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INNEHÅLL

Ibland är det svårt att hitta
något intressant att skriva om...

E

ast om ni trodde att det var så
nu trodde ni
1. Ett av de
svåraste
absolut
momenten när man
ska skriva något är
att komma igång.
Först går man och
drar sig ett par
dagar Ua, man kan
göra det även om
man är chefredaktör
och tycker att tid
ningsmakeri är det
roligaste man kan
syssla med) sedan
låter man iden växa
till sig i ytterligare
några dagar. Sedan
är det dags: man
sätter sig ner vid
tangentbordet, star
tar sitt ordbehand
lingsprogram, trycker man ned den
första tangenten och sen flyter det
oftast bara på. Ibland är det som kom
mer ut mest bara strunt, som nu, eller
så kommer det fram mer signifikanta
texter, sådana som folk kommer ihåg
lång tid efter att de läst den. Visserli
gen är inte meningen med en ledare
att den ska vara oförglömlig, så som
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Hur lämnar man in
manus?

Elektro
Emissionen
är
sektionens tidning. Den finns
till för att täcka sektionens
verksamhet samt att förmedla
information och nöjsam läs
ning till dess medlemmar.
Du som sektionsmedlem är
välkommen med dina bidrag
till tidningen. Allt material
skall vara redaktionen till
handa senast på dagen för
manusstopp.
Lägg en textfil, skriven i
exempelvis emacs, i ditt
Public-katalog och skicka ett
mail till oss och berätta vad
filen heter. Vi har dock begrän
sade möjligheter att bearbeta
texter i Word, Mac Write,

Pagemaker och dylika format.
En ren textfil är smidigast.
Foton vill vi helst ha i form
av fotonegativer. Då kan vi
nämligen scanna dem till den
upplösning och det format vi
vill ha. Dessa lämnas lämpli
gen direkt till en emitteur.
Skicka gärna med instruk
tioner 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.
Emissionen kan inte på
något vis garantera att inläm
nat material återbördas till
ägaren.
I Emissionen gjorda utta
landen är endast om så särskilt
anges att betrakta som uttryck

för Elektrosektionens stånd
punkt.
Icke signerade artiklar tar
Emissionen ansvar för.
Emissionen kommer inte
att ta upp allmänpolitiska frå
gor. Detta har sin grund i att
tidningen inte är ett forum för
allmänpolitiska frågor. Vad
gäller nationellt studerandere
levanta politiska frågo1� är
Emissionen dock öppen för
det mesta!

Emissionen
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Ordföranden har ordet
;,

Nya tider

Nya förustättningar I Nya funktionärer . . .

D

1:A DECEMBER kom
mer det med största san
nolikhet att beslutas om
att elektros nya läroplan. Den nya planen har tillkommit för att anpassa
utbildningen med tanke på den nya
IT-utbildningen i Kista. Den 3:e
november hade vi därför stormöte
och diskuterade öppet utbildningen
för alla intresserade.
Meningarna var själklart lite delade
men jag, och väldigt många med mig,
ser den nya utbildningen som en klar
förbättring. Jag vill rikta ett stor tack
till Sara Lundström och Åsa Lind
ström som varit våra representanter i
arbetsgruppen som har tagit fram det
här förslaget. De har slagits med näb
bar och klor för att få fram våra åsik
ter. Tack!

förande, ny styrelse, ny ÖSK, nytt
FoF, osv, osv.
Här har du din chans att verkligen
få ta del i sektionens härliga liv! Allt
du behöver göra är att skriva ett mail
till val@e.kth.se och säga: -Jag vill bli
XXX. Vad sedan XXX är, är helt upp
till dig och dina intressen.
Är du intresserad av internationella
kontakter kan XXX var internationell
sekreterare, vill du hjälpa Källeriet
och sköta Tanquebaren så kan du byta
XXX mot Tanquebartender, tycker du
om att sporta sök Elin (Elektros
idrottsnämnd).
Listan kan göras lång. Frågan är
inte om du ska bli funqtionär, utan
vilken sorts!

EN

Sovande supraledare
möte. Det här Sektionsmötet är det
stora valmötet. Vi kommer då att välja
nya personer till de flesta av våra
funqtionärsposter. Det blir en ny ord-

Val-SM

Den 2:a december kl 17:17 är det dags
för det här läsårets andra Sektions-

Petter Flodström
Ordförande Konglig Elektrosektionen

Period

Årskurs 1

Poäng

Årskurs 2

Poäng

Årskurs 3

Poäng

1.

Matematik 1 (Algebra 3
Envariabel 3)

6

Elektr och magn fält 1

4

Matematik 5 (vektorrum, egenvärden, ortogonalitet mm)

4

Elektronik - digital

3 (6)

Numeriska metoder

4

Mätteknik

2 (4)

Datalogi (projekt)

2 (8)

Fysik modern

4
4

2.

3.

4.

Matematik 2 (envar+ flervar)

6

Elektr och magn fält 2

4

Eleffektsystem

Mekanik

4

Elektronik - analog

3 (6)

Reglerteknik

4

Datalogi

2 (8)

Datalogi

4 (8)

Kretsteori, diff och trans 1

5

Elektriska kretsar

4

Fysik klassisk

4

Projektarbete

2 (5)

Matematik 3 (flervar + vektor)

6

Matematik 4 (matstat)

5

Projektarbete

3 (5)

Kretsteori, diff och trans 2

5

Summa

40

Summa

Mätteknik

2 (4)

Datalogi fk (valbar)

4

Prediplom

5

36

Summa

25

Förslag till ny Läro- och Timplan för E-programmet årskurs 7 gällande från ht 2000. Årskurs 2 och 3 är gällande
förslag från arbetsgruppen. Beslut om årskurs 2 och 3 tas hösten 2000 respektive 2007.
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Stefan Östlund

'-0

. . . om ett elektro i förändring...

D

SKER E N DEL för
ändringar runt utbild
ningen just nu, vi har
bland annat fått en programansvarig,
Stefan Östlund. Stefan själv är en
gammal e-teknolog som var ordfö
rande på elektro under 1983-84 och
nu arbetar han som lärare på elek
triska maskiner och drivsystem på
EKC. Vi stämde träff med honom för
att höra lite vad en programansvarig
gör och vad som händer med elektro
nu när IT-programmet startar i Kista.
Han började med att berätta vad hans
nya uppgift är.
DET

Det ska förhoppningsvis bli lättare i
det nya systemet med goda möjlighe
ter att kunna påverka utbildningen i
sin helhet, särskilt i ettan, tvåan och
trean.

Förändringens vindar

- Dessutom har man

vissa förväntingar på
sig att förändra
och förbättra
utbildningen.
Programansvarig

En programansvarig ska ha en hel
hetsbild av vad utbildningen innebär,
se till att utbildningen har en bra mix
av det som elektroutbildningen ska
innehålla. Som programansvarig har
man även ett ekonomisk ansvar. Man
ska se till att pengarna fördelas rätt
tvist och framförallt att de räcker till.
Dessutom har man vissa förvän
tingar på sig att förändra och för
bättra utbildningen.
Det är inte helt klart hur en pro
gramansvarig ska arbeta i och med att
det här systemet är helt nytt. Tidigare
år fanns det linjenämnder där elever,
lärare och fackliga representanter
samlades och diskuterade hur utbild
ningen skulle skötas. Efter det fanns
det delfakulteter med särskilda
arbetsgrupper för de olika program
men. Problemet med dem var att de
hade en mera. rådgivande funktion
vilket gjorde, berättar Stefan, att de
hade problem med att verkligen
kunna förändra och förbättra kurser.

Eftersom det nya
IT-programmet
tillkomer blir det
totala antalet
teknolger som läser
elektrorelaterade
ämnen fler

Stefan Östlund-programansvarig
på Elektro.

Program kollegium
Stefan kommer tillsammans med pro
gramansvarig student (PAS), Sara
Lundström, förhandsbearbeta väldigt
många frågor för att senare kunna
komma med initiativ till förändringar.
Men Stefan och PAS kan inte själva
göra allt arbete, de måste ha respons
från teknologer och de som verkligen
genomför ideerna, det vill säga
lärarna. Därför avser Stefan att bilda
ett programkollegium som kommer
bestå av, förutom han själv och PAS,
teknologer och lärare från många
olika institutioner. I kollegiet kommer
man att träffas regelbundet för att ta
upp ny information och dela med sig
av tankar och ideer, för att sedan
kunna arbeta vidare med förbätt
ringar i särskilda arbetsgrupper för
olika aktuella frågeställningar.

Stefan har suttit med i den arbets
grupp som lagt remissen om föränd
ringen av elektroutbildningen. Han
berättar om vad det kommer att
betyda. Att elektro ska skäras ner
beror på att det nya IT-programmet i
Kista ska startas och delar av nuva
rande elektroutbildningen kommer
att bli kärnan i den nya IT-utbild
ningen där. Därför kommer antalet
platser på elektro att dras ner till 150
per år samtidigt som 150 platser
omplaceras till Kista. Det kan låta lite
men eftersom det nya IT-programmet
tillkommer blir det totala antalet
människor som läser elektrorelate
rade ämnen fler. För bara 15 år sedan
var det 150 nyantagna per år på
elekro, och det har ökat snabbt på
senare år för att nu ligga på omkring
300. Stefan tror att det kan vara bra att
antagningsantalet sjunker lite igen
eftersom det ger utrymme för mer
kreativa lösningar med fler alterna
tiva undervisnings- och eximinations
former. När man är såpass många
som 300 i en årskurs är det svårt att
dra igång något nytt, vilket gör
utbildningen väldigt likartad i ettan,
tvåan och trean. I högre årskurser har
det alltid funnits mer projektarbeten
och dylikt och så kommer det vara
även forsättningsvis. Då det ofta i tek
nologkretsar pratas om att de kurser
vi läser är undervärderade poäng
mässigt jämfört med till exempel mot
svarande kurser på universitetet,
frågar vi om arbetsgruppen har tittat

5

Festen böriar
snart
.,
på det. Stefan svarar att det förväntas
att civilingenjörer har en viss kun
skap, och då måste man få in den på
något sätt. Då kan det tyckas att kur
serna ger sämre utdelning, men vi
kan inte höja alla poäng med 50% och
ta bort en massa kurser, för då skulle
det inte bli en civilingenjörsutbild
ning. Vad man möjligtvis skulle vilja
ha är en femårig utbildning, och idag
skulle utbildningen bara må bättre av
att bli lite längre.

Uppdelning av fördjupnings
block

Nu finns det 16 fördjupningsblock
men i framtiden kommer tre eller fyra
av dem flytta till Kista medan resten
blir kvar här. Även om elektro- och IT
programmen kommer vara skilda
utbildningar, kommer det emellertid

inte vara någon omöjlighet att byta till
ett fördjupningsblock i Kista, om man
i trean upptäcker att det är mikroelek
tronik man vill hålla på med. Det ska
inte gå att hoppa hur som helst säger
Stefan, däremot ska det finnas goda
chanser att kunna göra ett vettigt
byte. Det kommer fortfarande hållas
kurser i Kista även om inte mikroelek
troniken kommer framhållas som en
huvudinriktning på elektro.
Att kansli EIT blir kansli DEF med
ansvar för data, elektro och fysik kan
komma att innebära att man sam
mordnar något slags kriterium för att
läsa andra kurser. På så sätt kan man,
om man vill, kanske i större utsträck
ning läsa kurser även på data och
fysik.Det ska inte gå att hoppa hur
som helst säger Stefan, däremot ska
det finnas goda chanser att kunna
göra ett vettigt byte.

