Redaktionssidan

Ledare
Nu är terminen snart slut och sommaren i antågan
de. Badstranden, långa heta nätter och sommarkur
ser hägrar. Men innan lovet kan börja händer det
en hel del.
Konglig elektrosektionen håller på att ta ny stad
ga, vilket torde vara klart när denna tidning kom
mer ut.
DET ÄR JU LITE SYND om stadgerevideurena att allt deras
jobb inte uppmärksammas av fler. Vid första läsningen var det
endast ett tjugotal E-Osquar och E-Osqulda som var intresse
rade av att disskutera stadgan. Viss debatt blev det ändå, åsik
terna om hur studieresorna skall se ut i framtiden går isär.
Något som intressrera desto fler torde vara flytten. Flyttsta
bens enorma arbete borgar förhoppningsvis för att allt skall gå
så smidigt som möjligt. Efter
detta
smörande
hoppas
Emissionen på att vi kommer
att få ett gigantiskt skåp i
Tolvan.
När dammet lagt sig efter flyt
ten beger sig vissa delar av
sektionens medlemmar ut till
havs. Tyvär kan ingen emit
teur åka, så är det någon som
vill frilansa kan dessa höra av
sig så skall jag förse dem med
en ansenlig massa filmrullar.
Jag hoppas att alla får en lika
trevlig sommar som jag tänker
ha. Det kan ju behövas lite
krafter när nOllan kommer till
hösten.
Uppklädd som aldrigförr.

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 re
dan 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 decterm
fönster 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.
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From 6/6 Osquarsbacke12!
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Medarbetare i detta nummer:
E-90
Jan Brolinsson
E-92
Andre Heinonen
I yttersta nödfall tar vi även emot handskrivna manus
(skriv TYDLIGT!) Sådana kan du lämna i vårt brev
fack i Xll:en, i vår brevlåda (som finns lite spora
diskt) eller till någon av oss.
Bilder som skall vara med skall lämnas in senaste kl
12:00 dagen före manusstopp. Detta för att de kräver
en extra behandling. De kan lämnas i Emissionens
brevlåda eller direkt till en emitteur.
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.
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Hirvi hallå på er

gång tacka våra stagderevideurer
för ett otroligt arbete. När jag skriver det här har den nya stadgan
lästs en gång och jag hoppas att
när ni läser detta så är stadgan läst
en gång till och reglementet läst
för första och enda gången.

Nu är det dags att yttra sig
igen. Den här gången så var
·
d.et ett tag sen sist, så ..det
finns en hel del att beratta
för er.
FÖR MIN DEL har det varit en
hektisk tid med p åskpluggande
och lite mindre studerande under
andra tider.T ex var jag och en hel
del andra människor på Gurkagasque som var ett hejdundrande
party. Reijo och ABB hade gjort ett
jättejobb. Inte att förglömma våra
egna Västerås-elektriker som måste ha jobbat en hel del dygn. Tack
än en gång. Vi kommer igen.

Nu ser jag fram mot en varm och
skön sommartentaperiod. Den
därpå påföljande flytten hoppas
jag går smidigt och snabbt. Det
borde gå om inte byggstrejken
drar ut på tiden så att de inte blir
klara i tid. Sedan kommer den
sköna ljuva sommartid med bå t
och Esquader lång. Jag hoppas vädret blir bra. Dock inte för min del
då det sam tidigt går en sommarkurs i Funk som jag hoppas (?) att
jag får gå.

Dessutom måste jag tacka vårt alldeles egna programråd för en
oförglömlig Vårbal å Gyllene Salen. Jag hoppas att alla hade minst
lika ku�. som jag vet att jag själv
hade. (Ar man hemma runt halv
åtta p å morgonen s å har man tro
ligtvis haft det rejält kul.)
Dagen efter var det sedan dags för
ännu ett trevligt evenemang. Det
var Osqstämman som hade vår 
konsert. Ni som var där vet hur
bra de var. Och för er som inte var
där kan jag bara beklaga sorgen

Dagarna blir längre, solen vär
mer och träden blir grönare.
Man ser verkligen fram emot
sommaren och allt vad den in
nebär.
JOBB... UPP KLOCKAN 6.00 och
komma hem 17.00, men man måsye se
det från den ljusa sidan, man får be
talt för mödan och dagarna blir som
sagt längre. Beach Volley, bad, sola på
klippor, solbrända ben, solskyddsfak
tor nr 102, myror i maten och regn.
Allt som man kan göra och råkar ut
för, sommaren är väl härlig?!
I dagarna (5/5) går våra SOLA delta
gare och laddar upp för stafetten. I år

Ha nu en riktigt trevlig sommar så
syns vi igen till hösten.
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och hoppas att ni går på nästa
konsert.
När jag ändå är igång och tackar
olika personer så vill jag än en

Västord

PS. Sola och vila upp er ordentligt
så att ni verkligen känner för att få
igång sektionen i Tolvan i höst
igen med många evenemang och
fester i FoF, FfofF, OKS, PR:s, Kul
turattacheernas och historiekom
mittens regi. DS

har vi fullt lag och vi tänker göra ett
starkt intryck.

och man fick en hel del märken bytta.
(det ryktas att en v-åsare fick 50
märken bytta och halva overallen.)

Partyn

TORSDAGEN DEN 14 APRIL 1994 är
en dag som kommei: att gå till histo
rien. Det var dagen som alla kommer
att minnas, dagen då Gurkagasquen
ägde rum. Jan Bylund gick inte av för
hackor. Han gjorde ett mycket bra
framträdande och drog en hel del my
cket bra skämt (he he he). Jag hoppas
att vi ses även nästa år!

Konglig Elektrosektionens vårbal til
lika Nyårsbal var mycket trevlig.
Maten var god, stämningen på topp
och underhållande framträdanden.
Att få vara i Gyllene salen var en up
plevelse och jag hoppas att vi även
nästa år blir inbjudna (hoppas presen
ten var till belåtenhet). Gasquen på
fredagen var också trevlig, hoppas att
de uppskattade vårat sångbidrag...

Stefano Castagna

Forsränningen i Uppsala var kul men
vi blev nog blötare än forsrännarna
själva. Det var många studenter där
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SNOddaord

Mycket har hänt som vanligt.
Treperioderssystemet slår ige
nom och vi slipper i stort att
åka ut till Kista.
HAR
förtroendeDESSUTOM
uppdragsplatserna besatts.

ett beslut om att bara labbar, som på
grund av befintlig utrustning måste
förläggas ute i Kista, skall hållas i KI
STA. Detta betyder att vi borde
slippa åka ut till Kista förutom till
halvledarlabben och en labb i Telesys
tem. Bra va?

Nya Funktionärer
På ESN-mötet 940428 valdes följande
personer till ärofulla förtroendupp
drag:
Linjeutskotts representant:
Vice SNO.
Fakultetsnämds representant:
Undertecknad.
Teknologrepresentanter i institutions
styrelser:
Talöverföring, och musikakustik:
Asa Johnsson
Teoretisk elektoteknik:
Mikael Jönsson
Signaler Sensorer och System:
Javier Carriazo

Periodsystemet

Statistik
Här hade jag tänkt skriva om hur kur
serna har gått denna vår men lilla da
torn ville inte tala om det för mig så
det bidde ingen statistik denna här
gången.
Kista eller WOOW äntligen
På Fakultetnämdsmötet 940421 togs

Vi får alla ett tre perioderssystem nu i
höst. Frågan har diskuterats pÅ ESN
möten under våren och vi har kommit
fram till att det inte passar oss på
elektro så därför jobbar studienämn
den vidare på att hitta en annan .lös-.
ning. Det borde vara självklart i
dagens samhälle att när men delar
upp något skall man lösa upp allt i
sina beståndsdelar och ta saker som
de kommer eller se till att resultatet
är multipplar av två. Hela tillvaron
blir så mycket enklare då. (Daniels
egna personliga uppfattning och har
inget med SNO:s uppfattning om
verkligheten att göra.).
Hela iden med tre perioderssystemet
är att vi skall få alternativa examina
tionsformer (fint uttryck. Ser bra ut i
skrift.), men vad jag har sett av k u r 
suppläggningarna för nästa år är det
inte någon nämnvärd skillnad. Hur
jag än vrider och vänder på min egen
kurs plan blir det ca 4 tentor per ten
taperiod och jag tror inte att jag är

unik i det fallet. Visst är det bra med
alternativa examinations former men
jag tycker det är fel att påtvinga oss
ett tre perioderssystem när det inte
finns konkreta lösningar på tentap
roblemet. Det blir lite väl mastigt att
klara av att hålla 3-4 ämnen i
huvudet på en gång trots att tentorna
kanske blir utspridda under en 5-6 da
gars period, och detta även om man
bara repeterar det man redan har läst.

Det är inte förändringen jag kritiserar
utan på vilket sätt förändringen ge
nomförs. Detta är fakta som jag ser
det. Jag hoppas att jag har fel och att
det kommer att fungera bra. En liten
uppmaning till faddrarna och alla an
dra för den delen: Ge nollan en posi
tiv bild av tillvaron. Försök att få nol
lan att inte lägga ner någon kurs. Det
är ingen bra start på teknis att lägga
ner datalogin
eller flervarren.
E93:orna hade otur med datan men
det skall bli bättre i höst. PEPPA
PEPPA PEPPA.
För övrigt tycker jag att det är ganska
bra pÅ elektro. Vi har kommit en liten
bit närmare Mats vision om den per
fekta utbildningen. Ha en trevlig som
mar för det tänker jag ha. Simma
lugnt.

Er egen tillgivne SNO
Daniel@elixir.e.kth.se

Flyttstaben önskar
alla en

Glad
Sommar!
j'örenen ederför 'To[van!
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Fördubblad utlandso
o
J.
l rsa··1J·n1·ng pa t re a r
...o··
det a··r ABBs expo rt-

ABB h ar många intressanta
arbetsuppgifter

ker.

för unga tekni-

Arbeten i främman de miljöer världen över, på teknikens
framkant, med avancerade tekniska

med

kunden, med standardprodukter eller unika anläggning-

-

attack!

hjälpmedel, öga mot öga

ar.Mångfal den och valmöjligheterna gör oss unika .

Det finns ytterligare en dimension. Ett arbete inom ABB är
mer

än ett jobb -

det

är ett led i den personlig a utvecklingen .

