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Jag får väl först och främst
hälsa alla välkomna tillbaka
efter en förhoppningsvis någorlunda ledig och härlig sommar. Men kanske ett litet extra
välkomnande till alla er nollan som vågade ta sig hit och i
skrivande stund kanske utsätts
för någon av alla nollningsaktiviteter. Vem vet, kanske är det
det bästa arret under nollningen just nu?
Som ni förmodligen redan
listat ut är Finform (tidningen
ni just nu håller) sektionens
sektionstidning. Just detta
nummer är nollningsnumret
och är därmed lite mer inriktat till er nya och förmodligen
svagt vilsna personer. Eller ni
kanske redan listat ut hur man
hittar mellan GD, DD Signes
och Focus? Annars kan ni ta
och försöka läsa vår guide på
sidan 11.

Slutligen vill jag även påminna er alla att vi i redaktionen
mer än gärna tar emot texter,
bilder, citat, uppmaningar och
annat som ni kan tänkas sitta
inne på. Det är ändå era alster
som får denna tidning att få
den lilla extra färg den ibland
kan behöva.
Med detta önskar jag er alla
en trevlig avslutning på nollningen och en lärorik första
läsperiod .
Karl Gustavsson

Men för er andra (även undertecknad) som kankse kommit fram till den mytomspunna kvanten, finns det kanske
någonting annat att läsa i detta
nummer. Vad är svårt att säga,
men ni kan ju alltid öva på de
grekiska tecknena på sidan 14.
(Det kanske gäller nollan också?) Eller så räcker det kanske
med att läsa de vackra citaten
på baksidan.

Visste du att:
Sektionens stadgar har återfunnits efter att ha varit
spårlöst försvunna. Finform har bevis mot gärningskvinnan och utpressning har påbörjats.

Gauss once played himself in a zero-sum game and won $50.
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Ordföranden orerar
Vilket arr tycker DU har varit det bästa under nollningen? För entusiasterna
kanske det börjar bli svårt att välja när
rutorna fylls på nollbrickan. Kan det
måntro vara hockeykalaset som får era
hjärtan att hoppa över ett slag, eller är
det bastubadandets bubblande berusning som får er att
brista ut i lovsång?
Nytt för årets nollning är bland annat speeddejtingen
som verkar ha varit riktigt lyckad.
Oavsett om det var
lanet eller nollkalaset som lockade
mest hoppas jag
att alla hittat något
som satt guldkant
på tillvaron.
Även de som inte
deltagit i så många
aktiviteter har förhoppningsvis något positivt att ta
med sig från de senaste veckornas upplevelser. Att komma till en ny stad, kanske ha flyttat hemifrån för första gången
kan vara mycket att ta itu med i sig. På
detta erbjuds en uppsjö av konstiga lekar organiserade av skumma individer
i overall. Förståeligt nog kanske man vill
låsa in sig på sin kammare och läsa Fantomen. Eller bara sova en stund. Sömn är
för övrigt ett av de bästa sätten att lindra
den beryktade nollningssjukan.

Såhär i nollvecka tre har det kanske
börjats snörvlas lite under föreläsningarna? När kritans gnisslande skrap mot
tavlan är det enda som håller nollan vaken och oroväckande hostningar hörs i
pausen vet man att nollningen har satt
sina spår. Det betyder dessvärre också
att nollningen lider
mot sitt slut. Men räds
icke, vill man kan den
fortsatta tiden på Fsektionen vara minst
lika rolig.
Slutligen tror jag att
många av er har upplevt tre av de mest
intensiva veckor ni
någonsin haft, och
oavsett om ni har deltagit i de allra flesta
arren eller bara titta
förbi något av dem är
jag övertygad om att
ni har något minne
från nollningen som
kommer finnas med
er en lång tid framöver. Nollningen är
speciell; minnen formas, vänskapsband
knyts, men glöm inte att plugga också!
Cecilia Hult
Ordförande F-sektionen

Gauss can walk through Konigsberg crossing its bridges once and only once
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Netto

Jak

Cissi

I desssa tider då nollningen
fortfarande fortgår för fullt
kommer min egengjorda lista.

Under nollningen får man
lära sig vad det innebär att vara
teknolog och Chalmerist. Man
lär sig häfva, gasquea och hur
bra det är att kunna kvadratkomplettera ordentligt.

Jag minns min egen nollning. Den var väl ganska rolig.
Jag lärde mig roliga saker. Som
att ett effektivt sätt att ragga i
bankomatkön innan Nollfinalen är att ha en stor nollbricka
(förslagsvis på centimetern
lika hög som du själv). Och
att *allt* blir bättre med mer
aluminiumfolie. Jag lärde mig
däremot inte att häfva, men jag
blev grym på att spruta. Som
en imitation av valen Åke, fast
mindre uppstoppad. Jag gick
inte på föreningskvällen för
föreningarna verkade töntiga.
Dessutom hade jag ett riktigt
liv utanför Chalmers.

