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Redaktionssidan
Sista pladdret från (denna) CHE
Nu när året snart är slut så får jag tacka för mig, tacka redak
tionen för ett bra år och önska min efterträdare lycka till. Att
vara Che har varit en trevlig erfarenhet, och även om tidning
en ibland har tagit mycket tid så kan jag se tillbaka på ett ro
ligt år.
Nu lite klagomål:
Jag har upptäckt ett oskick som
börjar breda ut sig på Elektro.
Alltfler kommer inklampade
långt efter att föreläsningen har
börjat utan att ta det minsta hän
syn till sina kurskamrater. Det
är inte roligt när det den första
kvarten av en föreläsning kom
mer en männinska i minuten
och stör. SKÄRPNING!
Nog klagat. Ett stort tack till
Anna Schillström som tog sig tid
att hämta sin luciakrona så vi
kunde placera den på Henrik
Otterheim.
God Jul och Gott Nytt År

CHE lika insnöad som
vanligt

Hur lämnar man in manus?
Emissionen är Elektrosektionens tidning. Den finns till för att
täcka sektionens verksamhet samt att förmedla information och
nöjsam läsning till dess medlemmar.
Du som sektionsmedlem är välkommen med dina bidrag till
tidningen. Allt material skall vara redaktionen tillhanda senast
på dagen för manusstopp. Helst ser vi att allt textmateriel redan
är inskrivet på datorerna i Vax-kab. Då är det bara att skicka
över det med MAIL till EMISSION på Elmer och Elin. För att
skicka en fil med mail skriv först "MAIL" i ett dectermfönster på
VMS skriv sedan "SEND filnamn.xxx".
Skicka gärna med instruktioner för hur du vill att den slutliga
produkten skall se ut. Vi garanterar inte att vi gör så som du
skulle vilja men goda ideer är alltid välkomna. Vi förbehåller
oss rätten att ändra i insänt material (lägga till rubriker tex). Vi
kan också ta emot en text på Mac-disk.
I yttersta nödfall tar vi även emot handskrivna manus (skriv
TYDLIGT!) Sådana kan du lämna i vårt brevfack i Xll:en, i vår
brevlåda (som finns lite sporadiskt) eller till någon av oss.
Bilder som skall vara med skall lämnas in senaste kl 12:00 dag
en före manusstopp. Detta för att de kräver en extra behand
ling. De kan lämnas i Emissionens brevlåda eller direkt till en
emitteur.
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Utgivningsdatum: 8/12
Emissionen
THS
100 44 STOCKHOLM

Adress:

Drottning Kristinas väg
37F
Telefon:
08-21 3118
Axept
Tryck:
ReklamproduktionAB
1000 exemplar
Upplaga:
Nästa manusstopp: 19/1
Åsa Uhrenius
Framsida:
av Örjan Ljungqvist
Henrik Otterheim
Baksida:
önskar alla en God Jul
av Örjan Ljungqvist
Besöksadress:

Redaktionen
Chefsemitteur:
Örjan Ljungqvist

E-91

758 82 47

Emitteurer:
Sten Bergqvist
Anders Boström
Christian Jansson
Qlof Lindqvist
Orjan Sniis
Mattias Sandström
Ulf Wallentin
Stefan Warnqvist
Anders Wikström

E-90
E-90
E-91
E-92
E-90
E-92
E-93
E-92
E-92

18 20 49
531 784 10
664 68 85
768 16 16
777 46 11
83 76 95
583 528 07
756 89 01
618 47 61

Emitteus:
Mie Sörqvist

E-91

749 04 02

Särskilda medarbetare:
E-91
Rasmus Kaj
E-90
Johan Lindberg
Andre Heinonen
E-92

745 51 09
624 33 04
550 193 41

I Emissionen gjorda uttalanden är endast om så sär
skilt anges att betrakta som uttryck för Elektrosek
tionens ståndpunkt. Icke signerade artiklar tar Emis
sionen ansvar för.
Ericssonartikeln är sponsrad av Ericsson.
Teliaartikeln är sponsrad av Telia
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En avgående Ordf:s sista ord
Julefriden lägger sig snart över
Elektrien. Den vita snön lyser
upp mörkret och inger lugn.
För att få uppleva lugnet för
väntas man först stressa. Det
skall lagas julmat och kokas
knäck. Inte minst skall man
överleva julklappsinköpandet.
MIN FAMILJ HAR ibland försökt att
avskaffa julen men det brukar raskt
misslyckas. Man måste faktiskt ha en
pyntad och doftande julgran. Det
närmsta vi har kommit är att ändra på
julklappsprocessen.

Julens inre mening
Det vanliga svaret när jag frågade sy
skonen om vad de önskade sig blev
ett svävande: - Det är roligt med en
överraskning. Följdaktligen blev det
ofta något som överraskade lite väl
mycket. Då kläckte någon av oss (det
var inte jag) iden att vi skulle köpa
julklappar till sig själv från de andra.
Det var riktigt roligt. När alla andra
sressade runt tog jag det helt lugnt.
Det var inte alls knepigt att komma på
någonting jag ville ha. Då julafton
kom kändes det dock lite löjligt att
öppna de lackade paketen och finna

sina egenhändigt inköpta små presen
ter. Nej, det behövdes radikalare för
ändringar.
Nästkommande jul skulle vi helt enk
elt låta bli att ge varandra julklappar.
Istället gav vi julklappspengarna till
något gott ändamål, för min del blev
det Arnnesty Intemational. Nöjd kän
de jag att jag hade förstått julens inre
mening. När julafton kom så kände
jag mig fortfarande nöjd men en viss
saknad infann sig. Det hade nog varit
bättre med en kompromiss. En liten
julklapp är alltid roligt att få ge och
att få.

Det år som varit
Årsskiftet närmar sig och då börjar
man tänka tillbaka på det som varit.
Mycket har utspelat sig på Elektro och
det har varit många roliga händelser.
Lite mer preciserat väntar jag med till
verksamhetsberättelsen.
Då man har varit i kontakt med andra
sektioner så blir man mycket stolt
över att vara Elektroteknolog. De an
dra är bra men vi är snäppet bättre.
Det gäller all verksamhet: studie
nämnden, nOllningen, kontakten mel
lan generationer av E-teknologer och
sammomingen av all annan verksam
het. Några små tårar tränger fram i

Anna Nilsson
ögonvrån då jag inser att jag förmod
ligen inte kommer att vara med lika
mycket i framtiden.

En stor julkram till alla på sek
tionen från er (snyft) avgående
Ordf Anna

Västeråsteknologer i KF
I dagarna är det val till Kår
fullmäktige (KF) på KTH.
Även här i Västerås kommer
vi att delta i valet.
UNDER 1992/1993 fanns två platser
i KF för övriga linjer eller kurser,
varav Elektro Västerås hade en. Det
har varit bra att ha med en represen
tant, som bl a har verkat för att vi i
Västerås åter skulle bli medlemmar i
kåren på KTH. Det har vi nu också
blivit.
Den plats som vi haft i KF har nu
dragits in och vi anses nu tillhöra
Elektrosektionen. Emellertid kom
mer vi att ha möjlighet att nominera

en kandidat, som då kandiderar som
representant för Elektro. Vi har dock
inte utnyttjat denna möjlighet i år,
då vi tror och hoppas att Elektros
representanter kommer att verka för
alla Elektroelevers bästa, inklusive
oss i Västerås.
För övrigt hoppas jag att alla Osquar
hade en trevlig namnsdag den 1:a
december.

GOD JUL och Gott nytt år!
Magnus Björklund
ordfVIVET

Magnus Björklund
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Mera ord

Hej !
Då har det blivit dags för mitt
sista ord, alltså Vice ord. Det
känns lite vemodigt, men sam
tidigt ganska bra eftersom
man kommer att få tid att ägna
sig åt andra roliga och intres
santa saker som livet erbjuder.

Ekonomiska rådet

DET HAR VARIT oerhört roligt att
ha fått jobba ihop med denna styrelse.
Visst har det varit mycket att göra,
men då alla har varit så positiva och
hjälpsamma har det sällan känts job
bigt. Jag hoppas att nästa års styrelse,
vilkens sammansättning vi nog fått
reda på när denna Emission kommer
ut, skall trivas lika bra ihop.

Stadgan
Något som däremot inte kommer att
vara avslutat i och med årsskiftet är
stadgerevisionsgruppens arbete med
de nya stadgarn�_. Se stadgeartikeln
här i tidningen. Aven om allt står i
den, tror jag att man inte kan säga för
många gånger hur viktigt det är att
alla som har synpunkter låter oss få
reda på dem så tidigt som möjligt.
Detta är av stor betydelse för att den

nya stadgan skall vara väl genomar
betad och konsekvent. Härom dagen
till exempel hade vi möte med både
gamla och nya SRK (Singapore Ma
laysia och Australien Nya Zeeland)
för att gå igenom just deras del i stad
gan. När stadgan börjar bli något så
när färdig kommer vi även att anord
na ett möte för alla intresserade, för
att gå igenom det nya förslaget, svara
på frågor och lyssna på allas åsikter.
Datum kommer att meddelas senare.

Apropå SRK kom jag att tänka på det
ekonomiska rådet. Som Vice sitter
man nämligen som sammankallande
till detta råd. Det är ett "råd" där alla
"tiggande" organisationer (vanligtvis
Sola, SRK, Esquader och Reseledaren)
på sektionen träffas för att tala om till
vilka företag de tänker ringa, när de
tänker ringa och vad de tänker be om.
Detta för att förhindra eventuella
komplikationer och missförstånd.
Dessutom är det bra att få se vilka de
andra är eftersom de alla ägnar sig åt
att be företagen om tjänster eller
pengar, som ibland kan vara lite käns
ligt, speciellt i dessa tider. Trots dessa
snåla tider verkar inga problem ha
uppstått i år. Skönt!

Jullov
Nu närmar sig Lucia med Lussepre
och Julen med ett härligt jullov. Lov
och lov förresten, ja lite lov ska jag väl
hinna ha innan PPS:en ska försöka
förgylla tillvaron.