Inom ABB har möjligheterna till internationella kontakter
och utlan dstjänstgöring alltid varit stora. Inte blir de mindr e
av

svens ka ABBs exportsat sning. Under en treårsperiod ska

exporten fördubblas - från 14 till 28 miljarder kronor.
Utgångsläget är bra . Den låga kronkursen i kombination
med den

ökade pro duktiviteten i T50-pro cessens fotspår,

innebär att ABB har ett mycket attraktivt kostna ds -o ch
konkurrensläge.
För att uppnå mål en för ökade volymer o ch marknadsan
de lar

förstärker vi säljorganisationer både i Sverig e o ch loka lt,

mnt om i värl den. Det öppnar oanade tillfällen för den som är
intresserad av kundkontakter, internationell marknadsföring
och möten med nya kulturer.
Ett arbete inom ABB är en ch ans att få ta
Vill du veta mer?
Reijo Palola ansvarar
för högskolekontakter
inom ABB.
Skriv till:
ABB Support AB/PB,
721 83 Västerås.

företa gs kult ur med en positiv
männis kosyn. Mer än ett jobb!

de l av en

kreativ

jl 1111
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Info från StvlE
Så här års, när nätterna blir
ljusare, det blir varmare ute,
naturen blir grön och fåglarna
kvittrar, inträffar märkliga
förändringar i teknologernas
personligheter.
DE BLIR GLADARE, piggare mer
utåtriktade, och allt mindre intresse
rade av sina studier. Om man tittar på
statistik över tentaresultaten under ett
år kan man se en klar skillnad på
majtentorna jämfört med resten av
året.

Schema för hösten
Schemaläggningen jobbar för hög
tryck för att få någon rätsida på läsoch
tentaschemat för hösten. De har ju
inte direkt något lätt jobb med över
gången till treperiodssystemet. En
prognos säger att schemat kommer att
bli klart runt midsommar.

Treperiodssystemet

Nu är ju inte vi så enfaldiga att vi tror
att vi kan påverka den här utvecklin
gen - det vore ju nästan som att ut
mana naturlagarna, men tänk om alla
tog sina tentor nu, då skulle man få
tid att vara glad pigg och utåtriktad i
augusti i stället.

Det har väl knappast kunnat undgå
någon att det blir treperiodssystem
för alla nästa läsår. Vi på E&D har
kämpat emot så mycket det bara gått,
men har trots det inte lyckats. För att
det överhuvud taget skall kunna bli
något schema har vi varit tvungna att
ge med oss. Vi har dock inte gett upp
kampen utan fortsätter att kämpa
med oförminskad kraft. Vårt mål är
att treperiodssystemet skall bli en en
gångsföreteelse.

Sommarkurser

NollKoll?

Det blir sommarkurser i Tet2 och
Funk. Dessa är i första hand avsedda
för E92. Övriga får gå i mån av plats.
Alla E92-or som missat någon av kur
serna skall ha fått ett personligt brev.
Om du inte fått något, kontakta oss
omedelbums. Sista anmälningsdatum
är 24 maj. Därefter kommer ev. kvar
varande platser att fördelas bland de
som står på reservlistan.

Just nu är det lite stökigt på utbild
ningsfronten. Saker och ting ändras
fram och tillbaka. Vi försöker hålla oss
informerade om vad som händer,
men det är inte alltid så lätt. Des
sutom ställer treperiodssystemet till
en hel massa elände. Vi ber om ursäkt
för att vi inte alltid kan ge klara bes
ked på allt ni frågar om.

Personalförändringar

Följande nyheter gäller för valet till
höstens kurser:

Till hösten kommer två nya glada
studievägledare att börja. De heter
Linda Bolme, E91, och Joakim Peter
son E92. Närmare personlighets
beskrivningar kommer till hösten. För
att vi skall få plats kommer Christian
att återgå till att vara heltidsteknolog.
Magnus får ni dras med ett tag till.

Hänt sen valblanketten kom ut
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• Industriell marknadsföring kommer
att ges i höstperioden.
• Signalteori ges inte förrän i vårpe r i 
oden.
• Optisk kommunikationsteori
inte förrän i vårperioden.

ges

• Teknisk Engelska (881900) läses
från period höst till period vinter.
Om du påverkas av dessa ändringar
är du givetvis välkommen att kom
plettera ditt kursval.
Vår förhoppning är att det någon
gång kan ges ut en valblankett som
inte behöver ändras minst tre gånger.

TMS-kurser
Alla har fått den vackert lila TMS
broschyren hemskickad. Innan du
springer iväg och väljer 30 poäng
TMS-kurser vill vi göra några små
klargöranden:
• Du får max tillgodoräkna dig 10 val
bara T M S -poäng i din examen. Om
du läser mer kommer dessa att
hamna utanför examen (dvs över
180p-gränsen).
• Du får endast tillgodoräkna dig de
språkkurser som du väljer på Elek
tros valblanketter i din examen. Ny
börjarkurser i språk godtages icke.

StvlE

• Elektronikkonstruktion med hög
nivåspråk kommer att ges i höst
perioden. Dock får man finna sig i
att åka till Kista om man vill gå den.
• Matmet fk kommer att ges i höst
perioden.

Kompletteringar till tentaschemat

Studiehandboken
Med lite tur kommer studiehand
boken för nästa läsår att bli klar i juni
(!). Lotta K håller som bäst på och
driver in kursbeskrivningar från insti
tutionerna, något som inte alltid är så
lätt. Sedan återstår lite redigering och
tryckning. Vi skall inte anlita samma
tryckeri som förra året.

• Elektroakustik kommer att ges i
höstperioden.

Fre 3/6 2G1961 Telesystem, gäller även nya kursen 2G1302.
To 1/9 EN123 Elkraftteknik, 14-19, F42,51,52
(föranmälan på EKCs anslagstavla eller till Astrid Myhrman, 790 77 76)
2Fl 100

Talöverföring tentas under hösten enligt överenskommelse.

EFl 17

Telesystem (den riktigt gamla) ges ej i septemberp erioden,
utan utbruten i höstperioden.
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StURes hörna
Då var det dags för premiär. Vi
tänkte sälla oss till Emissio
nens alla kolumnister och i
likhet med SNO berätta vad
som försiggår i vårt utskott.
FÖR DEM SOM INTE vet vad StURe
gör finns det en intervju med oss på
annan plats i tidningen. Den stora frå
gan för oss just nu är studiemedlen.

Ny proposition
Förhoppningsvis kommer de flesta av
er ihåg namninsamlingen som var
sent på förra terminen. Den gällde ett
förslag från regeringen som hade
skickats ut på remiss. Nu har det
kommit en proposition i frågan. Ty
värr så verkar inte namninsamlingen
ha haft någon större effekt. Snarare
tvärtom. I korta drag ser propositio
nen ut så här:
• Avskrivningen vid 65 åt tas bort.
• Studiebidraget skall höjas med 160
kr /månad (med reservation för
minnesfel på summan)
• Lånet kan antingen betalas tillbaka
som idag, eller som ett anuitetslån.
• Meritprövningen blir terminsvis
istället för som nu helårsvis.

• Peng per poäng införs i intervallet
15 - 20 poäng.

Peng per poäng innebär att du får
fullt studiebidrag om du tar 20 poäng
på en termin. Tar du färre än 20, så
minskar bidraget, men du kompense
ras med lån, så att totalbeloppet blir
det samma.

Kompensationsterminer
Terminen efter kan du kompensera
genom att ta in de poäng du missat,
och därigenom få mer bidrag i förhål
lande till lån. Om du tar mindre än 15
poäng så får dras studiemedlen in helt
och hållet. Märk väl, gränsen 15
poäng är den som skall gälla för län
gre utbildningar. De som går enstaka
kurser skall komma upp i 35 poäng
per år.
Resten av förslaget som kom på re
miss i höstas ska en parlamentarisk
utredning ska ta ställning till. I den
delen ingår bl a en eventuell sänkning
av den tid vi har rätt till studiemedel,
från tolv till tio terminer. De två sista
punkterna ovan ger en intressant ef
fekt. Som förslaget ligger kommer de
flesta av oss att bli av med studie
medlen på vårterminen, eftersom få
kommer upp i 15 poäng på hösten.
Dessutom har KTH planer på att om-

tentaperioden på hösten skall räknas
till höstterminen, och att perioden ef
ter nyår skall räknas till våren.

Det gör det inte helt lätt för de ettor
som skall börja hos oss. Systemet är
tänkt att införas till höstterminen
1995, förutom höjningen av bidraget,
som är tänkt att gälla fr o m våren
1996. Studiesociala utskottet håller
som bäst på att grunna på vad vi skall
göra för att protestera. Du lär få höra
mer i frågan.

Frisk luft i Q-husen?
Vad gäller våra lokaler, så håller KTH
som bäst på att mäta luftkvaliten i Q
husen igen. Japp, du läste rätt. Vad
mätningarna leder till är det för tidigt
att säga, men KTH vill gärna ha in
våra synpunkter på vad som är dåligt
Ni som har åsikter om Q-husens ven
tilation. Skriv ner dem och lägg i vårt
fack i funknunmet, eller ännu hellre
maila till oss. Vi ska vidarebefordra
dem till rätt ställe. Vi som vistas i lo
kalerna har nämligen bättre koll på
vad som fungerar dåligt än KTH
själva. Simma lugnt. ..

StURe Martin Bäcklund, E-92
Lill-StURe Georg Kullgren E-90
sture@e.kth.se

Intervju med Lill- & StURe

Vad betyder StURe?

Men är inte studiesociala frågor
SNO:s uppgift?
Georg: Nej, SNO sysslar med rena ut
bildningsfrågor, dvs att vi får bra kur
ser, lärare osv. Vår uppgift är att se till
att vi får en bra miljö att studera i, och
dessutom att vi kan göra det under
bra förhållanden.
Martin: Det som hamnar på vårt bord
är allt som rör lokaler, bostäder, alko
hol, diskriminering, studieplatser, stu
diemedel mm mm. Med andra ord allt
som inte faller på någon annan.

Utskottet Representant. Vi har med
andra ord hand om de studiesociala
frågorna på sektionen. Tidigare kalla
des posten för Skrep, man bytte namn
på den i vintras för att funktionen
skulle vara mera uppenbar. Vad
Skrep stod för kommer jag faktiskt
inte ihåg.
Georg: SkyddsRepresentant tror jag att
det var.

Hur fixar ni allt det där?
Martin: Egentligen gör vi inte det. Ti
den räcker helt enkelt inte till. Därför
har vi skaffat oss nå_gra n;iedhjälpare,
som har fått titeln Ake. Ake betyder
Arskursrepresentant, och det är precis
vad det är. De ska fungera som bollp
lank för oss t ex när det gäller frågor
som studiemedel. Vi tycker att det är
fel att vi själva bestämmer vad sektio-

I samband med stadgerevide
ringen kommer nya funktionä
rer att hamna närmare ramp
ljuset.
TVÅ EXEMPEL på dessa "nya" funk
tionärer är StURe och Lill-StURe. Vi
lyckades luska reda på att de heter
Martin Bäcklund respektive Georg
Kullgren.