Topp tre nollningsminnen:
3. De två bastuarna under min
egen nollning. Jag har flera
gånger försökt komma fram till
vilken av dem jag gillade mest,
men det skiftar alltsomoftast.
2. Att stå på balkongen och kolla ner (inte metaforiskt) på de
nya nollan som nollK.
1. Känslan vid slutet av nollningen att man kände att man
faktiskt kommer stormtrivas
på denna sektion.

Av de äldre studenterna kan
man även få höra en massa om
traditioner som alltid varit på
ett visst sätt och om hur allting var mycket bättre förr. Ni
kanske kommer få höra att den
phaddergruppen alltid är på
ett visst sätt, eller att den föreningen alltid beter sig på ett visst
sätt, eller att den kursen alltid
är dyngsvår.
Mitt råd till dig är: Ta det
folk säger med en nypa salt och
tänk efter själv.
Pröva gärna nya saker men
och gör inte sånt som inte verkar vettigt... och lär dig dina
gränsvärden ordentligt.

Sedan började det gå utför.
På provsitsen hamnade jag
bredvid en filurig FNollK som
ville prata politik och kakor. På
min andra sida satt en dalmas
som till slut hamnade.... i nästa
års FNollK. Jag var instängd!
Är det därför jag sitter med en
sisådär 1... 2... 3... 4... 5! föreningar i bagaget? Så det kan gå.
Peace, over and out.

When Gauss was thirsty, he used Banach–Tarski paradox to get more orange juice.
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D-Dawg
Var hälsad!
Välkommen till(baka till) Chalmers! Jag hoppas att ni har det bra
och njuter av nollningen, antingen
som nollan, phadder, föreningsaktiv
eller som någon annan slags lodis.
På tal om nollning, är inte det en
förbaskat trevlig grej?
Man får träffa massa folk, utföra
konstiga uppdrag, basta lite, festa
lite, hamna efter i matte-planeringen.
Bara kul grejer. Det är nästan så att
jag tycker att det borde vara nollning
jämt, dygnet runt året runt. Det krävs
dock där en stor betoning på ordet
nästan. Jag menar, jag hamnar tillräckligt långt efter i planeringen som
det är. Det är ingenting jag behöver
få hjälp med av en kommitté i svarta
overaller och med konstiga lockrop.
Överlag så är det nog lagom med
fyra veckors nollning varje år. Hur
skulle man annars kunna hinna med
saker som aspning, gasquening och
tjafsning? För att inte tala om derivering, integrering och transformering? Eller den heliga treenigheten
prokrastinering, prokrastinering och
prokrastinering?

Tuss

Gauss

Mina minnen från forna nollningar
har flutit ihop en smula nu, är väl så
det blir. Jag minns dock tydligt att vi
en gång hade en fungerande studentportal, smidigare CSN-regler och en
något mer avspänd attityd till vissa
aktiviteter. Måhända var det resultatet av den avspända inställningen
som föranledde den mer drakoniska
vändningen, men sammanfattningsvis har det ändå skett en kvalitetsförändring under åren.

Away with the proofs of Leibniz

För att bespara er vidare klagomål
tänkte jag avsluta med ett par tips:
- begagnade kursböcker blir billigare
- om man dokumenterar sin studietid och därmed ser till att lägga X
timmar i veckan1 så brukar det gå bra

Be off with your Russel, Bertrand
Oh I give no quarter to John Rainwater
And Archimedes keeps counting
in sand

How can I be civil when hearing
this drivel
Its only for accounting louses
Oh give me the theorem that is nothing but fearsome and
Go tell the students If they want it
prudent
The proof must be Gauss’s

- vinkelslip till toastmasterljud är
en lysande idé. Tyvärr kan sagda idé
kombineras med andra idéer på ett
osmart sätt.

Hur som, ha det bra, och var gla!

1
. Där X är ett förslagsvis reellt
tal som beror bl.a. på kurserna och
person. I och med Högskoleverkets
riktlinje att 1,5hp ska motsvara 40h
studier blir den naturliga initiala gissningen X=50.

Gauss didn’t discover the normal distribution, nature conformed to his will.
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Jana Jubilerar
Hej alla F- och TM-teknologer!
Dags för ett nytt läsår (som faktiskt blir mitt tjugonde
som lärare på Teknisk fysik). Jag vill givetvis börja med
att hälsa alla nya teknologer hjärtligt välkomna! Det
känns lite konstigt att skriva så, när vi har träffats varje
dag i nästan två veckor, fast annat är det att sätta det på
pränt. Jag hoppas ni alla kommer att trivas här, framförallt med studierna, men också med föreningslivet och
allt annat roligt som händer på Chalmers.
Jag har precis varit på den traditionella Matte DuP-en.
Riktigt kul! Det var många
som ställde frågor, och
dessutom var det många
”gamla” studenter som
kom och pratade lite. Det
är alltid lika roligt att höra
vad folk har för sig senare i
utbildningen.

