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Välkommen till Elektro alla nyantagna!
Hoppas att ni har njutit av er sista lediga sommar.
Fortsättningsvis kommer Sommaren att vara syno
nymt med omtentaplugg eller praktikjobb som för
en hamburgervändande 16-åring på McOock att
framstå som en välbetald jetsettare med stimule
rande arbetsuppgifter.
I vanliga fall brukar Emissionens ledare vara be
tydligt längre och mer bloddrypande än så här,
men jag tyckte att ni borde få en liten mjukstart,
så jag publicerar en bild på mitt motbjudande
plyte istället. Håll till godo!
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Hur lämnar man in manus?

Emissionen är Elektrosektionens tidning. Den finns till för att täcka
sektionens verksamhet samt att förmedla information och nöjsam läs
ning till dess medlemmar.
Du som sektionsmedlem är välkommen med dina bidrag till tidning
en. Allt material skall vara redaktionen tillhanda senast på dagen för
manusstopp. Lägg textfilen i ditt Public directory och skicka ett mail
till oss och berätta vad filen heter. Skriv också hur mycket du gillar
Emissionen så kommer det lättare med.
Skicka gärna med instruktioner för hur du vill att den slutliga produk
ten skall se ut. Vi garanterar inte att vi gör så som duskulle vilja men
goda ideer är alltid välkomna. Vi förbehåller oss rätten att ändra i in
sänt 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 Tolvan, i vår brevlåda, även den
i Tolvan, eller till någon av oss.
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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.
Emissionen kan inte på något vis garantera att inlämnat
material återbördas till ägaren.
I Emissionen gjorda uttalanden är endast om så särskilt
anges att betrakta som uttryck för Elektrosektionens
ståndpunkt. Icke signerade artiklar tar Emissionen ansvar
för.

------------------- iissiiiii�

_......_____ =---

Willkommen,
bienvenue, welcome!
I skrivandes stund är det fort
farande sommar och hela
Teknis område har sommar
lov. Jag sitter i datasalen och
försöker komma på några
kloka ord. Det är inte alltid så
lätt.
JAG HOPPAS AIT ni alla har haft en
bra och skön sommar och vilat er or
dentligt. Sommaren är snart slut, men
det är inte fullt så trist som det låter.
Vi har ju en helt ny årskurs att hälsa
välkommen till Elektrosektionen.
Hjärtlig välkomna alla e96-or!
Vi har även fått nya e94:or från
Västerås. Ni är hjärtligt välkomna ni
också!

Käck och rolig rubrik
Jag heter Cecilia och är ordförande på
Elektro. Just nu påbörjar jag mitt
fjärde år på teknis, och jag trivs jätte
bra. Det hoppas jag att ni också skall
göra. Ni har en rolig tid framför er, så
ta vara på den. Det första året är alltid
jobbigast, men är man bara litet envis
så klarar man av den här utbildnin
gen.

Funktionärer fungerar
Elektrosektionen har en ganska stor
organisation, där alla elektriker som
vill kan hjälpa till. På December-SM,
d. v .s Elektros SektionsMöte i Decem
ber, kan man kandidera till de olika
funktionärsposterna. Men det får ni
veta mer om så småningom. I Elektro
sektionens styrelse sitter förutom jag
elva mer eller mindre tokiga E
teknologer. Vi svarar gärna på frågor
om ni undrar något.

Vi har ju en lokal!
Vår sektionslokal Tolvan, som ligger
på Osquars Backe 12, är en mötesplats
för alla som går på Elektro. Dit tycker
jag att ni skall komma ofta. Kaffe och
godsaker kan man köpa till billiga
priser av källeriet, vilka gör allt för att
vi skall gå upp i vikt. Vår sektionslo-

Vår kära ordförande.
kal skulle ha genomgått en ganska
omfattande uppfräschning under
sommaren, tyvärr var det inte så
många som kunde hjälpa till. En del
har iallafall gjorts och resten kommer
att göras under hösten. Prata med vår
tolverichef (12C) Folke Anger, E-94,
om du vill hjälpa till.

Sommarminnen
Jag hoppa att alla elektriker har haft
en bra sommar. Själv har jag mest job
bat och latat mig så nu ser jag fram
emot en spännande höst. Som vanligt
har jag lovat mig själv att bli en bättre
och framför allt flitigare människa det
här året. Listan på saker man vill för
bättra ser likadan ut varje höst. Träna
mer, sluta äta så mycket godis och till
sist plugga mer och mer regelbundet.