Martin: StURe står för Studiesociala

nens 1200 medlemmar tycker. Åkarna
ger oss möjlighet att få åtminstone
nån slags känsla för vad folk tycker i
olika frågor.
Vi har hört att ni är sektionens
skyddsombud också.
Georg: Det stämmer delvis. Vi är sek
tionens
studerandeskyddsombud.
Enda skillnaden gentemot riktiga
skyddsombud är att vi inte har stopp
ningsrätt. Ett riktigt skyddsombud
kan nämligen stoppa arbetet på sin ar
betsplats, om det föreligger direkt
fara för liv och hälsa.
Hur kommer det sig att ni aldrig
skriver i Emissionen?
Martin:
Hmm... det kan man frå
ga sig. Egentligen har vi en hel del att
berätta om vad som händer i Studie
sociala Utskottet på kåren. Med det
ryktas att det ska bli bättring i det här
numret...'
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Kalas i Västerås

Gurka g asquen
Den 14:e April invaderade 150talet overallsprydda KTH'are
Västerås i syfte att förära sina
kollegor vid Mälardalens
högskola med ett besök, och
samtidigt hinna med att såväl
stifta bekantskap med det lo
kala näringslivet som att
känna på den lokala gasque
temperaturen.
DET VAR ALLTSÅ Elektrosektionen
i Västerås genom föreningen ViVET
(VI Västerås ElektroTeknologer) som
inbjöd kollegorna vid KTH till den år
liga Gurkagasquen. Gasquen tog för
stockholmarna sin början med en
bussresa till Västerås och studiebesök
på ABB. Studiebesökarna bussades ut
till olika ABB-företag och fick där
vandra runt i lokalitetena för att inspektera verksamheten .

Studibesök hos ABB Traction
Under fikan berättade några relativt
färska civilingenjörer om hur bra det
var att jobba för ABB. De berättade
också om ABB:s Traineeprogram.
Vi Västeråsare föredrog pregurkan i
sektionslokalen Elvan. Ett namn på
sektionslokal som ger intryck av
någon sorts mindervärdeskomplex.

Väggklättring ingick i lekarna.
Gurkan varfdrstcJ.s pd plats.
När allt visats och förklarats vad det
egentligen var för något så bjussades
det på bira och macka.
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Majsan matar ormarna med sina fingrar.

Därefter talade en representant från
ABB allmänt om företaget och dess
olika verksamheter. Festen fortsatte
sedan i ABB's lokaler i centrala
Västerås.

Där bjöds på såväl mat som dryck,
och lekar inspirerade av ett program i
TV 4, utspelande sig på ett fort vid
franska atlantkusten. Fångarna på
ABB var dock mer än bara en lek.
Stora värden i form av aktier stod på
spel. Naturligtvis avklarades oetta
med
bravur och KTH Elektro

Efter lekarna tog maten vid. Grillspett
och ugnsbakad klyftpotatis avnjöts
med en och annan bäsk till gitarrspel
och sång av ABB's högskoleansvarig
Reijo Palola.
När Reijo sedan tröttnade tog ABB
Band vid och framförde ett antal
nwruner, emellanåt ackompanjerande
en fakir som sökte visa vilken smärta
han kunde underkasta sig genom till
exempel att ligga på krossat glas med

Dessa drycker kräva sdng!
Gasques skylt placerades högst på
prisstegen vilket också gjorde Elek
trosektionen fem aktier i ABB Gordia
rikare.

Fakir leker levande ndldyna.

två kvinnor stående på magen, att sk
juta sig med häftpistol i axeln, att try
cka grova nålar genom armar och
mun med mera.
Även roligt måste dock fortsätta
någon annanstans, eller hur det nu
var, och efter fakirens sista eldslukar
nwruner började det bli dags att tänka
på kvällens fortsättning. Besökarna
tackade så mycket och överlämnade
en (tom kabel-) trwruna för att (den
trådlösa) kommunikationen mellan de
båda delarna av Elektrosektionen ska
bli intensivare. Efter att sedan de båda
sektionsordförandena pussat varan
dra och ar rangörerna med god hjälp
av ABB tackats för sin insats började
tiden bli hög att inta Kårhuset. Där
fortsatte gasquen med stå-upp-komik
av Jan Bylund och traditionell
kårhusverksamhet i form av dans och
öldrickande. Bylund drog de vanliga
stå-upp skämten där han drev med
sig själv, bögar, knarkare och andra
minoriteter. Tempot var högt och för
våningen hos de till Elektro ej
hörande var stor när de mötte ca. 200
gasquande elektrotekniker i stället för
den vanligtvis torftiga kårhusun
derhållningen. Till och med de annars
så skeptiska kårhuspamparna uttry-

Det är dumt att röka och slurpa bäsk
samtidigt.
ckte sin uppskattning i veckohändel
sePMet för vad som närmast kan
beskrivas som 'a hell of a party', åt
minstone tyckte de det. Tyvärr är
dock ingen gurka stor nog, (som
flickan sa) och post festurn blev det
dags för stockholmarna att återigen
sätta sig på bussen för att fara tillbaka
till huvudstaden. Vi andra fortsatte
festen i Elvan, där den fortsätter, per
petuellt.

Ord: Tommy Sjögren V-93
Bild: Anders
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Djävulskt
into the salary database and cancel his
health and accident insurance pay
ments. You can't be too careful..
I put the phone on the hook for the
first time this afternoon and it starts
ringing almost immediately. THAT'S
IT! I redirect it to 911 catch a bit of
shuteye. That'll teach them. OOPS!
Almost forgot to tum over the excuse
calendar. "STATIC FROM NYLON
UNDERWEAR" Nope, too plausable although in some cases I could do an
on-site check. Nah, can't be stuffed.
1'11 pick another one. "STATIC FROM
PLASTIC SLIDE RULES" Now
THAT'S one with a challenge!
I un-redirect the phone and drag the
rubbish bin so it rests on the printer's
stacker - another job well done. The
phone rings - this could be the big
one!
STELLANL. Personen pd bilden har absolut inget med artikelinnehdllet att göra.

Bastard Operator
from Hell, del 10
I get invited to a lecture as a
guest speaker in "Computing
Operations Fundamentals", so
I leave the control room in the
capable hands of Sam, the
j anitor and cruise on down.
THE LECTURE STARTS and goes
ok, then there's a 10 minute period
where students get to ask a "real op
erator" questions that they have about
operations.
I get out my pad and pen. "Before we
get started" I say, "could you just call
out your username before you ask me
a question, I find it easier to apply
your problem to terms you would un
derstand better" The lecturer eats all
this up - the personal touch really gets
to them. "First Question, You over
there.."

lor about you not wanting to come
out of the closet?"
"AAAAAAAAAAAAGGGGGGGH!"
"AH. Well, he seems to have left must have picked a bad COM
PLETELY RANDOM example. Next
question. You, over there ..."

"CMS1103"
>Scratchy scritch< "Computer Pri
vacy ... Hmnun. This is a toughy re
ally. You mean stuff like reading the
email between you and your counsel-
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"Hi, Um, how do I spell-check my
file?"
"Simple, just type 'spell' and the file
name"
"Thanks"
I'm so bloody nice this morning. Es
pecially as I know that my version of
spell introduces errors instead of de
tecting them. Things like changing
friend to freind and vice-versa. What
the hell.
The phone rings - it's them again.
"There's something wrong with spell"

"CMS1136. I was.."

"What makes you think that?"

"Ah yes, 1136 the only person on campus
who
subscribes
to
alt.sex.buggery.by.
sailors.dressed.in.mums.clothing"

"Because my file is all corrupt now!"

"It's purely for research purposes!"
"I'm sure it is. You do a lot of story
posting for a researcher don't you?"
"NNGggAAAAAAGGHGH!"
"Next please..."

"What do you think of the privacy of
individuals on a shared system?"
"What was your usemame please?"

"Hello?"

Two minutes later, the lecture thea
tre's empty. That's the problem with
students today, they just don't want
to learn.
I go back to control and Sam's asleep
at the console again. I think he's after
my job. I make a mental note to tap

"That doesn't sound like spell to me.
Are you logged into thru PC?"
"Yes, but I can.. "
"Please, leave the technical diagnosis
to me... Now, is there a plastic ruler
somewhere on or in the desk?"
"Um >dunka<, yes... "
"Right. You've got a static buildup on
your hard-drive caused by the chang
ing electrostatic field generated by the
ruler - the same one that makes bits of
paper stick to it when you rub it up
and down your arm..."
DUMMY MODE ON
"Oh. What do I do?"
"You know how you get paper off a
ruler by hitting it on a table lots of

times? Well do that with your PC. Say
20 times - lift it about a foot off the
desk & drop it."
"Oh. OK"

ished, do the screen as well, that static
may have gone up the wires to it."

hear
the
chuckle....

>crash<

Later, in the ambulance, I realise.
förgat to get the guys usemame...

>crash<

>crash<

>crash<...

>crash<
>crash<
"Um, the screen went dark"
"That's ok, it's supposed to do that keep going. And when you're fin-

ex

SystemManagers

Then everything goes dark.

News

I hang up. I get up and go out to the
public area to put honey in the floppy
drives when a guy who looked like
Lee Harvey Oswald runs up to me
and shoots me, only the sound comes
from the machine room, and I can

Allt om kåren
Välkommen · kära läsare här
kommer lite kort sammanfatt
ning över kårens aktiviter och
annat av intresse.
SLAPPNA NU AV, njut av solen
och bli informerad genom att läsa
vidare.

Kår vår
• En kanslichef ska anställas på kå
ren. Han eller hon ska ansvara för
den övergripande
ekonomin. Med tanke på ett even
tuellt kårobligatorie avskaffande
kan det vara klokt.
• Ett sammanträdesrum ska inredas
där Osqtryck hade sina lokaler.
• KF har tagit nya stadgar. Detta är
ett led i omorganisationen för att
få kåren närmare
sektionerna. Detta irmebär att Ord
förande, SNO och Sture ska sitta i
KF i framtiden.
Dessa kommer även få hjälp av två
glada E-teknologer som kommer
in som
utjämningsmandat (E är ju lite
större än I).
• Det är dags för ny kårpampar som
t ex kårordförande, utbildningsut
skottets ordförande mm. Dessa
kommer väljas den 10 maj ett da
tum som redan passerats när du
läser detta.
• Det kommer ha tillsats en pro
grammästare som skapa ett gemyt
ligare kårhus. Samtidigt har vi ta
git bort utbildningsutskottets vice
ordförande (UUvO) vars uppgifter
ska skötas av KårX.

KF-ledamöterna smilar in sig igen.

Studiemedels valsen

Värt att notera

Från KF den 2:a maj kan nämnas den
regeringsproposition angående stu
diemedel som nyligen lagts som i
korthet refererades vid mötet.

Som förslaget står just nu så betyder
det att man måste ta minst 15p (20p
för fullt bidrag) under första perio
den. Detta kommer förhoppningsvis
att ändras.

• Bidragets storlek blir proportio
nellt mot studieresultatet. (Dock
inte totala beloppet
studie medel.)
• Studieresultatet kollas varje ter
min.
• Avskrivningsrätten vid 65 försvin
ner.
Avsett att träda i kraft 1:a juli -95.

Vad tycker du om kåren och vad
tycker du den borde göra. Har du
några åsikter så tala med oss dina
KF-ledamöter.