Till sist

Att det är mycket som händer inom
vår utbildning är uppenbart, men
som Stefan påpekar under intervjun
så är inte allt spikat ännu. Detta ger
oss teknologer en möjlighet att göra
vår stämma hörd, och förhoppnings
vis kommer det nya systemet med
PAS arbetande tillsammans med Ste
fan kunna påverka systemet till det
bättre. Men som så ofta sagts - det är
vårt eget ansvar att se till att våra
åsikter kommer fram.

Camilla & Magnus G

Malvina-THS Kvinnliga Nätverk
Höstprogram 1999

Tisdagen den 23/11 kl.16.00
Polistekniska museet, Solna
Måndagen den 29/11
Kårens tjejkväll. Vad är karriär?
Torsdagen den 2/12
GlöggajionAnita Amlen talar om Ledarskap & Kompetensutveckling
Anmälan till aktiviteterna gör ni till malvina@ths.kth.se.
Observera att ändringar kan komma att ske.
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Kungen inviger
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Det låg i luften. Fanorna vajade, PQ:arna spelade och fanfarerna duggade tätt denna speciella fredag. På
trappan hade en röd matta rullats ut. PQ klämde i ordentligt med sin karaktäristiska klämkäcka
tjugotalsjazz, och viftade med armar och ben så till den milda grad att förbipasserande höjde garden i
skräck

T

rots all pompa och ståt var dock
uppslutningen bland teknolo
gerna dålig, och Emissionen
var till synes den enda tidningen på
plats, bortsett från någon skvaller-

gren, som onekligen måste tycka det
är jättekul att skriva långa tal. Däref
ter var det dags för Arkitekt Bengt
Lindroos, som haft stor del i ombygg
naden och renoveringen, att äntra sce
nen. Bengt gav de församlade en
detaljerad beskrivning av kårhusets
historia och tanken bakom det nya
kårhuset, vilblablaken var att det så
långt som det var möjligt skulle likna
originalet från 1930.
Efter detta var det så dags för hans
majestät att klippa bandet. Eller, sna
rare sätta eld på det. Genom att göra
så satte Hans Majestät igång ett sju
jäkla fyrverkeri där bl. a. en gigantisk
brinnande THS-symbol samt inslag
ur den mäktiga kompositionen Car
mina Burana ingick. Bland övrigt
nämnvärt finns de många bejublade
sångerna vilka framfördes av vår
egen teknologkör. Trots att endast ett

Det är ju trots allt MIN högskola..
blaska. Men det räknas ju inte. Efter
ett tag började välklädda äldre herrar
och damer anlända i rask takt. Större
delen av näringslivets toppar visade
det sig vara. Kungen anländer så och
leds in i matsalen. På scenen väntar
den entusiastiske talaren Håkan LöfOch vad anser ers Majestät om

kubismen?

fåtal teknologer fick plats i matsalen
och därmed kunde beskåda spektak
let på nära håll, var enda Osquar och
Osqulda i gemen förväntansfulla över

vad som denna helg komma skulle.

Effekt hade jobbat som sjutton
dagen innan...
Men nu var ju i alla fall kårhuset invi
get. Det är mellan dessa väggar vår
ekande klagan kommer sätta den
ljusa interiören på hårt prov. Det är
vid dessa bord vi kommer slita vårt
hår så att de olyckliga hårstråen efter
en konglig luftfärd kan samla sig med
sina kamrater i pärmen på den dyra,
långa och oläsliga matteboken. Men
vad gör det, med så många i samma
situation kommer ekandet att kvävas
av det mjukare ljudet av en klapp på
axeln i lag med uppmuntrande ord
och erbjudanden om hjälp. Arkitek
terna och byggjobbarna har gjort sitt,
nu är det vi, användarna, som ska
börja sätta vår prägel på vad huset är
och kommer att bli.

Johan Skarendahl

Teknologkören sjöng atmosfäriskt
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Att störa sina grannar...

Kå rh usi nvig n i ng
Eller att festa in ett kårhus

D

Å v A R s Å alltså vårt kära
kårhus återinvigt. Hela
invigningen kom att vara

klart blev vi även bjudna på annan
underhållning.
Teknologkören
spände stämbanden och bjöd på
skönsång, aningen bättre än B-song
men bara aningen (yeah right! uffes.
anm). Kårspexet visade prov på bra
exercis - eller nått. Dessutom visade
fänrik Frej framfötterna och trollade
fram ett räserlopp! PQ förevisade på

Premiddagsmingel
en trestegsraket. Det första steget var
själva invigningen, det andra var fre
dagens invigningsbankett och sa den
slutliga delen i denna raket var lörda
gens teknologfestande.
Anbefalld klädselv var båda ..så har vi fått oss ett räser/opp
dagarna kavaj. Jag vet inte hur andra ett föredömligt sätt hur studieresulta
sektioner definierar kavaj, men här på ten beror på festandet, undrar om den
elektro är det kostym i alla fall. B graafen stämmer?
frack är det enligt min mening inte. Ej
Då fredagens bankett och lördagen
heller jeans och stickad tröja. Undrar fest skillde sig lite åt i karaktär var det
hur dessa kom in? Nåja nu skulle kår även olika gäster där under de två
huset festas in och göras hemtrevligt. dagarna. På lördagen var det teknolo
Det var tanken i alla fall. Man skulle ger och annhöriga. Under fredagen
också kunna säga att det skulle göras sågs den i sin frånvaro hängde f.d.
praktiska prov på hur många som kan kårordföranden Sigward W (dub
festa där samtidigt. Det gick in ett par belwe) Barkhe inspektera de nyreno
stycken, på riktigt, ca 1600 var där på verade faciliteterna, var det månne så
lördagens efterkör.
att kårhuset har fått sin första vålnad?

rade i att vi hamnade vid den
berömda diskmaskinen. Ganska spej
sig, med magneter för bestick och en
robot som plockar av glas. De som
trodde att disken hamnade i källaren
har fel, den åker bara på ett band till
baka till köket! När efterätten och kaf
fet vandrat hädan och punchen lagts
uppå, så blev vi lotsade mot terrasen.
För övrigt enda gången vi var utom
hus under natten mot söndagen.
Grannarna till kårhuset skulle på
detta sätt skonas. Från terassen sågs
ett maffigt fyverkeri i gasqueparken.

Trångt

0

Underhållning
Det vi fann mycket tilltalande med
festerna var de små avbrotten då och
då bestående av filmer eller bildspel.
Filmvisningearna de båda dagarna
började med en Tom&Jerry-film. Iden
var ett nytt grepp som helt klart får
upprepas, ett avbrott utan att behöva
_
höra tal eller sjunga! Andra filmer
som visades var en om hur det såg ut
i kårhuset förr samt ett bildspel från
ombyggnaden. Bland talen kan vår
kårordförande Håkan Löfgren näm
nas, han höll sig kort, faktiskt båda
dagarna, dock informerade han inte
om sitt namn som brukligt är. Själv-

8

Köket
Själv tog jag mig en lite promenad
mot köksregionerna alldeles innan
efterrätten. Damen till vänster om
mig föreslog att jag skulle plåta alla
efterrätterna, och det lät inte helt trå
kigt. Inte för att hon eller min bords
dam var tråkiga på något sätt men
sittningen började kännas i valda
delar. Mot köket. Där träffade jag på
serveringspersonalen. Jag frågade
lite försynt om man fick ta sig en tur
och plåta lite, det var inga problem.
En tur runt i köket med kylrum och
stekbord och allt vad det var resulte-
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Guide till köket.
Hela kårhuset skulle ju invigas så det
festades i hela kårhuset. I stora baren
spelade ett liveband coverlåtar, i
gamla matsalen spelades dansvänlig
musik och i gasquerna var det mer
modern dansmusik. Utöver detta var
hela övervåningen ett lite lugnare
ställe att t.ex. sitta och prata på. En
säker källa gör gällande att 1600 per
soner hade köpt biljetter till midda
gen och efterköret. Jag har inga som
helst problem att tro detta då kårhuset
var knökfullt. Det var snudd på omöj
ligt att få sig en kall i stora baren, bar
personalen hade det nästan på lika
svettigt som de tappra i bastun, jodå
bastun var öppen hela kårhuset skulle
ju invigas.

Text: Uffe Kalla & Rickard
Foto: Rickard

Det Nya Elektro

Stormötet
En femte omorganisation på tio år. Först var det mellan 90 och 91,
sedan 92/93. Den tredje var övergången till treperioders system läsåret 94/95.
Efter det kom Jyraperiodes systemet läsåret 95/96. Nu är det dags igen.

O

D E N 3 novem
ber var det stormöte i El
med information om den
föreslagna kursplanen för Elektro.
Denna kursplan är tänkt att gälla från
och med hösten år 2000
NSDAGEN

Engagerad arbetssgrupp

Den arbetsgrupp som har tagit fram
den nya kursplanen bör ha en eloge
för sitt engagemang och sin vilja att
förbättra utbildningen på Elektro.
Det även om vissa av oss teknolo
ger inte håller med om att förändring
arna nödvändigtvis är förbättringar.

Förslaget

Stefan Östlund
fick den något
otacksamma upp
giften att presen
tera den nya Läro
och Timplanen.

Han överöstes snart med frågor om
vad förändringarna innebär, och vad
som blir bättre av att genomföra
dessa. Det var inte alltid som vi när
varande teknologer var av samma
uppfattning som Stefan.
Ganska snart framstod underteck
ade som Statler and Waldorf, de gri
niga gamla gubbarna i Mupparna.

Bättre eller sämre?

Att utesluta en av kurserna i klassisk
fysik och kursen i komplex analys kan
vi tyvärr inte se som något annat än
en kraftig försämring av elektrotekno
logernas teoretiska baskunskaper.
Då vi är av åsikten att en
bred teoretisk kunskapsbas
är en viktig del av civilin
genjörsutbild-

ningen är det tråkigt att se förslag
som innebär en reducering av denna
kunskapsbas.

Femtonspel med arton bitar

Vid de senaste omorganisationerna
har man ställts inför samma problem:
vilka kurser ska inte få vara med
bland de obligatoriska?
Problemet är egentligen att man vill
fylla civilingenjörsutbildningen med
betydligt mer än vad som ryms i 180
poäng. Att med jämna mellanrum
utföra diverse omorganisationer är i
längden ingen lösning; man borde i
stället ta konsekvenserna och införa
en utökad utbildning på 200 - 220
poäng. Om basblocket ska ändras bör
det snarare utökas till minst 120
poäng.

Brasklapp

Det ska betonas att detta är våra och
en del andra teknologers åsik
ter, och ska inte på något sätt
ses som Emissionens åsikt i
frågan.