GOD JUL och GOIT NYIT ÅR
! Åsa

Ett meddelande från era sponsorer.
Det var en gång en teknolog
som hade ont om pengar. Det
ta var någon gång tidigt våren
1993.

HAN TÄNKTE EFTER lite och kom
fram till att det som kostade mest i li
vet det var maten (ölen undantagen).
Men teknolog som han var så kom
han genast på en lösning. Det fanns ju
mat i Xllen. Teknologen med en
hunger så stor och ett samvete så litet
skred genast till verket.
På morgonen hoppade man över fru
kosten och tog istället en fika i skolan
(Kaffe + Wienerbröd). När lunchen
kom så blev han hungrig igen och tog
då lunch i Xll:en (Broccolipaj + Pirog
+ Läsk). Vid tre-tiden var det dags för
ännu en fika. När klockan blev sex vil
le Teknologen gå hem, men hemma
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fanns det ingen middag. Nu visste
han inte vad han skulle göra. Pajerna
och pirogerna var slut. Men som omo
ralismens och snattarnas väktare på
sektionen så visste han snart vad han
skulle göra, det fanns ju lite växel
kvar i rören. Den kvällen unnade han
sig en hamburgare nere vid
Mumsbiten.
Efter en månad märkte han att det
fanns piroger över. Genast satte han
sina erfarenheter på pränt och "låna
de" lite pengar i bullkassan så att han
kunde kopiera upp det och dela med
sig av sina upplevelser till sina kamra�
ter.
Detta kunde ha hänt. Jag hoppas att
det har hänt och att Teknologen nu
har en bättre ekonomi så att han kan
betala tillbaks sitt "lån". Om det inte
har hänt så betyder det nämligen att

ett större antal Teknologer har "lånat"
i bullkassan. (fyra wienerbröd=20 kr).
Det är synd om alla hederliga kompi
sar man har på sektionen och som äl
skar kläggboll och läsk till fikat.
Källeriet kommer vara tvungen att
sluta med den "öppna" försäljningen
och bara sälja i apparater. Och det
vore jättesynd. Om ni känner på er att
ni har "lånat" lite pengar så betala gär
na tillbaka dom nu.
Igår var det onsdag och källeriet gick
back 120 kr.
Till slut: Köp mer Isglass och Paj.
(Värm dem gärna i micron, men tag
då bort metallfolien först. )

Mattias ,KällarMästare och
KakMonster.

Trevlig helg
önskar
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Världens bästa
studienämnd?

På Elektro, självklart! Vi har i
våra kontakter med de andra
sektionerna kommit till insik
ten att vi faktisk har kommit
längre än alla de andra i nä
stan alla avseenden. Kursut
värderingar görs inte alls på
vissa sektioner, någon gång på
andra och på vissa nästan re
gelmässigt. Hos oss kan vi
med gott fog säga ALLTID! I
varje årskurs har vi minst 3
kursnämnder med 6-7 perso
ner i varje grupp totalt ca 90
aktiva bara i kursnämnderna.
Dessutom har vi ca 30 stycken
i studienämnden som engage
rar sig lite mera. När vi berät
tar detta för kollegor på andra
sektioner bara gapar de. Detta
är unikt!
Jag hoppas att Elektro med sin studie
nämnd alltid kommer att vara aktiv
och livskraftig. Fortsätt vara lika eng
agerade i era egna och efterkomman
de generationers studier. Framför allt
glöm inte - ju fler vi är desto mindre
måste var och en arbeta.

Varför fungerar
studienämnden på Elektro?
Jo, därför att vi har ett kansli och en
ledning som är villiga och intressera
de att lyssna på oss teknologer. Utan
detta stöd hade vi aldrig kunnat göra
något vettigt åt vår utbildning. Vi har
med deras hjälp kunnat göra väldigt
mycket som skulle vara totalt omöjligt
på vilken annan sektion som helst.

Ett stort tack till alla på Kansli-E, ni
är mina hjältar!
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Tentaresultat

Tyv ärr var inte alla resultat från pe
riod 2 inrapporterade i betygs
da tasystemet.
Åk 2
godkända uk andel gk
88 60%
Fysik del 1 127

Fakultetsnämnden, FN
Tyv ärr kan jag meddela att vi inte fick
någon fast representant i PU, Plane
ringsutskottet. PU skall ha hand om
att identifiera problem inom de ar
betsområden som fakulteten är aktiv
inom, Gnmdutbildning, Forskarut
bildning och Forskning, diskutera och
komma fram till mål och strategier på
kort och lång sikt. Resultaten skall s e 
dan presenteras för fakultetsnämnden
som fattar besluten. Jag reserverade
mig mot beslutet att vi inte får någon
representant. Jag anser att i en diskus
sion som berör oss, i grundutbild
ningen, bör vi också finnas med för att
ge våra synpunkter. Detta anser jag
skulle gynna alla, inte bara oss
teknologer.
FN beslöt att söka dispens ännu ett år
och lägga schemat för E94,93,92 pe
riodlöst.

Stormogulen, dressed for SNOw
på förslag från Studienämnden. Hitin
tills har vi fått dispens från rektorsäm
betet att fortsätta utan att vara tvung
na att gå in i treperioderssystemet.

Valresultat för nya trean

Det är meningen att alla E93, E92 idag
skall läsa periodlöst och inte enligt
tre-perioders system. Det avsteg som
E93 varit tvungna att göra är i Envar
re och Algebra som ju läses av alla et
tor och därför måste vi rätta oss till
viss del efter de andras schema.

Resultatet av valet till mellanblock är i
stort sett klart. Uppgifterna är ej helt
tillförlitliga.

Periodlöst schema

Kista

Iden med periodlöst schema är dels
att vi inte skall splittra vår tid på
många olika ämnen varje dag, dels att
inte få samma stress som det är idag i
det gamla systemet med åtta perioder.
Kurserna skall sluta när de tar slut
och inte på en viss tid i almanackan
för att någon kommit på att vi skall ha
ett visst antal perioder. Periodlöst
schema infördes första gången för E92

Industriell systemteknik ca 30
Informationsteknik ca 170
Elektrofysik ca 40

Så var det dags igen. Nu i dagarna
fick vi reda på att en av de absolut po
puläraste kurserna till våren, objekto
rienterad programkonstruktion är
schemalagd i Kista. Drygt 190 treor
och ett 60-tal äldre har visat sitt intres
se för denna kurs. Detta är ..... jag vill
inte skriva ut det. Vi arbetar för fullt
med att detta inte skall bli verklighet.

Ekologi och miljövård?
På senaste studienämndsmötet fram
kom synpunkter på att vi inte har nå
gon obligatorisk utbildning i Ekologi
och Miljövård, vilket alla andra linjer
på KTH har. Vill vi ha någorr kurs?
Vad skulle en kurs i detta innehålla?
Hur stor skall den vara? Vilken annan
kurs i det obligatoriska blocket på 100
poäng skall tas bort? Dessa frågor
kommer att diskuteras i en arbets
grupp och på studienämndsmötena
ett tag framöver.

man läsa på engelska, en annan på
franska och en tredje på skånska. Gi
vetvis finns många utländska stu
denter som slåss för att komma in på
den berömda utbildningen på
Elektro vid
KTH.

Det är dags att tänka på vem ni tycker
är den bästa läraren som finns på
Elektro. Nominering görs på första
studienämndsmötet nästa år
- be there!

SNO's Framtidsvisioner

Utbildning

Undervisningen sker i väldigt liten ut
sträckning i stora föreläsningssalar,
inga grupper med mer än 50 elever.
Mycket går ut på problemlösning och
sker i samarbete mellan lärare och
teknologer. Redovisningar av resultat
görs ofta i seminarieform.

Studiesocialt
Undervisningslokalerna är bra och vi
har ett studiemedelssystem som gör
att man känner det värt att studera
vidare. Återbetalningsplanen är gjord
så att man efter en rimlig tid i arbetsli
vet kan betala tillbaka sina lån. Den
del av studiemedel som är presta
tionsrelaterad har ingen på Elektro
några problem att uppnå eftersom ut
bildningen är så otroligt inspirerande.
Ingen undervisning sker utanför
KTH:s Campus (inte ens i Kista).

Internationalisering
Undervisningen hålls i vissa årskurser
helt på andra språk. En inriktning kan

email: matsn@ elixir.e.kth.se

One night when his charge was pretty
high, Micro-Farad decided to seek out
a cute coil to let him discharge. He
picked up Milli-Amp and took her for
a ride on his Megacycle.

Eftersom detta är mitt sista SNO-ord,
vill jag presentera mina framtidsvisio
ner för utbildningen på Elektro.

Undervisningsformer

Ännu en gång eder
MatS NOrdqvist

THE
ADVENTURES OF
MICRO-FARAD
AND MILLI-AMP

Årets lärare

Ledorden är - entusiasm och glädje
ger godare kunskap. Undervisningen
hålls alltid med inlärningen och kun
skapsinhämtandet i första hand. Sta
tusen att få lov att undervisa i grun
dutbilningen har höjts till den grad att
det är svårt att ta emot alla som vill
undervisa.

sig i studienämnden i år och ett stort
tack till tidigare års studienämnder
som har sett till att vi är komna så här
långt.

