad
överförd signal. Ökar i stället tillver
karen sin uteffekt på mobiltelefonen,
kan den "överrösta" andra samtal på
samma eller närliggande frekvenser.
Det gäller att få standardiseringar så
tidigt som möjligt så att man inte ut
vecklar "åt fel håll". Johan och Per be
rättade att de ofta tillhörde de yngre
utomlands men att det inte · är något
problem, då med/motpartern utom
lands resonerade att om Ericsson världsledande på mobiltelefoni - lita
de på dem så borde även de göra det.

Elektro än står stark!
Till skillnad mot många andra typer
av civilingenjörsjobb inom Ericsson
koncernen har man en stor fördel av
att ha gått just Elektro och inte minst
teleinriktningen. Höga betyg är här ett
stort plus! Alla tre påpekade att de då
och då till och med löste integraler (!).

i.'

..

\ ,\ I

.
f

,I

I

Per Willars, Johan Sköld och Hdkan Eriksson
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Vad är GSM?
Det revolutionerande med GSM är att
mobiltelefonen sänder och tar emot
talet digitalt. Förkortningen står för
Global System for Mobile telecommunica
tions, och är den nya digitala mobilte
lefonstandarden, som skall göra att
alla Europas länder kopplas samman i
ett enda system. GSM företräddes av
flera olika analoga mobiltelefonsy
stem - exempelvis vårt nordiska NMT
(se faktaruta).
Ericsson har jobbat med GSM sedan
197 9, och för ett halvår sedan startade
äntligen det hela. Det är frågan om ett
helt nytt system, med helt nya instal
lationer.

Hur fungerar GSM?
I det analoga systemet mäter de olika
basstationerna hur bra mobiltelefo
nens signal hörs, sedan delegerar mo
biltelefonväxeln vilken radiobassta
tion som skall ta emot signalerna från
mobiltelefonen. Så arbetar inte GSM
systemet. Här känner hela tiden mo
biltelefonen av alla mottagare runt
omkring och bedörnmer vilken som
ger bäst mottagning. Den här infor
mationen skickas sedan ut tillsam
mans med talet. Denna ompriorite
ring av.lastar radiobasstationen (se
faktaruta) och gör att fler användare
kan hanteras samtidigt.
Eftersom GSM är ett digitalt system,
omvandlas allt tal till ettor och nollor
innan det skickas iväg som module
rad elektromagnetisk strålning (radio
vågor!). Detta gör att man kan be
handla signalerna på ett mycket mer
kontrollerat sätt.
Åtta användare får plats i varje radio
kanal, som har bandbredden 200 kHz.
Detta kan göras möjligt genom att ka
nalen delas in i perioder om fem milli
sekunder, där varje period i sin tur se
dan delas in i åtta mindre sektioner,
en för varje användare. Så radiobas
stationen byter användare 1600 gång
er per sekund, i varje kanal!
För att det inte skall bli störningar, är
det ett 45Mhz frekvensgap mellan
mottagning och sändning av signaler.

iiisåiiiii
----��

Il Mobiltelefonen byter till
frekvensen för sändning.

Om en mobiltelefon har fått sig till
delat tidslucka två under ett pågåen
de samtal (se figur), sker kommuni
kationen mellan mobiltelefonen och
radiobasstationen i följande ordning:

111 Mobiltelefonen sänder
iväg talet på tidlucka
två, på sändningsfrek
vensen. Var 26:e gång
sänds i stället information,
till exempel om hur bra
mottagningen är.

IV Tills det är dags för
tidslucka två igen på frekvensen
för mottagning, lyssnar mobiltelefo
nen på de radiobasstationer som finns
runt omkring, för att kunna avgöra
vilken som ger bäst mottagning

I När det är dags för tidslucka två,
tar mobiltelefonen emot signalen
från radiobasstationen på frekven
sen för mottagning.
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V Mobiltelefonen byter tillbaka till
mottagningsfrekvensen och börjar om
från punkt I.

Den del av Ericsson vi besökte, var
forskningsavdelning för mobiltelefo
ni, och det var just där som GSM
systemet av idag utvecklades. Men nu
när vi har fått det nya digitala syste
met, skall man inte tro att de är sys
slolösa. Oh, nej! Nu håller de på att
utveckla nästa generation mobiltele-

Efter GSM
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samma frekvenser, se nedan. Det skall
helt e;nkelt räcka med att bara ställa ut
den nya radiobasstationen.
Eventuellt skall man kunna använda
sig av satelliter för att koppla samta
len i det nya systemet.

RACE

\
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\
\
\
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I

I

I

I
I

Ett system med radiobasstationer.
En radiobasstation i mitten täcker hela områdetfor mobiltelefontraftk. Vid mindre tät
bebyggda områden sätts flera stationer in - ovan representerat av streckade cirklar. Ge
nom minskad räckvidd har man ökat kapaciteten lokalt kring dessa sändare/mottagare.
Det är viktigt att områden - kallade celler - med samma frekvens inte gränsar till var
andra. Planeras detta kan mindre celler vara helt inneslutna i celler med större Jadie.
Hindras signalerna, till exempel av ett berg, kan även fler mindre celler behövasför att
helt täcka ett visst geografiskt område.
fonsystem, som de kallar för UMTS,

Universal Mobile Telephone System.

Inga små ambitioner direkt!
Vad är det då som saknas i dagens
GSM?
Förenklat kan man säga: Högre kapa
citet och mer användarvänlighet.
Hög kapacitet är viktigt, då många
tror att varje människa har en egen
portabel telefon inom en inte allt för
avlägsen framtid - redan idag har åtta
procent av sveriges befolkning en mo
biltelefon. I Stockholm är denna siffra
tolv procent. Sedan är det också en
fråga om att öka kapaciteten i överfö
ringen. Som det är idag är mobiltele
fonsystemet bara anpassat för överfö
ring av tal - vilket inte kräver stora in
formationsmängder. I framtiden vill
man kunna överföra mycket större
datamängder. Man vill inte bara kla
ra av talöverföring, utan även annan
information och det med en hög ha
stighet, · exempelvis för att överföra
data snabbt mellan olika datorsystem.
Eftersom olika data kräver olika över
föringshastigheter, skall den gå att än
dra under samtalets gång.
Ytterligare ett krav, är att mobiltelefo
nerna skall kunna användas som in
terntelefoner inom mindre områden

12

som till exempel i en fabrikslokal.
Detta ställer krav på att många enhe
ter skall kunna verka inom ett litet
område.
Ericssons framtida system skall även
kunna ge användaren olika tjänster,
lite som Televerkets Plus tjänster idag
(Tack för det Televerket!). I och med
att mobiltelefonen i framtiden kan bli
något som man ständigt bär med sig,
kan det bli lite jobbigt om man jämt
kan nås. Användaren av mobiltelefo
nen skall till exempel kunna slå en
kod, som gör att bara hans fru kan nå
honom, en annan kod om hans fru
och chef skall kunna nå honom, eller
varför inte en kod så att hans fru inte
kan nå honom.
Ett viktigt krav vid utbyggnad av nä
tet, när en ny radiobasstation skall
placeras ut, är hur fördelningen av
frekvenser skall ordnas. Idag krävs
det väldigt mycket arbete för att klara
av detta (se faktaruta). Vid utplace
ring av en ny radiobasstation i det
framtida systemet, skall systemet själv
kontakta kringliggande radiobassta
tioner, och räkna ut hur omläggning
en av frekvenser skall ske, och sedan
själv ändra allting. Alternativt kan
alla basstationer samtidigt använda

Per Willars jobbar i ett projekt som
kallas RACE - det sponsras till hälften
av EG - där flera europeiska länder
samarbetar med forskning för ett
framtida "universellt" mobiltelefon
nät.
Vad de sysslar med just nu, är att byg
ga ett mobiltelefonnät med tre radio
basstationer och två mobiltelefoner,
för att testa ett nytt sätt att sända sig
nalerna. I stället för att sända signaler
na på en frekvens och ta emot dem på
en annan, görs allting på en och sam
ma frekvens, fast kraftigt kodat, för
att bättre kunna hålla reda på signa
lerna. Detta system skall bland annat
testas genom att se hur många som
kan sända samtidigt, utan att signalen
försvinner.
Ericssons avdelning sysslar också
med alternativa sätt att flytta samtal
mellan olika radiobasstationer. I stäl
let för att vara uppkopplad till en ra
diobasstation i taget, kan mobiltelefo
nen vara uppkopplad till två stationer
samtidigt. Dessa väljer sedan den
mottagna signal som hörs bäst.