Frågan är vilken som kan tänkas bli
uppfylld om det nu blir någon över
huvudtaget. Omtentor är något man
helst skulle vilja slippa, men det gör
man ju oftast inte. Det är alltid svårt
att komma igång så här efter en län
gre tids ledighet. Som plåster på såren
kan ni ju alltid fundera över vad en
klok man sa en gång: Var inte rädd
för motstånd - kom ihåg det är i mot
vind och inte i medvind som en drake
stiger.
Till sist vill jag än en gång hälsa er
alla nyantagna hjärtligt välkomna och
alla er andra hjärtligt välkomna till
baka. Ha det bra. Vi hörs!

Cecilia Ohlsson,
Elektrosektionens ordförande.
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Riksdagspal? Nää...
l

QUARNEVALEN
Nu ska vi
berätta om
quarnevalen. Alltihop började
egentligen någon gång på
höstkanten när Staben, dvs de
som inte hann undan utan
blev satta som ansvariga, ut
sågs. Dessa drog igång ett
enormt PR-jobb vilket till slut
resulterade i Quarnevalen.
I MITTEN AV veckan innan byg
gveckan kom dagen då det var dags
att få bort alla bilar från den parker
ingsplats som skulle komma att bli Q
Ames hem, ingen lätt uppgift. Redan
två veckor tidigare hade man satt upp
skyltar med en exakt tid då parkerin
gen skulle vara utrymd. Vad hjälpte
det, parkeringen var full i alla fall.
Lapplisor tillkallades och av deras ly
ckliga leenden att döma kan man anta
att de tyckte att de kommit till himlen.

08:or och lappar går inte ihop
De som kom och fann sina bilar lap
pade trodde mest motsatsen; "Men jag
står alltid här, ni måste ha satt upp
skyltarna i natt". Tills stängslet kring

Der Mink ist Braun... Invasion, sa ÖB.
byggplatsen var uppe fick Q
arbetarna dessutom svordomar och
sura miner från dagsparkerande. En
mycket morgonilsken dam körde
t.o.m på en av arbetarna. Då hon fann
att platsen där Q-arbetaren (skonum
mer 38) stått inte var stor nog för hen
nes bil gav hon sig motvilligt av.
En kylig lördagsmorgon var det dax
att öppna upp byggplatsen för byg
garna. Väl inne på byggområdet bjöds
det på ärtsoppa (= klister) och varm(?)
punsch. Sedan var det bara att börja
bygga bygga.

Gratis öl och aktiviteter
Under de första fyra dagarna blev det
inte så mycket av bygga bygga. Däre
mot blev det desto mer gratis öl och
dagarna flöt förbi i vår(?)solen. Och
tröttnade man på att förbättra sol
brännan så kunnde man ju roa sig
med några av de aktiviteter som till
handahölls. Man kunnde leka apa på
klätterväggen, jaga varandra genom
mörka, fuktiga tunnlar i laser-doom,
spela basket/beachvolley eller varför
inte spela Quarnevalsspelet. Vissa
nöjde sig inte med att klättra på klät
terväggen utan började att klänga i
träden vilket inte uppskattades av ar
rangörerna...
Bilslaktplats Valhallavägen. Efter...
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Efter en hård dag på byggplatsen så
kunde man lugnt och stilla dra sig till
baka till öltältets stoj. Valhall

serverade grillmacksjävlar (sic!) och
(givetvis) massor me' öl, och på
scenen blandades småband och orkes
trar i en salig röra. Räckte gemen
skapen där inte till så fick man väl lov
att dra vidare till någon av de fester
som varje kväll hölls som en del av
SM i fest. Om någon nattsuddare efter
något av dessa spektakel fortfarande
inte fått nog var BPA-gasquen öppen
de kritiska timmarna mellan 0.00 och
06.00. Det vill säga de kritiska tim
marna från det att öltältet stängde till
dess att byggområdet öppnade.

