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Jag skulle hemskt gärna skriva en så personlig ledare till er nollan som möjligt men då
jag i skrivandets stund inte träfat en endaste av er kan jag bara spekulera om vad som
kan ha hänt hittills under Mottagningen. Förhoppningsvis så har ni nu lyckats skafa er
ett par goda vänner att hänga med, gjort bort er iallafall lite grann under ett av dygnets
mörkare timmar och kanske till och med börjat fundera på att börja plugga lite matte.
Ifall ni har pratat med mig på Gasquen under dessa veckor så har ni säkert fått er en
gratis ilosoilektion av hur chalmerslivet borde gå till enligt Görtz. Skulle det vara så
att ni gått miste om ett sådant tillfälle så räds ej! Detta speciella mottagningsnummer
av Zenith, som kan vara det bästa nummret av Zenith under hela nollningen, är till just
för att ni nollan ska få en inblick om hur livet som student kan se ut. Vi har fyllt numret
med tips om hur du ska kunna sköta livet både i och utanför skolan under din tid här på
Z. Självklart har vi också gett plats i numret till diverse dumheter som ingen någonsin
kommer dra nytta av, för det är så vi rullar.
Innan ni nu då börjar läsa detta fantastiska mottagningsnummer skulle jag vilja passa på att välkomna
er till den fantastiska Z-sektionen, ni kommer garanterat att ha det hur bra som helst här.
//GörtZ, Chefredaktör för Zenith 13.
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Zenith är Z-teknologsektionens tidning. Innehållet speglar inte värderingarna hos sektionens medlemmar.
Vi förbehåller oss rätten att redigera insänt material till oigenkännlighet.

En hälsning från programledningen
Hej! Ayla heter jag och kommer att vara din studievägledare på Chalmers. Jag vill tillsammans med Björn, utbildningssekreterare för programmet och Petter som är programansvarig hälsa dig välkommen till din första termin på Automation och mekatronik. Kanske är det premiär för högskolestudier, en helt ny stad eller första gången du har eget boende. Det
innebär stora omställningar i livet och kan kännas både skrämmande och spännande i början. För att allt det nya inte ska
bli alltför överväldigande har du välkomnats av äldre studenter. Jag tänker på den så kallade mottagningen, som jag gissar
att du är mitt uppe i. Genom mottagningen har du förhoppningsvis lärt känna dina klasskamrater lite bättre, lärt dig hitta
i Göteborg och på Chalmers och fått hjälp i studierna under räknestugan. Jag hoppas att introduktionen har inneburit en
positiv upplevelse för dig under dina första veckor på Chalmers tekniska universitet!
Under din tid på Chalmers inns jag till din hjälp om det skulle krångla med studierna. Som studievägledare kommer jag
vara ute i klasserna och informera om sådant som kan vara bra för dig att känna till. Jag hjälper dig med funderingar om
hur en tenta går till, hur många poäng CSN kräver att man ska ta under en termin, om det inns möjlighet att åka utomlands under studierna och andra studierelaterade frågor som kan dyka upp under tiden som student. Du får gärna kontakta mig om du ligger eter i kurser. Då kan vi tillsammans diskutera hur du ska ta igen de poäng du har eter dig.
Ibland kan det också vara annat runt om studierna som inte fungerar. Det kan vara konlikter i ett grupparbete, en klass
där man inte trivs eller prestationsångest över pluggandet. Det kan vara något i privatlivet som får dig att tappa fokus på
utbildningen. Oavsett vad det handlar om får du gärna kontakta mig när du behöver prata med någon.
Vi kommer också att ses under introduktionssamtalen som sker i grupp under hösten. Det blir ett tillfälle för dig att diskutera mottagningen och vilka förväntningar du har på din utbildning. Vi kommer samtala kring vad som krävs för att du
ska lyckas med dina studier och vad som skiljer sig från pluggandet på gymnasiet.
Björn kan hjälpa dig med frågor kring dispenser och tillgodoräknanden – till exempel om du missat en kurs och undrar
om du kan läsa en annan, planerar att läsa en termin utomlands eller redan läst en kurs som motsvarar något i programplanen. Du kan säkert också komma att träfa på honom vid utvärdering och uppföljning av kurser. Han arbetar också med
administration och planering av utbildningen. Du är väldigt välkommen att höra av dig till honom också!
Om du vill kontakta oss kan du göra det via mail eller telefon. Det går också att komma förbi våra rum på entréplan i
fysikhuset, mittemot Kemigården 1. Då kan det vara bra att bestämma en tid så att vi säkert inns där när du kommer
förbi. Just nu pågår det också en ombyggnad i fysikhuset. Det innebär att det inte går att ta sig in via huvudentrén. Ingång
blir istället till vänster om du står riktad mot huvudentrén. Du kan också leta eter en skylt där det står skeppsgränd 3. Ser
du den har du kommit rätt.
Så till sist, vi hoppas att du ska trivas på Chalmers. Förhoppningsvis kommer du att få en riktigt bra tid här, både socialt
och med studievalet. Att plugga ger dig möjligheten att lära känna nya vänner, läsa intressanta ämnen och i framtiden få en
examen som ger dig goda förutsättningar på arbetsmarknaden.
Lycka till med studierna önskar Petter, Ayla och Björn!!
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SI
Supplemental Instructions är det som förkortas SI vilket också är den vanligaste benämningen på det. För att skapa en
bredare utbud av instuderingsmetoder så erbjuds SI-pass på i första läsperioden, i både Objektorienterad Programmering
och Inledande Matematik.
SI-passen är helt frivilliga att gå på men studier visar att de som går på SI-pass får högre betyg. Grunden för SI-passen är
att de studerande ska få möjlighet att lösa och diskutera uppgiter tillsammans. De gagnar alla etersom de som är inlästa
på det aktuella ämnet kan hjälpa de som inte förstår. Enligt inlärningspyramiden så kommer man ihåg 90% av faktan och
kunskapen om man lär ut det till någon annan.
På SI-passen ska vi även försöka att få en överskådlig bild utav kursens delmoment och försöka greppa de delmoment som
är aktuella för veckan.
Och viktigast av allt! Vi har ika!
//KozKoz