They rode across the Wheatstone
Bridge, around the sine waves, and
stopped in the magnetic field by a flo
wing current. Micro- Farad, attracted
by Milli-Amp's characteristic curves,
soon had her fully charged and exci
ted her resistance to a minimum.
He laid her on the ground potential,
, raised her frequency, and lowered her
reluctance. He pulled out his high
Den frivillige golfaren
voltage probe and inserted it in her
socket, connecting them in parallel
and began short circuiting her resi
Studienämnden
stance shunt. Fully excited, Milli- A m p
Studienämnden har genom att påver mumbled, "OHM-OHM- OHM."
ka utbildningen positivt gjort sig i det
närmaste överflödig. Representanter With his tube operating at a maxi
na där kan koncentrera sig på att ord mum and her field vibrating with his
current flow, it caused her shunt to
na kul fester.
overheat, and Micro-Farad was rapid
ly discharged and drained off every
Näringslivet
electron. They fluxed all night trying
Det är inte så svårt att tänka sig att various connections and sockets until
företagen slåss om att få någon som his magnet had a soft core and lost all
gått en utbildning som denna.
of its field strength.
Jag hoppas att vi någon gång kommer Afterwards, Milli-Amp tried self
till detta "utbildningens Nirvana" men induction and damaged her sole
vägen dit är lång och den kräver inte noids. With his battery fully dischar
bara ett engagemang bland oss ged, MicroFarad was unable to excite
teknologer utan ett djupt samarbete his field, so they spent the rest of the
mellan teknologer, lärare och fakultet night reversing polarity and blowing
sledning.
each other's fuses.
Jag önskar min efterträdare ett stort THE END
lycka till! Du har ett kul år framför dig
med mängder med uppgifter.
Mosaic
Ett stort tack till alla som engagerat
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Studier

Nytt från StvlE
Nu börjar det så sakteliga att
lacka emot jul, med allt som
hör därtill: granar, ljus, tentor
och en eller annan julklapp.
STUDIEVÄGLEDNINGEN vill tacka
alla Elektriker för året som gått och
hopp<!s att alla får en God Jul, ett Gott
Nytt Ar, och åtminstone lite jullov.

Gratis studiemeritförteckning
Som en liten julklapp i förskott har
KTH:s utbildningsexpedition bestämt
sig för att dela ut studiemeritförteck
ningar gratis, under perioden 1 de
cember - 31 januari. Stvl-E kommer
dock att fortsätta ta betalt.

Stvl-E datoriseras
Vi på Stvl-E har för avsikt att börja an
vända datorerna i större utsträckning
för att sprida information. Givetvis
kommer vi även i fortsättningen att
skriva i Emissionen, men det skadar
inte att hålla ögonen öppna när du

håller på och hackar. Som ett led i
denna modernisering, kan man nume
ra beställa sin studiemeritförteckning
per data. Skicka ett mail till STUDIEV
(ELIN::STUDIEV, om du använder
UNIX), där du anger ditt personnum
mer och talar om att du vill ha en stu
diemeritförteckning. Sedan kan du
komma upp och hämta den hos oss
nästa dag.

Indek - favorit i repris
Eftersom det är ganska många av E90
och äldre som, av någon anledning,
inte har gått kursen industriell ekono
mi. Kommer denna att ges ännu en
gång, trots att den egentligen gick för
sista gången -92. Om du känner på
dig att du borde gå den här kursen,
skall du anmäla dig till studerandeex
peditionen (= STEXP, Osquldas väg
10), senast 29 december.

Åka ut i världen?
Från vår internationella avdelning

meddelas följande intressanta datum
(= sista anmälningsdatum).
31/12 Exjobb i USA och Japan.
31/1 Läsår utomlands.
4/3
Exjobb i Europa.
Till samtliga finns ansökningsblankett
hos Stvl-E

Kvällskurs i Matrnet
Under period 5 kommer det att ges en
komprimerad repetitionskurs i Mat
met, inför den extra tenta som kom
mer att ges lördagen den 12 februari.
Denna kurs är i första hand avsedd
för E91, men även andra är välkomna.
Anmälan sker på listor utanför
STEXP, senast 12 januari.

Lussekaffe på KansELIT
KansELIT (= StvlE + StvlD + Tanter
na), har öppet hus måndagen den 13
december. Vi kommer att bjuda på
kaffe, glögg och pepparkakor. Alla
E&D Osquar och Osqulda är hjärtligt
välkomna, dock helst inte samtidigt.
God Jul & Gott Nytt År
önskar

Hasse, Magnus,
Christian & Lotta

Tack för Ert bidrag till

Anders Tillings minnesfond!
170 elektro-teknologer satte in
pengar till fonden via termins
räkningen. Sammanlagt blev
detta omkring 3000 kronor. Ti
digare har vi fätt pengar från
Rektor, Kansli ELIT, Ulla Til
ling, OKEI, diverse elektro
teknologer med flera.
TACK VARE ERT bidrag till fonden
har vi kommit ytterligare ett steg på
vägen mot målet att kunna belöna
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Elektros bästa lärare. På vårbalen i ap
ril 1994 kommer en välförtjänt lärare
för första gången att få mottaga en be
löning som ett tecken på elevernas
uppskattning.

Som sagt stort tack initiativtagarna till
fonden!

Jens Rundquist E90
Erik Bohman E91
Johan Asplund E89

Mål
Fonden består redan av närmare 30
000 kronor. Genom Er insats och
framtida bidrag till fonden kommer
kvaliteten på undervisningen på
Elektro att höjas ytterligare!

iiiiiiiii�
____
...__,.

FörsäUnlng

Måls tyrda grupper

Produktion

Distribution

ABB har

ånga i ntressa nta arbetsuppgif r for
�
. .
. ��u nga tekniker. Arbeten 1 frammande milJ oer

världen över, på teknikens framkant, med avancerade hjälpmedel,

.C· •
10 rvan dl ar S m a
O

kuggar
till nyckelpersoner
anläggningar.

öga mot öga med kunden, med

stan dardprodukter eller unika

Mångfalden och valmöjligheterna gör oss unika.

Men det fin ns ytterligare en dimensio n . Ett
arbete

inom ABB är mer än ett jobb - det är

ett led i den personliga utvecklingen.

För att klara morgondagens krav går vi t ex ifrån den funktio

nella orga nisationen. Istället satsar vi på målstyrda grupper i pro

duktutveckli ngs-, offert- och orderarbetet. Ett "teamwork" som
i nnebär att våra medarbetare själva sätter sina mål utifrån givna
ramar, planerar sitt eget arbete, utvecklar den kompetens som

behövs och har direktkontakt med såväl kunder som leverantörer.
Målstyrda grupper ger personliga fördelar som utvidgade och

mer omväxlande arbetsuppgifter, ökat ansvar, större befogenheter,

förståelse för helheten och en känsla av betydelsefullhet.

Och n är motiverade med arbetare höjer produktiviteten, kvalite

ten och leveranssäkerheten kan vi nå slutmålet - nöjda kunder!

Ett arbete inom ABB är en chans an få ta del av en kreativ före

tagskultur med en positiv människosyn. Mer än bara en jobb!
Vill du veta mer?
Reijo Palola ansvarar
för högskolekontakter
inom ABB.
Skriv till:
ABB Support AB/PB,
721 83 Västerås.

:!:�telia

Med Telia på tråden
Har du tröttnat på att behöva
åka in till stan för att köpa den
nya CD:n? Eller tycker du att
det bara är skitmusik på ra
dion? Snart kan du istället få
den nya CD:n direkt hem, via
HAi, ett system som Anders
Lundell (E-87) på Telia Re
search AB utvecklat.
EMISSIONEN HAR besökt Anders
Lundell på Telia Research AB och fått
en förevisning av det projekt han ar
betat med sedan examen från Elektro.
Anders har gjort ett system för att föra
över musik med i stort sett CD
kvalitet på telenätet. I och för sig inte
på det "vanliga" telenät som vi ida�
använder, utan på ISDN (se ruta). V1
kan intyga att det är svårt att höra nå
gon skillnad, ens i Telias demonstrationsrum. Den som var på Armadan
på Kåren för ett par veckor sedan
kunde beskåda/avlyssna HAi i Telias
monter.
HAJ-systemet (Högkvalitativa Audio
tjänster för ISDN) bygger på att det i
ena änden finns en sändare med en
kodare som tar bort alla de ljudkom
ponenter som finns i musiken men
som man inte kan höra. I den andra

Anders Lundell med Telia Jukebox.
änden finns en avkodare som återska
par en signal som man kan lyssna på
i sin stereo. Kodningsprincipen följer
en internationell standard och är av
samma typ som den som används i de
nya DCC-bandspelarna samt i DAB,
det nya digitala ljudradiosystem som
är tänkt att ersätta FM under andra
halvan av 90-talet.

· •·•• •i·•i••i •·• i·• •• 1säii• •·

Ring så spelar vi
En praktisk tillämpning för HAI kan
till exempel vara att du sitter hemma
och väljer de låtar du vill höra ur en
katalog, knappar in rätt telefonnum
mer och låtens "beställningsnummer"
på din HAI-enhet, lutar dig tillbaka i
soffan och lyssnar. Ett stort musikar
kiv plockar fram skivan och skickar
över musiken till dig på kodad digi
tal form.

e
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Tjänsten heter preliminärt Telia Juke
box, och om den realiseras så kan det
bli en tjänst typ 071-nummer. Andra
tänkbara användningsområden för
HAi är:

MUSIKARKIV
baserat på CD
inspelningar

-: - :-·-· · ·'.···· ] .

1,4 Mblt/s

LJUD KODARE
tar bort redundant
och irrelevant
information

• Konferenstelefoni Om man sitter
många och pratar så vill man ha
bättre ljud än det vanliga telefonlju
det för att lättare kunna avgöra vem
som säger vad. Om_ man dessutom
använder stereo blir det ännu tydli
gare.

128 kblt/s

ISDN-nätet

• Programdistribution Mindre radio
stationer kan hämta musik och hela
radioprogram från ett centralt arkiv.
De kan också skicka programmet
från studion till sändarna via telenä
tet.

128 kblt/s

HAi-SÄNDARE
skickar musikvals
information till
musikarkivet

• Kommentatorsförbindelser Många
radiostationer är intresserade av att
använda tekniken för att enkelt få
bra kommentatorsförbindelser. Ra
dio Kalmar har redan testat det i
samband med Hultfredsfestivalen,
då skickades både musik, referat
och intervjuer via ISDN.