Slutligen

Varför skall man då välja att jobba på
denna enhet? Jo, förklarar de, här
finns den största koncentrationen spe
cialister och experter samt antal exjob
bare på hela Ericsson. Den enhet de
jobbar på påminner till hälften av en
typisk forskningsinstitution och till
hälften ett konsultföretag.
På frågan angående praktik hos dem
sa de att de på grund av sin verksam
het har svårt att ta emot praktikanter
på sommaren men att de gärna tar
emot duktiga exjobbare.

Christian Jansson
Olof Lindqvist
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TF:s 121-årsfest

En höj darfest i Finland
På kvällen den 18 mars var vi
10 glada elektriker som borda
de Viking Lines "Mariella".
Vårt mål var Helsingfors, dit
vi var bjudna av Teknologfö
reningen.
Tekniska högskolan i Helsingfors är
något större än KTH, men den har två
olika studentkårer: Den "stora" kåren
TY för finsktalande elever och Tekno
logföreningen, TF, för svensktalande.
TF har ca 700 medlemmar, varav
drygt 200 är aktiva inom studentlivet.
Eftersom alla TF:s medlemmar talade
svenska, hade vi inga svårigheter att
göra oss förstådda. Av befolkningen i
Helsingfors är det däremot bara ca 5%
som talar svenska. Finlandssvenskar
na utgör en helt egen grupp av be
folkningen i Finland, som har en egen
kultur med svenskt språk men fin
ländsk historia och livsstil. Det märk
tes åtminstone i bastun!

Rekordmånga elektriker
Vi var hela tio E-teknologer, ovanligt

På väg tillfesten. Nio av oss samlade framför TF:s kdrhus i brobetong
många för ett kalas utomlands. Van
ligtvis brukar inte mer än högst ett
par stycken åka till de skolor vi får in
bjudan ifrån. Vi rekommenderar vek
ligen flera att passa på att festa på an
dra skolor, det blir ett minne för livet!
Efter en behaglig sjöresa med god
mat, bastu och ett någorlunda aktivt
nattliv, blev vi mötta på fredagsmor
gonen av TF:s styrelse, med ordföran
de Grodan i spetsen. Efter en stressig
morgon utan frukost, var väl kanske
inte välkomstdrink ur hink det vi
hade önskat oss mest. Vi blev dock
serverade "frukosten" i en park med
utsikt över en stor del av Helsingfors,
som visade sig vara ganska kallt, åt
minstone för oss overallklädda.

Lunch i ett köpcentrum

Förstapris i parkleken var en punsch...
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Under fredagen fick vi först bekanta
oss med vår bostad, Svenska Blind
skolans internat, som vi delade med
bland andra Chalmers kårstyrelse och
några kemistudent�r från Karlstad.
Lunch serverades i Ostra Centrum, ett
nybyggt köpcentrum (norra Europas
största) öster om Helsingfors. Vi im
ponerades av det långbord som du-

kats åt oss mitt i centrumets inglasade
huvudgata. Gissa om de finska shop
pama tittade på oss när vi framförde
sånger ur vår och TF:s sångböcker!
Maten serverades av TF:s phuxar,
som är motsvarigheten till våra nOllor.
De får emellertid stå ut med att vara
phuxar ända fram till Valborg, när de
blir "riktiga" teknologer.

Uppträdda på tråd genom stan
Resten av dagen fick vi en guidad tur
i Helsingfors, både per minibuss och
till fots, då vi var förankrade vid ett
långt snöre för att inte försvinna. Det
hindrade dock inte Hasse från att för
svinna i ett varuhus. Möjligen ville
han ha en extra ballong av varuhusets
clown. Trots repet kunde vi ta oss ut
och in på ett antal barer, där fler än en
öl gick åt. Vi lyckades till och med få
en restaurang att införa en extra hap
py hour åt oss på eftermiddagen!
Därefter blev vi bussade till Tekniska
Högskolan, som ligger i Otnäs, ca två
mil väster om Helsingfors. Det är ett
stort område, som innehåller både un
dervisningslokaler, studentbostäder
och kårlokaler. Först blev vi visade

������������������- -iiiii�
______
._; .__.,.

Dans i natten. Alla klädstilar passade
lika bra pd efterfesten
det nyöppnade teknologmuseet, som
innehöll diverse kuriosa från skolans
s_tudentliv. _Tyvärr var alla skyltar på
fmska, så v1 var beroende av våra vär
dars tolkinsatser.

Ingen fest utan bastu
Kvällen avslutades i bastun, som gott

l

Direktkopplad. Bardisplayen som talar
om hur mdnga öl som behövs i bastun
och väl rymde ett femtiotal personer.
De flesta av oss valde att tidigt ta taxi
tillbaka internatet. De som stannade
senare sparade hela tre kronor var på
att åka buss och spårvagn!
Lördagen började med lekar i Brunns
parken, några kvarter från vår bostad.
Vi tävlade lagvis mot alla de andra ut
ländska gästerna. Bland annat ordna
des en stafett, som till största delen ut
spelade sig på en lerig grusplan. Mer
än en deltagare behövde tvätta overal
len efteråt! Förstapriset utgjordes av
en flaska finsk punsch, som skulle
konsumeras på stående fot. Både Staf-

Lunchen i centrum. Pdfredagen hade TF dukat upp till fest mitt i ett köpcentrum
fan och Rocky var sedan lagom pigga
till lunch!

22 timmars kårhusorientering
Efter att ha hoppat i frackarna och
långklänningen, åkte vi limousinbuss
tillbaka till Otnäs, där champagne och
välkomsttal väntade i kårhusets källa
re. TF:s kårhus saknar helt räta vink
lar, så det dröjde många timmar innan
vi kom underfund med vilken del av
huset vi befann oss i. Plötsligt öppna
de sig ett hål i taket och en stege sänk
tes ned. Vi klättrade upp och befann
oss genast i kårhusmatsalen, som var
dukad för den stora balen. Middagen
var som balmiddagar brukar, med

många tal, sång och presenter från de
långväga gästerna. Vi överlämnade
ett elektrifierat exemplar av Elektros
sångbok, med ett blinkande, ytmonte
rat epsilon på framsidan. Micke, som
ägnat hela natten på båten åt att få bo
ken färdig, fick äntligen dra en suck
av lättnad. Flera av middagstalen
framfördes av Kim Lehto, som var en
trogen gäst på Elektros kalas i många
år, och som nu är kurator på TF. Till
middagen framfördes även ett spex,
som hade proportioner utöver det
vanliga. Döm om vår förvåning när
en livs levande häst galopperade in
mellan borden!
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Snapskanon. Ett av de snabbaste sätten
att fd i sig en snaps. Tips: Oppna mun
nen och stäng ögonen.