Mårten Cronander E90
Truls Pärsson E90
Jens Rundqvist E90
Marie Sundin E91

Detta är inte spikat, och propositio
nen irmehåller mer, mycket mer.
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Tolvan

Gud har hört våra böner
Vi återvänder till Tolvan den 6
juni. På ritningen intill kan du
se hur det är tänkt att bli. Ca
90 personer har varit med i
planeringen, så förhoppnings
vis blir det som de flesta vill
ha det. Nu behöver vi dig som
vill jobba.
UNDER FLYTIVECKAN kommer
det att behövas folk som snickrar, må
lar, syr, bär, dricker öl, äter mat, pillar
sig i naveln, är sociala, hejar på, njuter
av solen, spikar, mäter och spelar mu
sik. Varje kväll kommer det att vara
pub och underhållning. Lunch och
middag serveras varje dag. Har du

(om det hinner bli klart). Där hamnar
även Tanqbaren och delar av bullma
skineriet.

torrummet.

Vextrummet

Legationsrummet blir som vanligt till
håll för skäggiga typer under höstar
na. Resten av året kommer det att
vara ett rum. Eventuellt blir det en X
terminal även här.

Legationsrummet

Här blir det mycket större än förut. I
princip kommer funktionen att vara
densamma. Massor med bord och sto
lar att fika, käka mat och plugga vid.
Här kommer också läskförråd och
funktionärsskåpen att finnas, samt r e 
sten av automaterna. Här skall också
byggas en ny bar, som blir ett gott
stycke större än den gamla.

Funkrummet
Här ska det bli kodlås, vilket kommer
att förenkla inträdeskontrollen. Det
betyder också att 12:C i fortsättningen
slipper jaga fd funktionärer, för att få
tillbaka deras nycklar. Innanför dör
ren ska det nu bli Ordning och Reda.
MED JUSTA HYLLOR OCH SKÅP
SKALL OORDNING FÖREVIGT
FÖRPASSAS BORT FRÅN DETTA
RUM (och hör sen!!!).

Kopiatorrummet
I kopiatorrummet kommer det att fin
nas två kopiatorer. Dessutom blir det
plats för en X
terminal, så du
kan kolla dina
mail på vägen
KOPIERING
hem från sko
lan.

OCH DU!!! Missa för allt i världen
inte den högtidliga invigningen den
1 1 juni. Med pompa och ståt kommer
E s- ektionen att återerövra sin sektionslokal. Därmed kan festen
börja. Biljett kan du köpa un
' der flyttveckan.

Flyttstaben
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inte tid att hjälpa till på dagarna får
du gärna dyka upp på kvällarna och
se om det går framåt.

(

)

Häng me!!!!!!!!!

Entren
Det första man möts av är sektionens
anslagstavlor. Whiteboarden skall sät
tas upp nedanför trappan mittemot
damturken.

Pelarsalen
Pelarsalen kommer att bli Tolvans
'vardagsrum'. Där blir det soffgrup
per att softa i, darttavloma hamnar
där också tillsammans med flippret
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Damturken får en make
Här ska pornographen monteras - den
sedan länge saknade. HerrGårman
ska också upp. Dessutom får Damtur
ken en make, Herrturken. Han åter
finns till höger i passagen till kopia-

I !Förenen ederför rr'o{van!

iiiäii!
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Flyttstabens devis

Musik

Sex, Dru g s &

Så var det äntligen dags för
årets musikhändelse, RockPRe
i Xll:en! Ultimat Drule var af
fischnamnet denna gång, och
de kunde stoltsera med hela
tre "förband".
DET HELA BÖRJADE med att en ut
sökt middag bestående av tunnbröds
rullar med räksallad serverades. Des
sa sköljdes ned med den lättare sorten
"Drugs" som serverades, ÖL för er
som är trögtänkta. Vad den tyngre
sorten var kan ni kanske räkna ut?
(svar : shots).

Bandet som saknar namn. Fr v pd bilden : Anders Jonsson och Christer Jansson.

Kan det vara sd att Örjan inte tycker om
musiken, eller är det bara sd att han har
varit med fdrr.
Efter en hel del skruvande på diver
se instrument kom så det första ban
det igång. De saknade namn efter
som de bara spelade på skoj som de
sade (troligare brist på fantasi). De
var förvånansvärt bra med tanke på
hur lite de hade tränat tillsammans
(enligt egen utsago). Tyvärr var
trummisen lite väl hårdhänt så det
blev en ofrivillig paus i mitten av de
ras framträdande. Efter att ha tejpat
ihop papptallrikama (eller vad det
nu var) som skulle föreställa trum
mor kunde de fortsätta. De såg i alla
fall ut att ha roligt, vilket publiken
också hade även om det var dåligt
med "headbanging" och "stagedi
ving"
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"Förband" nurruner två lyckades
klärruna fram ett namn efter lite på
tryckningar: Fem på äventyr !? Solk
lart fall av bristande fantasi enligt min
mening. Dessa grabbar var lite mer
samspelta, de hade kanske övat? Bild
er på denna grupp saknas p g a ett
smärre missöde på vägen hem, filmen
försvann!
"Förband" nummer tre hade tydligen
bestämt sig för att de var för dåliga, så
de beslöt helt sonika att inte dyka
upp.

Publiken var i extas mest hela tiden.

Nu var det så äntligen dags för hu
vudattraktionen att äntra scenen. Med
sig upp på scenen hade de emitteu
rens flickvän, Hanna Persson, som bli
vit övertalad att köra med bandet. In
nan konserten fick eder utsände emit
teur en intervju med bandet. På
frågan varför de inte bytt namn som
de brukar, svarade bandets sångare,
IQ, att de inte är lika kända nu när det
är så mycket nya studenter, så de be
håller namnet som alla känner till. En
ligt vissa rykten kommer de endast att

Rock'n'roll

Här skulle det ha suttit en bild med Fem pd äventyr, men p g a olyckliga omständighe
ter försvann den filmen när emitteuren var pd vägen hem. Sd nifdr hdlla tillgodo med
ytterligare en bild pd Ultimat Drule.
framföra ett fåtal konserter till innan
de lägger av. Ultimat Dru les klass var
en helt annan än på banden innan, vil
ket inte är så konstigt ty de har spelat
ihop en hel del innan. Någonting som
eder emitteur inte tyckte var så bra
var "effekterna" vid sidan av scenen
(visning av porrfilm). Det var lite pa
tetiskt, men annars höll uppträdandet
hög klass. De borde kanske spela in
en skiva innan de lägger av, jag skulle

i alla fall köpa en. Texten till vissa lå
tar har man fått höra både en och flera
gånger sedan den kvällen. Tyvärr fick
hon bara lära sig refrängerna så det är
lite tjatigt att hela tiden höra: Ett, två,
tre och fyra år tragglar sakta fram på
KTH. Fem, sex, sju och åtta ....

Mikael Odberger

Här kan ni se vad som händer med alla
colaflaskor som pantas.

Nya symboler
För alla som känner sig vilsna i den
djungel av matematiska termer som
existerar, presenterar vi en lista med
nya symboler som kan ge en hjälp på
vägen då man kört fast vid orimliga
svar. Listan hittades i nr 1 /94 av Elek
tra, Chalmers motsvarighet till
Emissionen.
'?::Z1 Medför ungefär

Det är lite svdrt att se pd bilderna, men Ultimat Drule bestdr av fem personer: sdn
gare, gitarrist, bassist, trummis och keyboardspelare. Ofta har de även inldnade körtje
jer.

� Ungefär ekvivalent med
� Möjligen större än el. lika med
� Möjligen mindre än el. lika med
\./"J' Avbildas på fri hand
� Troligen mer lika än mindre än
� Troligen mer lika än större än
1 � Möjligen klammer eller dylikt
� Plus el. minus & ändå skilt från
,;;:k., Troligen mer minus än plus
tt-i' Troligen mer plus än minus
-"'-- Skilt från
� Exakt ungefär lika med
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Detta ska handla om il årbalen tillika
�yårsbalen den 30: e april u.n. å. 100 110 .
Men först måste vi ställa oss frågan:
Vad är en bal?
En bal är en :fest . Det torde alla vara
överens om. �ra. men en bal kan vara
något helt annat . En bal kan vara en
s jusärdeles fest . Och det var det. J ag
kan bara säga till er som inte var på
Elektros vårbal : Ni är ena riktiga loosers!
f'ör det var kul på riktigt! l

Programl\ådet med Paul nikochett i spetsen
hade ordnat en riktigt ståndsmässig lokal .
Stadshuset .
Samling i Blå hallen där artigheterna
susade omkring i luften. l!'lickorna trip
pade omkring som små porslinsdockor och
var söta och pojkarna var s å in i bänken
vattenkammade. Upp för fina trappan och
få sig ett glas bobbel i näven. Så jai Nu
börjar det likna en fes t . v å man surplatx
i sig alla bubblor var det dags för maten • • •

Pripps-Harald,
Lamell av den
stora kommu
tators orden
med Marika J ons
till bordet .
Harald var lika
glad som vanligt.

Vår uppskattade och högt
älskade kårordförande
Ulrika Berg ( t .v . ) .
Jag vet att hon hade
riktigt roligt.
Magnus ser också gi.ag
glad ut.

Glada och riktigt söta flickor.

Något som var riktigt bra var talet
till 1:w innan, eftersom vice är en
flicka. Det stod Jan vhristensen
för.
Janne som inte vågade gå på balen
utan sin mamma. försökte förklara
för henne vad han egentligen gör på
Teknis . Han tar ju inga poäng.
•.r alet behandlade vidare problemet
att kombinera sitt intresse för
idrott på hög och ädel nivå och EN
entuellt flicksällskap. Att det ska
vara så himla svårt för fruntimmer
att haj j a att hockey-vM är minst lika
fint som tända ljus och en flaska
vitt.

Det är bra 'l'omten. Hiktigt blankputsade skor.

J anne med
lite mat i
magen.

Gyllene salen
var också riktigt
blänkande.
Det är bra.

V

Tanterna i Akvariet var bjudna till
vårbalen. lngen av dem hade med sig
sin gubbe . En av tanterna sade då
de blev inbjudna: "Jag tror inte min
gubbe vill sätta på sig en frack . "
Styret uppmärksammade deras insatser
i Akvariet med en mugg som det stod
"Jag är en ELIT-tant" på. Mll D e
utgör nog eliten av tentautdelarna .

Franz C ech årets lärare
på Elektro förärades
pris ur
Anders
'l'illings
minnesfong.
Sug berra i
bollen !