Magnus E & Johan Sj

Vi tränade hårt - men varje gång
vi började få fram fungerande
grupper skulle vi omorganiseras.
Jag lärde mig senare i livet att vi
är benägna att möta varje situation
genom omorganisation och också
vilken underbar metod det är för
att skapa illusionen av framsteg
medan den åstadkommer kaos,
ineffektivitet och demoralisering.
Titus (Cajus) Petronius,
död år 66
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Vägen til l teknologens
hjärta går genom
magen . . .
Har du nån gång funderat hur det kommer sig att det
finns en massa mat i frysen, godis på Bullvagnen och
trevliga automater fyllda med allehanda nyttiga &
onyttiga saker ? Jo, det ska vi tala om! Det är tack vare
att Källeriet finns!

V

I K Ä L L E R I E T ser till att
Bullvagnen är välfylld, att
det finns mat i frysen, att
automaterna inte bits och sist, men
absolut inte minst, att det finns sprit i
Tanqbahren.

Vilka priser!

Källeriet har inget som helst vinstin
tresse utan säljer allt så billigt som
möjligt. För närvarande innebär
tyvärr att vi måste lägga på en liten
procent på våra inköpspriser, efter
som svinnet från Bullvagnen och fry
sen är ganska omfattande. Den
upplyste E-teknologen räknar nu
blixtsnabbt ut, att om svinnet upphör
så kommer Källeriets redan låga pri
ser bli ännu lägre! Det är därför i ditt
intresse att se till så alla betalar för sig.
Skulle det inte finnas växel så se dig
omkring. Oftast har någon annan
växel. Annars kan du ju alltid lägga
lite mer än vad det kostar och sedan
hämta din växel en annan dag! Nu
under hösten har vi jobbat med att
minska våra inköpspriser, genom att
titta oss omkring efter nya inköpsstäl
len och extraerbjudanden. Vi är ju
själva fattiga studenter och vet att läg
sta möjliga priser är att föredra.

Källeri = tråkigt? Knappast...
Faktum ä r att vi i Källeriet inte alls
har tråkigt! Till en början är det inte
speciellt mycket att göra, eftersom vi
är många som delar på jobbet. I år är

vi 12 personer i Källeriet, vilket gör
att man som Källarnisse lägger ner
knappt en kvart i veckan. Vill man
göra mer finns det alltid utrymme för
projekt. Ett exempel på projekt är att
Ploppomaten nu åter blinkar, ett
annat att Tanqbahren nu inte längre är
så känslig för Stötepelaren. Dessutom
har vi ju annat för oss än att jobba! För
inte så länge sedan utmanade vi Tolv
eriet på Cybertown. Tyvärr vågade
inte så många tolverister ställa upp,
så de fick ta hjälp av PR. Men vad
hjälpte det...? Källeriet gick segrande
ur striden! Tidigare i höstas hade vi
också en Källeri-kräftskiva. Vi hade
tänkt skriva och berätta ganska ingå
ende om den festen, men tyvärr gick
ingenting igenom Källeriets interna
censur.

Alla får va' mö!

Det finns många anledningar att vara
med i källeriet.Här kommer några:
• Källeriet är kul
• Schysst sammanhållning och nya
kompisar
• Funktionärsposterna inom källe
riet är inte särskilt krävande,
samtidigt som man tar ett rejält
kliv in i sektionslivet
• Källeriet vann över Tolveriet och
PR på Cybertown
• Källeriet har ovanligt bra intern
kör (åtminstone i år, nästa år är
upp till dig!)

• Och sist men inte minst: Du lär dig
umgås med läskautomaten på rätt
sätt!

Välj själv

Inom Källeriet kan du välja någon av
7 funktionärsposter:
• Källarmästaren är Källeriets över
huvud. Förutom att han är eko
nomiansvarig så har han även en
post i sektionens styrelse.
• Vice Källarmästare är inköpsansva
rig och tar hand om kaffeautoma
terna.
• Källarnissarna (5 - 6 st) ser till att
läskautomaten sköter sig och fyl
ler kylen med sylt & sån't.
• Cigarettflickan och Ploppomateuren
håller Cigarettautomaten respek
tive Ploppomaten i funktionsdug
ligt skick.
• Tanqbahrtendern ser till att Tanq
bahren är full med starkare varor.
• Paj-Pia ser till att nödvändigheter
som pizza, piroger och dylikt
finns i frysen.
Har vi lyckats övertyga dig nu? Ta
kontakt
med
valberedningen
(val@e.kth.se) om du vill kandidera!
Källeriets funktionärer väljs som de
flesta andra på december-SM, för ett
halvår i taget.

Fredrik Neiderud,
Ploppomateur
Adam Malmcrona,
Källarnisse

11

Utlandsstudier...

Irland från en student
A
Ko M M A till ett främmande
land och studera ... män
niskorna ... kulturen ... och
så klart de tekniska ämnena. När jag
först började på KT H var ett av målen
att få åka utomlands för att studera.
Nu är jag där och stortrivs. Detta är en
inte alla förunnad möjlighet, ta den
T

Storslagen vy från guba!
om ni kan.
Veckorna innan jag skulle åka var
jag orolig. Man undrade om allt var
ordnat i Irland, om CSN visste vad de
gjorde och om min bokade biljett
verkligen var bokad, jag hade ju inte
fått hem biljetten ännu. Biljetten kom
tre dagar före avresa och det gjorde
även CSN :s pengar, numera mina.
V äl på plats möttes jag av ett Irland
som var som jag trodde. Det regnade,
folk var väldigt trevliga och det var
grönt överallt. Den bild som i alla fall
jag hade av Irland innan jag började
kolla upp Irland var att det just var en
regnig grön ö med trevliga invånare.
Jag blev väl omhändertagen även
om mitt boende strulade lite innan jag
blev installerad i en av de bättre stu
dentbostäderna. Det finns ungefär 300
utbytesstudenter på UCC och jag bor
med två fransmän, en italienare och
en spanjor. Internationellt och intres
sant att möta en massa personer från
olika delar av världen. Spanien och
USA är de mest representerade län
derna här men det finns två stycken
japaner, hör och häpna. Totalt har jag
stött på nio svenskar (inkl mig själv)
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men jag försöker träffa så mycket
irländare som möjligt. Lite svårt är
det dock med alla dessa utbytesstudenter ...
V ädret är regnigt men under hösten
har jag här haft mycket bättre väder
än hemma i Sverige, jag har t o m
lyckats glömma paraplyet i lägenhe
ten utan att bli blöt.
Annars försöker man
ha paraplyet med sig
varje dag eftersom man
inte vet när det ska
börja regna. Enligt
uppgift ska dock sko
lorna stänga om det
snöar så att det ligger
snö kvar på marken.
Den Gröna Ön! En
slående beskrivning.
Det är 1 november här
och löven har precis
börjat falla från träden.
Gräsmattorna är gröna
året om. Tidigare har man hört hur
mycket det blåser här, Atlanten ligger
på och alla utbrott Atlanten får drab
bar Irland. Det kanske inte har varit
några utbrott, det kan också vara så
att det mest är ett rykte. Hemma har
Karlavägen stängts för att träd blåste
ner, det känns rätt på mer än ett sätt
att vara här.

Fler saker att göra!
Folket här är väldigt trevliga, sär
skilt när man träffar dem utanför
deras jobb. Om man vill ha hjälp med
någonting, t ex vägen till den där

trevliga puben, då får man det. Av
personen man frågade samt tre till
som bara vill vara hjälpsamma. När
det gäller affärer är det annorlunda på
något konstigt sätt, de vill liksom bli

Trots regn en underbar upple
velse . . .
av med kunden lite grann, man vet
inte riktigt var man har damen som
tar betalt. Ta damen som fortsatte att
lösa korsord när hon tog betalt som
exempel.
UCC, University College Cork, som
alla säger eller som det egentligen
heter, University of
Ireland, Cork är ett
väldigt trevligt uni
versitet. De två första
veckorna när jag kom
hit gick jag omkring
på föreläsningar för
att bestämma mig för
vad jag skulle läsa.
Det var ett mycket bra
system eftersom man
förkasta
kan
de
ämnen som man kan
ske inser att man
redan har gjort och ta
de som har en bättre
föreläsare. Utbudet är tillräckligt for
mig som är intresserad av - hör och
häpna - datorer och sånt. Jag misstän
ker att utbudet är större för de som är
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Norskor och finskor i bergen
intresserade av mikroelektronik, de
har ett eget labb och bygger fortfa
rande ut den delen här i Cork. Det
som gör folk (mig!) lite slöa här är att
det är nio månader till tentorna när
man börjar, alla tentorna ligger i slutet
av maj eller i början av juni. Vi får väl
se hur det går, fast det förstås ... vi får
ju läxor, eller uppgifter som det heter,

i flera av ämnena varje vecka och
vissa av dessa dras in i betyget.
UCC har ett brett utbud av saker
man kan göra vid sidan av att stu
dera. Du kan gå med i Hurling-klub
ben (vad är Hurling?) eller du kan
vara med och diskutera i filosofiklub
ben. Själv har jag min vana trogen gått
med i dartklubben och sedan mot min
vana (för att få lite motion som mot
vikt till all öl jag dricker) börjat spela
badminton i skollaget samt gått med i
klubben för Internationella studenter.
Alla är välkomna till de cirka 130
olika klubbarna som finns här, vare
sig den är stor eller liten. Till alla inne
bandyfantaster som inte kan fortsätta
spela det här finns faktiskt "Men' s
Hockey" och det finns vissa likheter
även om de inte är så stora.
Varje söndag ordnar bergsfören
ingen utflykter till olika toppar i
Irland. V äldigt trevligt även om det
kan regna ordentligt även då. Det är

ofta 30 - 40 personer som tar sig upp
för kullen som det oftast är och får sig
en storslagen lunch med fantastisk
utsikt.
P å återseende i nästa nummer

Jonas Linden
foto: Gry Hansen

Befolkninsfakta Irland
Invånare: 3.5 miljoner
Dublin: 1.2 miljoner
Cork: 140.000
UCC: 12 - 13.000
Min lägenhet: 5

När en gosig liten kattu nge
började på KTH .
You just want to lave'em and hug'em and pat their little ears . . .

D

en gosig
liten kattunge som hade
kommit in på KTH.
Riktigt hur det gick till är det ingen
som vet, men alla tyckte så mycket
om den lilla krabaten att ingen
brydde sig om att kolla. Alla tyckte
om den: nOllan tyckte så mycket om
den att nOllan i möjligaste mån und
vek att schlemma ner dess päls; DKS
tyckte så mycket om den att de nästan
inte alls skrek åt den, och den fick till
och med leka med Konglig Skaegget;
föreläsarna tyckte så mycket om den
att de faktiskt brydde sig om att för
klara för den.
En dag fick den gosiga lilla
kattungen syn på ett nummer av
Emissionen, och visste genast att där
hörde den hemma. Kattungen
E T VA R E N G Å N G

bestämde sig för att leta upp Marielle,
Emissionens stränga Che, och be att få
vara med. Först letade den i Tolvan.
- Har ni sett Marielle? frågade den
gosiga lilla kattungen. - Nej tyvärr,
hon är inte här, men försök i datasal
arna! svarade Osquar i Tolvan.
Så kattungen gick upp och letade i
datasalarna. - Har ni sett Marielle?
frågade kattungen. - Nej tyvärr, hon
är inte här, men försök i Mörkrum
met! svarade Osquar i datasalarna.
Så kattungen knackade på i Mörk
rummet, och Marielle öppnade dör
ren och tittade ut.
När hon såg den gosiga lilla
kattungen smälte hennes hjärta, och
hon blev så glad, så glad när hon
hörde att den gosiga lilla kattungen
ville vara med i Emissionen.