Nyinvigd bastu
Efter middagen och dansen vidtog ef
terköret, i ännu ett av kårhusets un
derliga hörn. Där fick vi bland annat
bevittna invigningen av den nya ba
stun, ca 2x2 meter stor och granne
med dansgolvet. Vi fick också våra
misstankar om bastande finländare
bekräftad; det gäng som gick in i ba
stun klockan tre på morgonen kom ut
klockan sju - för att hämta mer öl! Då
hade de i och för sig redan blivit ser
verade med hjälp av den fantastiska
öltelegrafen, som förband bastun med
baren.

Kvällen blev till dag
Somliga av oss lyckades sova några

VARFOR HAR
DU LAGT

soPTlJNNAN
M'R ?
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Vila. När festen började mattas av framdtfdrmiddagen var det dags fdr en stunds vila
och dterhämtning i väntan pd sillfrukosten.
timmar, medan andra fortsatte festen,
om än något slitna. I väntan på sillfru
kosten klockan 12, passade vi på att
umgås med ännu fler av våra trevliga
värdar från TF.

des mindre bra med att passa båten,
och fick ge sig av på utflykt till Åbo,
där en annan båt väntade. Vi som_ såg
Amiralitet på festen, har inte så svårt
att förstå varför.

Sillfrukosten blev en hejdundrande
lunch, med framträdande av TF:s or
kester, Humpsvakar. Där fick vi också
tillfälle att pröva den snapskanon,
som hade vunnit tävlingen om att
snabbast möjligt förflytta en snaps.
Peter fick bittert erfara att han vill se
hur det såg ut, istället för att blunda
när snapsen kom.

Avlutningsvis kan sägas att vi upp
täckte många fler likheter än skillna
der mellan studentliven i Finland och
Sverige. Helgen i Finland blev en
oförglömlig upplevelse, och vi ser
fram emot att besöka Helsingfors igen
i oktober!

Efter 22 timmar i kårhuset återvände
vi till internatet, för att fortsätta hem
med båten. De delar av Amiralitetet,
som också hade bevistat festen, lycka-

JO. MIN
1V HA R
LI KSOM

PAJAT.

Mattias, Anders, Johan, Micke,
Petra, Hasse, Rocky, Henrik,
Peter och Staffan

JAG SER SAMMA

SAKER • cx:'H CET'
SPAR �

STROMHEN.
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g_t__________________________
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Anders Tillings
minnesfond

Är du ibland missnöjd med
din föreläsare eller asse? Kän
ner du någon gång att man
borde belöna dem som gör ett
bra jobb?

TYCKER DU A1T man ska satsa
ännu mer på att få en bra utbildning?
Tror du att en minnesfond som belö
nar lärare är en bra ide? Här kan du
läsa om den senaste SM-följetongen,
Anders Tillings Minnesfond.

The Tilling story
Fram till och med våren -92 undervi
sade Anders Tilling i så gott som alla
grundläggande mattekurser på Elek
tro. Anders, som var övningsassistent
på Matematiska Institutionen, hade
en pedagogisk förmåga som skilde sig
från de flesta andras. Hans intresse
för teknologernas studier fick många
elever att lägga ned extra arbete i ma
tematiken. Anders var en originell
människa, vars övningar var något av
en enmans-show. Hans mustiga språk
och levandegörande beskrivningar av
matematiken fick hans övningssalar
att fyllas. Det fanns naturligtvis också

teknologer som inte gillade undervis
ningsmetodema, men alla kunde ta
del av hans pedagogik utan att närva
ra vid övningarna. Anders distribue
rade nämligen ledningar till räkneta
len, så kallade ''Tilling-papper", till
alla sina elever. Dessa papper cirkule
rar fortfarande, och vissa lyckligt lot
tade E92:or har kommit över en upp
sättning.

Fonden
Anders Tilling avled i slutet av som
maren -92. Efter en tid inleddes arbe
tet på en minnesfond i Anders namn.
Fondens stadgar är inte klubbade, de
kommer förhoppningsvis att godkän
nas på nästa sektionsmöte, men fon
den har ändå börjat växa så smått.
Syftet med fonden är att främja enga
gemanget i undervisningen på Elek
tro. Fonden är också ett sätt att hedra
Anders Tilling. Tanken är att varje år
belöna en duktig föreläsare eller öv
ningsasse med pengar ur fonden.
Vem som ska belönas kommer att be
slutas av oss teknologer, kanske på
SM.

Money, money,
money
För att kunna ge en
belöning måste fon
den innehålla peng
ar som ger en av
kastning. Det är här
vi teknologer kom
mer in! Alla är väl
komna att donera en
slant, stor eller liten.
Vi har även sökt bi
drag utifrån. Både
Kansli-E och KTH
centralt, via rektor
Janne Carlsson, har
skänka
beslutat
pengar. Fonden har
också erhållit medel
från OKEJ, Kongl.
Elektrosek tionens
Ingenjörsförening.
"Och så suger vi Berra i bollen!". Tilling använde ofta egna Årskurs ett, två och
tre kommer att få
uttryck. Exemplet ifrdga betyder "Lös uppgift b) medelst hu
besök på föreläsvudräkning.

Pekare. Anders Tillings karakteristiska
lillfingerpekande.
ningama. Vi har redan besökt en före
läsning i Matmet, och insamlingen
där inbringade nästan 700 kr! Tyvärr
har högre årskurser inga gemensam
ma föreläsningar, men alla är natur
ligtvis välkomna att ge ett bidrag via
till exempel Postgiro.

Postgiro
Det postgironummer som bör använ
das vid donationer är: 50 53 0 6 - 1
(Elektrosektionen) OBS! Märk talong
en "Anders Tillings Minnesfond". Du
kan naturligtvis ge ett bidrag även om
du inte haft Anders Tilling som asse.
Fonden är ju till för att förbättra hela
utbildningen, och det har vi alla nytta
av!
Om du har några frågor eller syn
punkter så kontakta gärna initiativta
garna till fonden:

Jens Rundquist E90, jensr@
Johan Asplund E89, asplundl@
Erik Bohman E91, bohman@
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Grandiost

Vårbal

Det var dags igen. Elektros ef
terlängtade vårbal var här. I år
skulle den hållas i en mycket
magnifik och stilig miljö,
Grands spegelsal.

Tidigt på kvällen samlades gräddan
av E-teknologerna till fest i vackraste
högtidsdräkt. Ett glas champagne till
välkomnande och vi gled sakta om
kring och beundrade både sällskapet
och utsikten mot Slottet och Ström
men. Efter parfotografering var det
dags för sittning. Vi intog alla våra
platser under livlig konversation men
tystnade när hedersgästerna nalkades.

Mat & tal
Förrätten serverades på Grands vac
kra porslin och i huvudsak bestod av
mousse på vildand och gåslever. Det
ta tilltalade inte alla men jag måste

rödtungsfileer med verrnouthsås och
ris, flöt smidigt även om såsservering
en kanske gick i snabbaste laget. Gott
var det hur som helst, men inte heller
detta föll alla i smaken. Detta sköljdes
ner med ett ganska stort antal tal och
ett franskt vitt vin från Alsace.

capella och Elektros sångartävlan som
tyvärr bara bestod av ett bidrag. men
som bestod av desto fler. De får nu

Presenter
Vissa mer eller mindre funktionella
gåvor emottogs från gästande sektio
ner såsom M, F, T, I, A, L, D och K.
Nämnas bör dock handsvetsade mug
gar med stora handtag, jätTElik
mugg, finansspel och karta. Som tur
var för ordförande så fick hon ta emot
alla presenterna själv och hon hade
jättekul springandes fram och tillbaka
till scenen, men en stor eloge till hen
nes bordsherre.