morgon! Inte bara för nollorna som ska skriva introtentan
(och som jag kommer att hålla tummarna för), utan även
för mig som ska rätta skrivningarna i komplexen. Kanske
inte den roligaste lördagssysselsättningen, men vem har
sagt att man bara ska ha roligt …
Jag önskar alla nya och gamla teknologer ett underbart
roligt och framgångsrikt läsår!
Jana

Tja, som ni själva förstår av ovanstående är det
ganska sen kväll, och jag
börjar känna för att styra
kosan hem. Det är viktigt
att vara fräsch och utvilad i

Håkan hajpar
Hej alla TM-are!
Jag vill först önska alla nyantagna TM-ettor speciellt
välkomna. Jag hoppas att ni ska trivas både med studierna och det sociala livet på Chalmers och i Göteborg.
Det kan vara svårt för de av er som har flyttat från en
annan ort att bygga upp ett nytt socialt nätverk men förhoppningsvis ger alla aktiviteter under nollningsperioden goda förutsättningar för detta. Studierna vid TM och
F är krävande och det underlättar mycket om man hittar
studiekamrater som det fungerar
att läsa tillsammans med.
I år har TM utökats och 40 nya
studenter har antagits vilket är rekord för TM. Jag tror att detta blir
antagningsnivån ett bra tag framöver av praktiska skäl. Det skulle
till exempel vara svårt att öka till
50 studenter då det är fler än ”en
klass” men färre än två. Om TM
växer någon gång i framtiden så
är det snarare 60 studenter som
skulle vara det naturliga steget
så att det blir två klasser vilket
underlättar i undervisningsavseende.

Jag brukar ofta i dessa sammanhang nämna något om
ECMI och i synnerhet om modelleringsveckan som nyligen gick av stapeln i Milano. Denna gång skickade vi två
studenter från masterprogrammet Engineering Mathematics and Computational Science. Jag kunde själv inte
närvara i år men jag fick igår ett email från en av dessa
studenter (som är en utlandsstudent):
I have to say that the summer school has definitely been one
of the best experiences of my pretty long student life, so if you
ever need any kind of help like promotion
or consulting further students on what to
expect for the modeling week, you may consider myself at your disposal.
Under våren kommer jag att berätta
om nästa sommars modelleringsvecka
och jag hoppas att ni som är EM studenter försöker komma med för det är
väldigt givande.
Varma hösthälsningar,
Håkan

Gauss can get to the other side of a Möbius strip.
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FnollK

FnollK ser dig
DP
Med Slotsen i hand och kapsylerna i högsta hugg välkomnar Djungelpatrullen årets nollan till Chalmers och
Fysikteknologsektionen. För er som inte riktigt förstått
vad vi gör än har vi en del roliga arrangemang kvar under
nollningen där ni kan bilda er en uppfattning, och för er
som förstått - ni kommer ändå aldrig med. I stort sett är det
så att DP alltid kommer att finnas där för att skälla på nollan som inte städar efter sig, och DP kommer alltid finnas
där när nollan vill capsa och på annat sätt inmundiga gyllene dryck. Under läsåret kan ni förvänta er fler pubrundor och enormt många DuP:ar, varav de senare äger rum
varje fredag 17:23 - förutom denna fredag Lv1, då vi antagligen ligger utslagna i sofforna efter just pubrundan.
Vi finns i allmänhet till för att ni ska slippa avsätta tid som
ni som F:are inte har åt att underhålla ett socialliv utanför
Chalmers, och fixar så att ni istället kan ha det jävligt gött
på, kring och runtom Focus (dock aldrig i). Och har ni inte
roligt med oss, så kan vi garantera att det har fanimig vi.
DP 11/12
Text: Marina Yudanov

Gauss shaves both himself and Bertrand Russell.
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F6
Kära nollan!
Ni har förhoppningsvis redan träffat oss på något av
våra arr. Ni har kanske njutit av vår välstekta fläskkotlett på provsitsen, undrat varför vi druckit te utanför
GD-foajén eller badat ute i Härryda under F6-bastun. Ni
kanske rent av befinner er på våran Fu6 just nu.
Om ni gör det så hoppas vi att maten smakar bra och att
ni orkar med en presentation av vad vi egentligen gör:
Det vi gör allra mest och helst är att dricka te. Om detta
sker på trappan utanför GD-foajén, i Svartpuben - F6:s
hem på Chalmers, eller Focus, hela sektionens vardagsrum, spelar oss egentligen ingen roll. Ibland får vi
dock för oss att göra något vettigare och då kan vi till
exempel spontanarra lite lekar i Svartpuben - där alla
naturligtvis är välkomna - eller ett gasqueeftersläpp. Det
händer också att vi vill göra något jättevettigt och har
mer välplanerade arrangemang, såsom sittningar, ET-raj
eller ärtsoppeluncher - ärtsoppan kommer ni att älska
om några veckor.
Det sista bästa arret under hela nollningen kommer vi
att stå för, nämligen finalsitsen. Till den hoppas vi att ni
alla tar chansen att komma.