Så nu är den söta lilla kattungen
Emitteur, och är med på alla klipp.
Den brukar ligga på Emissionsdatorn
och spinna i kapp med transforma
torn, och alla Emitteurerna och Emit
teuserna tycker så mycket om den
lilla kattungen, och är jätteglada över
att den är där.
Men gladast av alla är den lilla
kattungen, som får vara där den allra
helst vill vara: i Mörkrummet, med
KTHs allra snällaste teknologer, som
alla brukar klia den bakom öronen
där den ligger på den varma datorn
och är såååå lycklig.

Johan Sj
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På besök hos S3

Signaler, Sensorer och System
I del två i vår artikelserie om skolans institutioner har
turen fallit på 53 - signaler, sensorer och system.

V

B Ö R J A D E V Å R T B E S ÖK på
53-institutionen med att prata
med prefekt Björn Ottersten,
professor i Signalbehandling, som berättade lite om institutionen i stort.

Avdelningar
53 har fem avdelningar, Elektrisk
mätteknik, Reglerteknik, Processreg
lering, Signalbehandlig och Radiosys
temteknik. Det finns även en
avdelning som heter Teletransmis
sionsteori men den ligger i dvala nu
eftersom professorn, Göran Einars
son, gått i pension. Det tar ett tag att
tillsätta en ny professor men det
bedrivs fortfarande forskning inom
området.
- Var finns 53s spjutspetskompetens ?
Institutionen har spjutspetskompe
tens inom varje område och vår
policy är att om vi inte är konkurrans
kraftiga internationellt inom ett
område skall vi inte hålla på med det.
Det är hela tiden vår ambitionsnivå
att den forskning som bedrivs här
skall ligga i framkant.

Mikromekaniska system
Ett annat sätt att se på avdelningarna
är att se det som tre huvudområden.
Det ena är mikromekaniska system,
det är mycket det som Elektrisk mät
teknik håller på med, men även delar
av Reglerteknik jobbar med detta.
Som exempel kan nämnas mikrofabri-

Går den här möjligen
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att äta?

ker där man på ett chip bygger en hel
fabrik som kan utföra en viss process
vilket är intressant inom framförallt
läkemedelsindustrin. Istället för att
göra prover i dyra laboratorier skall
man kunna utföra sådana tester på ett
chip.

Industriell systemteknik
Nästa område är industriell system
teknik där Reglerteknik, Processregle
ring
och
Signalbehandling är
verksamma. Det finns stora vinster att
göra genom att optimera hela den
industriella processen och där kom
mer det systemtekniska tänkandet in i
bilden. Det är ett område där Sverige
har varit väldigt drivande och fram
stående internationellt. Ett annat
exempel på industriell systemteknik
är det center för autonoma system på
KTH där 53 är engagerade.
- Vad är ett autonomt system ?
Det beror på vem man frågar, min
definition är att ett autonomt system
är ett system där interaktionen med
operatören kan minskas. Det kan vara
allt ifrån en robot som utför ett arbete,
till bilar som är mer autonoma. En
intelligent farthållare där bilen kan ta
in information om hur trafikläget ser
ut och sedan optimera det är exempel
på något som är autonomt. Ett annat
autonomt system som inte är det för
sta man tänker på är kommunika
tionsnätverk. Det som kommer nu
heter Bluetooth och är ett så kallat ad
hoc-nätverk som konfigurerar sig
självt. Iden är att man skall ha ett
Bluetooth-interface, ett trådlöst inter
face, i snart sagt varenda hushållsap
parat. De skall kunna kommunicera
med varandra på ett enkelt och smi
digt sätt utan att man skall behöva
konfigurera nätverket. Den första till
lämpningen man tänker sig är att man
skall slippa alla trådar mellan olika
enheter, t ex mellan dator, mus och
printer.

Trådlös kommunikation
Det tredje kompetensområdet 53
arbetar inom är trådlös kommunika
tion där Signalbehandling och Radio
är
systemteknik
framförallt
verksamma.
- TET institutionen håller på mycket med
trådlöst de också, hur skiljer sig eran
forskning från deras ?
Till skillnad från TET-institutionen
som tittar på de elektromagnetiska
egenskaperna hos antennen tittar vi
främst på vad som händer med signa
len efter antennen. Vi tittar på allting
från dels kanalmodulering, det hand
lar om vågutbredning kan man säga,
men vi är främst intresserade av att
när man skickar en signal från en
punkt till en annan trådlöst så får man
flervägsutbredning, signalen studsar
mot diverse olika föremål. Det vi tit
tar på är statistiska modeller för den
kanalen, - "hur ser det i allmänhet ut
om man skickar ut en signal i t ex
storstadsmiljö och hur skall man få
tillförlitlig överföring över en sådan
kanal? Vilken metod och kodning bör
man använda?" Det viktiga är egentli
gen att man får bra systemprestanda
till en låg kostnad då det givetvis är
oerhört dyrt att bygga upp en sådan
infrastruktur.

Företagsamarbete

- När ni jobbar med sånt här, samarbetar

ni då mycket med företag?
Absolut. I alla våra forskningspro
jekt har vi en partner. Alla projekt vi
jobbar med är på ett eller annat sätt
industriellt motiverade. Huvuddelen
av vår forskning är motiverad av
någon tillämpning. Det gör också att
vi i snart varje forskningsprojekt har
en eller flera partners. De skiljer sig
inom de olika kompetensområdena.
Inom t.ex. det trådlösa området är
Ericsson, Nokia, Allgon, Telia och Ter
racom några exempel på vilka vi sam
arbetar med. En stor andel forskning
stöds av företag eftersom de tycker
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forskningen är av stor relevans. Vår är att titta på verkliga data. I industrin ihop kurser som man är intresserad
institution har väldigt mycket direkt kanske man har gjort mätningar i full av. Det som definierar våra fördjup
industristöd, vilket inte är så vanligt i skala, och då testar man sina metoder ningsblock är projektkurser, vi har ett
på riktiga data och ser om de uppför antal i varje block. Där jobbar man i
Sverige i alla fall.
grupp med 4-6 teknologer och får ett
- Och den forskning ni bedriver resulterar sig så som man förväntar sig.
i en avhandling som sedan blir tillgänglig - Om man nu gör sitt exjobb på 53, hur konkret problem som man skall lösa.
har man då med stöd från institutionen - Arbetet består av allting från plane
för uppdragsgivaren ?
ring, genomförande, presentation till
Ja allting blir tillgängligt och öppet fungerar det mycket annorlunda än mot
för alla. Vi försöker samarbeta med t ex TET-inst, där man har ca 10 exjob rapport. Kurserna brukar vara upp
skattade, de tar mycket tid och arbete
alla och inte binda upp oss mot en bare per år, med tanke på att ni har 75?
Man har en handledare. Jag vill men det är en viss tillfredsställelse i
speciell industripartner. Det gör att vi
blir intressanta som en internationell påstå att en anledning till att vi har så att själv lösa någonting konkret. De
många exjobbare är att de som gör sitt första dagarna har man ingen aning
samarbetspartner.
- I er årsrapport stod det att ni samarbe jobb här är mycket nöjda och får det om hur man skall lösa problemet men
tade med Stanford, en av de riktigt kända stöd de behöver. Exjobb är ofta för efter fem-sex veckor brukar teknolo
gerna vara mycket hemma på områ
aktörerna ?
det.
Jo, vi har mycket kontakter med
- Det verkar skilja sig rätt mycket från
dem och har en hel del ömsesidigt
KTHs traditionella undervisning, med
forskningsutbyte, bl.a. utbyte av dok
föreläsningar och sedan tenta.
torander.
Ett projekt som vi är mitt uppe i är
Exjobb
att revidera våra kurser. Projektet att
revidera kurserna är ett treårsprojekt
- Allt det här att ni är nära företag och
som har stöd av Högskoleverket. Det
har internationella kontakter, gynnar det
berör främst signalbehandling och
teknologer som gör sitt exjobb här?
kommunikationskurserna. Tanken är
Många av exjobben görs inom före
att vi vill få in mer syntes i kurserna.
tag och fler och fler utomlands. Hela
Jag tycker själv att på teknis har det
institutionen har cirka 75 exjobbare
blivit väldigt mycket fokusering på
per år. Grundutbildningsmässigt har
analys. Analys är i och för sig väldigt
vi alltså ett stort genomslag de sista
viktigt; man tränar sin analytiska för
två åren.
måga vilket är något som man absolut
-Hur ser ett typiskt exjobb ut?
måste ha. Men jag tycker också att
Då får man gå in på ämnesområ
den här syntesbiten, att man skall
den, vi spänner ju över ett brett fält. Björn Ottersten, prefekt på 53
På elektrisk mätteknik är det mycket lärarna väldigt stimulerande och kunna ta sina teoretiska kunskaper
experimentellt arbete så där ser exjob roligt och de är också vår länk ut till och syntetisera dem, är mycket
bet kanske helt annorlunda ut jämfört industrin. Exjobb är inte en belastning väsentlig. För en modern ingenjör i
med på signalbehandling. Inom sig för oss utan något som vi tycker är vår bransch innebär syntetisering ofta
nalbehandling är det ofta ett praktiskt roligt. I flera fall så delar exjobbaren programmering, att man skall imple
problem som industrin initierat. Man sin tid mellan att både jobba ute på ett mentera något resultat i programvara.
kanske har ett antal mätvärden ur företag och här, om jobbet ligger nära Det har varit vår ambition att man
vilka man skall uppskatta något något av våra forskningsprojekt. Det skall läsa teorin och analysbiten men
resultat, eller titta på en kommunika finns egentligen inte en mall som vi sedan koppla ihop den med syntesde
tionslänk och se hur den är känslig för följer utan vi är rätt så flexibla, det len.
Efter denna översikt av institutionen så
störningar etc. Generellt består arbetet viktiga är att det blir ett bra exjobb
fortsätter
vi nu intervjun u te på avdel
av en inläsningsdel, då gäller det som personen tycker är intressant.
nin;sarna.
Men då det finns fem stycken
ibland att läsa böcker men ofta artik
hinner vi inte med alla i detta nummer lar då vi försöker lägga exjobben nära Fördjupningsblock
forskningsfronten. Sedan följer en - Vilka fördjupningsblock erbjuder insti de kommer att presenteras vid ett senare
tillfälle.
modelleringsfas då en matematisk tutionen ?
Vårförsta anhalt blev på Elektrisk mät
modell byggs upp utifrån vilken man
Vi har tre stycken, Systemteknik,
kan skapa en simuleringsmiljö. Detta Radiosystemteknik och Signalbe teknik där Göran Stemme är professor.
gäller snart sagt alla exjobb inom i alla handling och digital kommunikation. Hans arbete inom mikrosystemteknik har
fall signalbehandling. När det är klart Man kan väl säga att generellt för lett till att avdelningen idag har mycket
kan man börja göra en mer systema våra fördjupningsblock är att vi har forskning inom det området. Hans Sohl
tisk simuleringsstudie. Man kan t ex försökt luckra upp gränserna lite ström gav oss en introduktion till deras
börja variera parametrar och se hur grann. Det är inte så att man måste verksamhet.
prestanda påverkas. Det slutgiltiga följa ett spår utan man kan plocka
momentet, vilket vi försöker ha med,
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På besök hos 53
Elektrisk mätteknik

kas i Kista. För de enklaste struktu
rerna räcker ett exjobb i tid för att så
att säga nå från ax till limpa. Då börjar
exjobbaren med att designa struktu
ren i CAD-utrustning här, åker sedan
ut till Kista och efter några månader
är strukturen färdigtillverkad.