Skönsång
Talet till kvinnan hölls i år av Jonas

Frequensnormal i frack.
förvalta vandringspriset fram till nä
sta år då förhoppningsvis fler bidrag
kommer att ställa upp.

Pripps- Harald med bordsdam och blivande Skamdare Johanna Kindahl
tillstå att den var utsökt. Förrätten
sköljdes ner med öl och tal.
Raskt åkte tallrikarna ut och in kom
nya, nu häftigt uppvärmda och man
skulle kunna tro att kyparna inte hade
någon känsel i fingrarna. Serveringen
av huvudrätten, saffransfärserade

18

Andersson och var lika långt som för
ra året. ..
Peter Roos, Elektrosektionens fre
quensnorrnal, hade fullt sjå att hinna
ta upp några sånger mellan tale�, men
en och annan slank emellan. Ovriga
inslag kom bla från Kårspexet som
gjorde tandläkarsketchen och sjöng a

Franz pd festhumgr,

Mums mums
Det var äntligen dags för efterrätten
och vi hade en liten gissningstävling
om hur den skulle se ut. Ingen vann.

Alla tyckte inte det var roligt...

Silverepsilon- mottagaren var stum av tacksamhet och rörd till tdrar.

beskåda Gunnar "GP" Petterssons ut
nämning till sect-reterare och Henrik
Thornassons mottagande av ett
silverepsilon.

Middagen följdes av dans så snart
som dansgolvet blev tillgängligt och

luppgång. Ett par timmar senare tog
vi tunnelbanan hem och stöp i säng
vid halvåttasnåret, trötta men nöjda
efter ett höjdarkör.

Mie & Mattias
foto: Jan Brolinsson

... som Anna.

Hur som helst så var det synnerligen
välsmakande och hette franskt päron
flan med vaniljsås. Ovanpå detta
följde kaffe med punsch där somliga
lyckades spilla ut hälften men få på
fyllt och dessutom skvätta ner både
duk och annat med de gyllene drop
parna. Hur samme man senare fick tre
glas iskall punsch på sin lott är för
mig en gåta, men faktum är att det
finns teknologer som inte tycker om
punsch. Det var lite svårt att få en na
turlig gång i punschdrickandet när
inte sista punschvisan sjunges men
det gick bra till slut.

Innan taffeln bröts hade vi även fått

Gänget som stannade tillfrukost (vi var ndgra till men de tdlde inte ljuset.. )

många tog chansen att ta en svängom.
Vid tvåsnåret bildades fackeltåg för
promenad till efterkörslokalen. Tyvärr
var densamma inte alls avsedd för
detta ändamål och framför allt inte i
de kläder de flesta av oss bar. Emis
sionens utsända var dock beredda och
hade overall med sig och kunde där
för ha roligt natten lång (och morgo
nen). Frukosten bestod av micro
värmd pytt och nubbe och intogs på
en trätrottoar vid Stortorget under so-

Den glada fotografen
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Vårbal

Nyårsbal i den vackra spegelsalen på Grand Hotel.

"Cheeeeese"

Tjejerfår gärna vara med pd bild 1
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Tjejer fdr gärna vara med pd bild 2

Dans pd vdrbalen

Ulrik med sin "Il"Ila" present.

Även Sect-reterare kan Ie.
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Glad sommar

önskar styrelsen
Jonas Björkberg med dam.
Jonas valdes som bekant till drets lärare
pd Eektro

Splitsa
age�
Esquaderstabe
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Om inte företag som ABB fanns...

•••

skulle kärnkraftverk i öst
få svårt att klara
Va••sterla•ndska
•
säkerhetskrav

Som en följ d av det ekonomiska och politisk a systemet h ar många
öststater en annan typ av

infras tr uktur

än västeuropeiska länder.

Synen p å energianläggn ingar som kärnkrafrverk skiljer sig också . Man

har arit star produkrionsinriktad och satsat m indre på
b
_ -�
milJo- och sakerhetskulturen .

ABB är eng agerade i uppbyggnaden av Östeuropa. Inom kärnkra f r -

området levererar vi utrustningar, tjänster och kunnande till anläggningar i

dri ft

eller un der byggnad.

lgnalin a i Litauen är de t kärnkraftverk i Östeuropa som ligger närmast
Sverige . Som en del av det svenska bistå ndet till Baltikum,
kommer ABB och Vattenfall i sam arbete att höja säker-

hete n i lgnalina. Bl a ska ABB leverera en fjärrmanövrerad utrustn ing
som ska an vändas för att förbättr a reakt orinnesl utningens

tryc kavlastning. Efter utbildning kommer prov utrustn ing-

en att tas över av litauisk underhållspersonal. ABB-företaget TRC

genomför också oförstö rande provni ng av svetsfogar på rör och r uber i

Ignalina.

Om i nre före tag som ABB fan ns sk ulle kärnkraftverken i öst fa sv årt
att nå upp till västerländska m iljö- och säkerhetskrav.

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

ABB finns.

jl 1111
,.,1111
ASEA BROWN BOVERI

Lärarprofilen

Fysik- onas

Blå lasrar, älgjakt, tentor, forskning, mera forskning och snart teknologie doktor
Fysikkursema på Elektro har
som alla vet stuvats om en
aning årskursmässigt. Detta är
en av anledningarna till att El
inte har Ulf Ringström i vågrö
relselära utan istället Jonas
Webjöm.
JAG TRÄFFAR JONAS WEBJÖRN
en solig eftermiddag i gamla fysikhu
set på hans kontor och vi börjar genast prata fysik. Efter 3 år på naturvetenskaplig linje kom Jonas in på teknisk fysik, här på KTH. Kurserna på
fysik tyckte han var ungefär lika svåra
men det var mJ;cket rykten och myter

de över axeln.

I ettan trodde man dock att det var
jätteviktigt att ta alla KS:ar och gå på
alla föreläsningar, men sen fick man
lite mer koll och skippade föreläs
ningar om de inte gav något och läste
istället in kursen hemma.

Efter examen följde en forskartjänst
på Institutet för optisk forskning där
Jonas slipade linser och utvecklar en
blå laser.

Blå laser

Det är egentligen ganska genialt. Ge
nom att använda en liten röd diodla
ser och låta den passera en liten krist
alibit så vips kommer det ut en liten

finns vissa svårigheter att förstå, eller
vad sägs om "Kvasi-anpassade vägle
dare för optiskt frekvensfördubbling".
z=O

• L
Litiumniobat. En inte helt elementär
kristallfigur som har olika egenskaper
beroende pd vilket hdll man vänder den.
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z=L

Det som alltså händer i den lilla krist
all biten är att en viss våglängd om
vandlas till halva våglängden. Detta
sker i en så kallad vågledarkanal som
är gjord så att den förstärker en spe
ciell våglängd. Det är ett riktigt hant
verk att göra kristallerna och de är
små, för att inte tala om de skåror som
ska "förstärka" ljuset. Kristallerna är
av litiumniobat och är beroende på
vilket håll man vänder den så det gäl
ler att inte göra fel. Det som är så ro
ligt med blå laser är inte bara färgen,
som dock skvallrar om några av för
delarna.