Bra att ha-hemsidor
Har du alltid undrat om du pluggar 50 timmar i veckan? Troligtvis inte, men ett mycket bra verktyg för att kontrollera det
kan vara toggle. Det fungerar som en stämpelklocka. När du pluggar sätter du på klockan och då ser du till att plugga och
ingenting annat. På detta sätt pluggar du mer efektivt och kan hålla koll på hur mycket du egentligen pluggar.
Känner du att Chalmers utbud av undervisning inte passar dig så inns det massvis med gratis utbildningar på Internet.
Exempel på detta inner du nedan.
Khan academy: Ger bra exempel på hur man löser övningsuppgiter.
Det går att hitta de lesta typexempel här.
MIT: Ger ut föreläsningar på engelska inom de lesta matematiska ämnesområderna.
Har du missat en föreläsning men ändå vill ha den djupa förståelsen så är MIT ett hett tips.
Wikipedia: Behöver inte endast användas för att köra Wikipedia race. Det går även att hitta det mesta inom i stort sätt vad
som helst. Inom matematik, fysik och programmering så inns gott om basal information.
New Boston: Har mycket bra föreläsningar inom programmering så som Java och C.
Chalmerstenta.se: “Din oas innan tentan”. Här inner du de många tentor långt bak in i urminnes tider. Fenomenal hemsida om du redan har gjort alla publicerade tentor innan tentan.
Wolframalpha: Som google fast för matematik. Skriv in ett tal, integral eller matris för att få fram alla tänkbar information
som kan behövas.
Det går även att läsa recensioner till ilmer, böcker och faktablad om frukter, länder och djur.
Pro tip: Testa att skriva batman equation, heart equartion, why eller meningen med livet.
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Konsten att undvika Prokrastinering
Året var 1682 då pastorn Anthony Walker skrev i skriten “he great evil of procrastination” om vilken syndfull handling
det var att prokrastinera.
Prokrastinering är studentens värsta iende. Denna ”sjukdom” ligger till orsak för lera U:n, vilket lera studenter kan intyga. För er som inte vet vad prokrastinering betyder tar vi en rad från allas källa till kunskap: Wikipedia.
“Prokrastinering (av lat. procrastinare, av preixet pro-, och crastinus, hörande till morgondagen, av
cras, i morgon])[1] eller uppskjutarbeteende innebär inom kognitiv beteendeterapi(KBT) vanemässig och kontraproduktiv senareläggning, förhalning eller undvikande av handlingar, beslut och arbetsuppgiter.”
Med vardagliga ord kan prokrastinering betyda att man skjuter upp det man bör göra idag (läsa igenom dagens anteckningar) till någon annan dag (aldrig), för att istället göra något roligare till exempel skriva om hur man undviker att skjuta upp
saker (Vilket är något som jag skjutit upp och därför sitter jag nu, dagen innan deadline och försöker skriva ihop denna
text).
Orsakerna kan vara många, vare sig du är dåligt organiserad, akademiker, har en undvikar-personlighet, eller helt enkelt
bara har risig disciplin. Prokrastinering brukar även åtföljas av en ångest. Därför följer härnedan ett antal råd som kan
hjälpa vid prokrastinering.