Jannes
mamma

I år var det sångartäfvlan igen. Kul • .Lien a:rrikanska tandborsten skulle
återigen byta ägare. Tre bidrag var nominerade; Styret med en sång,
.!:'·yra pojkar med en s ång och Amiralitetet med J an oci:i Magnus i täten
också med en sång. Efter lång och hård kamp där Rocky spelade stäm
gan el , Jan kontrabas och Magnus gi ttar, fanns endast den nervö s.a
väntan på juryns utslag kvar. Juryn bestod av idel potentater, vilka
var Sect-reteraren GP, sect-ionet z , sect-ionet Franz och Lamellen
Harald. Dessa behövde inte speciellt lång tid på sig för att avgöra
tävlingen. Styret deux point • • •
Amiralitetet m2i och Min Cigarr vann. Under stormande glädjescener
överräckte GP t andborsten till Mange och Svinto , vilka var rörda till
tårar.

GP - lugnet själv.
Höll sin jury i strama tyglar och höll s jälv ett
nätt litet tacktal där han bland annat prisade
E--teknologens företagsamhet.
Leve GP.

ELO ( r) delade ut några förtjänsttecken.
l''örtjänst och förtjänst? Rocky och Andreas fick varsitt
snott kassaskåp för att de klantade sig medPRs stålar
och ett visst is-no-more-kassaskåp. En bra förtjänst
för den boven.
Däremot fick Hasmus en fin utmärkelse för att han
hackat in sektionens nygamla logo i postscript . (Att
det alltid är en massa datan med nu för tiden. )
Bra gjort !

Lagom till kaffet eller en liten stund senare var det dags för
D en Konglig Öfverskaendaren att presentera Det Konglig Skaenderi
u.n. å. 100111. Det gjorde han •
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Oskar Ahlberg

�an Brolinson

""'Mikael Franz�n

�Erik Bohman

�J"'orgen J ohansson

°4Jagnus Gustavsson
�Mikael Lundeberg
�la Ramström
fick jag inte in i kameran.
'1tenrik Eriksson

r

\

"°Johanna Kindahl ..t'Therese Hermansson

Efter middagen var det dans. lJå hade man chansen att
komma riktigt nära de flickor man tycker är de sötaste
i hela världen. Att inte fler tog
chansen. Det var Swing that music
som lirade och visst swingade det .
v år synnerligen
trevlige studie
rektor satt med i
blåset och spelade
truddelutter på sax
med gott resultat.
nolig tille den där
Henrik.

Dansa!

'l'jena, brukar du gå hit ofta.
Svinto och Mange drog sitt vinnande
nummer en gång till vid frukosten och
fick kalaset att gå i taket - igen.
D å man dansat så fötterna blödde ville man gärna
dricka lite sprit . Dags för eftersläckning å 'l'eknis .
Här hade PR t gjort ett fantastiskt jobb. Det var ju
liksom bara att party on. vet gjorde folk. O ch det
var roligt på riktigt. M'ånga tyckte att det var det
bästa efterköret på mycket långe.

J a, jävlar här skulle
ni varit med.

Vi tänker aaaaldrig gå hem! s å det s å ! !

Alla ni som gick hem före frukosten
ni var inte där på riktigt .

PR gjorde
kalaset !
BRA GJOR'l' ! !

Det är j ag som skivit
detta.
Tack för mig!

d�<I�J::-�

Telia

Bilder via telenätet
Du känner för att titta på en
videofilm. Du bestämmer dig,
och sedan kommer filmen hem
till dig medan du tittar.
Tjänsten kallas Video On De
mand och finns med i Telias
framtidsplaner.
Vi har varit på Telia för att ta reda på
mer om bildöverföring och för att få
reda på vad vi kan vänta oss i framti
den. Vi träffade Björn Lindström och
Claes Nycander på avdelningen KSB
(KonununikationsSystem Bredband)
som jobbar med att ta fram morgon
dagens bildkommunikationssystem.

får vara kvar.
Bildkommunikation kräver isosyn
kron överföring, det vill säga att infor
mationspaketet som skickas med ett
visst tidsintervall måste ha samma
tidsintervall mellan dem när de pre
senteras för användaren. Eftersom
dagens paketnät inte kan garantera
detta behövs en buffert hos mottaga
ren där ankomna paket lagras en kort
tid för att utjämna skillnaderna. -Sam
tidigt så får inte fördröjningen vid in
teraktiva tjänster bli så stor att använ- ,
daren störs av fördröjningarna ("svar
stiderna").

Videokonferenser
Samtidigt som kodningsalgoritmerna
blir bättre och bättre så blir konununi
kationsnäten
allt bredbandigare
Nyckelfrågan är när transmissionska
paciteten för en viss bildkvalitet kan
tillhandahållas i kommunikationsnä
ten. Idag finns nx64 kbit/s förbindel
ser kopplade via ISDN (Se vidare sid
10 i Emissionen 8-93) i telenätet, och
för videokonferens används idag 384
kbit/s som ger en kvalitet som är lä
gre
än
till
exempel
VHS
bandspelarens, men som anses god
tagbart för tjänsten. För lokala överfö
ringar finns naturligtvis högre trans
missionskapaciteter.

Bildtelefoni

Björn Lindström

Komprimering
Det finns i huvudsak två sätt att
komprimera rörliga bilder, antingen
reducerar man antalet punkter i bild
en eller så använder man en större
tidslucka mellan bilderna. Vidare an
vänder man ofta även rörelsekompen
sering, det vill säga de rörelser som
ögat är känslig för överförs separat.
Kraven är att rörelser inte får upple
vas som hackiga samt att bilden inte
får se kornig ut. Man tar därför hän
syn till vad ögon och öron är mest
känsliga för när man komprimerar så
att den mest väsentliga informationen
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När det gäller bildtelefon kan man
vara ganska säker på att det som visas
är en människa i tredjedelsfigur, och
därmed kan man använda specialise
rade komprimeringsalgoritmer. Man
parametriserar helt enkelt bilden och
skickar parametrarna. I det här fallet
räcker det med att använda två kana
lers ISDN som ger 128kbit/s.
Bildkvaliteten blir naturligtvis inte
perfekt, men den duger för att "ge den
rätta känslan" av att men pratar med
en människa och inte med en stillbild.

HDTV
HDTV, det nya TV-formatet med bre
dare bild, tätare linjer och fler punkter
per linje, kräver okomprimerat cirka 1
Gbit Is i överföringshastighet. Det nya
formatet är så kallat 16:9, det vill säga
förhållandet mellan bredd och höjd.

Claes Nycander
För nuvarande TV-format är detta för
hållande 4:3. Linjetätheten och antalet
punkter per linje ger fyra gånger så
hög upplösning, vilket ger en subjek
tivt bättre kvalitet än 35 mm film på
bio eftersom man slipper repor och
damm. HDTV tänker man sig i framti
den att skicka hem till hushållen, men
då är den signalen sannolikt kompri
merad för att kunna rymmas inom
transmissions kapacitet.
tillgänglig
Den komprimeringsmetod som an
vänds i de flesta HDTV-utrustningar
är enligt den framväxande ISO
MPEG2-standarden. Bithastigheterna
för HDTV varierar mellan 20-30
Mbit/s beroende på bildkvalitet och
implementering. Telia har varit med
och utvecklat utrustning inom HD
DIVINE (High Definition Digital Vid
eo Narrowband Emission, ett samar
betsbolag med Telia, Teracom, Sveri
ges Television samt finska och danska
"televerken")
som
komprimerar
HDTV-signalen till cirka 25 Mbit/s.
Steget är alltså inte stort innan HDTV
kan överföras via telekommunika
tionsnäten.
Vi får hoppas att det inte dröjer alltför
länge innan HDTV kommer.

Framtida tillämpningar
Det som väntas hända i framtiden är
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Infomanen
informerar

att det som vi idag känner som TV, te
lefon, dator, fax med mera kommer
att växa ihop till en enda enhet med
en enda kabel (optisk fiber) hem.
De första tjänsterna som väntas kom
ma är sådana där informationen går
nästan enbart i en riktning. Tänl<bara
är till exempel home shopping och video
an demand.
Home shopping är ett system där
man på skärmen kan gå omkring i af
fären och välja de varor man vill ha,
och sedan få dem levererade hem.
Video on demand är en tjänst där du
bestämmer vilken film du vill se. Fil
men skickas via nätet direkt hem till
din skärm och sedan är det bara att
sätta sig ned och titta på den.
För denna tjänst krävs transmission
skapaciteter på cirka 2 Mbit/s, vilket
kräver effektiva transmissionsmeto
der (till exempel ADSL, Asymetrical
Digital Subscriber Line).
Man kan också tänka sig att använda
kabel-TV-nätet för att tillhandahålla
Video-on-demand-tjänster varvid det
är enklare att ordna transmission ut
till abonnenten medan det blir svårare
att ordna information i bakåtriktning
en (beställning av film etc) eftersom
kabel-TV-nät traditionellt är distribu
tiva.

Örjan Ljungqvist
Stefan Warnqvist

Striden om
punschen
Det pågår för tillfället en vild strid
om punsch i det svenska riket. J. Ce
derlund Söner AB vill sälja en
punschdryck av samma typ som
funnits ombord på regalskeppet
Wasa under namnet Wasapunsch,
men det sätter Vin & Sprit AB stopp
för. Cederlunds får nämligen inte,
enligt V&S, använda namnet Ceder
lund. Det har Cederlunds gjort, ge
nom att sätta ut firmanamnet på eti
ketten. V&S hävdar att de har mono
pol på det namnet sedan 1917, då de
övertog tillverkningen av punscher
nas punsch, Cederlunds Caloric.
Emissionen hoppas på en snar lös
ning på detta problem, och att Wasa
punschen så snabbt som möjligt
skall kunna göra sitt inträde på den
svenska punschmarknaden.

Det har under en tid pulats
och fnulats med Mosaic här på
sektionen, detta har sedan re
sulterat i flera sidor för Mosaic
åt sektionen.
TILL SLUT blev tiden knapp för viss
E -osquar och det var dags att någon
annan tog över. Det sammankallades
till ett möte (den 14/4) där man beslu
tade att ha en Infoman post samt en
Mosaic hacks-grupp. Det valdes un
der fullt odemokratiska former att jag
(Magnus Danielson E93) skulle bli In
foman. Det bildades även en hacks
grupp som fick namnet Cyberpon
quama (Uttalas på vanligt vis). Cyber
ponquama leds (vilse?) av Infomanen,
dessa har till uppgift att vara Infoma
nen behjälplig i stort och i smått. Info
manens uppgift är att vara en form av
chefredaktör för sektionens sidor. Det
finns även en handfull (liten hand)
med standarder och rekommenda
tioner för hur man ska lägga upp
WWW-sidor. Dessa är till för att allt
ska rulla smidigt på sektionssidorna.
Om standarder beslutar Infomanen i
samråd med Cyberponquama. Cyber
ponquama har sin egen förstasida
som alla kan läsa (för ni kan väl C?).
Den innehåller många intressanta si
dor. Vi har sedan mötet hållt på och
byggt upp fler sidor. Målet är att my
cket av den sektionsinformation som
E-osquar och E-osqulda kan önska
skall finnas lätt tillgänglig via Mosaic.
Det finns och kommer bli mer av
WWW-relaterade manualsidor och
allmäna systemtips. Vi kommer att ar
beta med att förse er med mången
nyttig information och mer onyttig
därtill. Alla tips och åsikter äro
välkomna. Bland de trevliga saker
man kan hitta är Elektrosektionens
sångbok (stort tack till B-sång).