----:;z::

------------------ BIUISSIODen�
Fördelar

Våglängden för blått ljus är mycket
kortare än för rött ljus vilket bäddar
för många roliga tillämpningar både
för datalagring, medicinsk teknik och
mättillämpningar inom tex kemi: Om
man skulle ha en blå laser i en CD
ROM läsare skulle man kunna pressa
in fyra gånger så mycket på skivan
och ändå kunna läsa utan problem.
Antagligen är det här pengarna ligger
eftersom den blå lasern är och kom
mer antagligen att vara förhållandevis
dyr.
Runt om i världen finns det ungefär
25 personer som forskar inom detta
område och de som har kommit
längst är antagligen Stanford Univer
sity i USA.

Föreläsningar

Det är inte första gången Jonas We
björn föreläser utan han har varit
gästföreläsare och har även assat en
hel del. Nästa år kommer han inte att
ha våg-kursen igen eftersom han är
på University of Southampton under
nästa år, så ett hett tips för E93 är Ulf
Ringström som föreläsare. Men sedan
kan det hända att Jonas kommer
tillbaka...
Som föreläsare får man inte lära sig
någon pedagogik om man inte råkar
vara lektor. Då får man gå ett litet pe-

Manicken. Den lilla kristallenfins pd "tungan" mellan linserna och den vita pappski
van är ett visitkort instucket fdr att man ska se den bld laserstrdlen
dagogiskt basprogram, men det skulle
nog vara bra om alla fick gå den. Det
som är svårast som föreläsare tycker
Jonas är att ha så mångas uppmärk
samhet, det är en riktigt pressad situa
tion att ha 250 teknologer stirrandes
på en. Från sin egen tid som teknolog
kommmer Jonas ihåg att många före
läsare skrev så småttigt att det var

omöjligt att se, vilket förklarar den
stora tavelstilen.

Som föreläsare tjänar man ungefär 100
kr i timmen och får betalt även för två
förberedelsetimmar per föreläsning
stimme.

När Jonas inte håller på med fysik kan
det hända att han seglar, windsurfar,
lagar mat eller något annat trevligt.
En vecka på hösten brukar dessutom
vikas för älgjakten som för Jonas del
äger rum i Jämtland. Som en direkt
följd av detta är älgkött en av favori
tingredienserna när han lagar mat.

Ner i källaren

Vi avslutar intervjun med att titta på
försöksuppställningen nere i källaren
under gamla fysikhuset. En liten de
monstration visar tydligt det röda lju
set in och det blå ut. Alla linser, hålla
re etc står stadigt på en rejäl granit
bänk, men om man knackar på skivan
eller har tänt i taket under mätning så
ser man tydliga störningar. När jag se
nare styr stegen mot Q för att skriva
in artikeln är jag uppfylld av blå las
rar och kristaller, riktiga små under
verk.

Mie
Demonstration. Egentligen var det Fredrik Laurell som var inklämd längst in i det lilla
labbet och visade upp det lilla underverket men Fredrik ville inte vara med pd bild.
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Gurkagasque

Gurkor, röj och
Vem vill inte gå på årets häfti
gaste gasque? Emissionen vil
le, och efter lite om och men
kom det även biljetter i Emis
sionens ägo.

DEN 21 APRIL var det återigen dags
för den årliga Gurkagasquen i Väste
rås. Bussen avgick klockan 14.03 från
Millaspottan, och där samlades de
förväntansfulla elektriker som hade
lyckats komma över någon av de få
biljetterna.
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Urka-gasque

Sent omsider letade sig även bussen
upp till pottan, och resan kunde börja.
På bussen serverades ett lätt mellan
mål, och urka gasquen-märken (Det
står så på ett av dem!) såldes.
Strax innan vi var framme i Västerås
vinkade en gurka i jätteformat in bus
sen på en parkering. Där såldes sprit
biljetter, och (kanske viktigare) där
väntade vi de tio minuter vi var för ti
diga.

Väl frame i Västerås blev vi mötta av
Västeråselektriker,
stadsorkestern,
representanter från ABB (som hade

Här kommer det Elektriker.
Men vaifor blev en KTH-teknolog tvingad att bära fanan?
Var enför tung?
--�-�,.._sponsrat en del av festen) samt regn.
Detta (regnet) orsakade ingen sänk
ning av stämningen, och med stadsor
kestem i täten gick vi via stadshuset
(där klockorna klämtade för Elektro)
till ABB.

'

Allsdng

.-

\

\

(

�
--- (

Tändvätska och batterivatten.
Presentöverlämning till en älskad lärare, som dessutomforhöjde stämingen pd
gasquen.
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På ABB var det först en paneldiskus
sion där vi Elektriker ställde (mer el
ler mindre) intelligenta frågor till pa-

-a-·-�

------------------ ermssmnen�

tändvätska
Medan förrätten serverades kom fest
arrangörema och fyllde på vatten i
blomkrukorna på borden. Vad som då
växte upp ur dom passar sig inte i
tryck, och står därför inte med här.
Till den utmärkta maten bjöds det un
derhållning, främst av våra finska
vänner, men även av lokala lärare. Se
dan bjöds det upp till dans och helt
plötsligt infann sig en hel massa civil
klädda människor.

Levande musik

Till en början spelade det utmärkta
bandet "MN Band" gamla hits från 70och 80-talet, men då var det inte så

Heta känslor pd dansgolvet.
nelen, och efter det var det bildvis
ning (en ganska flott sådan också).
Därefter serverades det tändvätska
och batterivatten, hembränt i ABB:s
hemliga garage.
Promenaden till Västerås kårhus gjor
de oss bara hungrigare, och när väl
dörrvakterna hade plockat av oss våra
biljetter så satte vi oss till bords. Efter
som maten lät vänta på sig mer än två
minuter blev det massvandring till
baren, som låg lägligt i ena änden av
rummet. (Dit blev det flera turer under kvällen då det inte ingick dricka
till maten.)

Rolig fest det här...
Vad händer i baren???
många som vågade sig upp på dans
golvet (själv kan jag alltid skylla på
kameran). När skivspelaren kom
igång med diverse nyare musik (en
ligt min smak betydligt sämre) så fyll
des dock dansgolvet raskt.

Kvällen fortsatte med mycket dans,
och för vissa mycket dricka, till tidigt
in på natten. Klockan ett gick nämli
gen bussen tillbaka till KTH, och det
var dags att åka hem för alla trötta
teknologer från Stockholm. Vi kan
bara tacka och bocka Västerås
teknologema för en utomordentligt
bra och trevlig fest.

Underhållning av CC och Anders Svensson

Text och bild: Örjan
Text: Anders B
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Sam Slade
Teknologen Amy E-korre har anlitat deckar-räven Sam Siade för att spionera på matteföreläsaren Krakus som hon tror
har blivit utbytt mot en rymdvarelse. Sam går på en av hans föreläsningar. Plötsligt börjar studenterna, en efter en, att
försvinna ... -----�
001

AMY [ICOIIE 1

Sam Siade är ©1993 Andre Heinonen, Amy the Squirrel är ©1989, 1993 Eric W Schwartz.

