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Föreläsningsfest när KTH:s campus fyller
jämt
Allt du vill veta om KTH:s forskning och forskare, och väldigt mycket mer
därtill, kommer att lyftas under ett seminariemaraton som varar över två
dygn. Det är i vecka 42 som KTH firar att det centrala campuset på Östermalm
i Stockholm fyller ett sekel, och det med kunskapsspridning i världsklass.
100 år, 100 talare, 50 timmar. Där har du ramarna för föreläsningsfesten som
startar klockan 12:00 tisdagen den 17 oktober. Firandet startar dock
redan dagen innan, den 16 oktober.

Under seminariemaratonet kommer forskare, professorer, lektorer och
alumner från KTH att gjuta liv i spännande berättelser från KTH:s historia,
men också nutida och framtida forskning. Varje talare får 20 minuter på sig,
sedan är det dags att kliva av scenen för att ge plats åt nästa forskare. Och så
håller det på, dygnet runt, fram till torsdagen den 19 oktober klockan 14:00.
Seminariemaratonet riktar sig till alla och är uppdelat i nio olika teman.
Dessa är urbanisering, livsvetenskap, rymden, mobilitet, energi,
samhällsutveckling, utbildning och lärande, kommunikation samt miljö.
Publiken har många trevliga höjdpunkter att se fram emot. Professorn
Hjalmar Brismar kommer att leverera en hyllning till mikroskopet, en
kärleksrelation mellan människa och apparat som varat i 400 år. Lektor
Sabine Höhlers berättelse om jorden som ett rymdskepp kommer också att
vara fängslande. "Spaceship Earth" är ett sätt att betrakta vårt jordklot som en
rymdfärja med ändliga resurser där vi måste ta hand om vår miljö. En analogi
som inte minst idag, med potentiella konflikthärdar som till exempel
Nordkorea, befinner sig närmare verkligheten än någonsin tidigare.
Dan Zenkert, professor i ämnet lättviktskonstruktioner, håller i ett föredrag
om att använda delar av en bilkaross, till exempel fordonstaket, som ett
batteri. Man kan både spara vikt och ha plats för mer batterikapacitet. Även
forskarna Anna Pernestål Brenden och Peter Georén kommer att hålla ett tal
om bilar då de
berättar en framtidsvision om hur staden kommer att se ut år 2050.
Garanterat tankeväckande och inspirerande. Vägen dit, som rullar via
självkörande bilar, kommer också att förklaras.
Universitetslektor Joakim Lilliesköld tar ett annorlunda grepp om utbildning
och lärande. Hans berättelse handlar om hur studenter ska förberedas inför
framtidens arbetsmarknad genom att lära sig att bygga usla robotar, "shitty
robots".
Inom ramarna för ämnena robotar, perception, lärande och artificiell
intelligens kommer Hedvig Kjellström, professor i datavetenskap, också att
röra sig.Hon ska berätta om hur man bygger maskiner som kan tolka ditt och
mitt kroppsspråk.Så där fortsätter det. I femtio timmar. Vill du veta mer om
rymdteleskopet som utvecklades i en källare på KTH eller hur det
uppkopplade samhället ser ut om 50 år, kom till KTH den 17 oktober.

Förutom seminariemaratonet kommer även en hel del utställningar,
labbrundor och annat trevligt att äga rum under vecka 42. Hela programmet
återfinns här: https://www.kth.se/campus100
För mer information, kontakta Peter Ardell på 08 - 790 69 60 eller
p3t3r@kth.se.
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