- Vad är forskningen inriktad på?
Vad vi är duktiga på är att göra
små, mekaniska system i kisel. Det
kan då vara sensorer, t ex trycksenso
rer eller accelerometrar. Men det är
också så att vi har gjort t ex en pump
här, som inte alls är en sensor, men vi
var duktiga på teknologin. Vår forsk
ning är inte helt inriktad på sensorer,
så mikrosystemteknik är en bättre
benämning.
- Sen har ni gjort små robotar också?
Man kan väl säga att robotar är en
rolig tillämpning. Forskningsmässigt
kom det sig av att Thorbjörn Ebefors
och Johan Mattsson utvecklade ett
sätt att göra "gångjärn", rörliga leder,
av kiselstrukturer. Då var en kul till
lämpning att göra en gående robot.
En geting åker snålskjuts
Sen har det blivit en otrolig uppmärk
samhet i press och media, men det är - Är det ofta konstruktionsuppgifter som
väl ändå så att vi har svårt att se exjobbare har här?
Vi försöker ge exjobbare uppgifter
någon direkt tillämpning av just den
konstruktionen. Det vi tycker är spän av ungefär det slaget. Då har vi grovt
nande är teknologin bakom hur robo sett en design klar men själva detalj
utformningen får de göra. Detta gäller
tens knän böjs.
för de exjobbare som deltar i vårt
forskningsarbete. Sedan har vi även
exjobbare ute i industrin, deras upp
gifter handlar mer om klassik elek
trisk mätteknik. Vi brukar ha ungefär
fem exjobbare om året.

Johan och Niklas, doktorander

Mikrorobotar

Johan Mattsson är doktorand på elek
trisk mätteknik och han forskar om
mikrorobotar. Hans forskningspro
jekt, som startade som ett ex-jobb,
hade från början ett helt annat syfte,
nämligen att bygga böjda delar på
kiselplattor. Det gjordes genom att
skära ut ett v-spår i en kiselbit och
fylla den med en speciell sorts plast.
När sedan kiselplattan svalnade efter
processen krympte plasten och plat
tan böjdes. Men eftersom plasten
även utvidgas igen när den värms
upp kom man på att man kunde styra
detta genom att leda ström igenom
plattan, på så sätt hade man gjort ett
gångjärn. Det gångjärnet monterade

Fortsättningskurser

Göran Stemme och Hans Sohlström
Sedan har vi ett antal projekt som
Peter Enoksson håller i, de handlar
om inkapsling av kisel. Det fungerar
så att när man gör ett mikrosystem på
en kiselbit så är ofta inkapslingen det
dyra i tillverkningen. Man gör ju ett
flertal system på varje kiselplatta och
sedan sågar man isär dem, för att
efteråt kapsla in vart och ett för sig.
Men om man på ett tillförlitligt sätt
kan foga ihop kiselplattan med t ex en
glasskiva så kan själva inkapslingen
redan vara gjord innan itusågningen.
- Genomförs de här projekten praktiskt

på labbet i Kista ?
Ja, nästan alla våra projekt är så att
strukturerna designas här och tillver-
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- Vilka fortsättningskurser erbjuder ni?
På våren i trean finns kursen Mät
systemteknik som Peter Enoksson har
hand om, en direkt fortsättningskurs
på Elektrisk mätteknik. Den kursen
behandlar datoriserad mätteknik och
tyngdpunkten ligger på att sätta ihop
och framförallt programmera mätsys
tem. Man jobbar mycket i ett program
som heter LabView. Sedan finns i
fjärde årskursen inom fördjupnings
blocket Systemteknik kursen Sensor
teknik. Trots att den ingår i ett
fördjupningsblock så är den öppen
för alla då den enbart bygger på obli
gatoriska kurser. Man kan säga att
kursen är en introduktion till mycket
av det vi har pratat om när det gäller
forskningen, att göra mikrosystem i
kisel.

För att få en något djupare inblick i den
forskning som avdelningen bedriver fick
vi chansen att prata med två av doktoran
derna.

,,,,,,,,, Härdad
polyimid
Skiss över en böjlig led
man sedan på en platta och fick på så
sätt rörliga ben på en mikrorobot.
Johans forskningsarbete med roboten
är snart avslutat och det har fått stor
uppmärksamhet i media även om det
inte är helt klart vad mikroroboten
ska användas till.

Flödessensorer

Niklas Svedin är även han doktorand
på elektrisk mätteknik och hans forsk
ningsarbete görs i samarbete med
företaget Datex Ohmeda. Han fick en
förfrågan av dem om att designa en
flödessensor som mäter luftflödet i
medicinsk apparatur, till exempel
respiratorer. Ett vanligt sätt att mäta
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Respi rator
Flödessensor
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reglera destillationskolonner eller en
pappersmaskin som om man skall
styra en industrirobot eller en elek
trisk motor.
- När du säger processindustrin, vilka

industrier menar du då?
Pappersmassaindustrin är den
största processindustrin vi har i lan
det, andra exempel är stål-, petro
kemi- och läkemedelsindustrin.
- Har jag missförstått helt om man säger
att det ni forskar på är de system som står
bakom
och styr en större process ?
luftflöde är att föra in ett objekt i flö
Styrningen
är en del av det hela,
det och sedan mäta luftmotståndet,
men
faktum
är
att så fort man skall
dvs den kraft som objektet påverkas
lösa
ett
verkligt
problem så märker
av. Eftersom detta påverkar flödet
man
att
modellering
är nyckeln.Att ta
negativt har man här istället använt
fram
en
matematisk
modell över
sig av krafterna vinkelrätt mot flödet,
verkligheten
är
ofta
kärnan
i att
lyftkrafterna, och kan därmed få bra
komma
någonvart.
Sedan
tittar
man
mätvärden med minimal störning av
på
metoder
att
styra
det
hela
givet
luftflödet. Flödessensorn är praktiskt
taget färdig och finns för utvärdering den matematiska modellen.
- Kan vi få ett praktiskt exempel ?
till framtida produktion.
Efter att ha lämnat Elektrisk mätteknik Elling Jacobsen svarar:
Ett företag kan t ex be oss om att
så gick vi två trappor upp och kom precis i
bygga
upp en modell över ett oljeraf
tid för fikarasten hos avdelningen för Pro
finaderi
och även konstruera ett styr
cessreglering. Där bad vi professor Alf
system till det.
Isaksson berätta om avdelningen i stort.

Processreg lerin g

Vi är totalt på avdelningen två
stycken seniorer, Elling och jag,
fem doktorander samt tre
externa doktorander. Vi är den
nyaste avdelningen på S3 och
startade januari 1998. Vad det
gäller kurser så har vi inga som
är specifikt våra egna utan vi
ger dem tillsammans med Reg
lerteknik, som vi är en
avknoppning ifrån.Detta inne
bär att även exjobbare formellt
sett ligger under Reglerteknik,
men i år har vi sju exjobbare
Hela gänget på Processreglering
här.
- Då är det alltså mest inom forsk- Vad tittar ni då på?
ningen som ni skiljer er från Reglertek
För oss är själva processen ett sys
nik?
tem. För att modellera ett system är
Det som kännetecknar vår forsk det ofta en massa balanser man skall
ning inom reglerteknik är att den är uppfylla, t ex material- och energiba
inriktad mot processindustrin. Den lanser osv. Sen kan man gå in och
är inte speciellt inriktad mot elektro göra identifieringsexperiment då man
nik, och de flesta elektroteknologer ändrar på ett flöde eller t ex värmetill
skulle nog inte spontant tro att man förseln och ser hur systemet reagerar
via utbildningen kan hamna inom på det. Ofta är det sambanden mellan
processreglering. Men det är samma de olika parametrarna man är intres
metoder som används om man skall serad av.Förstår man sambanden kan

man gå in och styra för att ge syste
met bättre egenskaper.

Även här bad vi några av doktoran
derna att säga ett par ord om sin forsk
ning.

Övervaknin g av styrsystem

Doktoranden Alexander Horch fors
kar om hur reglering fungerar på
stora företag. Har man ett styrsystem
som inte fungerar kan det göra stor
skada. I en stor process finns det en
mängd olika reglerkretsar och det är
omöjligt att manuellt kontrollera att
alla fungerar varje dag. Det Alexan
der gör är att ta fram ett datorpro
gram som kontrollerar alla kretsar,
rapporterar om det är något fel och
dessutom talar om hur felet ska åtgär
das.

Modellerin g

Ragnar Wallin forskar om modelle
ring och identifiering. Med det menas
att han skickar in en insignal till en
process, tittar på vad som kommer ut
för att sedan ställa upp en matematisk
modell över vad som skett under processen. Han undersöker även
hur det ser ut om vissa mät
data fattas; går det trots det att
använda data för identifiering? Arbetet är än så länge
mycket teoretiskt men när det
väl är färdigt finns det många
praktiska tillämpningar i pro
cessindustrin.

Storskali g a system

En fabrik är ett komplext
system bestående av ett stort
antal integrerade delproces
ser. Doktoranden Hong Cuis
forskning handlar om att för
stå hur delprocessernas egenskaper
deras
och
sammankopplingar påverkar det
totala systemets beteende. Speciellt
studerar hon hur olika sammankopp
lingar påverkar möjligheterna till reg
lering. De teoretiska resultaten från
Hongs forskning tillämpas i första
hand för att förstå hur man skall
kunna konstruera utsläppsfria massa
fabriker inom pappersindustrin.

Camilla & Magnus G
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Finska teknologer i Tolvan

SI K-Gasque

En mörk hästkväll kommer de nedströmmande i Tolvan - en samling muntra
teknologer iförda vita overaller. Kanske inget att höja ögonbrynen över kan
man tycka, men den här kvällen upptäcker den noggranne ett och annat som
inte är som vanligt.

D

ANNARS
S Å allenarå
dande schmecken har
utbytts mot något som lik
nar en studentmössa med tofs och
teknologerna talar ett mycket svårför
stått tungomål trots att kvällen ännu
är ung. Dessutom är overallerna för
sedda med en uppsättning märken
och tryck vars like Osquar aldrig skå
dat. Något så exotiskt som en skara
SIK-teknologer är på besök!
EN

språkproblem under sången fanns det
både en svensk och en finsk frequens-

insett så stämmingen var under sitt
ningen mycket hög. Språket vid bor-

Prata finska?