28

k�&�"�

Underverket

Kommunikation mellan
människor har alltid varit
förutsättningen för förståelse,
utveckling och förändring.
Och att människor skulle
kunna mötas, trots avstånd, är
en gammal vision; från forn
tidens budbärare, till brevet,
telegrafen, telefonen och
datorn är det långa språng.
Förutsättningen för vår tids
kommunikationsbehov och
Televerkets affarside är vårt
underverk, ett av världens
modernaste digitala telenät.
Nätet, som är rikstäckande
ger säker och snabb tele-data
trafik med god kapacitet

även for framtida tjänster.
Överföringshastigheterna är
svindlande, 64 Kbit per sekund
och kopplingarna sker på några
hundradels sekunder.
Digitaltekniken möjliggör
nästan ögonblicklig förbin
delse. Från en stuga någon
stans, tex i fjällen, kan du
knappa ett telefonnummer på
Hawaii och det tar inte längre
tid för din röst att nå fram än
det tar din hjärna att styra
fingret till telefonen.
Få av oss fattar hur snabb
utvecklingen inom kommuni
kationsteknologin verkligen är.
För femton
år sedan var hela
,...
världens teleJ;;�'.!ft\wkommunikations
nät inte mer komplext
än en bit av den mänskliga
hjärnan, stor som en ärta. Bibe-

hålls ökningstakten vi har nu,
kapaciteten fördubblas på
ungefär två och ett halvt år, så
kommer det globala kommu
nikationsnätet att vara lika
komplext som hjärnan om tio
år. En otroligt kort tid!
I framtiden kommer vi att
behöva fler duktiga med
arbetare, tex tekniker,
ekonomer och marknadsförare.
Om din ide med ditt liv bl a
innefattar möte mellan
människor så sammanfaller den
med vår affärside: Kommunika
tion alla till alla.

•

Upp i det blå...

Luftballong
Visst är det många som har
drömt om att åka luftballong
men tyckt att det har varit dyrt.
Men nu hade jag fått chansen...
LÖRDAG EFfERMIDDAG träffade
jag ballonggänget i Kristineberg. Solen
sken, det var varmt och
skönt men sjöbri
sen blåste fortfa
rande lite för
mycket för att
man skulle
kunna fylla
ballongen
utan att den
skulle ta för
mycket vind
och ställa till
besvär.
med
Brisen
brukar
dock lägga sig mot
kvällen så det var bara
att vänta. Under tiden
bestämde vår pilot Stefan
uppstigningsplats med hjälp
av väderutsikterna för de föl
jande timmarna från Bromma
flygplats. Åkeshov nästa.

H"äl a till

vl1 ufe på ett fält i Åkeshov började
förberedelserna. Den ett halvt ton

tunga korgen lyftes av släpvagnen
och den något förvuxna hockeybagen
innehållande ballonghöljet släpades
dit bredvid. Efter att ha rett ut det
obligatoriska trasslet på linorna kopp
las höljet till korgen med fyra ynka
kabinhakar. Sedan är det bara för passagerarna att släpa säcken över ängen
för att men skall kunna fylla den med
luft. Först kall med
en bensinfläkt och
sedan varm med
gasolbränna
ren. När brän
narens dån
efter en tag
lagt sig så
tycker vår
pilot att det
börjar att bli
dags för start...
Korgen äntras
och med ett mäk
tig dån ser man hur
marken till slut sjunker
undan och försvinner.

Söders hustak på nära
håll

På den tysta, med undantag för
brännarens dån var tionde sekund, flygningen passerar vi gan
ska nära över Bromma flygfält, föl
jer inflygningen till bana 30 och

Checking.Stefan och Hasse gör en sista
check av korgen innan fyllning.
passerar rakt över de tre kronorna på
Stadshuset. Från ungefär 200 meters
höjd ser människorna och bilarna löj
ligt små ut där de rör sig. Det hela på
minner starkt om myrstigar.
Efter att ha passerat Slussen växer Sö
der upp framför oss, högt och pam
pigt. Att Söder är så högt beläget bi
drog till att marginalen mellan kor
gens underkant och hustakens
antenner minskade snabbt. Vår pilot
lyckas dock undvika allt skrot, men
det är en speciell känsla att kunna se
vilken färg på ögonen som folk på
balkongerna har...

Orm. Som en välmatad pytonorm ligger ballongen och väntar pd det stora Lyftet.
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Efter att ha seglat vidare på samma
låga höjd i ungefär 10 minuter börjar
vår högt(?) ärade pilot att leta efter ett
lämpligt ställe att sätta ner ballongen
på. Efter en stund uppenbarar sig en
mycket liten gräsplätt ett femtiotal me
ter vid sidan av vägen mot Nacka. För
att få ner ekipaget på den något korta
sträckan kom några unga björkar väl
till pass. Efter inbromsning till nästan
stillahängande gick det rakt ner med

hjälp av ventilen i toppen. Korgen
konvergerar mot marken under land
ningen med en hastighet som motsva
rar ett hopp från en stol.

Luften går ur

Efter att ha släpat ballongen, fortfa
rande fylld, upp på släpet är det dags
för det roligaste momentet, nämligen
att packa ner alltihop. Efter att ha
tömt ut 6000 m3 varmluft återstår det
"bara" att krypandes på knä samla
ihop ballonghöljet till en smal sträng,
för att på så sätt få ner hela härlighe
ten i den lilla säcken, eftersom den
kom från samma säck så tror man na
turligtvis att den lätt skall gå ner i
den, men så är inte fallet. Efter en del
svordomar och andra kraftuttryck så
gick dock höljet ner även denna gång.

Charnpagnerniss bruk

Eftersom 50% av Emissionens utsända
inte hade flugit ballong förr återstod
det obligatoriska dopet i champagne,
där man får sitt ballongnamn som
man skall komma ihåg för all framtid.
Glömmer man bort sitt namn får man
som straff bjuda alla närvarande på
den ädla dopdrycken. Efter att ha fått

Resning. Vyfrdn toppen av ballongen. Korgen och brännarna skymtarfram längst
ner.

några droppar i håret belönas man
dock även med några i glaset.

Denna sed härstammar från den för
sta flygningen med ba1long där en av
de franska bröderna Montgolfier klan
tade sig en aning och råkade skicka

iväg en markis, ensam upp med ballongen. Men det är en annan historia.

Efter att vädrat ut de känslor som
bubblade fram under flygningen var
det dags att leta sig tillbaka till staden
för att fortsätta kvällen på helt annat
håll...

Grevinnan av Norr Mälarstrand
Greven af Riddarholmsfjärden

Vannt. De kraftiga brännarna fick under
stundom jobba hdrt. Tyvärrframgdr inte
de fem meter höga lågorna pd bilden.

Klart. Efter mycket arbete fick ballongen
en form som forhoppningsvis skulle fd
plats i säcken.
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Amiralitetet

Segervissa herrar laddar inför finalen.

Buming Balls
ett M20 arrangemang!
BB är ett på Elektro mindre
känt arrangemang anordnat av
föreningen M20.

DET ÄR EN årlig brännbolls-cup där
alla sektioner och föreningar på KTH
och Universitetet är inbjudna. Ett tio
tal av dem hade anammat inbjudan.
Historien förtäljer att senast Elektro
var representerade var 1982 då E
styrelsen erövrade vandringspriset. I
år deltog fem elektriker genom kårfö
reningen Konglig Amiralitetet. Mat
chen utspelades på Djurgården en
vacker vårdag "Dagen efter", dagen
efter vår vårbal dvs 1 Maj.

des varvid allt fler bet i gräset. Finalen
spelades mellan M-sex och Kgl Ami
ralitetet under hårda närkamper med
resultat 19 mot 19+. Sumprunkare
Lundeberg gjorde sådant intryck att
han numera tituleras Bergsman Lun
deberg. Plusset i kanten förklaras av
det sinnrikt konstruerade brännboll
strä, drivet av svartkrut, som Amira
len begagnade. I en vid båge flög den
rykande och pyrande bollen iväg och
grundlade därmed segern.