Text: Christmas

SNFtm
Hej nollan, och alla andra!
Är du nolla så är detta kanske det första numret av
Finform du läser, och om du missade oss på föreningskvällen så vore det kanske bra med en presentation av
vad vi i SNFTM gör.

Hoppas att du nu fått en bättre bild utav vad SNF gör
och tveka inte att höra av dig om du har frågor, klagomål
eller liknande ang. vår verksamhet eller utbildningen.

SNFTM står för StudieNämnden Fysik TM och vi arbetar aktivt för att ni som studenter på sektionen ska tycka
att utbildningen ni går är bra. Så fort vi får klagomål på
en kurs så försöker vi följa upp det, bl.a. genom att vi
sätter ihop utvärderingar av varje kurs för att ständigt
förbättra kvalitén på utbildningen utefter elevernas önskemål. Svarar du på kursutvärderingen så är du inte bara
med och förbättrar din utbildning, du är dessutom med
och deltar i en utlottning av lunchbiljetter.
Nu tycker säkert några av er att detta lät skittråkigt, så
därför tänkte jag avsluta med allt roligt vi gör. Häromdagen kanske du var på besök på vårat cocktailparty som vi
anordnade, om du inte var det så har vi ett sådant första
veckan varje läsperiod. Där kan man dricka vin och äta
plockmat samt lyssna på intresseväckande föreläsare.
Vi ordnar dessutom BSD, Bakom Stängda Dörrar, med
jämna mellanrum, där man bl.a. kan lyssna på föreläsare
som pratar om sin forskning. Vi bjuder då dessutom på
baguette till alla anmälda.
Gauss doesn’t understand stochastic processes because he can predict random numbers.

Text: Mäsk
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Veckobladeriet
Veckobladeriet är något unikt för F och TM. Vi tillhandahåller gamla tentateser, lösningar och föreläsningsanteckningar till förmån för studenter och det är helt gratis!
Veckobladeriet sköts av veckobladeristen som sitter
med i SNFTM, och underhålls på frivillig basis. Anteckningar köps in med pengar från sektionen, vilket kan
tolkas (om ni så vill) som att du som student redan har
betalat för tjänsten.
Föreläsningsanteckningar kan tjäna som ett komplement ifall man själv har missat en föreläsning eller har en
dålig handstil.
Anteckningar från olika kurser kan säljas till VBL förutsatt att de uppfyller kraven, dvs att de är kompletta,
läsbara och att kursen inte nyligen uppdaterats. Anteckningarna kan vara hand eller datorskrivna men de handskrivna skall kunna scannas.

mycket angelägna om att få köpa anteckningar från.
Hur gör du för att bli rik på att skriva veckoblad?
Ta kontakt med VBL på vbl@ftek.chalmers.se och om
dina varor klara inspektionen är du på det torra.
Låt inte dina föreläsningsanteckningar samla damm,
låt dem hjälpa dina medstudenter!
Text: Albin Jonasson Svärdsby
Sittande Veckobladerist

Åtkomst till våra skatter sker via ftek.chalmers.se/vbl
(det går även att klicka sig fram från ftek: studienämnden
> veckobladeriet).
Där kan du även finna en lista över de kurser vi är

Farm
Vi skulle vilja börja med att hälsa er alla välkomna
tillbaka till skolan efter sommaren, speciellt nollan som
precis har tagit sitt första steg i sin karriär inom Teknisk
Fysik eller Teknisk Matematik. Just nu kanske tanken på
att ta examen och börja jobba känns avlägsen och lite obskyr för er, men tiden går fort och innan ni vet ordet av
så är det dags att ta steget ut från Chalmers. För att ni
ska få veta lite mer om vilka företag som finns därute,
få kontakt med dem, och möjlighet till tranieeplats eller
sommarjobb så anordnar FARM bland annat F-dagen
den 2 november, och vi hoppas att ni alla (inte bara nollan utan alla årskurser såklart) tar er tid att besöka mäs�san eller delta på något seminarium. Vi räknar med att ni
inte missar vår Facebook-tävling där en lycklig vinnare
får en iPod Shuffle! Det enda ni behöver göra är att gå in
och gilla FARM på Facebook.
I november anordnar vi även ett studiebesök till Ringhals, mer om det och den kommande aspningen kommer
så klart senare.
Text: Madeleine Yttergren

Some series diverge because Gauss doesn’t consider them worthy of summing up.
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F-spexet
S-p-e-x. Ett litet ord som rymmer så mycket och avslutas med en underfundig twist. Livfulla strålkastarljus
som väller över scenens tiljor bland lekfull dekor. Melodier som söker sig ut genom fönsterspringor mot nattens
äventyr med skratt och sång. Klirrande glas. Lockande
rätter vars ljuva aromer dröjer sig kvar, en längtan efter
mer. Utan förvarning ljuder ditt inrop genom salen och
föreställningen förändras i ett sprakande fyrverkeri.
Att ett spex blott skulle vara en studentikos, teatralisk
uppsättning är ett vanligt missförstånd. Vi i F-Spexet
nöjer oss inte med den magra etiketten utan strävar efter
något med mer glöd och betydligt roligare. Vårt mål är
att alla skall ha så kul som möjligt. Med glimten i ögat
och en aning självdistans gör vi varje akt till en unik
upplevelse fylld av spontan, fantastisk stämning och
bjuder in dig att delta!