128 kblt/s

LJUDAVKODARE
återskapar signalen

Digital HDTV

1 .4 Mblt/s

•

•

H'f-U

• Telia Discjockey Här väljer du vil
ken typ av musik du tycker om. En
digital "discjockey" spelar sedan lå
tar ur den kategorin ·som du valt.
Detta är en sorts "betalradio", du be
talar för musiken och slipper däri
genom att få den sönderhackad av
nyheter, väderrapporter, trafikinfor
mation och reklam.

På den avdelning, Kommunikations
system-bredbandsteknik, som Anders
arbetar bedrivs utveckling av kompri
meringssystem även för bild. Siktet är
inställt på att överföra bilder upp till
HDTV-kvalitet via telenätet för t.ex.
framtida bildtelefonitjänster. Vi fick se
exempel på den fina bildkvalitet som
HDTV ger, vid vårt besök. Vid bred
bandsavdelningen arbetar man även
med radiolänkkommunikation. I detta
område inkluderas radiolösningar för
accessnät, telenätet från abonnent till
telestationen. (Ingen nedgrävd kop
partråd till hemmet längre alltså!) Ett

-

•

Utan solglasögon!!!
ytterligare område är internationella
kommunikationssystem. Inom detta
område utvecklas metoder för att ef
fektivisera Telias utlandsförbindelser,
t.ex. genom att eliminera eko och
komprimera tal.
När vi frågade om vilka som jobbade
på avdelningen så kom det fram att
det är en hel del E-ingenjörer arbetar
på avdelningen. De verkar ha ett in
tressant jobb.

Anders Boström
Örjan Ljungqvist

. ..-
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... hemma bäst
kodlås som Q-husen och i sånt fall
skall det också anslutas till samma
central så att registreringen sker där.
Detta kommer naturligtvis att kosta
en massa pengar men det kan det ju
vara värt.

Anekdoter om 12:an

. --i

i ,

(

r

Vextrummet, nu större, bättre och vackrare. Det som här på bilden ser ut som en ski
tig byggarbetsplats kommer som genom ett under att fdrvandlas till en underbar
gasquelokal.
officiella entre har fortfarande adress man även höja säkerhetsnivån. Alla
Osquars backe 12. Datasektionen fönster upp till fyra meter över
kommer fortfarande att vara våra marknivån förses med säkerhetsglas
grannar, vägg i vägg och vi kan nog och fönsterlås. Detta innebär att vi
se fram emot en eller annan vänskaps
fest grannar emellan.

Du kan väl redan den där historien
om hur väggen mellan korridoren och
Sverigerummet kom bort, hastigt och
lustigt. (Sverigerummet var rum 1349
och 1350 utan mellanvägg och
sträckte sig i sidled från ytterväggen
fram till den streckade valvsmarkerin
gen på ritningen, reds. anm.) Det var
ju så att man hade ett kräftkalas och
några väl förfriskade personer pas
sade på att göra ett litet hål i väggen
större och stoppade i detta ned sina
skal. Detta ledde till en även för Tol
vans förhållanden till en whydroug
stank. Vad göra? Riv väggen och då
dessutom få ett större rum blev lös
ningen och pelarsalen var hittad.
Förhoppningen är väl att detta inte
kommer att upprepas utan att de
framtida E-osquar och E-osqulda är
nöjda med rummens indelning.
Det sägs att Vextrummet heter så för

Säkerhet
I och med ombyggnaden försöker

Pelarsalen. Där ur-epsilonet var målat är det nu ett stort dörrhdl.

Kristina Johansson visade oss runt
och berättade vad som händer med bygg
naden.
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inte kommer att kunna öppna fönstren mer än en decimeter. Det kommer nog att bli varmt både på SM och
Rock i Tolvan. Kodlås på dörren får vi
själva stå för som vanligt, men Tolvan
kommer eventuellt att få ett likadant

att det utgjorde 12:ans växande. Det
stämmer ju i ännu högre grad nu.
Men namngivningsorsaken kan ju få
bli dubbel genom att se till att rummet
får en rejäl dos växter.

iiiiiiii ;
Gräsmatta

•
'

Bakdörren. Utrymmet bakom akvariu
met kom man dt genom en dörr som nu
kommer att sättas igen. Frdn utsidan
kommer dock dörren att finnas kvar.

Utsikt. Tolvans vackra utsida som den
ser ut just nu, adress Osquars backe 12.

spjälan kommer att gälla i evig tid.
Om man gräver sig ned genom kul
turlagren på spjälan så finnar man att
den vid ett tillfälle, som med C14 me
toden möjligen kan <laters till
nOllningen 1990, var svart. Anlednin
gen var att Kemi tyckte att den vita
färgen stack i ögonen och därför to
nade ned färgen en aning. Även om
denna färg hålles högt av vissa under
viss tid av året så har var färg sin
plats. Lösningen blev att 12C köpte
färg och skickade räkningen till Kemi
vilka också betalade.

Vad kommer att hända på gräsmatts
fronten? Någon har kanske funderat
på vad den vita ca 30 cm höga staket
spjälan som finns någonstans i XIlen
kommer ifrån. Den är den enda kvar
varande delen av det (oftast) vita
staketet som avgräns.ade gräsmatts
området omkring julgranens plats all
deles utanför 12:ans dörr. Denna
gräsmatta anlades med staket någon
gång 1990. Stolparnas hål grävdes me
delst en sked som fortfarande troligen
finnes i Xllen och används som vilken
Fler anekdoter och historier om Tol
annan dödlig sked som helst. Schh
van har historiekommitten samlat på
säg det inte till någon äckelmagad typ
sig. Vill du höra dem så gå på histo
men den har orange plastskaft.
riesittning
eller prata med tex Anna
Staketets och gräsmattans liv ändades
Renström,
Hessu eller Magnus Lin
på ett abrupt sätt då KTH hade insett
dell.
det alla Elektriker redan for länge se
dan hade förstått nämligen att
Mie & Mattis
Osquars backe i själva verket var
KTHs huvudingång. Enligt deras syn
anekdoter: Erik Sundberg
sätt ingick av någon anledning inte
en gräsmatta med ett snövitt trästaket .
omkring, i denna huvudingångs uts
myckning. Men vem vet med tanke
på en av återflyttningsgruppernas
namn så kanske inte det R.I.P som
står skrivet på den tidigre nämda

Det jobbas på. När vi besökte Tolvan
var det inte speciellt febrilt arbete som
pdgick men vi fick ändd en kort inblick i
"En byggnadsarbetares liv".

Korridor. Här kommer det att bli ett
vackert innertak med inftilld belysning.
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Ericsson

SUBMIKRO
FABRIK
en fast punkt i tillvaron
Personer som väljer att dokto
rera i halvledarteknologi har
ofta begränsade möjligheter
att kunna få arbete i Sverige
inom sitt område. Den kompe
tens som finns i Sverige har
inte kunnat utnyttjas, vilket
har hämmat forskningen inom
mikroelektronik.
Ericsson
Components har därför beslu
tat att investera i en ny fabrik i
Kista för produktion av nästa
generation mikrochip.

Scale Integration.

Ny framtid vart tredje år

-------:.
--

1960: Pris 10 000 kr
Max hastighet 100 km/h
Tid till service 3 månader

---.....

......

VÄRLDEN HAR GÅTT in i ett infor

mationssamhälle där utvecklingen går
framåt med stormsteg. Inom informa
tion och kommunikationsindustrin är
därför mikroelektroniken idag ett väl
digt viktigt område, d�r snabbare,
mindre, tillförlitligare och billigare
produkter är stötestenar för just den
industrin.

Ny fabrik för ny generation

1970: Pris 1 000 kr
Max hastighet 1 000 km/h
Tid till service 50 år

Eftersom Sverige bör hålla sig på ut
vecklingens framkant, behöver vi
goda kunskaper och god kompetens,
och för att få det behövs både bra ut
bildningar och . möjligheter till att
praktiskt tillämpa kunskapen. För att
uppnå detta håller Ericsson Compo
nents på att genomföra en 100 miljo
ner dollar satsning på en ny fabrik i
Kista för produktion av nästa genera
tion mikrochips - kretsar med en upp
lösning (minsta detalj) på en halv mi
1984: Pris 40 kr
krometer.
Max hastighet 25 000 km/h
Om man skulle jämföra de olika gene
Tid till service 80 000 år
rationerna, kan man se på hur mycket
minne som kan stoppas in på en viss
yta. Mellan två generationer ökas då
minneskapaciteten fyra gånger. Nä Hade bilindustrin utvecklats lika snabbt
sta generation kommer att innebära som mikroelektroniken så hade man idag
att de minsta detaljerna kan bli ännu kunnat köpa en väldigt tillförlitlig bil
mindre: från 0,5 mikrometer till 0,35 mi med en toppfart på 25.000 km/h för en
krometer. Detta kallas ULSI, Ultra Large dast några tior...
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Emissionen träffade Kurt-Ingvar Eng
de, den person på Ericsson Compo
nents som ansvarar för att submikro
fabriken byggs upp, blir färdig i tid
och kan användas för produktion av
de halvledarkretsar man förväntar
sig. År 1995 räknar man med att fabri
ken skall producera färdiga kretsar
för kommersiellt bruk. Det är en fa
brik som skall klara av alla framtida
teknologier för integrerade kretsar.
Vart tredje år kommer en ny genera
tion av integrerade kretsar, och man
kan inte bygga en ny fabrik varje
gång. Fabriken har därför konstrue
rats för att anpassas allt eftersom ny
teknik utvecklas, så att den kan an
vändas i minst tio år. För att kunna
bygga en fabrik som skall kunna an
vändas under en så lång tid har man
gjort huset så bra man har kunnat. "Vi
bygger så bra att vi tror att ingen i
framtiden kan bygga stabilare."