Mosaic
Hur man kör Mosaic är inte helt up
penbart men gör som följer. Ta först
och starta programmet, detta gör du
genom att skriva 'Mosaic'. Då skall du
få upp Elektrolinjens förstasida. Du
kan sedan välja någon av de under
strykna texterna, detta gör du genom
att klicka på dem. En understruken

text betyder att den texten är kopplad
till en annan sida, detta kallas för en
länk alt. hyperlänk. När du klickar
med musen på en länkad text så kom
mer Mosaic att hämta den sidan som
är länkad. Om du vill gå tillbaka till
föregående sida tryck då på Back
knappen. Om du vill avbryta en över
föring tryck då på jordgloben. Om ni

För övrigt anser jag
att 9 kr per kola är pd
tokför mycket!

skriver
in
add
'module
hacks' i er '.tc
shrc.mine' så
kommer ni des
sutom att få en
extra meny i
Mosaic. Denna
meny innehål
ler länkar till
användbara si
dor.

Egen sida
Det kommer snart att ges möjlighet
för alla E-teknologer att ha en egen
presentationssida där de kan tala om
vem de är samt allt annat vi inte ville
veta. Denna möjlighet har tidigare
bara kunnat ges de som varit asso
cierade med någon form av sektions
organisation. Denna sida skall heta
Public/presentation_sv.html då den
är på svenska. Den skall vara skriven i
ett språk som heter HTML. Alla dessa
detaljer finns beskrivna i Cyberpon
quarnas WWW-relaterade manualer
och kan lätt nås m.h.a. Mosaic. Det
går också att göra sig en Webmail
sida. Denna sida gör det möjligt att
kunna skicka mail via Mosaic. Denna
sida kan lätt modifieras för egna än
damål. Vi kan tacka Rasmus Kaj för
detta emmineta hack. Ett tips för de
som undrar hur man gör sina egna si
dor är att titta på hur andra har gjort
det du vill åstakomma. Detta kan du
göra genom att trycka på 'View
Source' i 'File' menyn. I övrigt så an
ser jag att alla funktionärer borde se
till att ha egna Mosaic sidor.
See you soon on a Mosaic window
near you!

Eder Infoman
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Det är Python...

It's ...
eller
Jäsikens vad det var svårt att komma på en ny rubrik
Om Terry Gilliam handlar
denna del av Monty Python
serien. Gilliam var väl den av
Pythoniema som syntes minst
framför kameran. Däremot
gjorde han animeringar som
syntes desto mer. Till exempel
så var den berömda foten Gil
liams skapelse.
TERRY VANCE GILLIAM föddes
den 22 november 1940 i Minneapolis,
Minnesota. Vid 11 års ålder flyttade
han tillsammans med familjen till Los
Angeles. Där påbörjade han 1958, vid
18 års ålder, sina studier vid Occiden
tal College. Där var han redaktör för
Fang, universitetets humortidning. Ef
ter fyra års studier, 1962, tog han exa
men i politisk vetenskap, men satsade
inte på någon storstilad politisk kar
riär. Istället for han till New York,
med förhoppning att få arbeta för
Harvey Kurtzman, en av skaparna till
MAD, som också publicerade sin egen
tidning Help!. Gilliam fick lite tursamt
jobbet, och gjorde ett antal serier för
tidningen.

1965 gick tidningen Help! omkull, och
Gilliam var arbetslös. Han åkte, efter
en resa i Europa, tillbaka till Los An
geles. Där började han arbeta som co
pywriter och art director på en rek
lambyrå. Detta tyckte han emellertid
var för tråkigt, så 1967 flyttade han till,
London. Där gjorde han illustrationer
till bl.a. The Sunday Times Magazine.
Han började sedermera arbeta för tid
ningen The Londoner. Ett kort tag efter
Gilliams anställning gick dock tid
ningen i konkurs.

Tecknare på cirkus
Gilliam blev arbetslös ännu en gång,
men lyckades sälja lite sketcher till oli
ka TV-program. Senare blev han ock
så fast tecknare i serien We Have Ways
OJ Making You Laugh. Han blev allt
närmre bekant med Eric Idle, Terry
Jones och Michael Palin, och blev se
dan tillfrågad om han ville delta i ett
nytt projekt med det konstiga namnet
Monty Python's Flying Circus.
Inom Python arbetade Gilliam främst
som animatör, och synstes sällan
framför kameran. Mot slutet av
Python-eran gjorde han emellertid

vissa framträdanden. Han nöjde sig
dock inte med att arbeta för bara Pyt
hon, utan sysslade samtidigt med lite
egna animeringsprojekt. 1970 gjorde
han titelsekvensen till filmen Cry OJ
The Banshee, och året därpå gjorde han
25 minuers animeringar till The Marty
Feldman Comedy Machine.

Gillade att regissera
Det som skulle komma att bli hans
framtida huvudsakliga sysselsättning
var dock regisserande. Han prövade
på det för första gången under film
ningen av Monty Python and the Holy
Grail. Gilliam upptäckte att regisse
randet var väldigt skojsigt, och han
ville göra fler filmer. Mony Pythons
övriga filmer regisserades dock av
Terry Jones, men Gilliam gjorde andra
filmer. 1977 släpptes Jabberwocky, en
medeltida fantasy-komedi som hand
lar om den unge Dennis(spelad av
Michael Palin), som åker till stan för
att göra sig en förmögenhet. Filmen
slutar med att Dennis tvingas kon
frontera den fruktade Jabberwocky.
1981 kom hans nästa film, som blev
en stor framgång. Ekonomiskt sett
slog den alla Pyhton-filmer. Filmen
hette Time Bandits, och handlade om
en pojke som träffar sex dvärgar. Des
sa dvärgar har stulit en karta över all
"tidhål", och kan därigenom resa i ti
den. De träffar på många historiska fi
gurer, bland andra Kung Agamem
non(Sean Connery), Napoleon(lan
Holm) och Robin Hood(John Cleese).
Gilliams nästa film som blev någor
lunda känd var The Adventures oj Ba
ron Munchausen(l 989). Den blev dock
ganska dyr, och filmbolaget hotade
flera gånger att stoppa den.
Detta var del 4 i Monty Python
serien. Nästa del kommer inte förrän
i höst, så ni som uppskattar den: håll
ut! Alla andra kan se fram emot som
maren som ett välbehövligt andrum.

Eggs Diamond och hans gäng. En hyggligt typisk Gilliam-animering. Hämtat frdn
Monty Pytho n -avsnitt nr. 8, serie 2(Archeology Today).
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Vattenfall svarar för hälften av den el
Sverige behöver och är därmed Väst
europas femte största elleverantör.
Vårt försörjningssystem tillhör världens
mest tillförlitliga och baserar sig på miljö
anpassad vatten- och kärnkraft.
Vi utför kvalificerade konsultuppdrag
som gör svensk industri till ännu effekti
vare energianvändare. Vår forskning och
utveckling bidrar till tekniska lösningar som
snabbt kan bli lönsamma för våra kunder.
Vattenfall erbjuder även kvalificerade
konsult- och entreprenadtjänster t ex berg-,
betong- och undermarksarbeten.
För att möta en framtida öppen elmark
nad, blir det allt viktigare att knyta inter
nationella elproduktionssystem närmare
varandra. Genom samproduktion och ut
byte av el mellan gränserna vidgar vi
samarbetet med nordiska och europeiska
elproducenter.
Det innebär direkta fördelar för våra
kunder i form av stabila elpriser och hög
leveranssäkerhet.

VATTE N FALL �
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Forsränning

Regnet faller uppåt
På självaste Nyårsafton (Val
borg b.t.) var det dags för den
årliga forsränningen i Uppsa
la, något som fick tiotusentals
studenter från hela Sverige,
däribland flera med elektron
vita overaller, att trotsa natur
liga lördagsrutiner och stiga
upp i ottan.

-
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DETTA MÅSTE man nämligen göra
för att kunna åka med Uppsalapen
deln till Studentstaden med det my
tomspunna studentlivet.

En hel massa junk
Forsränningens start blev försenad ef
tersom lokala dykare först skulle ren
sa Fyrisån på junk. Varför Uppsalabor
är så förtjusta i att kasta sina cyklar
ner i Fyrisån framgick inte riktigt,
men man får väl acceptera de lokala
sedvänjorna.
Medan vi åskådare fascinerat betrak
tade dykarnas arbete hopade sig stora
olycksbådande gråa moln på himlen
och inom kort öste regnet ner (men
det var ju solsken i alla turistbroschy
rer... ?). Förra året var det solsken,
men då var det ju också Quarneval
år...

Personen i vattnet har precis omringat bron. "Allt motstdnd är meningslöst! Bron är
omringad!Kom ut med armarna i vädret!"

Vikingar och djur

Många paraplyer blev det...

Till sist kom forsränningen i alla fall i
gång och som vanligt präglades farko
sterna av fantasifullhet och kreativitet.
Flera deltagare hade tagit inspiration
från vikingarna (de historiska nordi
ska sjömännen alltså, inte dansban
det). Djurvärlden hade också ett visst
inflytande på designen av farkoster,
vilket säkert skulle ha glatt Lili & Sus
sie om de hade varit i Uppsala denna
dag.

I vanliga fall brukar det pågå allmän
byteshandel av märken under detta
evenemang, men byteshandeln var i
år lika liten som antalet paraplyer var
många. Publikantalet avtog exponen
tiellt allteftersom vädret blev mer och
mer whydrougt och studenterna sökte
sig mot andra delar av staden. Detta
var en poetisk orättvisa, för de senare
farkosterna var betydligt mer fantasi
fulla och sevärda (och dessutom mer
aktiva med sina alltför träffsäkra vatt
enbomber) än de i början.

Nyårsfirande
Ett antal poliser fick syn på två tekni
ska fysiker och reagerade naturligtvis
instinktivt genom att sätta dem under
hård bevakning (man vet ju hur tekni
ska fysiker är ... ). Vi andra kunde välja
mellan att besöka nationerna i Uppsa
la (detta förutsatte dock gästkårleg)
eller åka tillbaka till Stockholm för att
bevista Elektros nyårsbal. De synnerli
gen elaka rykten som hävdar att de
undertecknade inte valde någotdera
utan istället blev inspärrade i ett
skyddsnun saknar förmodligen helt
grund ...
Att ha ett flytande slott att åka omkring med är inte alla studenter förunnat...
(OBS! Det är inte parasoller som publiken i bakgrunden håller upp)
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Text: Stefan
Foto: Andre

Tjugohundratalets telefontrådar.