Innan sittningen började hann vi pre
cis bekanta oss lite med finnarna som
alla verkade mycket nöjda över att ha
hittat dit. De svingade röda burkar
som var intill förvillning lika colabur
kar och bytte glatt märken med alla
de stötte på.
Efter att ha språkats lite och bytt
några märken blev det dags för sitt
ningen. Att vara ungefär 120 personer
på sittning i Tolvan är inte helt lätt,
det blev aningen trångt när alla skulle
sätta sig samtidigt...

Sittning i Tolvan

V äl till bords var det dock inga pro
blem. För att överbrygga eventuella

Hej heeej.

En mycket fängslande uppfinning.

det var en mycket intressant
blandning mellan engelska, svenska
och finlandssvenska villket gav upp
hov till en del intressanta språkliga
missförstånd. Dessa ordnades dock
snabbt med hjälp av gester, fantasi,

normal. Den svenska delen utgjordes
av ingen mindre än Phleute. Den fin
ska delen var en för mig inte lika väl
skicklig
känd
men
mycket
frequensnormal vid namn Juha.
Att det är trevligt med nya männis
kor hade både svenskar och finnar

Teckenspråk kan man prata...

Jag älskar fin/and.
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alkohol och en eller annan sång. Fak
tum var att stämningen var så hög att
Phleute kände sig nödgad att berätta
om elektrosektionens regler för hur
många ord man får yttra när fre
quensnormalen skall till att tala. Efter
översättning till finska av Juha tycktes
detta roa de först oförstående fin
narna omåttligt.

_______________ em1ssmnen�

�i.-�e�Z
.

Al gebra på finskt vis

Ett intressant moment under midda
gen var då SIK visade upp sitt egen
händigt konstruerade utlärningssys
tem för algebra. Oskyldigt förpackat i
bokform var det försett med både
högläsningsfunktion och färgglada
lysdioder för maximal pedagogisk

effekt.Enligt vad jag erfor av min Fin
ske bordsgranne hade finnarna gjort
en hel del uppoffringar för att kunna
visa upp sitt mästerverk för oss. De
hade bland annat blivit tvungna att
låna en lödkolv på finlandsfärjan...
Sorgligt nog var intresset för algebra
under kvällen annars (bortsett från
detta avbrott) ganska lågt.

Sittningen förflöt vidare på fint
elektromaner med många vackra fin
ska och svenska sånger. Trevligt nog
visade det sig att en hel del av de fin
ska visorna var på svenska och dess
utom stod i de texthäften som man
kunde hitta lite här och var. De visor
som var på finska visade sig ändå
vara lite knepiga att följa med i, men
skam den som ger upp. Högt är vack-

- '--=

sånger klämdes det i så fönstren i Tol
van skallrade.

Schkål kamrater, t y live t är glatt. . .

Närgån get på dansgolvet ...

Åh, är du här. . .
ert! Trevligt nog kände även finnarna
till denna princip så också på Elektros

När så taffeln brutits kunde man änt
ligen få sträcka lite på benen. Under
tecknad kunde knappt vänta på att
komma ut på dansgolvet. Tyvärr hade
ungefär samtliga närvarande tänkt
samma tanke så det blev stundtals lite
trångt. Utanför dansgolvet minglades
det för fullt och märken byttes som
aldrig förr.
Alla jag pratade med tyckte att gas
quen var en av årets klara höjdpunk
ter och finnarna var mycket förtjusta i
alla de trevliga finesserna i Tolvan
(speciellt stötepelaren framåt ett
tiden). Det behöver väl knappast
nämnas att SIK kan festa som det
anstår teknologer?
Tack till PR och Styret som jobbade
natten igenom för att göra kalaset
möjligt.

Text: Anders Hägglund
Foto: Fredrik Arnerup
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NKVD ist wieder da

Politiskt Korrekt
a) You have the right to remain silent. Everything you say can and will be used against you.
b) Big Brother/Sister is watching you.
c) You will be assimilated. Resistance is futile.
d) All oj the above.

T

D I G A T T arbeta på ett
ställe där du inte vågar säga
vad du tycker i vissa frågor.
Där du alltid måste titta dig omkring
innan du drar en rolig historia. Där
du alltid måste vara noga med att
hålla ditt beteende inom vissa poli
tiskt fastslagna ramar, som ibland
ändras utan förvarning.Där vem som
helst i din omgivning kan rapportera
eventuella övertramp till "tankepoli
sen". Där du kan råka illa ut om du
skrattar åt fel skämt.
ÄNK

Nej, det rör sig inte om en sovjetisk
atomubåt eller en iransk flickskola,
men helt klart om ett utopiskt poli
tiskt experiment med ett flertal hän
givna anhängare. Det går ett spöke

genom Europa. Det är den Politiska Kor
rektheten.
Den P olitiska Korrektheten är
ursprungligen ett amerikanskt feno
men som nu, likt McDonalds, TV
såpor och Oprah, sprider sig över
världen. Och speciellt Sverige är som
vanligt mycket ivrigt att apa efter den

senaste trenden från D S L I V (Det
Stora Landet I V äster). Så för att se
den Politiska Korrekthetens framtid i
Sverige behöver vi bara titta över
Atlanten. Eller bygga en liten tidsma
skin på Elab.Med den öppnar man så
ett litet hål tio år framåt i tiden, sticker
igenom armen och river loss en lapp
från Tolvans anslagstavla. Detta är
vad vi fick tillbaka:

Politru kerna har ordet

J

Vi är era vänner

som är P olit
rukerna här på Elektrotekniska
linjen vid Tekniska Universite
tet i Stockholm. Funktionärspos
terna "Politruker" inrättades som alla
vet vid sektionsmötet för två år sedan,
och vår uppgift är att kontrollera att
den P olitiska Korrektheten efterlevs.
Så om du känner dig diskrimine
rad, eller känner att någon funderar
på att diskriminera dig, eller känner
dig som om någon känner att du kän
ner att han / hon / den / det funderar på
att diskriminera dig, men avstår för
att han / hon/ den / det känner att du
känner att han / hon/ den / det känner
att du känner att han / hon / den / det
funderar på att diskriminera dig;
tveka inte att komma till oss, så ska vi
A , H EJ , DET Ä R V I

säga åt missdådaren på skarpen.
Lika så om du ser någon som du
tycker beter sig anstötligt eller förar
gelseväckande; tveka inte att säga till
oss, så ska vi anmäla vederbörande.
Om inte vederbörande tillhör en av
de av riksdagen utsedda P olitiskt
Korrekta Skyddsgrupperna (se Pol.
Korr. Riksdagsdekret #4, juni 2005, sid
14-257), naturligtvis. Om så är fallet
anmäler vi i stället dig för bristande
känslighet och tolerans.
Vi P olitruker utför ett svårt arbete
för allas bästa, och vi känner oss
mycket kränkta över att vi visas så lite
uppskattning. Härom dagen var det
faktiskt någon som hävdade att vi
gjorde oss skyldiga till diskriminering
av folkgrupp, specifikt de grupper
som inte finns uppräknade i P ol. Korr.

Riksdagsdekret #4, juni 2005, och
undrade om vi inte var ute på lite
tunn is. Vi har nu kollat upp detta
med MfPK, Ministern för Politisk
Korrekthet, och kan meddela föl
jande:
Det föreligger inget diskrimine
ringshot mot ej i P ol. Korr. Riksdags
dekret #4, juni 2005 omnämnda
grupper, och därför är dessa inte upp
tagna i sagda dekret. Och eftersom
sagda grupper inte omfattas av sagda
dekret kan de heller inte diskrimine
ras. Isen är med andra ord tjock nog
att bära en självförsvarssvagn.
Vidare ett par tillkännagivanden:
Riksdagen har beslutat att ordet
"stridsvagn" ska bytas ut mot "själv-
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First they came for the Republicans.
I didn't speak up, because I wasn't a Republican.
Then they came for the Democrats.
I didn't speak up, because I wasn't a Democrat.
Then they came for the Politically Correct.
I didn't speak up, because it wasn't Politically Correct to speak up...
Naturligtvis blev vi ytterst chocke
rade över denna skrämmande och
högst oväntade framtid. Är vi fort
farande kvar om tio år?! Och som
Politruker, dessutom! Nu vet man
hur Hitlers föräldrar kände sig, då
någon sa "Ja, summan av era gener
producerar mänsklighetens största
monster, låt vara med en rolig mus
tasch. Har ni övervägt att hälla lite
Klorin i genpoolen?"
Vad kan vara värre för en civilin
genjör än att veta att man inte fått
sitt jobb tack vare faktiska kunska
per, utan genom att bli politiskt tillförsvarsvagn" med omedelbar ver
kan. Namnbytet är naturligt, eftersom
dessa numera inte används för strid,
utan för att de fredsbevarande styr
korna ska kunna försvara sig själva
vid ingripanden mot P olitiskt Inkor
rekta grupper, exempelvis vid freds
bevarande invasioner och dylik
humanitär verksamhet.
Den Svensk-Amerikanska Vän
skapsföreningen ber att få meddela
att namnet "USA" inte längre kom
mer att användas. Detta på grund av
att ordet "United" kan tolkas som ett
krav på likriktning, "States" kan
väcka otrevliga minnen från tiden
innan den P olitiska Korrektheten
skrevs in i Författningen, och det är
olämpligt att uppkalla en kontinent
efter Amerigo Vespucci, en "Död Vit
Hanne" som inte ens hade ameri
kanskt medborgarskap.
Den Korrekta benämningen är nu
PCGDEINPSCL,
"the
Peacefully
Coexisting Group of Diverse and
Equal Individuals in the Northern
Part of the Smaller Continental Land
mass". Svensk-Amerikanska Vän
skapsföreningen behåller dock tills

satt? Nästan lika obehagligt som att
bli inkvoterad. Och dessutom för att
övervaka andras åsikter? Stasifaso
ner!
Denna vanära måste till varje pris
undvikas, även om det innebär att
man måste lämna Teknis. (Snyft!) Så
med sorg i våra hjärtan förbereder
vi nu vår sorti, genom att på allvar
ta tag i våra examensarbeten.Vi kan
inte bli valda till funktionärsposter
om vi tagit examen! Vi kommer att
sakna er, men vi är inte rädda för
att ta steget ut i arbetslivet om det
innebär att våra yngre vänner

besparas en Politiskt Korrekt fram
tid. Lev väl, och kom ihåg att tänka
självständigt och inte bara okritiskt
acceptera alla överhetens order.
Framtiden är vad vi gör den till, så
vi får se till att göra något riktigt,
riktigt bra.

Magnus E & Johan Sj

Hmmm... "Politruk." Käck titel,
faktiskt. Tänk om man skulle ta
och...

vidare sitt gamla namn. För alla som
är intresserade av amerikansk kultur
anordnar dessutom Svensk-Ameri
kanska V änskapsföreningen kurser i
"Sensitivity training", "Healing", och
"Politically Correct Technical Eng
lish".

anhängare till ovan nämnda inrikt
ning av New Age ska uppleva sig
såsom kränkta.
Att befatta sig med Emissionen kan
således på intet sätt anses vara Poli
tiskt Korrekt, och kommer att föran
leda en skarp tillsägelse.