Berg-och-dalbana
För att inte påverka precisionen måste
byggnaden varn så vibrationsfri som
möjligt. Om byggnaden vibrerade för
mycket skulle det vara som att skriva
brev medan du åker berg-och
dalbana. För att minimera vibrationer
i byggnaden har man tagit hänsyn till
berggrunden så att vibrationer från
tunnelbana, motorväg eller förbipas
serande lastbilar dämpas kraftigt.
Man letade länge och väl efter en så
dan plats, och hittade till slut en bra
yta mitt emellan tre Ericssonbyggna
der.
Processgolvet är byggt på en skog av
pelare och är vibrationsisolerat från
resten av byggnaden. Med maximalt
tre mikrometers rörelse per sekund,
kommer submikrofabriken i Kista bli
världens mest fasta punkt.

____
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Cikroelektroniken är ett väldigt vik
gt område för kommunikationsindu
rin. För att nå upp till en hög kom
etensnivå krävs det en modern och
1ancerad utbildning, där man har en
)mbination av teori och praktik.
essutom behöver man kunskapsut
vte med andra företag i andra län
er. Man måste finna ett system där
Lan optimerar kompetensen.

En genomskärning avfabriken visar att renrummen - kärnan som resten avfabriken
skall underMlla - bara är en relativt liten del av byggnaden. Luft cirkulerar runt ren
rummen, och slutfiltreras i renrummets tak via speciella filter/fläkt-enheter. Man kan
därigenom enkelt anpassa luftbehovet och renlighetenfår olika delar av renrummen,
genom att lägga in olika antal filter/fläkt- enheter. Sättet att bygga ger blide mindre vi
brationer och drar mindre energi. För att minska vibrationerna från omgivningen an
vänds specialupphängda betonggolv.

Hur rent är rent?

Hur blir det rent?

Den största renligheten som kan upp
nås i den nya submikrofabriken, är en
partikel per kubikfot - ungefär elva
partiklar per kubikmeter. Men vad
räknas då som en partikel? Jo, någon
ting som kan störa kretsen! Eftersom
upplösningen på de IC-kretsar som
skall tillverkas - och därigenom storle
ken på den minsta del av kretsen som
kan finnas - är en halv mikrometer,
får det inte finnas mer än en partikel
större än en halv mikrometer per ku
bikfot i det allra renaste området.

Där det är mest rent finns det inte nå
gra människor, utan där är det robo
tar som utför jobben. Många partiklar
kommer nämligen in genom männi
skor, som för med sig dem utifrån.
Luften i byggnaden cirkulerar genom
ett reningssystem där 10% av luften
kommer utifrån. Vid områden där
man har extra rent finns det fler filter i
taket. Det är frågan om enorma fläktar
som varje timme pumpar runt en så
stor luftmassa, att det motsvarar mer
än 2000 bilars vikt.

jr att bli ett ledande företag krävs tå
mod och att man är metodisk i sitt
ppbyggande av kompetens. Man
.. Låste låta personalen rotera mellan
olika poster inom kommunikationsin
dustrin för att lära dem snittet vid si
dan om den egna inriktningen. Samti
digt bör man inte hoppa "från isflak
till isflak" mellan olika tekniker för att
prova sig fram. Man kan inte fuska i
kompetensuppbyggande, någon må
ste vara specialist också!

Olof Lindqvist
Stefan Warnqvist
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Rockpre

Sex bira och rock n' roll
Vad är det roligaste man kan
göra en fredagskväll, förutom
att sitta hemma på kammaren
böjd över tetboken?
Svaret är naturligtvis: gå på
presqutt.
XILEN VAR DENNA KVÄLL fylld
till bristningsgränsen, och det är väl
inte underligt med tanke på att det
skulle spelas vålsamt uppviglande
rockmusik där.
Innan musiken kom igång erbjöds
publiken att fylla sina bukar med
såväl pilsner och diverse shots som
utegrillade hamburgare.
När detta vär avklarat rullade pub
liken, som nu var trinda som slaktgri
sar före jul, in framför scenen som
byggts upp för kvällen.
Först ut var de sittande spelemännen
vars gruppnamn tyvärr försvann.
De bjöd på allehanda låtar på ett
föredömligt sätt, särkilt bra var förstås
"Alkohol".

Sittande spelemän

Köp bira, annars djävlar...
Efter dem kom så de vitt omtalade
Ultimat Drule. De äntrade scenen och
drog av sina hyllnings låtar till An
ders J Thor, höjdarlåtar som än
glamek, drömtjejen (ni vet, hon som
är tajt om häcken och klarat meken).
Extranummer utfördes och alla
groupies som trängdes framför
scenen kastade fuktiga blickar på de
svettiga rockstjärnorna.
Efter avslutad konsert avhjälpes vät
skeförlusten som uppkommit i det
heta publikhavet med några bira
baren så att man sedan nöjd kunde
lulla hem med tjutande öron i den
mörka höstnatten.
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Det gäller att kolla texten ordentligt så man inte sjungerfel.
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Ett skönt sjungande PR.

Ola gillade hamburgarna...

,___,,

Once you have popped, you cant stop.

Anna ölen...

och Hampling musiken.
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Emissionen testar...

Tillämpningar

MOSAIC
Under T.illämpningar på Sessionshanteraren
kan man sedan en tid tillbaka välja alternativet
MQsaic. Välj er man detta startar programmet
MOSAIC som är ett världsomspännande infor
mationssökningsnät. Artikeln skrevs framför
all för Mosaic på VMS, men det lär gå på UL
TRIX också ...
Mosaic är uppbyggt av ett stort antal
Home Pages vilka i sin tur har ett antal
"sidor" under sig. Exempel på coola
Home Pages kan vara till exempel MIT,
NASA, STVLE och MTV. En nack
del/ tjusning med Mosaic är att de
olika Home Pages inte hänger ihop
utan man kommer åt dem via varan
dra. Med en sida menar jag allt man
kan scrolla via listen längst till höger.

Leta upp Starting Points for Internet
Exploration och klicka en gång där. Nu
visas en ny sida med mycket text.
Hitta den rmderstrukna frasen Web
Servers Directory och klicka där och
vips kommer sidan W3 servers upp.

För att nå Elektros Home Page, gå till
Navigate, välj Qpen... och skriv in
http : / /www . e . kth . se tryck open
och fram kommer Elektrosidan. Här
finns mycket nyttig information
såsom tentascheman, kurs-PM och in
formation om institutionerna. RE
KOMENDERAS! ! !

Annat kul

ERROR
När Mosaic har startat dyker förhopp
ningsvis Elektros Home Page upp. Den
fanns inte när denna text skrevs så jag
beskriver istället hur man kommer till
lite andra spännande(?) ställen. För att
på ett krångligt sätt komma till Elek
tros Home Page se stycket Elektro
senare i denna artikel.

Let the fun begin

Jorden runt på 80 tecken

Börja med att välja Documents bland
rullgardinerna överst. Välj sedan
NCSA Mosaic Home Page. Nu dyker en
liten bild följt av en text upp. Värt att
notera är att en del ord och fraser är
understrukna. Det betyder att om
man klickar på dem med musen byter
man sida till vad det understrukna nu
syftar på. Om man någon gång har
klickat på en fras kommer den i fort
sättningen att vara understreckad.

Här listas en stor mängd Home Pages
efter vilka länder de är belägna i.
Scrolla ned till Sweden och klicka på
vårt kära plugg (KTH). Trot eller int'
men nu uppenbarar sig Millespottan
och våra E-hus. Du har kommit till
Institutionen för Teleinformatik!
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Elektro

Nya Q-huset
Denna sida kan vara bra att spara,
välj därför Navigate högst upp på
Mosaicfönstret följt av A.dd Document
To Hotlist. Om du nu väljer Navigate
följt av Hotlist... dyker hotlistfönstret
upp. Nästa gång du vill se Institu
tionen för Teleinformatiks sida så
dubbelklickar du bara på Department
oj Teleinformatics, KTH på hotlistan.
Scrolla runt lite, här finns informa
tion man kan ha nytta av, kurs-pm
etc. Välj gärna Miscellaneous följt av
sounds här finns lite intressanta sam
plingar av låtar och citat med mera.

Det finns ofantligt mycket informa
tion i Mosaic, allt ifrån färska satellit
bilder (20 minuter gamla!!!) så slipper
du gå ut ur Q för att se om det är mol
nigt, till 233 inscannade öletiketter.
MPEG-filmer på vädret de senaste 48
timmarna eller två vätskor som träffas
i lOOOkm/h. Prova med att välja
Documents bland rullgardinerna följt
av NCSA Mosaic Home Page och slutli
gen What's New här rapporterase det
om de senast startade Home Pages
med många tips om bra startpunkter.
Lycka till!

Christian Jansson

------------------- iifiiiiiöin�
........................
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Stad g ereviderin g

Just nu pågår en stadgerevide § 2 Vi insåg snabbt att det fanns mer skriva ett Reglemente. Där ska såna
däringa mindre formella och mer
ring på Elektro! För att genom att uträtta.
praktiska saker finnas, som vem som
föra en stadgeändring krävs § 3 Vi rättade till något enstaka stavfel ansvarar för att mössen inte förökar
och tvetydiga formuleringar. Detta sig lika snabbt som ändringar i en
förutom blod, svett och en ledde
till en lavineffekt som kom att
massa tårar en genomläsning omfatta hela stadgarna: en liten än stadga.
på två på varandra följande dring här resulterade i en smärre ju § 8 Sektionens nuvarande stadgar
sektionsmöten. Snabb mate stering där som fick till följd att vi ab kommer man åt från VMS genom att
solut inte kunde låta just dessa me skriva: prps esekt:<eordf>stadgar.ps.
matik ger: 15 min diskussion x ningar
vara kvar....
§ 9 Vårt förslag till nya stadgar får du
200 ändrade punkter = 3000
§ 4 Som om inte det räckte har Kåren ut på papper genom att skriva
min= 50h = 2.1 dygn = Världs bestämt sig för att revidera sina stad prps esekt:<eordf>stadgeforslag.ps
historiens längsta SM! Därför gar, och det påverkar förstås våra på Vi kommer att uppdatera denna fil
allteftersom vårt arbete fortskrider.
skall stadgan vid SM i princip ett eller annat sätt, exempelvis:
redan vara förankrad hos alla § 4.1. Eftersom Ordförande, SNO, § 10 Det är ett stort jobb att sätta sig in
oss E-teknologer => Du måste StURe (studeranderepresentant, fd i stadgarna och tycka till, men du som
redan NU ta reda på vad den Skrep) och deras personliga supplean inte orkar får lita på att vi inte gör nå
ter ska sitta i det framtida Kårfull gra tabbar som du kanske får lida för.
nya stadgan innehåller och mäktige,
kommer valet av dem att Du som har åsikter bör inte sitta och
framföra dina åsikter till oss.
vara tvunget att ske på av Kåren ut tjuvhålla på dem till sektionsmötet,

Här följer en liten resume över vårt
arbete:

§ 1 Vi började med siktet inställt på att
revidera den ekonomiska delen av
stadgarna.

satt tid och sätt.