•
•
•
•
•
•

Ska a ingen TV, går världen under märker du det när du går ut
Skafa ingen dator, inns ändå på Chalmers
Skym utsikten, rullgardin är bäst (har du otur kan du komma på dig själv med att räkna på hur stort
ljuslödesskillnaden är mellan persienner och rullgardiner
Undvik disk, köp 2 matlådor från express, en som du kan ha till kvällsmat
Undvik att möblera lägenheten, möbler samlar damm som studenter gärna vill eliminera dagarna innan
en tenta
Måla lägenheten vit, detta för att undvika att färgerna stör. Färger är roligt. Det studenten bör ha som mål
är att studierna är det roligaste och bör därför ta bort allt annat roligt
//Norén

Utdrag ur patientjournaler
Har svimmat av. Minns ingenting förren
patienten vaknar i sängen med två sköterskor
Inkommer med kvadratmeterstora sårskador på lillingret
Oklart om blod i avföringen då patienten är
färgblind
Som preventivmedel har patienten använt
oavbrutet samlag
Rekommenderas ett stort glas vatten innan
samlag

Det ideala studentrummet
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Patienten arbetar som elektriker. inga
kända proppar i släkten

Pluggtips  Hur du pluggar på rätt/bäst sätt
Hur man ska plugga för att förstå och lära sig så mycket som möjligt är väldigt individuellt. En kan till exempel lära sig
genom att lyssna på när någon föreläser, andra genom att praktiskt lösa uppgiter eller att diskutera ämnet i grupp. Under
tiden på Chalmers, inte minst under nollningen arrangeras det aktiviteter utöver studierna. För att hinna med både plugg
och arr kan man behöva planera och efektivisera sitt studerande. Många experter inom studieteknik brukar förespråka att
dela upp studerandet i tre steg.
1. Hur man ska förbereda sig på inlärningen
2. Under tiden man lär sig saker
3. Hur man ska komma ihåg det man lärt sig
Här kommer lite tips om hur dessa steg kan tillämpas.
Före
För att underlätta inlärningen bör man förbereda hjärna på den nya kunskapen, detta för att det är lättare att ta in och
förstå information då man känner igen ämnet än om det skulle vara helt nytt.
• Börja med att kolla igenom innehållsförtekningen för varje ny bok och gissa vad varje kapitel och delkapitel
handlar om. Studier visar att det är lättare att ta in information och komma ihåg det ifall hjärnan har fått bekanta
sig med och associera kring ämnet.
• Skumma igenom kapitlet ni ska gå igenom. Det viktiga här är inte att förstå, utan att bekanta sig med viktiga
begrepp, alternativt ta reda på vad som ska gås igenom och googla på begreppen.
Under
För många är det självklart att man lär sig under föreläsningarna, dock passar inte detta alla på grund av olika anledningar.
Känner du att föreläsningarna inte ger något behöver du inte gå, tänk bara på att du får ofra tid till att lära dig på egen
hand.
• Föreläsningar, föreläsaren kommer att sammanfatta kurslitteraturen och ta upp det som hen tycker är viktigast
med kursen. Ett komplement för de som föredrar att lyssna på när andra föreläser kan var youtubevideos eller
andra ilmer på nätet som har med kursen att göra.
• Läsa på egen hand, i kursens kurs pm ska det nnas en lista med vad som ingår i kursen, o ast har de även med
läsanvisningar. För de som inte köper kurslitteraturen går det antingen att låna från biblioteket eller leta på nätet.
En del böcker inns även som PDF.
Eter
Eter du lärt dig nått nytt är det viktigt att repetera. Repeterar man inte glömmer man i regel allt inom ett dygn. Helst ska
man börja repetera tio minuter eter man har lärt sig nått nytt, men senare samma kväll fungerar också. Eter det är det
lika viktigt att fortsätta repetera, nästa gång dagen eter, sen en vecka senare och däreter eter en månad etc.
• Diskutera vad ni nyss lärt er i grupp, förklarar för varandra så att alla förstår.
• Skriv studiedagbok, där du sammanställer det viktigaste från föreläsningarna.
Detta är lite tips för att strukturera upp studerandet. En del behöver inte följa alla steg utan det kan räcka med två. Prova
dig fram och kör på det som funkar bäst.
//Hanaru