Vidare har det kommit till vår kän
nedom att den underjordiska tidskrif
ten "Emissionen" åter har börjat
cirkulera på vårt fina Universitet. Som
alla minns förbjöds denna strax efter
Tjugohundratalets början på grund av
P olitiskt Inkorrekt användande av
papper.
Papper görs som bekant av träd,
som enligt en inriktning av religionen
New Age också är tänkande och kän
nande varelser. Och eftersom alla reli
gioner är lika riktiga (Pol. Korr.
Riksdagsdekret #2, april 2005), måste
papper behandlas med tillbörlig res
pekt även av personer utövandes en
annan religion.
Användande som dörrstopp och/
eller marschallunderlägg räknas inte
in under "tillbörlig respekt", och efter
upprepade försyndelser förbjöds så
Emissionen för att undvika att

Slutligen har vi noterat ett chocke
rande slarv med P olitiskt Korrekta
pronomen. Har vi sagt det en gång, så
har vi sagt det hundra gånger: Är
man inte säker på vilket kön en indi
vid tillhör eller anser sig tillhöra, får
man absolut inte använda orden
"han" eller "hon", då detta kan upp
fattas som kränkande. Det Politiskt
Korrekta uttrycket är han / hon/ den/
det, som nyligen ersatt det kränkande
och otidsenliga "han / hon" för att inte
diskriminera artificiella intelligenser
(den) och kristallmedvetanden (det),
och detta är det uttryck som SKALL
användas.

Kamrat Magnus E, Politruk
Kamrat Johan Sj, Politruk
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Peter provar

WeiBbier
Öldrickandet går långt bak i historien. De forna sumererna har gett oss de första
skrivna vittnesbörden om öl i form av sextusen år gamla lertavlor med kilskrift.
Här dukar vi upp fyra weiflbier som passar utmärkt i hästrusket.

O

B A Y E R N med staden
Miinchen inte hade fun
nits skulle ölvärlden ha
sett am1orlunda ut. Bayrarna dricker
mest öl i världen, med 240 liter per
person och år, och har också ett
mycket stort sortiment öl att välja och
vraka ur.Jag har därför valt att prova
fyra olika öl från tre gamla klassiska
bryggeri i och i närheten av Miinchen.
Ölen är av sorten wieBbier, eller
veteöl som det heter på svenska, och
är ett typiska öl från området.
Ursprungligen bryggdes weiBbier i
Hofbräuhous, som en gång var Bay
erns kungliga hovbryggeri, men idag
bryggs ölet av flera olika bryggerier.
WeiBbier, som är nära släkt med både
Belgiens vita öl och Berlins Weisse, är
överjäst och innehåller minst 50%
vete. Ölet är ofta grumlig eller som
man brukar säga har en vit slöja.
Detta beror på kvarvarande jästpar
tiklar i ölet.
Det första ölet jag provade heter
Weihenstephaner Hefe WeiBbier och
bryggs av bryggeriet WeihenstephaM

ner. Bryggeriet ligger ca 30 km från
Miinchen och har med framgång för
svarat titeln som världens äldsta
bryggeri fortfarande i drift. Här bör
jade munkarna brygga öl redan på
1040-talet. Bryggeriet ägs numera av
delstaten Bayern.
De andra två ölen kommer ifrån
samma bryggeri. Ölen heter Erdinger
WeiBbier Kristalklar och Erdinger
WeiBbier Dunkel. Bryggeriet heter
Erdinger som helt specialiserat sig på
weiBbier och är ett bryggeri strax
utanför Miinchen i staden Erding.
Erdinger grundades 1853 och är idag
världens största tillverkare av WeiB
bier.
Det sista ölet heter Franziskaner
Hefe WeiBbier och bryggs av brygge
riet Sparten. Sparten är en av de sex
systrarna som är sex Miinchen bryg
gerier med flera hundra år på nacken
Erdinger WeiBbier Dunkel
och som utgör ett självklart inslag i
Utseende: Grumlig, sotfärgad.
Miinchens stadsbild.
Lukt: Russin i likör med viss sötma.
Chokladdoft.
Weihenstephaner Hete WeiBbier
Smak: Fyllig med umami. Klara söta
Utseende: Grumlig, aprikosfärgad.
inslag, köttig. Söt eftersmak.
Lukt: Svag bananlukt med inslag av
stickig jästlukt.
Franziskaner Hete WeiBbier
Smak: Besk med inslag av surdeg och
Utseende: Grumlig, bärnstensfärgad.
"vitt bröd". Lång syrlig eftersmak.
Aningen grön.
Lukt: Instängd hö med stickig jäst
Erdinger WeiBbier Kristalklar
lukt.
Utseende: Klar, bärnstensfärgad.
Smak: Besk jordsmak, granbarr. Lång
Lukt: Blommig lukt med inslag av jas
besk eftersmak.
min.
Smak: Söt, fruktig och bubblig. Tam
Text & Foto: Peter
och aningen blaskig. Utan egentlig
eftersmak.

Ölen jag provade:
Artickelnr:
Namn:
1 526
Weihenstephaner Hefe WeiBbier
1 505
Erdinger WeiBbier Kristalklar
1 542
Erdinger WeiBbier Dunkel
1 687
Franziskaner Hefe WeiBbier
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Pris:
1 9:90
1 8 :90
1 8 :90
1 7:30
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Ku ng l ig Tekn isk
Halloween
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Teknik är basen för hela vårt samhälle, hela vår värld. Men behöver det verkligen vara så ? Vem har inte
suttit med en svår uppgift och önskat att man, genom att knäppa med fingrarna, kunde lösa hela
uppgiften? Eller ännu hellre, trolla bort hela TET-boken?
Tänk er en värld, där teknik och vetenskap bytt plats... En värld, där magi har industriella tillämpningar,
och man går på teater för att se ingenjörer utföra sina trick. En värld, som innehåller...

••

A

Kungliga Magiska Högskolan.

S E D A N J A G var liten har
jag velat jobba med magi. Så
det var ganska naturligt för
mig att söka till Magis, norra Europas
främsta magiska högskola. Skolan har
gamla och fina traditioner, utbild
ningen är i världsklass, och ruggigare
lokaler får man leta efter. Kort sagt ett
perfekt ställe att plugga till magiker!
Men visst får man ligga i om det ska
bli något. Det är ju inte som att
knäppa med fingrarna och forska,
precis!
Men nu är det i alla fall höst, och
Allhelgona börjar närma sig. V älkom
nandet av de nya studenterna är över,
och nästan alla som Skaendarna för
vandlade till grodor har återtagit sin
naturliga form. Även om vissa fortfa
rande tittar hungrigt efter flugor och
ser lite förvirrade ut när det regnar,
men det är en annan historia.
De inledande kurserna är i full
gång för Ettorna. (Den kurs jag minns
bäst är nog InDe, Introduktion till
Demonologi. Det sitter fortfarande
kvar ett brännmärke i taket över min
labplats...) Tvåorna sliter med Teore
tisk Elektromagi (inte heller att leka
med) och Treorna funderar på om de
valt rätt inriktning. Det finns några
olika; Industriell systemmagi, Halvle
daramuletter, Informationsmagi och
Fysikalisk elektromagi, för att bara
nämna några. Själv valde jag Industri
ell systemmagi, och håller nu på med
Häxjobbet.
Det som verkligen skiljer Magis
från en vanlig högskola (någon tyckte
att vi borde ansöka om att bli ett uniDA

versitet, men honom trollade kollegiet
bort) är att man får använda magi
även utanför skolans regi. Det finns
en speciell förening, "Mlab", speciellt
för oss som tycker om att kavla upp
ärmarna och sitta och pula med något
litet otyg.
Dock är vissa lite mer oförsiktiga än
andra. Allt som oftast råkar någon
skicka ett eldklot genom taket så det
börjar regna in, eller glömmer en troll
stav påslagen över natten så att den
som kommer först på morgonen blir
begravd under ett helt berg av duvor
eller ping-pong-bollar när han öppnar
dörren.
Dessutom kan de starka magiska
fälten ha konstig inverkan på såväl tid
som rum. Tiden kan plötsligt börja gå
långsammare, och helt plötsligt är det
mitt i natten. Dessutom finns där en
potentialgrop, som har en tendens att
dra till sig saker: En gammal soffa,
böcker, prylar, folk ... Har man väl
hamnat där är det långt ifrån säkert
att man kommer därifrån.
Men allt detta är smällar man får ta,
och vad är väl en och annan förrymd
demon eller några inbrända fotspår
efter klövar i heltäckningsmattan mel
lan vänner? Huvudsaken är att man
har kul. Och inte förorsakar Ragnarök
utan skriftligt tillstånd från kårordfö
randen.
Och skulle man tröttna på att
omsätta sina kunskaper i praktiken,
eller på att göra något vettigt över
huvud taget, kan man alltid uppsöka
en av de många pubarna på campu
sområdet. Det finns ju faktiskt andra

än Elektromagiker här på KMH, och
hur konstigt det än låter så kan man
faktiskt umgås med dessa också. Ser
man någon utan ögonbryn är det
antagligen en Alkemist, Evighetsma
skinarna har en tendens att upprepa
sig hela tiden, och någon som går
omkring med en slagruta är förmodli
gen på Lantmät.
Vi är trots allt medlemmar i samma
kår (och kårordföranden står under
v Å R kontroll, haha!), och visst kan vi
samarbeta över sektionsgränserna
med diverse projekt. Speciellt nu när
det är dags för årtusendets sista Hal
loween, eller HE1 1 oween, som det
kommer att bli känt efter vår ... Hopp
san, glöm att jag sa det där. Vi har
naturligtvis inget fuffens för oss, kära
nån, hur kan du tro ... Nå. Bort från
ämnet. Tillbaka till ämnet, menar jag.
Det arrangeras en hel del fester,
speciellt på sektionsnivå, men även
för alla kårmedlemmar, och ibland till
och med tillsammans med andra hög
skolor. Då må ni tro att det är kul att
kunna ett par små men imponerande
trollkonster. (Eller, om man verkligen
vill imponera, räkna en "Diffekva
tion". Jag lärde mig det av en ingenjör
på en kringresande cirkus när jag var
liten.
Nå, nu måste jag sluta skriva. Jag
måste fixa några saker inför "normal
festen" nu på lördag. Vi ska ha ett litet
kalas med häxlärlingarna på Kusliga
Institutet, och vi ska klä ut oss till...
Normala människor! Det, ni.

Johan Sj
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Världens undergå ng

Efter floden
Det hände för några dagar sedan när jag ännu en gång fastnade framför TVn
Många känner säkert igen sig - man börjar med att titta på 21.00-filmen och upptäcker
sedan att klockan är ett och att gamla avsnitt av "Våra värsta år " verkligen suger.