§ 4.2. När kårobligatoriet avskaffas
måste man precisera vem som är
sektion s -medlem och därmed har rätt
att utnyttja ploppomater och dylikt.

§ 1.2 Revisorernas arbete.

§ 5 När vi hade duttat lite överallt var
det någon som kom på att hela den
nuvarande stadgan faktiskt är helt
utan struktur och konsekvens.

§ 1.3 Funktionärernas ekonomiska an
svar.

§ 6 D<ardemumman är att vi tänker
skriva om hela härligheten!!!!!!

§ 1.4 Förbättring av funktionärernas
ekonomiska redovisning.

§ 7 Vi när dessutom en förhoppning
om att vi ska ha ork kvar att även

§ 1.1 SRKs rättigheter och skyldighe
ter.

utan se till att söka upp oss innan du
glömmer det visa du har kommit på.

Vi som sysslar med detta ädla uppdrag
heter:

Anna Nilsson E-90,
Åsa Uhrenius E-90,
Lena Johansson E-91,
Lotta Pehrson E-89
och Johan Ebbinghaus E-91.
(Vi är jättetrevliga och bits
bara lite.)
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KansELIT

Nu är det jul i g en
Vilka är det egentligen som
har hand om oss på Elektro?
För att ta reda på det så besök
te jag Elektros kansli, Kans
ELIT för att träffa dem som
jobbar där och ta reda på vad
de sysslar med.
VÅRT KANSLI tillhör rent organisa

toriskt fakultet EIT, det vill säga
Elektro- och Informationsteknik (vil
ket för oinvigda betyder Elektro och
Data). Förutom själva kansliet så hör
studievägledningen, våra datorer och
studerandeexpeditionen i Q-huset hit.

KansELIT

STVLE

[::]

�

Studierektor

STEX

i

På sjunde våningen i Q -huset jobbar
sex glada människor som alltid väl
komnar oss teknologer, bara man inte
kommer mellan 11.00 och 12.00. Där
jobbar även den lika glada studievä
gledningen, som inte heller har öppet
mellan 11.00 och 12.00.
De sex på kansELIT är Inger, Barbro,
Lotta, Lena, Johan och Henrik. De ser
till att allting fungerar här på Elektro.
Dessutom driver de några projekt för
att förbättra utbildningen. De vill
bland annat försöka -få hit fler
teknologer utifrån landet samt att öka
internationaliseringen.

EIT

Lena

Barbro

Lena Svensson har hand om forska
rutbildningen, våra doktorander, och
tjänsteförslagsnämnden. Hon sköter
även om utbetalningar av Elektros
pengar.

Barbro Wiklund är ordförande i tårt
utskottet. Det är alltså hon som god
känner vår praktik, och vill man ha
den godkänd så underlättar det att ha
en tårta med sig.

Inger

Lotta
Lotta Kohut är den som skriver ut in
tyg av olika slag. Det är även hon som
slutligen ser till att vi teknologer åker
ut från denna skola. Hon har alltså
hand om vår examen.
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Inger Larsson är kanslichef och har
hand om pengarna på Elektro. Det är
hon som betalar när det behövs extra
kurser eller liknande. Inger har också
hand om internationaliseringen på
Elektro, det vill säga allting omkring
det där med att studera utomlands.
Till sist, men kanske viktigast, så har
Inger också hand om oss teknologer
på ett jättetrevligt sätt.

--------------------- eifiiiiiiiii i

Johan

Hela kansliet samlatfor att le vackert mot kameran.

Johan Fehrman är ansvarig för våra
datorer. Han är även idrottsansvarig
på kansELIT, vilket innebär att han
ska få de andra att idrotta så lite som
möjligt.

Henrik
Henrik Otterheim är vår studierektor,
och har som sådan hand om läro- tim
planen och antagningarna till Elektro.
Han jobbar även på TET-institutionen
som TET-asse.
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Faddergasque

Vackra vita faddrar
tackas för en bra insats
Efter en lång och hård
nollning måste även de tappra
faddrarna få sin belöning...
OCH DET FICK DE. En kulen och
halvruggig måndagskväll fick 70 tap
pra faddrar en välförtjänt gasque. Ar
rangörer för detta var FoF och DKS
som på så sätt ville tacka alla som
varit involverade på ett eller annat
sätt. Efter välkomstdrink och bränn
boll bar det av till Xll:en där en riktigt
god och mättande middag serverades.

Stojigt härligt. Faddrarna höll stämningen pd topp hela kvällen.

Efter middagen värmde DJ Bobbi upp
och började kvickt och snabbt vända
skivor i drivor. Dansen pågick till
långt fram emot småtimmarna och
fick stundtals golvet i Xll:en att knaka
betänkligt och rutorna att öppnas av
den värme och det tryck som utveck-

lades av precis lagom optimerade fad
drar och ska:ndare. Inga större ma
teriella skador raporterades dock på
Xll:en, vilket man inte riktigt kan säga
om lamporna i Ql...

Mattis

Ola trivs. Det är viktigt att de sista
dropparna tas till vara. "Så slickar vi, så
slickar vi... "

Födelsedagsbarn. Peterfyllde år och kan
manfira sin fddelsedag bättre än att vara
på en gasque och tacka av faddrarna?
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Barn på nytt. När julkalendrarna delades ut var lyckan stor. Livliga diskussioner u t 
bröt om vad kalendrarna innehöll, men som alla barn vet fdr man inte öppna luckorna i
fdrväg.

-------------------- iffiissiiiiii ;
Redaktionen god och glad i årets

Glöggtest
Traditionen trogen testade
emissionens glada skara utbu
det av de verkligt nödvändiga
julattiraljerna, d.v.s. glögg och
pepparkakor.
I ÅRETS URVAL av testobjekt ingick:

• Spendrups Julmust
• Snälleröds Vit årgångsglögg 1993
• Blossa Lätt- Blossa Vin- och Blossa
Starkvins-glögg.
• Kung Oscars och Annas pepparka
kor samt ICAs nutter & russin.

Välgrundade rykten gör gällande att
Che låtit sig mutas av Blossa (påståen
den av typen att alla andra- glöggsor
ter var slut lurar inte testpanelen)

Dessa rykten måste dock ses med viss
skepsis på grund av ovanstående
mutmisstankar. Efter att vitglöggens

Testpanelen av Emitteurer utökades
snabbt då glöggens ljuvliga dofter
börj�de spridas genom datasalarna i
Q. Aven vissa delar av ,systemgrup
pen dök plötsligt upp och lät sig väl
smaka av de ljuvliga dryckerna. Jul
musten kasserades snabbt varefter pa
nelen mjukstartade med lättvinsglög
gen.

'

Testresultat
Lättvinsglöggen lämpar sig väl i brist
på annat men man känner klart att det
är något som saknas, varför vi snabbt
gick vidare till vinglöggen. Denna
smakar klart bättre och humöret ökar
också märkbart efter ett par glas.
Glöggen är kryddig och god, samt fyl
lig och såväl smaklökar som hjärna
förnimmer snabbt en känsla av välbe
finnande. Trots detta kände sig Emi
teurerna tvugna att ge sig in på årets
trevliga överraskning i systemets pri
slista, nämligen den vita starkvin s 
glöggen.

Vitvinsglögg
Personligen upplevde jag vitvinsalter 
nativet som en besvikelse. Glöggen
smakar mer sprit än kryddor. Dessu
tom ser russin och nötter otroligt fåni
ga ut när dom simmar omkring i en
genomskinlig vätska. Andra i panelen
tyckte dock att vit glögg var en trevlig
överraskning. Rykten gör gällande att
Blossas vit är mumsigare än den sort
som Emissionen hade tillgång till.

sista droppar hade inmundigats var
det dags för repris av förra årets abso
luta favorit, Blossa starkvinsglögg.

Starka drycker
Starkvinsglögg får en att med tillför
sikt se fram emot julens underbara le
dighet då man kommer att sitta fram
för en varm brasa och läppja på en
mugg varm glögg (iofs. med näsan
klistrad mot en mat-stat bok, men allt
kan ju inte vara perfekt). Finns det
mer undrade snart testpanelens med
lemmar, men då åtgången på glögg
hade varit klart större än den på pep
parkakorna så var dessa det enda som
återstod att stoppa i sig framåt små
timmarna.

Johan

0

God Jul & Gott Nytt Ar (bt)
önskar

Emissionen alla sina läsare
25

måndagen den 24 ianuari
Föreställningar tisdag 25:e - fredag 28 ianuari kl 1 9 .00
somt lördagen den 29:e ionuari kl 1 7 .00.
Bilietter i Södra Teaterns biliettkassa, tel 644 99 00.
U pplysningar även å Kårspexets telefon l O 84 30.
Bilietter sälies dessutom vid bokbordet å Nymble.

0

Elektro iublar åt spexet tisdagen den 251

r
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En kramfylld j ul

önskar styrelsen
Kalenderskoj från news
> September 1 7 52
> S M Tu W Th F S
>
1 2 14 15 16

even knew that "cal" had this error
until much later. By then there were
thousands of copies of "cal" floating
around, many of them binary-only. It
was too la te to fix them all.

tember 13 were simply gone from the
records. They searched the history
books and found that fortunately
nothing of much significance hap
pened <luring those 11 days.