fingra på inbjudande mixerbord? Då skall du definitivt
aspa F-Spexet! Mer information dyker snart upp på anslagstavlor nära dig eller i din inkorg om du skickar en
intresseanmälan till pr@f-spexet.se. Annars kan doften
av nybakade bullar någon kväll kring Focus kanske leda
dig rätt...
Ett storslaget, varmt, glimrande tack för all hjälp under
året! Arrivederci e buona fortuna!
Många spexkramar!
Text: Malin Renneby

När du läser detta har du förhoppningsvis sett de mest
hejdundrande höstföreställningarna någonsin och bär
med dig många härliga minnen inombords. Likväl,
spexet tar inte slut där utan rykten går om att ett nytt
manus håller på att smidas. Kan du tejpa, regissera eller
spela ett instrument? Vill du exempelvis vara med och
baka goda kakor, skapa fantasifulla sömnadsalster eller

Foton
Hej Nollan!
Som gammal FNollK (och Nollan) vet jag att det är
fruktansvärt roligt med nollning med allt vad det innebär. Min egen nollning dokumenterades ganska flitigt av
dåvarande nolluppdragschefen, Jesus. Tyvärr var vi inte
lika flitiga att dokumentera nollningen året efter, det år
som jag själv var med i FNollK. Detta var alltså innan intresset för fotografiets ädla konst hade väckts inom mig
och i efterhand känner jag det är ganska tråkigt att vi inte
tänkte mer på det då. Bilderna i sig behöver inte vara perfekta i en teknisk eller ens kompositionsmässig mening
– bara bilderna blir tagna!

Nu är det dags för mig att avrunda. Lycka till nu Nollan med Nollning, plugg,, plugg, FNollK-aspning, tentor
och omtentor (ja, du läste rätt) och se till att ha otroligt
roligt under tiden!
Bob – Ordförande Foton

Några av oss i Foton har, som ni säkerligen har sett,
försökt vara med och fota under en del av årets arrangemang och dessa kommer att läggas upp på Facebookgruppen F-Nollning 2011 och på www.ftek.se/foton. Tyvärr kan vi inte vara med på allt, men det kan Nollan!
Har Nollan bilder som Nollan vill dela med sig av så ska
vi ordna det! Vill ni få tag i oss i Foton är det bara att
slänga iväg ett mail till foton@ftek.se.

The common phrase used by mathematicians, ”Let n be an integer”, is literally a request to Gauss to allow it to be so.
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Med Fokus på Focus
I och med att F-huset har en icke-trivial topologi så kan
det vara på sin plats med en frikostigt illustrerad reseguide som berättar hur man tar sig genom huset. Här i
grundkursen tar vi upp vägen från GD till Focus, en väg
man kan ha nytta av ibland när det stänker lite från havet. Hoppas att det kommer till nytta!

Detta är GD-salen, uppkallad efter nobelpristagaren.
Det garanterar dock inte att man förstår allt som sägs i
salen, alas, such is life. Dörren nere till vänster blir den
första av de sju dörrar vi kommer att passera genom.

En stund senare är vi en trappa upp, med en vacker
korridor framför oss. På korridorens vänstersida finner vi en hiss som bl.a. går upp till våning 7 med datorsalar och den dolda föreläsningssalen FB. Man kan
även använda den för att nå upp till de högre våningarnas FL-salar. På korridorens högersida återfinns istället
de större datorsalarna i DjungelData.

Trots att korridoren på föregående bild ser ut att ta slut
så gör den inte det! Vi fortsätter än längre i den, passerar
på vägen det märkligt bok- och hylltomma Fysikbiblioteket, och hittar en låst dörr (givetvis öppen dagtid på vardagar). Dagen till ära saknas handtag, ett tillstånd som
faktiskt inträffar oftare än man kan tro. Om man lyckas
forcera dörren så står där ett mindre partikelfysikexperiment i form av en ljusorgel. Vidare kan man finna Signes
där vissa ibland pluggar, men lunchtid är huvudsyftet
med lokalen att mat kan förvaras, värmas och ätas där.

Så långt komna, men ändå en bit kvar. Detta är övergången där våningssiffran går från 4 till 7 (eller tvärtom,
lite beroende på färdriktning). Den följs raskt av...

Gauss doesn’t sort, he raises one eyebrow, and arrays sort themselves out in constant time, and throw themselves at
his feet, crying for mercy.
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...hissen! Man klarar sig långt på två knappar, 3 och 7,
så lär dig hur de siffrorna ser ut. (Ibland trycker en del
på andra knappar också, inte för att de är onda utan för
att det finns fler våningar också, men det är en ren överkurs.) God hissed påbjuder att alla samtal avslutas när
man stiger in i hissen.