För ett fullare och fastare Amiralitet
än någonsin tillförne, Ex Officio,

Efter en inledande sillunch tog så
matcherna vid. Hårda duster utspela-

Betalt avgiften?

Amiralen

Glöm inte ba kläder
Esquaderstabe

Esquaderstabe11

Ba

vänster

Styrbord = höger
Esquaderstabe
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ags att o la
lytvästen
Esquaderstabe

Forsränning

Uppsala är som bekant en stu
dentstad med många traditio
ner. En av dessa är den årliga
forsränningen på Valborg.
Därför styrde ett stort antal
Elektriker i vackra, elektronvi
ta overaller kosan mot Uppsala
denna sommarvarma dag för
att fira Valborg och träffa an
dra studenter.

STRAX EFTER klockan åtta på mor
gonen den 30 april avgick Uppsala
pendeln från Centralen, mer eller
mindre fullproppad av studenter.

Väl framme i Uppsala fylldes publik
leden längs Fyrisån mycket snabbt.
Bansträckningen passerar under ett
flertal broar, från vilka man får en bra
överblick över loppet. Emissionens ut
sända befann sig dels vid bron när
mast målet, där farkosterna gick sön
der som mest, och vid andra bron ef Okänt lag gör sitt bästafor att vinna den ärofullaforsränningen
ter start, där farkosterna började gå
sönder.
farkosterna (emellertid måste tillstås Tycker man det är kul att byta märken
För den som inte vet vad Forsränning att det rådde brist på farkoster från med andra studenter (och det gör
en är, kan man ungefär beskriva det Kgl. Elektro-sektionen). En och annan man ju) är Uppsala på Valborg defini
som en enkel motsvarighet till Quar deltagare föll dock i plurret innan de tivt rätt ställe. Man kan byta till sig
hur många märken som helst, om
nevalen - fast på vatten. Kreativitet nådde fram till mål...
man så önskar. Undertecknad lycka
och fantasifullhet präglade de olika
des med 10 Elektro-märken byta till
sig 11 nya märken (eftersom under
tecknad inte medvetet skulle lura nå
gon måste denna framgång bero på
att Elektro-märken står högt i kurs).

Klockan tre var det dags för det tradi
tionella talet från rektorn samt möss
påtagning i Karolinabacken. Det var
en fantastisk syn att se alla studenter
ta på sig sina studentmössor. Det var
50 000 studenter enligt Expressen,
medan polisen trodde 20 000...

På kvällen kunde man besöka någon
av nationerna, eller åka hem till Stock
holm och gå på Elektros nyårsbal.

Text: Stefan
Foto: Olof
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I stället för Mac:ar

Fler Arbetsstationer
Som väl de flesta på Elektro
vet så har samtliga våra Macar
blivit stulna. Ingen gjorde ju
något nyttigt på dem, men det
kostar tyvärr att ersätta dem
med nya datorer. Och de måste
verkligen ersättas, det är allt
för ofta fullt i datorsalarna
som det är nu.

Egentligen skulle det nog behövas yt
terligare en datorsal också, så här mot
slutet av teminen. Vi har ju trots allt
ökat en del i antal här på Elektro de
senaste åren, detta utan att datorerna
blivit fler.

Nya Macar?

Men är det nödvändigt att ersätta de
gamla Macarna med nya Macar?
Knappast, ingen kurs vi har kräver
Mac, snarare är det så att man får an
stränga sig för att hitta någon vettig
användning av Macarna som har med
undervisningen att göra. Visst, man
kan programmera, använda MAT
LAB, skriva rapporter och en massa
annat också på Mac, men gjorde nå
gon verkligen det? Det var ju bara att
gå in i Macsalen och titta lite så insåg
man snabbt vad vi studenter hade
Macarna till: Att spela på. Mer än en
gång har jag hört vänner undra varför
vi inte hade Sega megadrive istället.

Detta kan ju också ha en förklaring i
det stöd från system gruppen de olika
datorsystemen har. Hur ofta kom man
åt skrivaren från alla Macarna? Ytterst
sällan, eller var Murphy bara elak mot
mig... Helt klart var det så att
Macarna inte alls fungerade lika bra
som de andra systemen gör, och det
finns inget som tyder på att nya
Macar skulle fungera bättre.

Nej, mera UNIX!

Vad ska vi då ha istället? Ja, det är ju
bara att ta sig en titt på var det alltid
är fullt. I ULTRIX-salarna. Det skulle
alltså behövas betydligt fler UNIX
rnaskiner för uppfylla behovet. Det är
olyckligt att våra Macar har blivit
stulna, men vi kan passa på att göra
något bra av det och investera i fler
UNIX-maskiner och inte göra om
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samma misstag en gång till. (Att köpa
Mac alltså ... )

Att UNIX skulle vara rätt system att
satsa på stärks av att antalet UNIX
arbetsstationer nu växer väldigt
snabbt och att de finns att få tag på
från en mängd olika leverantörer.
Detta till skillnad från Mac och VMS
som ju bara finns att få tag på från en
enda leverantör. Just detta, den hårda
konkurrensen,
gör
att
UNIX
arbetsstationer utvecklas oerhört fort
och har ett mycket bra pris/prestanda
förhållande. Det är av den anledning
en i stort sätt bara UNIX som gäller i
den tekniska högskolevärlden nume
ra. De kurser i fyran och femman som
berör datorer använder ju nästan ute
slutande UNIX som system, detta om
något borde vara ett tungt vägande
skäl.

Bojkotta Apple

En annan anledning att inte köpa fler
datorer från Apple är de, enligt min
mening och många andras också,
idiotiska rättsprocesser de driver mot
några andra företag. Viste ni tex. att
Apple hävdar att de har ensamrätt på
att använda "papperskorgen"? Det
kan låta löjligt, men det hotar att stop
pa upp utvecklingen. Att ta till lag
vrängare för att hindra konkurrenter

Vässa kölen

från att införa de goda ideerna även i
deras program befrämjar ju knappast
utvecklingen. Faktum är att det i USA
har bildats en organisation, League
for Programming Freedom, vars enda
syfte är att bojkotta de förtag som
stämmer andra för dylika saker samt
att försöka påverka de lagstiftande
politikerna. Ett upprop från League
for Programrning Freedom finns att
läsa i info-system under Emacs.

Mac billigare?

Någon kanske invänder att det är
mycket dyrare att köpa nya arbetssta
tioner än nya Macar med samma pre
standa som de gamla. Visst är det så,
men det är ju knappast en rättvis jäm
förelse heller, då de Macar vi hade var
så mycket långsammare än arbetssta
tionerna. Jämför istället med vad en
Mac med samma prestanda skulle
kosta, då är inte alls Macarna billigare
längre. Om man dessutom tar hänsyn
till produktiviteten på datorerna så
vinner arbetsstationer överlägset. Det
måste ju vara oerhört dyrt att köpa
nya maskiner som inte används till
något nyttigt.

Anders Boström

Esquaderstaben
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Mummel

Den svenskat s p råket

För att pröva om Teknikinfo
kursen har lärt oss något pu
blicerar Emissionen en liten
extra tentamen. Texten är hit
tad i News. Håll till godo.

KAN MAN AVGÖRA vilka av ned
anstående meningar som egentligen
betyder
A) Det skiter jag/vi i!
B) Skit i det du!
C) Något helt annat. ..

• På förekommen anledning vill jag ta
tillfället i akt att poängtera att even
tuella problem som kan uppstå gi
vetvis skall lösas inom ramen för
nuvarande organisation.