Ericssons 70 000 anställda är verksamma i mer än 1 00 länder.
Deras samlade kompetens inom växelteknik, radio och nätbyggnad
gör Ericsson till ett världsledande företag inom telekommunikation.

E RICSSON

:J:

Belöning

Funkg asque
En vacker lördagseftermiddag
på den konglig Borggård. So
len gassar, åtminstone ovan
molnen. Ned genom sagda
moln sänker sig en svagt skim
rande cirkelskiva.
KAN DET VARA det senaste från
Boeing? Nej, det här kan inte vara nå
got annat än närkontakt av tredje gra
den med besökare från yttre rymden.

Spänd förväntan. Kommer han att ta den?!
genom att börja dela ut intergalakti
ska gurgelbrännare (Den blir blå!
Tungan alltså.) till alla och envar.
När alla intergalaktiska språkproblem
var avklarade, det gick ganska fort
med hjälp av gurgelbrännana, de är
till och med effektivare än babbelfi
skar, hade alla förstått att det var dags
för allehanda tävlingar och lekar.

Lekar
Bland de många lyckade grenarna
kan nämnas uforugby, alienboll, och
hitta-exempel-på-jordiskt-liv. Dessu
tom förekom någon mystisk variant

...�,

Kommer de från planeten Salomon?
När tillräckligt många UFOn och
aliens har församlats materialiserar
sig Styret, teleporterade från planeten
XI-1, och ordnar upp situationen

"/ag har hål i baken!"
på att medelst translation och rotation
bringa ett tyngdlöst objekt ned i en
mindre behållare.

Läppneger
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Flera av dessa lekar var ganska fysi
ska, vilket rymdvarelser som var iför
da kraftiga skyddsdräkter mot den
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jordiska atmosfären snabbt fick erfara.
Detta gäller kanske i synnerhet alien
bollen, där till och med invandraren
från planeten Salomon, Micke, beslöt

att utsätta sig för jordatmosfären, och
samtidigt utsätta Terra firma, i detta
fall fysiks borggård, för sina fötter.
När lekarna så var avklarade var det
dags att translatera sig till Xllen för
fest. Styret hade, sin vana trogen,
överglänst sig själva och åstadkommit
en superb måltid bestående av kyck
ling på ris med dit hörande dryck och
sång.

Sång och gamman
Rocky, som var freguensnormal, hade
för kvällen lite svårt att komma ihåg
varför det skulle sjungas. Detta löste
han genialiskt genom att utlösa en
tävling om dåliga sångorsaker (men
var är priset?). Trots eller tack vare
detta sjöngs och nubbades det friskt.

Koncccentraaaatioooooooooooonnnnnn!

När middagen var avklarad var det
dags för ett hejdundrande efterkör.
Detta hölls till långt in på natten i
XIlen, och sedan var det så vist ordnat
att de som fortfarande ville festa kun
de vingla ned till kårens gasquer, där
Industriell Ekonomi avhöll Porters
gasque.

Oss lurar de inte, klart utomjordisk.

Text: Rasmus
Foto: Mie
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The Phantom of the Opera
Har Ni hört talas om Jesus
Christ Superstar eller Cats? I
så fall har Ni hört talas om An
drew Lloyd Webber, och troli
gen också om The Phantom of

the Opera.
JAG VAR EN av de cirka 800 som

den 21 april bänkade sig för att se, och
höra, den 965:e föreställningen av The
Phantom of the Opera. Mina förväntnin
gar var höga efter allt beröm som östs
över musikalen i pressen. Efter en
stunds väntande kom så själva
föreställningen igång.

Fransk fantom
Musikalen baserar sig på en bok av
den franske författaren Gaston Ler
oux. Handlingen kan sammanfattas
som följer: Danserskan Christines far
lovar att sända henne en musikens än
gel när han dör. Ängeln kommer, i
form av Fantomen. Fantomen skänker
henne en utsökt sångröst, men kräver

mycket i gengäld. Christine återser sin
barndomsvän Raoul, och slits sedan
mellan dem(Fantomen och Raoul).
Fantomen vill också att Christine ska
spela huvudrollen i alla uppsättningar
på operan. Då operaledningen inte
tillmötesgår Fantomens krav, händer
obehagliga saker.

Bra musik
Musiken är skriven av Andrew Lloyd
Webber, och något ojämn. Delar av
den är väldigt bra(Nattens Musik är
min favorit), och andra delar mindre
bra(vissa scener när alla sjunger i mun
på varandra). Framförandet är också
bra. Av sångarna märks framför allt
Mikael Samuelsson som Fanto
men(denna föreställning sprack dock
hans röst mot slutet, inte helt oförståe
ligt efter 1,5 timmars så gott som non
stop-sjungande), och Inger Olsson
Moberg som Christine. Av övriga var
Raymond Björling som operadivan Pi
angi bra.

Imponerande dekor
Dekoren är emellanåt ohyggligt im
ponerande. Min personliga fa
voritscen i detta avseende var den då
Fantomen för första gången för Chris
tine till sin boning i operans källare.
Speciellt dekoren "på dityägen" är
mycket imponerande. Massor av elek
triska stearinljus och andra tekniska
finesser.
Ett tips till er som funderar på att gå:
Ta med gasmask om ni planerar att
vistas i övre foajen under pausen. Där
stod ungefär 250 personer på en yta
av cirka 300 kvadratmeter. Såvitt jag
kunde se rökte över hälften. Det blev
väldigt rökigt väldigt fort(inget party
för astmatiker), och sikten dämpades
till ungefär 3 meter.
Själva föreställningen tyckte jag var
mycket bra om, och ger den betyget 5
cl Caloric, av 5 möjliga(typiskt mig att
ha bil...).

Ulf Wallentin

Telefonsvararmeddelanden

Alltfler teknologer skaffar sig
telefonsvarare och alla har de
samma problem. Vad ska man
tala in för meddelande?
LUGN, BARA LUGN. Naturligtvis

har News svaret på det också...

"We are unable to come to the phone
right now. At the tone, please leave
your name, number, and Master
Card, Visa, or American Express ac
count number and we'll get back to,
pending credit approval."
"You have reached the <city>,<state>
Strategic Air Command Nuclear
Missle Storage Facility. We are unable
to come to the phone right now. At

the tone, please leave you name, num
ber and target or list of targets and
we'll launch as soon as we can. And
have a nice day."

"Hello. This is Chris. John and Mike
aren't here right now, but if you leave
a message, they'll get back to you as
soon as they can."
"Hello. I'm David's answering machi
ne. What are you?"
(Annoying flute music in back
ground) "Good day, Jim. Your con
tact, {insert name], is not available
right now. Your mission, should you
choose to accept it, is to leave your
name, number, and a brief message at
the tone. This tape will self-destruct

in thirty seconds. Good Luck, Jim."

{Must have good Australian accent]
"G'day mate. Can't come to the phone
now because l'm a bit tied up with
this crocodile. Just leave a message,
and 1'11 get back to you."
"This is the Literacy Self Test Hotline.
After the tone, leave your name and
number and recite a sentence using
today's vocabulary word. Today's
word is supercilious."
"Kemosabe no in tipi now. You lea
ve'um message after little smoke sig
nal, and Kemosabe get back for pow
wow real fast.

News
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Små saker

Mikromekanik
- verktyget för en lj usare framtid?
Del 3
I och med att de fysikaliska la
garna för större konstruktioner
inte fungerar på mikro
mekanik-skalan, är det fel att
bara kopiera större konstruk
tioner, . och bara förminska
dem. En fluga skiljer sig från
en elefant! Det finns en anled
ning till varför man inte kan
förminska en elefant till en
centimeter, eller förstora en
fluga till fem meter.

likt fjädrar i en klocka - som kan räta
ut sig och stiga upp från ytan, för att
sedan återgå till sitt ursprungliga
läge. En hel arme av membran, paral
lellogram, eller mekaniska armar ut
placerade på en yta, skulle tillsam
mans kunna ge tillräcklig kraft och
rörelse för att påverka större föremål.
Den enstaka delen klarar inte av
någonting, men tillsammans uppför
de sig som en komplex mekanism. På
samma sätt skulle tiotusentals små
motorer kunna pumpa omkring en li
ter vätska per minut, vilket är en an
vändbar mängd.

EXEMPEL PÅ nytänkande är till ex
empel en konstruktion av membran,
breda som några hårstrån, som blåser
upp sig, för att sedan sjunka tillbaka,
likt små ballonger. Tändstickslik
nande parallellogram som expanderar
och drar ihop sig. Mekaniska armar
som ligger utefter en yta - upprullade

Efter 20 års forskning och utveckling
av mikrochips och sensorer, har man
äntligen lyckats tillverka en motor
som ger tillräckligt kraft. Med den bör
man äntligen kunna manipulera enkla
verktyg. Ett stort steg i rätt riktning,
men med den långa utvecklings
processen i åtanke, är det nog inte

speciellt troligt att vi får se en helt
självstyrd robot som kryssar runt i
vårt blodomlopp inom de närmaste
åren. Det finns ganska många tekni
ska hinder att överkomma. Mer realis
tiska visioner är nog trådstyrda
mikroskopiska apparater som åker
omkring i trånga områden utanför
kroppen. Man är nog lite försiktig in
nan roboten släpps lös för sig själv in
uti en människa.

Exempel på vad som finns
En mikromekanisk pump som klarar
av att pumpa..en tiondels milliliter per
minut har demonstrerats. Den är 4x4
mm2 stor och består av en liten kam
mare med ett flexibelt "tak" gjort av
ett tunt membran. När ström passerar
rör sig membranet och ökar kam
marens volym, och därigenom min
skar trycket. När inloppsventilen
öppnas sugs vätska in i kammaren.
Ventilen stängs, strömmen stängs av
och membranet återgår till sitt ur
sprungliga läge, vilket leder till att
trycket ökar. Utlopps-ventilen öppnas
och vätskan flödar ut. Pumpen har
testas med en frekvens på upp till 100
gånger per sekund. Ovan nämnda
volym - en tiondels milliliter - up
pnåddes vid en frekvens på drygt 25
gånger per sekund. Just nu jobbar
även Göran Stemme - vid elektrisk
mätteknik, KTH - med att ta fram en
mikro-pump.
För fyra år sedan tillverkades en
lampa av kisel som var tunnare än ett
hårstrå. Lampan kunde placeras på
en nål tillsammans med en optisk sen
sor. Detta används för att leta efter
tumörer inne i människokroppen.
Man låter lampan belysa kroppsväv
nad och eftersom tumörvävnad släp
per igenom mindre ljus än frisk väv
nad, kan man skilja ut tumörväv
naden från omgivningen.

Kugghjul gjorda av nickel med fotolitografi, med röntgenstrålning. Kugghjulen är lösa
från underlaget och kan sättas ihop till mer komplicerade strukturer.
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En sensor placerad inuti hjärnan, för
att registrera nervsignaler har kon
struerats, liksom en sensor som kan
känna skillnaden mellan mjukt och
hårt.