Så där, nu har vi åkt längst ner och tagit oss igenom
den näst sista dörren. Här finns diverse föreningsrum,
men vi har bråttom och svänger därför omedelbart åt höger, in mellan fototavlorna där äldre teknologer blickar
ner på de passerande. Sektionen har här även en informativ anslagstavla om man är på det humöret. Vi fortsätter
längst bort och kan nu se att det bara är en dörr som håller oss ifrån Focus. Om man trots det lyckas gå fel, dvs.
tar en vänstersväng, så hamnar man hos Teknisk Service
som har hand om upphittat gods mm.

When Gauss integrates he doesn’t need to add a constant.
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Förutom sällskap bjuder Focus på soffor, bord, kök,
microvågsugnar, en hylla med spel och Fantomen-tidningar, samt diverse automater - bl.a. den välförsedda
och alltid lika billiga Focumama. Här väljer vi att föreviga Drickomaten, den åldrade Focumaten samt ett par
blinkande flipperspel. OBS! Flipprande är av förståeliga
skäl ej tillåtet under lunchtid.
Vi avslutar vår promenad strax utanför Focus (två dörrar till passerade). Om man nu av någon anledning skulle
gå åt vänster och passera genom tunneln så hittar man
ganska snart till glasentréen vid GD igen.
God orienteringslycka!

Gauss never has an underfull hbox (badness 10000) warning.
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Öva din grekiska
Har du någon gång känt att du inte kan skriva dina grekiska bokstäver tillräckligt
tydligt på tentan? Frukta inte mer, här kommer tydliga instruktioner hur du skriver
några av de vanligaste bokstäverna i det grekiska alfabetet.
Följ bara de streckade linjerna så ska du se att du kan skriva de allra flesta tecken
galant och behöver inte längre fundera på om du jobbar i cylindriska eller sfäriska
koordinater.

Gauss’s law actually states that everything in an enclosed surface has already been proven by Gauss.
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Seriehörnan

Från Abstruse Goose
http://abstrusegoose.com/

Gauss does not derive a function, he disintegrates it.
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Roines bekännelse
Sommaren 2007 gick jag in på Eriks kontor,
hållandes antagningsbeskedet i handen.
- Jag kom in!
- Jaså, du siktar så högt du? Svarade ingenjören leendes när Teknisk Fysik uppenbarades på pappret. Ja men grattis!
Den här eftermiddagen på Industrilås i Nässjö gav mig den första föraningen på vad som
komma skulle. ”Siktar så högt”?
Som son till en svarvare, men med läshuvud,
hade den föregående studieperioden gått som
en dans. Jag hade väl aldrig riktigt behövt plugga, men ändå placerat mig bra resultatmässigt
på teknikprogrammet i Linköping, och även
om jag inte
hade
några
ingenjörer
i
den närmsta
släkten
eller
bekantskapskretsen
kändes
en
akademisk utbildning som
det mest självklara. Teknisk
Fysik tycktes
kunna erbjuda
precis vad jag
ville ha: Trots
att jag vägde
mellan olika
fordonsinriktningar i gymnasievalet, kom jag av misstag in på teknikprogrammet, men där hade matematik och fysik
fått en plats mycket närmare hjärtat, och tydligen skulle det finnas lite programmering också.
Nollvecka ett: Oj.
En kvart in i första analysföreläsningen sitter jag fortfarande och skrockar. Det här är
strax innan jag så smått börjar inse att man
tydligen inte håller fake-föreläsningar under nollningen på F. När insikten väl kommer har Bernhard redan tagit sig igenom
gymnasiets första mattekurser, och jag

förstår
vad
Erik
syftade
på.
Efter första tentorna insåg jag också att de stora mängder nya mattekunskaper som skulle in
i huvudet troligen var en relativt liten börda
jämte den totala avsaknad av studieteknik jag

”

En kvart in i första
analysföreläsningen
sitter jag fortfarande och
skrockar. Det här är strax
innan jag så smått börjar
inse att man tydligen inte
håller fake-föreläsningar
under nollningen på F
begåvats med. Det flyt jag haft under hela min
tidigare skolgång var borta, och två underkända kurser var en start som sved, även om
jag inte var ensam. Andra perioden inledde jag
med fokus som ledord: Dags att klara tentor!
Fortsättningsanalysen fick läggas i den växande högen av omtentor, men till skillnad från
många av mina klasskamrater klarade jag Programmeringstekniken, och det gav mig en liten
knuff i rätt riktning. Tredje perioden, med flervariabelanalys och mekanik kändes helt rätt för
mig, flervar var lättare än jag trott och mekanik
hade jag läst en hel del på gymnasiet, så det borde gått bättre än ännu två underkända tentor till
högen.
När väl fjärde perioden kom med lana och
mek 2 hade jag nog redan gett upp inombords, dessutom var det både DP-aspning
och Cortége, så även här fallerade samtliga
försök till att klara tentor. Situationen var
nu ohållbar, men inte kunde väl jag vara en
sån man hörde om, en sån som... hoppar av?
Tentaperioden i augusti bättrade inte på statistiken, men då jag faktiskt klarat en programmeringstenta började jag snegla åt Data, och
redan första perioden gav jag mig på deras första programmeringskurs: Funktionell program-