The guy that originally wrote the "cal"
command on some old Version 7 ma
chine had an off-by-one error in his
code. This showed up as some errone
ous output when a malloc'd variable
overwrote 12 extra bytes with zeroes,
thus leading to the strange calendar
output seen above.

So in mid-1975, some high-level
AT&T officials met with the Pope,
and came to an agreement. The calen
dar was retroactively changed to
bring September 1752 in line with
UNIX reality. Since the calendar was
changed by counting *backwards*
from September 14, 1752, none of the
dates after that were affected. The
dates before that were all moved by
12 days. They also fixed the man page
for "cal" to document the bug as a fea
ture.

Overall, this whole incident was
pretty much a non-event. One science
fiction author later heard about it, and
blew the thing up into a full-length
work of science-fiction called "The
Lathe of Heaven", a book that in my
opinion bears little resemblence to
what really happened.

>17 18 19 20 21 22 23
>24 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0

Now, nobody in his right mind really
cares about the calendar for Septem
ber 1752. Even the *idea* of the year
1752 does not exist under UNIX, be
cause time did not begin for UNIX
until early 1970. As a result, nobody

The 11 days from September 3 to Sep-

(Den som inte tror på ovanstående får
på egen hand ta reda på hur det gick
till när världen bytte från den julian
ska till den gregorianska kalendern,
reds anm)
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Abstrakt

Nya kårstad g ar
'

Så här kommer den nya organ
isationen av kåren att se ut !!!
Förklaringar till bilden bredvid:

Kårutskottet består av respektive sek
tions ordförande. Kårutskottet har
som uppgift att bestämma vilken
verksamhet kåren. ska ägna sig åt.
Studiesociala utskottet består av re
spektive sektions ansvarig för studie
miljö (SKREP).
Utbildningsutskottet består av respek
tive sektions ansvarig inom utbild
ningsfrågor (SNO).

Utjämningsmandaten ser till att större
sektioner som Elektro får inflytande
proportionellt mot antalet medlem
mar.
KO Kårordförande.
vKO Vice dito, i det närmaste nu-

Å
EM
L...
_
RME
__
D.._
__
MAR
_
N_
A__J
(�__K
_
KÅ FULL ÄKTIGE
R
M

lITBILDNINGS
KÅR
UTSKOTTET UTSKOTTET

UTJÄMNINGSMANDAT

'
'

STUDIESOCIALA
UTSKOTTET

varande Förvaltningschef (FC).

ARMUO Arbetsmarknadsutskottets
Ordförande

INTUO Internationella
Ordförande.
PRUO
förande.

Utskottets

Programutskottets

STUO Studiesocialautskottets Ordförande.
UUO Utbildningsutskottets
förande.

Era KF-ledamöter:

KÅRSTYRELSEN
KO, vKO, ARMUO, INrUO,
PRUO, STUO, UUO, UUvO
3 KSÖVriga

Jens Rundquist
Truls Pärsson
Michael Wesselgren
Georg Kullgren

Datum: 26 November 1993.
Plats: XIl:en.
Evenemang: PreSqutt.
Tema: Cyberspace.
Himlen inomhus på kåren var påfal
lande lik bildskärmsflim.mer.
Eftersom kåren hade gjort ett medio
kert försök till att locka ut teknolo
gerna från stugorna i vildmarken,
skulle självklart Elektro genomföra en
fest i William Gibsons anda.
Enligt uttalat väl underrätade källor
var maten av utmärkt klass. Ja den
såg ju god ut!
En glad och lång kö slingrade sig ge
nom Exilens långa och mörka kulver
tar, för att slutligen nå fram till ljusen, ,
glöggen, och Lusse-Pre biljetterna.
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Ord

UUvO Vice dito.

C y b e r - p r e

"Jag har nytta av mina tre armar när
ska skåla med mig själv. "

Ord-

Elab gjorde (bokstavligen) en lysande
insats med sin blotta närvaro. Någon
stans på elabs vita rockar blinkade det
färgglatt och ljus snurrade med vari
erad vinkelhastighet. Klart festens än
glar!

Olof

Rikard direkt frlln datasalen i Q...

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

r

För kufar?
Partikelfysik - En utmaning för elektriker

Under flera år har det funnits
en kurs i experimentell parti
kelfysik, som främst har riktat
sig till tekniska fysiker och
elektrotekniker. Jag vet inte
vad det beror på, men under
dessa år har bara ett fåtal
elektriker deltagit i kursen.
Kanske beror det på att många
tycker att elementarpartikelfy
sik låter torrt och associerar
partikelfysik med Partikel
Janne från Kvitt eller Dubbelt,
eller inåtvända kufar i sticka
de koftor.
EN ANNAN ORSAK kan vara att
Manne Siegbahninstitutet (MSI), som
tidigare har hållit kursen, inte har till
hört KTH och därför haft svårt att nå
ut till elektriker. Under sommaren ge
nomgick MSI en förändring och den
avdelning som håller kursen i experi
mentell partikelfysik är numera en av
delning i fysikinstitutionen och
därmed KTH.

30

Kvarkar som räddar liv
Namnet på kursen, experimentell par
tikelfysik, antyder att man sysslar
med den praktiska biten av partikel
forskningen. Det stämmer precis och
det är det som gör kursen så intres
sant för elektriker. Det krävs extremt
känslig elektronik för att mäta på sig
nalerna från elementarpartiklarna,
samtidigt som man finner de starkaste
magneterna i världen inom just den
här typen av forskning. För att läsa ut
alla data från detektorerna krävs de
snabbaste datorer som går att finna.
Dessutom utvecklas en massa ny tek
nik till experimentanläggningarna
som sedan kommer till pass i andra
tillämpningar. Mycket av den teknik
som finns inom medicinen, t ex strål
ningsbehandlare och magnetröntgen,
har sitt ursprung i partikelforskning
en. Den enorma mängd av elektronik
av de mest skiftande slag som krävs i
acceleratorer, magneter, detektorer
med mera, gör att kursen lämpar sig
för elektriker minst lika mycket som
för tekniska fysiker.

En översiktsbild över CERN. Här ligger
världens största partikelaccelerator, all
deles utanfor Geneve i Schweiz.
I kursen i experimentell partikelfysik in
gdr ett besök pd denna anläggning.

Teori
Under kursen får man lära sig teorin
som ligger till grund för partikelforsk
ningen. Den övergripande teorin som
gäller för tillfället kallas standardmo
dellen och den har visat sig stämma
väl överens med praktiska experi
ment. Standardmodellen förutsäger
bland annat att det skall finnas sex
stycken kvarkar. Än så länge har man
endast lyckats hitta fem stycken.
Mycket möda läggs ned på att försöka
hitta den sjätte och om man inte skul
le hitta den spricker hela standardmo
dellen och man får börja arbeta efter
en ny teori.

Studiebesök på CERN
Det som har lockat mest folk till den
här kursen tidigare år är antagligen
studiebesöket på CERN som ingå_r i

eiöiiöii�
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kursen och som i ärlighetens namn
också är kursens absoluta höjdpunkt.
Under cirka tre dagar får man chans
att se en del av den fantastiska CERN
anläggningen och den teknik som
finns där.
CERN ligger precis utanför Geneve
och är ett samarbete mellan de flesta
av Europas länder. CERN:s stolthet är
en 27 kilometer lång, cirkelformad
tunnel, som ligger 100 meter· under
markytan.
I den här tunneln skickar man lätta
partiklar åt ett håll och dess anti
partiklar åt andra hållet (till exempel
elektroner och positroner). Sedan ac
celererar man upp partiklarna tills de
får mycket hög energi och därmed en
hastighet nära ljusets. Under hela pro
ceduren håller många stora magneter
koll på partikelstrålen, dels genom att
böja strålen i en cirkel och dels genom
att se till att strålen är koncentrerad.
När partiklarna har uppnått önskad
energi, ser magneterna till att parti
klar och antipartiklar kolliderar på

vissa önskade ställen längs ringen,
där man har byggt enorma detektorer
som skall läsa ut information om de
nya partiklar som bildas vid kollisio
nen. Det är nämligen så att när två så
små partiklar som elektroner och po
sitroner kolliderar med hög hastighet,
får man väldigt mycket energi samlad
i en liten volym och då kan saker hän
da som man inte riktigt är van vid
från det vanliga livet.
I det här fallet kan rörelseenergi om
vandlas till massa och ut ur kollisio
nen kan det komma en partikel som
har betydligt större massa än vad
elektronen och positronen har tillsam
mans. Man skall dock inte tro att man
kan frontalkrocka två gamla Fiat
127:or och få en stor Mercedes istället.
Även om det är mer energi inblandad
i en sådan kollision är den inte samlad
i en tillräckligt liten volym.
Ofta har de partiklarna man vill stu
dera en så kort livslängd att man de
inte hinner fram till detektorn. När de
intressanta partiklarna "dör" bildas

En vyfrdn den 27 km ltfoga tunneln.

emellertid nya partiklar som kan registreras. Detektorn är
uppbyggd som en stor lök, där varje skal har till uppgift
att registrera en viss typ av partikel (se bild).