I Uppsala har man tagit fram en
tryckmätare i mikroformat som är av
sedd att användas av patienter med
grön starr. De får nämligen övertryck
i ögat, som kan kontrolleras med
medicinering. En konstgjord lins med
tryckmätaren opereras in i ögat, och
håller kontakt med omvärlden via en
antenn som kan vara placerad
bågarna på ett par glasögon.

Läsa diskett i 900 km/h
Stora forskningsresurser görs kring
diskett-stationer och hårddiskar för
datorer. Vatje år drar den marknaden
in mer än 450 miljarder kronor, så om
mikromekaniska hjälpmedel kan ta
över bara en liten bit, blir det fort
farande ganska mycket pengar. Man
vill ha små mekanismer för att flytta
läshuvudet till rätt ställe på den roter
ande disken, och hålla den på rätt

En grupp med elektriska kontakter, där avstdndet mellan stiften är mindre än 0,1 mil
limeter. Den är tillverkad av nickel med LIGA-teknik i Tyskland .. Totalt bestdr kon
struktionen av 130 kontakter, där varje kontakt klarar av 15 mA och har en kontaktre
sistans pd 1 0 mQ.

En spännande framtid
Att skilja på vad som är fysiskt
möjligt, vad som är teknologiskt real
iserbart och vad som är ekonomiskt
försvarbart är viktigt. Men en funger
ande apparat, ekonomiskt försvarbar
eller inte, är ett första steg mot en fun
gerande teknologi.

höjd. Detta är inte någonting lätt.
Läshuvudet rör sig med en hastighet
av 100 till 150 kilometer i timmen på
ett avstånd av endast 200 nanometer ovanför diskens yta. Det har jämförts
med att en Boeing 747 skulle flyga i
900 kilometer i timmen tre centimeter
ovanför marken. I nya tekniker för
lagring på magnetiska diskar rör sig
läshuvudet endast på 50 nanometer
ovanför diskens yta - vilket motsvarar
bara ett par hundra atomer i bredd.
Här blir avstånden så små att de fysi
kaliska lagarna som gäller för
läshuvudet inte kan jämföras med vår
Boeing 747.
Allmänt kan sägas att mikromekanik
är väldigt användbart inom områden
där man kräver exakt passning.

Stora länder, stora satsningar
Idag har mikromekaniken skapat sig
en stor marknad världen runt, och po
tentialen är enorm. Redan 1991 sat
sade Japans regering över en miljard
kronor på mikromekanik i ett tioårs
projekt. Man vill ta fram små robotar
med knivliknande skärblad, för in
spektion och rensning av smala rör.
Ett mål är en mikrorobot med en
volym på en kubikcentimeter.
I Tyskland satsar staten årligen över
60 miljoner kronor på ett forsknings
projekt som arbetar med både mikro
meknik och vanlig elektronik. Projek
tet stöder hundratals små och medel
stora företag och forskningsinstitut
runt hela Tyskland.

Det har sagts om teknologisk utveck
ling, att vi alltid överskattar vad vi
kan göra inom två år, men att vi un
derskattar vad vi kan åstadkomma
inom tjugo. Kanske kommer vi vara
tvungna att ta fram helt nya teknolo
gier för att kunna realisera vår robot
som simmar omkring i blodomloppet.
Kanske kommer vi att klara oss med
att utveckla den teknologi vi redan
har idag.
De viktigaste användningsområde för
mikromekaniken kommer att bli
någonting vi idag inte har någon an
ing om idag. Vem hade trott att lasrar
skulle användas för att läsa av priset
på varor i snabbköp? För de som föl
jer mikromekanikens framsteg stun
dar en spännande framtid.

Olof Lindqvist
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Blandat
Hackers palt
Jag börjar med en liten kom
plettering till Infomanens ruta:
FÖR ATT LÄGGA upp en personlig
presentation i WWW på VMS skapar
man
katalogen
PUBLIC
(med
CREATE/DIR [.PUBLIC]) och där
lägger man
filen PRESENTA
TION_SV.HTML
(svenska)
eller
PRESENTATION_EN.HTML (engel
ska) osv.
Kom ihåg att man inte behöver köra
Mosaic (ha fönstersystem) för att leta i
WWW. LYNX och WWW fungerar på
en textterminal, t ex hemifrån via mo
dem.
Lite (bort)förklaring
Zafir blev snabbt mycket populär, så
populär att minnet snabbt tog slut...
Den prerelease av AFS vi kör visade
sig också vara mindre stabil.
Vi har fått nya fixar till den, och hur
bra det funkar visar sig nästa gång ni
lyckas lasta ned systemet maximalt.
Tyvärr kan man nog konstatera att vi
aldrig kom.mer att ha så mycket resur
ser att det inte märks när alla ska köra
tunga saker samtidigt.
Folk sökes
Systemgruppen består nu bara av
Stellan och Patrik, efter att Dorit slu
tat. Vi hoppas kunna anställa en eller
två nya, så du som är intresserad av
att fixa med datorer, skulle vilja ha be
talt också när du ändå är här jämt, el
ler bara tror dig ha förutsättingar för
att bli en BOFH kan prata med oss el
ler Elektros dataansvarige, Johan
Fehrman.

Nytt från datorfronten
Det är nu klart att datorerna blir kvar
i linjens regi även nästa år, men hur
mycket resurser vi får är inte slut
förhandlat än. Det blir förhoppnings
vis en eller två salar med Alpha
stationer (i färg) plus laserskrivare
överallt. Möjligen har vi råd att köpa
någon ny laserskrivare redan före
sommaren.
Eliza kommer att ha nytt större minne
när ni läser detta, till glädje för dem
som körVMS.
För övrigt anser jag att man inte ska
stänga av arbetsstationer.

Stellan
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Vårdikt

BårVal

Fåglarna i träden kvittra
Vattnet vid stranden glittra
Brudarna kommer och går
Ta mej fan, nu e're vår!

Patrik Kudo

Poesi
DUBBELDAKTYLISK POESI, vad är
det? Låt oss först defininiera stilen:
Gibberish gibberish
Dactylic poetry
All Lines have two dactyls
'Cept four and eight
Line six is just a word
Incontrovertably
Rhyme the eighth and the fourth
It'll be great.
Förstod alla? Vi gör ett försök till för
säkerhets skull.
Nonsense line, nonsense line,
Dactylized epithet
Starting the poem,
but Pausing to rhyme.

Nu ska väl alla förstått? Raskt över på
de tekniska tillämpningarna:
Schrodinger? Heisenberg?
Steven F. Heppelmann,
Studying data on
Transparencies,
Measured momentum and
Relativistically
Claimed a right angle
has Twenty degrees.

Y
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TEMAT FÖR KVÄLLEN var livet
efter detta, och det enda som krävdes
för att komma in var att man var död.
För de som led av villfarelsen att de
levde stod ELAB gärna till tjänst med
underliga dödsorsaker.
När man så var död var det dags att
vandra
ge
nom rök och
mot
blixtar
himmel och
helvete. Him
len var inte
alls så tråkig
som det står i
bibeln,
där
fanns
allehanda
möjligheter
Döden var där.
till svår synd, roulettspel var ingen
omöjlighet och bakom baren stod Je
sus och sålde sprit.

Moving on rhythmically,
Polysyllabically,
Tries to be cute,
but then Runs out of time.

'

ELAB har en längre tid utlovat
att de skulle arrangera ett
PreSqutt. Nu när det äntligen
blev av finns det bara en sak
att konstatera: Det var värt att
vänta på!

Hett i Helvetet
Om man fortsatte den breda vägen
rakt fram kom man i stället till Djävu
lens boning. Där hadde laboranterna
laddat upp med vedeldat och hems
vetsat bastuaggregat och
dito
utrymme. Om det där var helvetet
måste jag börja synda mer, för att vara
säker på att komma dit, en het ve
deldad bastu och en kall öl, vad kan
man mer begära av livet efter detta?
Vem kan väl passa bättre i helvetet än
Bofh? Han var där, död i skräck för
sig själv sedan han totalkrashat hela
systemet, även de delar han själv an
vänder.

�

<!S:>

-

Rasmus

Emissionen önskar alla en
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Det ryktas att ...

Dilektol Stlom i Japan
'En 1(app 'E(j-saga, k,gpiteC3.
Vi minns sa val den sagan
om Ake, dilektol.
Nu velkal han i Japan
fol filman hans sa stol.
Han kopel billigt klims och klams
och saljel sedan dylt
i Svelige, dal hans filial
tjanal pengal sasom sylt!

... Monica: "Har du sett Torsten?"
... 1 candela är ljusstyrkan vinkelrätt från en absolut svart kropp med
arean1 I 600 000 m2 vid temperaturen för platinas stelnande vid trycket 101 325
N/m2
...solen är en svart kropp.
... det syns ju tydligt!
... 1 meter är längden av 1 650 763,73 våglängder i tomrum av strålningen från
krypton-86 vid övergång mellan nivåerna 2p10 och 5d 5•
.. .SNO har valt in sig själv i fakultetsnämnden .
... det finns blommor i garderoben .
... Daniel KAN ändra sig.
... KO stöter på Truls.
... pizzor kan gå.
... Pelle vill hellre åka skidor.
... Monica: "Är du säker på att du inte sett Torsten?"
... Anders J Thor ibland ägnar sig åt handpåläggning.
...Tandas ej mot tavlans plan.
...Ulf Wallentin var på kinaresturang tillsammans med några vänner. De be
ställde "Fylla små lettel å fylla små lettel."
...A J Thor avsäger sig ansvar för sina egna räkningar .
... vissa älskar Newton (-Raphson)
... Rasmus Kaj är en Kringflackande Rekryt, RK=KR v.s.v .
... Andreas ryggsäck är moserande.
... det är Fredriks också!
... Uri är bäst när det Celler.
... man inte får försumma åt fel håll.
...vissa sklivel olasligale och olasligale.
... Emissionen är tyrkfelsbenägen.
...någon har glömt en diskett i MILLI.
...enheten för Planks konstant är plankton.
... vissa kopplar alltid på sex ..
... "Nä, jag har inte sett Torsten!" Monica (förnärmat): "Jag letar faktiskt efter Jonas".
...inte bar a teknologer drabbas av matlab-korna.
...Majsan inte har någon mage alls.
...det är kallt i Högdalen.

"Den lille teknologen" tecknad av Lars Olson

Men ett ploblem, det havel han,
han undlal vad det al.
Och Asa undlal likadant,
men ej hans filial.
De vet att tidning Lad & Lon,
som testat manget skap,
ocksa vet att Ake tjanal bla
pa plagiat och sklap.
Och de hal staltat en plocess,
de knacka Ake vill.
Men tiden gal fol Ake folt,
den lacket inte till.
Och mitt upp i allt elande
hans flu nu givel opp.
Hon tyckel att han mesig al,
hon sa': -Du sakna! snopp!

Andreas Eldh
Hört på övning:
-"Å sen ere bara å börja p-räkna!".
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