Gauss can convert Meters to degrees Celsius.
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mering i Haskell. Jag måste erkänna att jag var
väldig dålig på att gå på föreläsningarna, men
jag gjorde labbarna i alla fall. När jag lämnade
tentasalen efter 80 minuter trodde jag aldrig att
jag skulle plocka hem en 5:a med 55 av 60 rätt.
Hösten 09 bytte jag officiellt från F till
D, men då hade jag redan läst data ett år
på 100-150%, så jag började i tvåan direkt.
Nu har jag precis börjat mastern Computer Science - Algorithms, Languages and Logic och ångrar inte mitt avhopp en sekund.
Så varför skriver jag allt det här? Är det för att
få F-nollan att hoppa av till data så fort de kuggat första tentan? Nej! F är ett jättebra program
för de som trivs där, och som är smarta nog. För
dig som börjar tveka har jag dock några små tips:
- Det är inte farligt att byta program, om
man vill hålla kvar de vänner man skaf-

fat sig på F är det inga problem, och Chalmers studievägledare är ofta väldigt smidiga när det gäller programbyte från F.
- Om du funderar på att byta, testa att läsa
någon kurs på det andra programmet för
att se om gräset är så grönt som det verkar.
- Vänta inte för länge, att vänta flera år kan ställa till det hos CSN, och att sitta låst i en situation
där man inte trivs frestar på psyket. Ge dock
inte upp för fort: Det kan ta ett tag innan man
vant sig vid det högre tempot och fått ordning
på studietekniken.
Hur er framtid än ser ut, önskar jag er
lycka till och hoppas ni har många trevliga år framför er här på Chalmers.

Jonas ’Roine’ Lindgren, Avhoppare

Hamstring inför vintern
Hösten har nu kommit till vårt nordiska land och höstterminen med den.
Det är nu dags att lämna BEACH-11 bakom oss och
börja hamstra och äta upp oss så vi kan klara oss över
vintern...
Nej! Vänta! Stop! HALT!!...
Hamstra?! Hallå? Vi lever faktiskt på 2000-talet där
vi har bra infrastruktur för att klara vintern (undantaget
GD) och gott om matställen. Varför skall vi då lägga på
hullet? Så klart vi inte skall!
Vad vill jag ha sagt? Jo nu när vi faller in i våra studievanor och skolaktiviteter glöm inte att träna.
Jag säger inte att alla skall börja sporta utan jag syftar
på vardaglig träning som att cykla till Chalmers istället
för att ta spårvagnen. Dessa små saker kanske inte tycks
ge något, men det gör skillnad. Flera studentexempel visar till och med på att ni kan tjäna tid på att gå istället för
att följa västtrafiks reseplanerare.
En hurtig livsstil ger så mycket mer än tillfredsställelsen att irritera morgontrötta studenter när du möter
dem utanför hållplatsen en måndag morgon (men enbart
det kan vara värt det). Ni kommer att märka skillnad, ni
kommer känna er piggare. Så passa nu på medan vädret
Gauss can understand income tax.

tillåter oss att vara ”vanligt” hurtiga.
Våga vara hurtig! Ta trapporna istället för hissen. Cykla om ni kan och åk bara med västtragik om du måste.
Nyttja vädret medan ni kan så återkommer jag till vintern
med hurtiga råd (och då på allvar...).
Hurta på!
”anonym” hurtis
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Skilja nollan från agnarna
Nu har det kommit nya Nollan till F, och Finform
kände att det var läge att ta tempen på dessa. Vad är de
egentligen för personer, och vad kan de om F? Vet de varför kapsyler helt plötsligt blivit värdefullt igen? Hur man
ser att roten ur 3 är irrationellt? Varför man ska akta sig
för mittentoan?
Vi kondenserade allting vi ville veta till 20 frågor och
ett quiz på ytterligare 3.

1)
Olof:
Testade för att se om han kom in, blev reserv, kom in
efter en vecka och kunde inte säga nej då.
Ville nog inte plugga egentligen, sökte ganska mycket
för att se hur det slutade. Det visade sig dock att det var F
som var mest attraktivt.
Simon:

Fråga 1)

Han hade hört att det skulle vara svårast, och en naturlig efterföljd av det torde även vara att det är bäst.

Varför sökte du F/TM?

Elin:

Fråga 2)
Vad tycker du om nollningen? Vad har varit roligast
hittills?

Ett intresse för matte och fysik. Hon är inte lika nöjd
med programmeringen, men det är smällar man får ta.

(För)Fråga(n) 3)
Beskriv den perfekta kakan.

2)

Fråga 4)

Simon:

Vilken är den häftigaste nollbrickan?