Söker med fästingbett i huvudet. Huvudet borttages med pincett
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Method and Tools for Global
Product and Production Development

Wingquist Laboratory is an internationally competitive competence centre for multidisciplinary research within the ield of eicient product realization. We applies deep knowledge
within its deined research areas on new research challenges emerged from efective and
eicient development of product families with high level of commonality with respect to
components, knowledge and manufacturing!

Our research is based on four research groups:

We work in three cross-disciplinary themes:

• Systems Engineering & PLM (SE)

• Platform-based Development

• Geometry Assurance & Robust Design (GA)

• Smart Assembly

• Geometry and Motion Planning (GMP)

• Perceived Quality

• Automation (A)

www.chalmers.se/ppd/wingquist-en
Follow us on Twitter (Wingquist Laboratory) and
www.facebook.com/WingquistLaboratory
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Att lytta hemifrån
Att lytta till en ny stad är spännande, roligt, skrämmande och helt fantastiskt, allt på samma gång. För många är det en lytt från föräldrahemmets trygga vrå, och det är inte säkert man har en aning om hur man klarar sig själv. Din nya lägenhet är en plats där du ska
känna dig säker och trygg, ett nytt Hem. En stor del i tryggheten är att man trivs och att det inns mat, simpla behov helt enkelt.
Vi i Zenith har pratat med Zätas, av oss utnämnda, inredningsexpert Helena Knutte Pettersson om hur man får ordning och stil på ett
litet studentrum. Hennes bästa tips inner du exklusivt i Zenith.
1. Du måste inte köpa nya möbler. Loppmarknader och second hand-butiker har en hel del billiga möbler. Det inns en hel del butiker
drivna av hjälporganisationer, då kan du dessutom handla med gott samvete i vetskapen om att ditt köp hjälper någon i nöd.
2. Är du på IKEA, kolla deras fyndhörna. I alla butiker inns det en avdelning där varor som på något sätt inte kan säljas till fullpris
reas ut. Det kan vara utgående modeller, returer eller lätt skadade saker. I de lesta fall är det inget fel på grejerna, utan det är bara folks
fåfänga som gör att de inte kan säljas som nya. Här inns det stora möjligheter att hitta riktiga skatter.
3. Var inte rädd för att modiiera dina möbler, så länge du inte har en antik byrå som gått i arv i din släkt i tretton generationer. Du kan
med såg, skruvdragare och lite färg modiiera det mesta till att bli precis vad du vill ha. Är du dessutom aningen händig (eller känner
någon som är, mamma/pappa brukar kunna allt) kan du bygga dina möbler från scratch. Zenith’s Kazzör har exempelvis bokhyllor,
skrivbord och skohylla han byggt själv. Du ska bli ingenjör, klart att du kan smälla ihop ett köksbord på egen hand.
4. Om du bor i studentrum utan kök, köp en kafebryggare. Förutom att du alltid har tillgång till nybryggt kafe (som gör att ditt rum
luktar awesome) så kan du även laga mat med den. Att koka nudlar, ägg eller pasta är inga problem, ta bort ilterhållaren så att det
kokande vattnet rinner rakt ner i kanan där du lagt det som ska kokas. På Åhléns inns det dessutom kastruller och stekpannor som
passar på en bryggares värmeplatta. Med dessa har du ett komplett kök i miniatyrformat.
//Lancelot
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