Intresserad?
I januari startar kursen på nytt. Om Du vill lära Dig mer
om kvarkar, leptoner och hadroner och samtidigt gärna
vill se CERN-anläggningen med all dess teknik, så tycker
jag att Du skall gå till första föreläsningen den 18:e januari
klockan 11.00 i FOl och se vad kursen går ut på mer i de
talj. De senaste åren har E-kansliet varit vänligt nog att b e 
tala en stor del av kostnaderna för resa och uppehälle i
samband med studiebesöket.
Experimentell partikelfysik är den kurs som jag tycker har
varit roligast och gett mig mest under hela min tid här på
KTH. Förra året var vi sex stycken från elektro och jag tror
att vi representerade nästan alla inriktningar. Alla var väl
digt nöjda och jag hoppas att det i år blir ännu fler som tar
chansen att deltaga i den här roliga och annorlunda kur
sen.
Kursansvariga är:
Prof Per Carlson tel 16 10 44
Mats Danielsson tel 16 10 99
Jesper Söderqvist tel 16 10 53
Göran Tranströmer tel 790 72 32
God Jul, Gott nytt år och lycka till med partikelfysikstu
diema önskar

Stefan Löfgren E- 89

En av de stora detektorerna
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Djävulskt roande
death. Quick . as I can I rip the com
puter power cable out of the UPS and
plug the TV in. Darnn! Wylie missed
again!
Meantime, all the alarms are going off
like crazy as the disks spin down, but
that's ok, because my Mac and Termi
nal are hardwired to the UPS in any
case; and I'm at the Beer Factory level
in Dark Castle too.
The phone rings, so I pull the PABX
breaker on the UPS switchboard and
it stops. Now to look like I'm work
ing. I break out the puck and the
hockey stick and play a little one-on
wall. From the observation window
it'll look like I'm being blindingly effi
cient, as per usual.

STELLANL. Personen pd bilden är inte inspirationskällan till artikelinnehållet, eller?

Bastard Operator
from Hell, del 5
I'm bored senseless, so I pass
the time by reading users
email. I must admit that to
day's lot is PARTICULARLY
boring, not one good message
in all of them.
I WAS EXPECTING at LEAST some
veiled reference to a grope in a store
room, but nothing. So I'm bored
senseless by the usual drivel about
some relative's surgery and how the
weather is over the other side of the
world - that sort of crap.

Med Recs To Paper" I think that's all it
should take ..
I move some tapes from the racks to
the trolley to make it look like we re
ally use them, then start looking
through archie listings for a hidden x
gif site. I find one then start a batch
job running under some user's ac
count to get them all back, charged to
him. I make sure he's got enough disk
for the job by removing any files not
related to the task at hand. Like all
those "Doctorate Final Report" papers
that have got quite !arge in the last
couple of weeks.

To relieve the boredom, I remove a e
mail party invite from a user's mail
and post it under the senders
usemame to alt.singles.with.severe.
social.dysfunctions on news, and
make a note in my diary to be there
with my camcorder. Should be a blast!

I go back to the mail now, as some
things bound to have happened. I do
a grep on all mail files for the words
"pregnant" and "family way", and
post them anonymously to the local
general interest newsgroup.

Next in line is the online medical re
cords database, in which the company
doctors store the current medical his
tories of the staff. I grep it quickly for
"herpes" and "syphilis" and sell the re
sults to the local scum newspaper. I
cover my tracks by adding an entry to
one of the doctor's online electronic
diaries for yesterday saying "$500,

"Hello?" I say, annoyed - the coyote
was just about to kill roadrunner
again!
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Then, before anything can happen,
the power goes out! The next second,
the phone rings.

"Has the comput.."
I hang up. This is a matter of life or

10 Minutes later, the power is back
and we're two HDA's down, but what
the hell, I haven't lost a man, I'm onto
the final screen, and there's more car
toons!
The phone rings, it's a luser. (What a
surprise)
"Computer Room" I say, being effi
cient
"Hello, when will the compu ... "
I hang up. I'm doing well in the
screen, all I need do is get past the
wizard who throws spells at you and
I'm in!
The phone rings again. I put it on
hands free
"Computer Room" I shout, still deep
in the game.
"I've lost my files" a user whines over
the loudspeaker
"You bet you have" I say, as my con
centration lapses just long enough for
me to get zapped by the wizard.
"What was your username?" I say, all
sweetness and smiles
He tells me, I look, and he's right.
Shit, and I didn't even do it!
Not to be outdone, I change his login
directory to the null device, set his
path to "." and redefine the command
"news" to execute a script in his old
login directory to send a nasty mes
sage to the equal opportunities officer,
then delete itself.
Now that's trying!

News
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Telefontrubbel

Kära Elektråniker! Det har för
ekommit en hel del klagomål
på den numera icke existeran
de telefonen i Q-köket. Vi som
anser oss vara aningen ansva
riga tycker att det kan vara på
sin plats med en liten förkla
ring.
SEKTIONEN HAR haft tre telefoner
som helt och hållet betalats med sek
tionens pengar - bland annat Din sek
tionsavgift alltså! Som bekant finns
det två telefoner i Xll:en och ytter
ligare en fanns i Q-köket. Samtliga har
haft någon form av spärr och detta av
två anledningar - dels för att man inte
skall kunna ringa enskilt dyra samtal
och dels för att man inte ska kunna
sitta och prata så länge att telefonkön
blir oändlig.

Missbruk orsak
Vad är nu anledningen till att Q
telefonen tagits bort ? Jo, helt enkelt
för att den har blivit gravt missbrukad
av vissa E-teknologer. Antingen är
dessa totalt samvetslösa eller också så
inser de inte att de lyckats förstöra för
alla övriga teknologer på Elektro. För
att ge Er en uppfattning om vad vi
menar med "gravt" kan vi nämna att

Q-telefonen vid förra kvartalet kosta
de runt 28000:- ! Detta är mer än vad
de två telefonerna i Xll:en kostat till
sammans och mer än dubbelt så
mycket som den fick kos.ta under hela
året, enligt budgeten för -93.

Fiffel och fuffens får foljder
Kan det nu inte vara så enkelt att Q
telefonen nyttjats av E-teknologerna
oftare än man kunde ana ? Svaret är
tyvärr nej ! Det är orimligt att telefo
nen skulle ha varit upptagen nästan
halva dygnet, precis varje dag - vilket
räkningarna motsvarar.
Verkligheten är att vissa av oss utstu
derat fifflat för att komma förbi spär
rarna och sedan ringt till exempel ut
landssamtal. Genom en tillfällighet
fakturerades ett utlandssamtal sepa
rat, och det visade sig efter litet hjälp
att se bakåt i tiden (Tackfdr det Telia!),
att någon/några hade satt i system att
ringa mycket dyra samtal. Bara detta
fakturerade, av misstag avslöjade
samtal som föranledde denna 'under
sökning', kostade flera hundra kro
nor.

belt, teknologerna skall INTE behöva
betala dessa samtal. För att förhindra
fortsatt missbruk, så har nu Q
telefonen spärrats för utgående samtal
och det går enbart att ringa 90 000. För
att ge Er en möjlighet att ringa från Q
huset, så kommer inom kort två styck
en korttelefoner att monteras upp,
varav en kommer att sitta i telefonku
ren utanför Quanturn. Denna del av
Q-byggnaderna kommer dock troligt
vis att vara låst under kvällstid även i
fortsättningen, varför det är tänkt att
sätta en andra telefon i trapphuset till
det andra Q-huset.
Förhoppningsvis har vi handlat efter
bästa förmåga, med tanke på omstän
digheterna och löst problemet tills
vidare, men kom gärna med syn
punkter på hur Ni tycker att man
skulle kunna göra. Kanske har Ni ock
så blivit påminda om att allt sektionen
har tillhör oss alla lika mycket - och
det är ju inte något fel med att bry sig
om det som är sitt ... eller hur !?

STYRELSEN genom:

Ersättande telefoner på gång
Som ansvariga för sektionens pengar
fann Styrelsen att detta var oaccepta-

Nypon, sekreterare
Micke, Tolverichef
E-mail: esekret@e.kth.se
samt tolvan@e.kth.se

Ett varmt tack till
ERICSSON �

för den nya kopiatorn
som sektionen fått.
God Jul
önskar
Kopiateuren & Kopiatösen
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Det ryktas att ...
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... som jag har uppfattat livet så är det ett specialfall av schrödingerekvationen.
...ingen vet någonting.
...någon ska brinna i sin egen ..... .
... tomten kramar högtalare.
...några E92:or försökte tenta mek3 på Tulegatan i Sundbyberg.
... Björns penna är indelad i 2496 rutor.

Kärlek

Strimman av månsken
som letat sig in
mellan gardinerna
faller på din kropp
och får mig
att andlöst tycka
att du är
den vackraste
som finns

Ur "På vid gavel"
av Pia Lindgren

...E-mail är för svårt får Teleinformatik-institutionen.
...Data nu kan göra sektionsglögg, vitt och rött blir rosa.
...jag har en liten bugg i mitt program, men den kan jag kommentera bort!
...jag är mer korkad än mitt program.
...kycklingpolkan saknas i Doqumentären.
... pilen splittrades.
... Hessu, Anna och Gojan inte tankar på BP längre.
...fröken färsk har hittat en armhåla.
...Arti är homosexuell tycker Jakob.

Apropå om UNIX är bättre än VMS
Det pågår ett ständigt gnäl
lande mellan datoranvändar
na på sektionen om vilket av
systemen UNIX eller VMS
som är bäst.
VI PÅ REDAKTIONEN tycker det
ta är ganska barnsligt och trycker
här ett uttalande från ett proffs.
"One of the questions that comes up
all the time is: How enthusiastic is

Error

our support for UNIX? UNIX was
written on our machines and for our
machines many years ago. Today,
much of UNIX being done is done
on our machines. Ten percent of our
WAXs are going for UNIX use.
UNIX is a simple language, easy to
understand, easy to get started with.
It's great for students, great for
somewhat casual users, and it's
great for interchanging programs be
tween different machines. And so,
because of its popularify in these
markets, we support it. We have
good UNIX on VAX and good UNIX
on PDP-1 ls. It is our belief, however,
that serious professional users will
run out of things they can do with

UNIX. They'll want a real system
and will end up doing VMS when
they get to be serious about pro
gramming. With UNIX, if you're
looking for something, you can eas
ily and quickly check that small
manual and find out that it's not
there. With VMS, no matter what
you look for -- it's literally a five-foot
shelf of documentation -- if you look
long enough it's there. That's the dif
ference -- the beauty of UNIX is it's
simple; and the beauty of VMS is
that it's all there."

Ken Olsen,
President of D EC, 1984
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