Simon har haft det väldigt roligt hittills, han har varit
med på nästan allt. Nollbrickssittningen är det arr än så
länge som ligger honom närmst om hjärtat.
Olof:
Har inte hunnit vara med så mycket, det har blivit en
hel del plugg. Han gillade dock speed-datingen. Det var
ett bra sätt att snabbt bryta isen med många människor.

Olof Düsterdieck, en relativt ny nolla ifrån Ph34.

Quizfråga 1)
Vad är en versfot?
Quizfråga 2)

Simon ’’Mange’’ Andersson, en trevlig

Om du skall gå innervägen ifrån Focus till GD, vilka
våningar passerar du?
Quizfråga 3)
Placera följande personer i sina respektive föreningar/
kommitteer/etc.
Johan Florbäck

Mia Romare	Tora Dunås

Ph1 med rödsvart nollbricka
Elin:
Alla arr är enligt Elin nollningens bästa arr, men några
som var ändå lite bättre var Häfvet och Provsitsen.

3)
Elin:
Cheescake x2 med passionsfruktstoppinggrej (Finform
vill här flika in att det var efter det här väldigt svårt att
Gauss made the Kessel Run in one parsec.
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fortsätta intervjun utan att drömma sig bort till Cheescake-bäddar och passionsfruktstoppingsbassänger, därav
den kanske bristande kvaliteten för det resterande. Även
antalet frågor kortades ner betydligt.)
Olof:
Kladdkaka, funkar med allt, förutom apelsin. Olof är
väldigt fundersam till kombinationen choklad och apelsin. Det är tydligen det värsta som finns.
Vad det gäller kladdkakan i sig så föredrar han smeten

’’Är det ett riktigt ord alltså? Har jag inte tänkt på, brukar bara skrika det. Köksredskap tror jag’’
Elin:
Först och främst det man svarar på vamp. Kan det kanske vara någonting på tyska? Någonting fånigt säkert.
Hon gissar till slut på att det är tyska för svamp
Olof:
Något med en dikt, en diktrad.

Q2)
Olof:
Börjar på våning 3, sen till våning 7, kommer sedan till
våning 3 för att sluta på...våning 5?
Simon:
3,4,5,6,7,4,3
Elin:
3,->7,4,3

Elin ’’EKG’’ Romare, en Ph8 med drag som kan
leda till en framgångsrik karriär i Hoffel-köket.
men det får man ju inga vuxenpoäng på. Han funderar
över om man kunde starta ett företag som bara sålde
kladdkakesmet. Finform påpekar att det är nog mycket
deg i den branchen.
Simon:
Det ska gärna vara mycket choklad. Kanske en brownie med mycket smet på.

Floran – DP
Mia – Växteriet
Tora – F-spexet
Olof:
Floran – Idrottsförening, Johan är ett sportigt namn
Mia – Pyrot
Tora – FnollK
Floran – Säger först F-styret, men ändrar sig sedan till
växteriet.

Olof:
Olof tvekar här en hel del. Det verkar vara den svåraste frågan hittills. Han börjar på fracken, men går sedan
till mössan för att avsluta med bildörren.
Elin:
Hon tycker bäst om fåret, men undrar vad innehavaren har gjort med det då det tydligen har tappat luften
nu.
Simon:
Simon ser sig fundersamt omkring i Focus, och kommer efter mycket övervägande fram till att bildörren är
riktigt häftig.

Simon:

Elin:

Simon:

4)

Q1)

Q3)

Mia – SNF
Tora – F6
Så, vad har Finform lärt sig av nollan efter dessa våra
djupgående efterforskningar? Inte så mycket faktiskt. Vi
blev mest sugna på kaka. Det ska dock sägas att nollan
var väldigt trevlig, ovanligt trevlig till och med. Vi tror
dock att det bästa är om ni väljer att själva bekanta er med
nollan.
Till slut vill vi ge ett stort grattis till EKG, som klarade
quizet bäst.

Finform tar inget ansvar för att de svar som de intervjuade gav kanske inte alltid är de som
återges i tidningen. Det är inte så vi rullar.

Gauss was really good at math.

Finform hör dig
“Lite korv på en torsdagsnatt så är jag nöjd”
Säbben, TM3

”Men jag kan ju inte dricka upp den!”
Mia efter att hon fått bäsken

”Jag hoppas att Lars gör det... med din syster.”
Marcus är smidig i samtal med Maria

”Jag tror att jag ska ta ner taket så att det inte blir blött i onödan”
Lulle

”Jaja! Nollan kommer få sprit i alla fall, det kommer vi se till!”

Stänkarn, nya överste DP, styr upp och berättar vad som gäller när diskussionen blir för lång på första mötet med
FnollK

”Det ser ut som en rund ring som är utdragen”
”Du menar som en ellips?”
”Ja!”
Pablo Lerner, F3

“Vi är ju ganska många så oddsen är ju stor att nån av oss får till det”
Pontus Hansson om dåliga statistiska test

Skicka dina citat till finform@ftek.chalmers.se!