• I princip skall befodringsgången föl
ja de ifrån centralt håll stipulerade
direktiven. Dessa är för närvarande
inte aktuella att bli föremål för nå
gon vidare omprövning.

• Det är med glädje, stolthet och öd
mjukhet som jag har privilegiet att
konstatera att, bortsett ifrån vissa
smärre detaljer, den ursprungliga
planen i stort sett följts och att vi
därmed kan anses ha uppnått det
etappmål som vi alla strävat så
idogt efter de senaste åren.

• Ja, det har ifrån vissa håll framförts
synpunkter på det korsvisa ägandet
inom koncernen, och på det skulle
jag vilja svara att det generellt sett
alltid har ansetts som en grundläg
gande princip att en stark styrelse
ger i sin tur starka företag.

• Vi får väl i alla fall förutsätta att det
av VD fattade beslutet har fullt stöd
av styrelsen och därmed i förläng
ningen även av bolagsstämman, vil
ket ju måste anses borga för att även
de små aktieägarnas intressen tillva
ratas.

• Det är någonting som jag i nuläget
är förhindrad att vare sig bekräfta
eller dementera.

• Innan vi går vidare anser jag att det
kan vara värt att utvärdera huruvi
da de följder som förslaget otvive
laktigt skulle ge upphov till annule
rar aktuell strukturplan i och med
att de för den ifrågavarande perso
nalen i höstas reviderade befatt
ningsbeskrivningar måste omprö-
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vas ånyo. Från en principiell syn
vinkel finns givetvis inga anled
ningar till att motsätta sig
förändringar, men bara för att en
viss typ av teknologi sägs ha slagit
väl ut i Amerika bör man vara för
siktig med att göra antaganden om
att det finns förutsättningslös föran
kring för något liknande inom rå
dande organisation.

• Ett beslut av den karaktären förut
sätter en revidering av den princip
plan som nyligen påskrivits och
därmed godkänts av projektled-

ningen. För närvarande finns där
med risken att de administrativa
följderna skulle bli oöverblickbara.

• Jag är glad att frågan togs upp, ef
tersom förslag av den här typen all
tid är välkomna och värda att lyss
nas på, men en nödvändig förutsätt
ning för att få rätt typ av förankring
är dock att de kommer ifrån en rele
vant del av organisationen.

samuel@front.s

Några satser 0Gatrde'.f;i19i,�ioner
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För att man i��.!: k���:;�1�
lbortkommen i

skärgården kan EmissiOl}J�rifhär Et�'s entera ett i\�r viktiga satser
och definitioner. Bevisen lämrn�s' med varm hand över till den
intresserade läsaren�ti
''[[,
l p:··
E
Durk
Däck
Reling
Lovart
Kapell
Tamp
Halkip
Dragg
Grynna
Roder
Kompass
Sjökort

.,r

}t°
Golvet in.µt 'båten
Golvet 11fiinpå bå�Q,;,:<,Jt,ifö,,,,
Kante1;t:på båt�f$"ista kontäkt:ip!lan man ramlar)
Bör JWin �j:vöinera eller urineraf':\,,,,
.f
Upp§�ingsplats för måsskit
.. ,<t,,
;:!
SnqWsom kan hålla i båten
,,,
'''\,,,.
H�J{er tamp i läge, gör ont att fastna i med 'stq:r.fn
Jajjlskrot, som skulle ha suttit i tamp innan def.:�längdes i
l\i;irlig förhöjning av sjöbotten
}
"l;ltrustnings,g,
g!.9JUPt,?:Jt
möjliggöra
felnavigeri.pg
f
$ynn�r,ligef cfumt stålle'\ittttjr:yara sprit i. Kaf också användas för
,�t�Jrllta och köra på grynnor rri&i. $.Jörsta pregsion
)�rta över vatten som underlättar idet)Jifieritjg
av nyss påkörd
''

i/grynna

f�

' +\,

i

: sätt vanskapta män
:J Utrymme att förvara kutryggiga och på artwit
T
J niskor i
Vattenlinj�l Bör ej gå över rufftaket annat än på u-båtar l\I
Gösstake :\ Anordning för snabb kastrering av män på.J1ala däck
Koj
} U)JP�rmålig:?QXBI��s i båt där förut friska_Jhänniskor blir vanskap
':l.,�: kan meqfviss sVårigJ:\�tanvändas till atfgöra nya människor i
'\ij!ss för I:>,ffar, förvandlas''ltlkq,ppet dårhW5 på fredagskvällar
Sluss
Kölsvin
Kapten
Segel
.Ks�1!Jare belamrad' HtedJino.f ooR:ånnåii bråte
Mast
ugganqf mast, vanlig orsak''atiiikÄU�,i.Jtqpr
Bom
Flytand�Jäste för båt, medverkar till attblqqJcärl i hjärnan brister
Boj
Käpp m� krok i, brukar komma till användrithgJ�r 3 promille
Båtshake
=
'
över�4st;
\tt, ·i"'i< "'"'.,.. "'"'''"i,,,,,,,,\,,;;· :· ,,,t,, <:\\,,,, ·'"''""
"'•=t#F''''':'.:!l!t,,

Ruff

r;!rr;:S�ml1C;�

. Mattias

----·- �

------------------- GllllSSIDnen�

•1 1111111!11111i�lllli• Det ryktas att ...

...Matte har ett kaninvänligt överkast, där han gosar med Snuffe.
... Uffe jobbar extra som gassssslarm.
... Micke & Maria.
... Hansson har en massa Macar hemma, liggandes i garderoben.
... Mattias gjorde det igen, hade alla rätt på tentan .
... Fredde alltid blandar fifty /fifty - hälften juice hälften renat.
...Åsa gillar hörn.
... man får sex för hundra (märken alltså, som kostar 15:-/st).
...egentligen fungerar det, fast på ett annat sätt.
... Fredde har en sjuk fantasi.
...Rocky och Petra håller hårt på offentlighetsprincipen.
... vissa nOllor (Oj, E92:or ska det vara) dricker cola av ekonomiska skäl då
ölen är gratis .
... en E-teknolog klarar två varv i en torktumlare.
... den gamla motorn klarade tio varv, vilken otur.
...Martin och Peter visar sina kvaliteter på dansgolvet.
... Che glappar med musen.
...man ska köpa in fem flipperspel att ställa i exMac-salen .
... Amiralitetet stiftade bekantskap med den finska folksjälen.
...Johan är på bild i Emissionen.
... Peter blundar inte för en sup.
... 1290 E-teknologer missade en höjdarfest i Finland.
...Hasse var nära att missa båten .
... Jörgen (fingerat namn) klär bra i örhängen.
... Petra känner ingen med det namnet.
... Sir Väs var i Finland.
... Micke ville inte åka hem.
...det växer kondomer ur blomkrukor i Västerås .
... PR inte bara lägger ner sin själ i pytten ...
...Kökeritz tafsar på lösningen, men har får inte in den.
... Emissionen var kvar längst på efterköret.

Apropå glödlampor
How many Monty Python fans
does it take to unscrew a light
bulb?

Error

TWELVE. One to say it's not burned
out, it's resting. One to say it is an ex
bulb and it is no more. One to put a
bag on his head at the mention of the
word "lightbulb". One to say he didn't
expect the Spanish Inquisition, and
three to burst in and say their main

weapons are fear, surprise and ruth
less electricity. One to nail his head to
the bulb, one to say "And now for
something completely different," and
one to do a silly walk. One to say that
when he was a lad they didn't have
lightbulbs, they had to microwave
themselves until they glowed in the
dark. And, finally, one to change the
bulb.
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