N

u

B L E V D ET D O CK ännu
värre, för i stället för famil
jen Bundy på TV3 lyckades
jag på något outgrundligt sätt ställa in
TV 8 och lida igenom ett program om
gamla Egypten. Strax innan slutet sa
det bara klick. Mitt TV-kort hade änt
ligen pajat och lämnat mig ensam öga
mot öga med Calculus.

halvmeter. Kaos bryter ut, och många tioner samt några runstenar. Efter att
upptäckter går då ohjälpligt förlo- ha studerat dessa fornlämningar
rade.
kommer folk att spekulera om det
Ungefär detta hände med gamla rentav inte var utomjordingar, som
Egypten (inte oljebrist förbyggde det hela - för av
runstenar
att döma är
stås men icke desto minDe repiga CDvår civilisation inte alls
dre ett politiskt och
skivornas
ekonomiskt kaos) - och
så avancerad. Ett flertal
graffitimålningar,
som
som bekant tog det sedan
gåta kommer
föreställer
flygande
inte mindre än 1500 år att
att vara olöst tefat kommer att ge
Åldrande högteknolog i
lösa hieroglyfernas gåta.
Varför händer sådana saker exakt fyra
för alltid
ytterligare näring åt
denna teori.
dagar efter att garantin har gått? Är Efter underg ån g en
det rentav så att det finns en inbyggd Vad händer då med vårt språk och
De repiga CD-skivornas gåta kom
spärr, någon söt liten relä som klickar kultur när naturen plötsligt inte går mer att vara olöst för alltid - för även
till när det är dags att köpa en nyare att tygla? Redan i dag har kretslopps om forskare lyckas klura ut hur data
produkt? Varför är de flesta nya pry anpassningen gjort att många prylar blev lagrat kommer de med all säker
lar så pass ohållbara överhuvudtaget? efter en viss tid automatiskt går sön het inte att ha Windows 98 som ope
Jag tittade omkring mig och blev der och ev. löses upp i sina ursprung rativsystem
och
blir
därmed
rädd. Den där reklamfilmen för Häs- liga
beståndsdelar.
Framtidens oförmögna att läsa Word-filer. Infor
vetenskapsmän kom mationen, vår tids viktigaste tillgång
tens sängar var faktiskt korrekt. Min
mer
inte att ha mycket och handelsvara, kommer alltså att
Efter att ha studedator blir hopplöst
material att gå efter. försvinna.
rat dessa fornläm- Om två - tre tusen år
omodern om tre år
hittar de säkert hus Än är det inte för sent
om den inte pajar
ningar kommer
ännu tidigare. TVn
och benrester, fantasNåja, säger läsaren. Inte ska väl vi
att spekulera tiska
JEolk
'
och dammsugaren
avloppssystem hugga ut Calculus på Tolvans väggar?
håller i fem, högst
om det rentav
samt några rälsfrag- Nej, självklart inte. Men vi kan nog
sex år - sedan går de
inte var utomjor- ment från Roslagsba- bygga saker som håller åtminstone
sönder för att tillvernan daterade till cirka lite längre än garantin. Saker som kladingar, som
karna själva inte ska
år 300 före Den Stora rar av lite hårdare miljö och små
gå i konkurs. Min
Floden (f.Fl.). Däremot spänningsändringar utan att omedelbyggde det hela
bokhylla är nära att
kommer de inte att bart gå sönder. För då finns det hopp
kollapsa, och stereoanläggningen är finna några tecken på skriftspråk om att man även i framtiden kan få
utom möjligen extremt slitstarkt
igång dem - och återuppleva familjen
trasig redan nu.
graffiti vid gamla pendeltågsstaBundys vardag år 300 f.Fl.
�
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Kaoset

Vad händer om, säg, världens eko
nomi havererar när oljan tar slut efter
sisådär 200 år? Få se nu. Plaster, ben
sin, asfalt samt syntetgummi ( och
därmed en stor del av Quantums
kötträtter) kommer mer eller mindre
att försvinna. Dessutom skall växt
huseffekten göra sig påmind genom
att vattnet i världshavet stiger med en
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M u rphyl kuddar och
kaos

D

F L E S T A S O M läser denna
artikel har väl något hum
om att det finns något som
heter fysiklagar. Dessa lagar är grunden för allt som sker runt omkring
oss, d v s bara en så enkel sak som att
sitta ner styrs av fysiklagarna. Dessa
lagar är lagar och alltså liksom van
liga lagar, förbjudna att bryta mot.
E

Brott och straff

Än så länge är det ju ingen som har
lyckats med det. Men vad händer om
man bryter mot dessa? Om man bry
ter mot vanliga lagar finns det ju en
verkställande och en dömande makt.
Men gäller detta även fysiklagarna?
Vem är det som då dömmer oss och
vad blir straffet? Jag har själv aldrig
hört talas om någon fysik eller natur
polis.

Ordning och kaos

Nåväl, vad är då fysiklagarna och hur
är de uppbyggda? Som exempel kan
jag ta lagen om ordning och kaos. Vi
tar en titt i Termodynamikboken och
kikar på ett exempel om ordning och
kaos. Författaren illustrerar ordning
med en mur. En bomb slängs på
muren och muren går givetvis sönder,
detta illustrerar att man kan uppnå
kaos.

Naturlig strävan

Men denna process är irreversibel,
d v s vi kan alltså inte slänga en bomb
till och få muren att återgå till sitt
ursprungskick. Eller rättare sagt chan
sen finns att det kan ske, men den är
så oändligt liten att man försummar

denna. Av detta ser vi att det krävs
mycket kraft om det ens är möjligt att
återskapa ordning ur kaos. Här strä
var alltså naturen efter kaos, för att
det är lättare att låta kaos råda än att
försöka att skapa ordning.
Detta borde för de flesta vara ett väl
känt faktum om man bara ser hur det
ser ut hemma. Låter man det gå en tid
så härskar kaos och man blir trött
bara man tänker på hur jobbigt det är
och vilken möda man måste lägga ner
för att få ordning. Flera har redan
upptäckt att det inte går att vinna
över naturen och låter således denna
ha sin gång = kaos.

Murphy, ett kort inlägg

En annan lag som kanske inte direkt
är hemmahörande under begreppet
fysiklagar är Murphys lag, d v s lagen
om alltings jävlighet. Denna borde
betraktas som en naturlag med tanke
på dess applicerbarhet. Tappar du
mackan så kan du ge dig på att den
hamnar med smöret ner, Murphys
lag. Den omger oss och existerar i lika
hög grad som fysiklagarna.

Konkurrerande teorier

En annan teori som finns i omlopp,
men som ej blivit vedertagen är kudd
teorin. Varför denna hamnat i skym
undan beror på att den konkurrerar
med den redan inarbetade och tunga
gravitationslagen, d v s det är en viss
herr Newton som ligger till grund för
denna "lag" (alltså gravitationslagen).
Dock finns det vissa tillfällen när
denna "lag" sätts ur spel och det är då
kuddteorin kommer in i bilden.

.
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Dragningskraft

Tänk dig själv, du är dödstrött och tes
tar att hålla huvudet ovanför kudden.
Vad händer? Du kommer knappt ha
hunnit säga rackardoja innan du som
nar ovanför kudden och sugs ner till
den. Många säger nu att detta har
med tyngdkraften att göra, men om
samma experiment utförs med kud
den utbytt mot något hårt, exempel
vis asfalt så skulle kraften på huvudet
inte vara densamma. Slutledningen
måste vara att kudden har en större
dragningskraft på huvudet än den
normala gravitationen.

Kuddteorins användbarhet

Kuddteorin appliceras i dagens läge
endast inom ett fåtal områden, exem
pelvis bilar. Dock skulle teorin, om
den blev vedertagen, kunna tillföra
världen mycket. Tänk er själva, inför
kuddar istället för vapen i väpnade
konflikter. Civila och militära förlus
ter skulle minska till noll i dessa
kuddkrig. Istället för att skicka missi
ler och "nuka" någon så kuddar vi till
dem helt enkelt. V ärlden skulle bli
vänligare och mjukare, för att helt
enkelt inte säga fluffigare. Så ta när
maste kudde och visa din kärlek för
dina medmänniskor.
Som avslutning kan jag kort återknyta
till fysiklagarna och ange ett brott och
straff: You have broken the law of
gravity. You're grounded.

Uffe Kalla
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(Nästan) sista sidan

Litterärt . . .

" Att tenta, eller inte tenta, det är frågan."
-Osquar, lika förberedd som vanligt.
"Därom kan jag ge besked om Osquar vill, ty jag var
med."
-Omtentanden XX tillfrågas om Hallens tentor.
"There are Demon-haunted worlds, realms of utter
Darkness"
-Konglig Katakomberna äro djuuuuupa, Ettan . . .
" Aldrig förr har s å många haft Osquar att tacka för så
mycket."
-Alla. Alltid.
"Fråga inte vad Osquar kan göra för dig, fråga vad du
kan göra för Osquar."
- Dags att motta folkmassornas jubel
"Låtom oss odla vårt Teknis."
-Candosquar.

Visdom . . .

" Det ryktas att . . . "

. . . folk kopierar inlämningsuppgifter i Termon.
(Va? . . . reds.anm)
... man får magsår av musiken i tolvan.
. .. våra overaller är märkesvaror.
... David kan delegera arbete och ses sedan stå och tvät
ta tavlan åt GP.
. .. Uffe är en blöt svamp .
... Det gäller att hålla tungan i rätt mun på vissa stugor.
... Ulrik och en teknolog sov tillsammans i E33.
. .. PR sköt ut sig i omloppsbana.
(undrar om de såg MIR? ... reds.anm)
... fyra av nio bilder är spegelvända .
. . . Quantum får lugna ner sig: Kalaspuffar i curry ! ?
(låter inget vidare. . . reds.anm)
... e99 hellre springer i trappor än på föreläsning.
. ..jag var på fest förra lördagen. Hade jag kul? .
... EPS snart ser dagens rampljus .
.. .Sigward W (dubbelwe) Barkhe setts på kårhusinvig
ningen.
(läs artikeln om invigningen . . . reds.anm)
..Två e-teknologer har flyttat ihop i en tvåa på Norra
Djurgården ..... .
... Gustav S har haft ihop det med en IndEk etta

Ryck upp dig: Det kunde vara värre...
Hundra tusen lämlar kan inte ha fel. Banzai!
Om gud hade velat att vi skulle flyga, så hade han gett
oss förstaklassbiljetter på Lufthansa.
If god has intended us to smoke, he would have set us
on fire ( oöversättlig).
Sannolikheten att dina misstag ska plåtas av Emissio
nes fotograf är ett. Alltid.
Sannolikheten att dina grodor ska antecknas av Emis
sionens korrespondent är omvänt proportionell mot
antalet öl du bjuder honom på.
"Skjut inte upp till i morgon vad du kan skjuta ner
idag" - Ryska flygvapnets valspråk.
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Knepp?
Efter att Elektros fagra fotoförening spenderat en tid i dvala
planeras nu ett återuppväckande per efterfrågan. Är du
intresserad av foto eller bara en glad amatör som vill lära
dig mer? Anmäl ditt intresse per mail hos Magnus Grön
kvist, e98_mag.

I/Emissionen