Slöjdskolan var också där
Quarnevalens mesta festare var
odiskutabelt CCC (Chalmers Cortege
Committe). Eftersom de hade total
ansvarsfrihet när det gäller Quarneva
len kunde de glatt kasta sig in i de
otaliga aktiviteterna. De var dock inte
med
i
quarnevalståget
utan
spenderade dagarna i och nätterna
med att festa.
Quarnevalsveckan började dock gå
mot sitt slut och byggarna blev allt
mer desperata. Dax att börja bygga.
Sakta men säkert började ideer att bli
till byggnationer. Tillslut kom dagen
Q i all sin skoningslöshet. Var
ekipaget inte klart var det till att se
tåget som publik. De flesta var dock
färdiga och kl.14.08 intog tåget Stock
holms gator.

-------------------- ffiffiisiiiii�

lapplisornas julafton
Prippsagon?
Tåget gick som så många gång�r förr
den pentagonformade (bara av en
händelse? -Knappast, med Pripps
som sponsor) banan längs Valhal
Odengatan,Sveavägen,
lavägen,
Kungsgatan,Sturegatan och ner på
Valhallavägen igen.
Under byggveckan spelades som
bekant en trevlig liten melodi av
Thore Skogman. K O N T I N U E R
L I G T ! Om byggarna hörde ljudet
eller ej är osäkert, men det gjorde i
alla fall de människor som var duma
nog att befolka området kring Val
hallavägen. En del förbittrade röster
hördes bland folk på quamevals
dagen. "Dom har spelat den där
låten hela tiden! Jävla ungar!"
Allmänheten slöt trots detta upp
kring avspärrningarna för att se vad
den gångna veckans sanitära olägen
heter frambringat. Och, att döma av
stämningen, blev de inte besvikna.
Tja, alla uppskattade ju inte det här
platskrävande jippot. Christer Glen
ning, till exempel, som strax innan
tåget skulle passera kom körande
uppför Sveavägen. Efter ett bra tag
kom i alla fall quamevalståget slin
grande nedför Valhallavägen.

Q-prinsessan i täten
I täten kom som sig bör Q
prinsessan som korats på Gröna
Lund. Hon tänkte nog något i stil
med: "Efter oss, syndafloden.". Och
där kom de, quamevalsekipagen i
en nästan aldrig sinande ström. Som
alltid kritiserades kändisar och poli
tiker ganska friskt, vilket helt och
hållet gick hem hos publiken. Tåget
kommenterade skoningslöst sina. of
fer med hjälp av ekipage som
"VAM-Korv", "Mona Sahlins värst
ingsresa", "Drugrace" och "Edens
Lustgård, Efva + Eva = sant". Själ
vfallet fanns också många mer lattjo
bidrag som "Björne efter jobbet",
"Mobil sauna", "Gammal kärlek
rostar aldrig" och olika former av
"Samåkning" och "Compact living".
Det är märkligt vad mycket qul som
fixats ihop nere på "bilslaktplats Val
hallavägen".

50% nöt, 50% svin, 100% svenskt. VAM-korv serveras i slutänden.
tåget tryggt tillbaka på Teknis. Det
var dags att riva, riva. Detta arbete
kan beskrivas med ett ord: KAOS. Se
dan rivningen blivit godkänd bar det
av mot SLUTFESTEN.
Vi blev "utkörda" till ett industriom
råde och fick lite tv ål så att vi kunde
tvätta oss efter dagens vedertmödor,
men det var inte tvål i Bliwflaskan
det var välkomstdrinken.
Efter en inte alltför kort väntan följde
en sittning för 1800 personer i ett gi
gantiskt garage. Humöret var på topp
och det blev inte sämre då allas vår
byggmaskot TORE dök upp och rock
ade järnet i Pripps Haralds
Quamevalsoverall.
Efter middagen öppnade garagets
nöjesfält sina portar med allt vad det
innebar: sockervadd, vikingagunga,
sumobrottning och hoppborg. Nu var
det bara att festa och roa sig så mycket man orkade och se till att även
avslutningen på Quarnevalen blev
något att minnas.

Är det någon som har lite munspray?

Eva Bojler, E-95
Jan Gugala, E-95
Joar Jacobsson, E-95

Efter flera timmars ståhej och di
verse haverier på vägen var till slut
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SNO ordar

Vår ingång de bevakar,
vår utgång likaså?
Goddag. Kvaliten på utbild
ningen på Elektro är låg. Läser
man Tekniska Högskolans
kvalitetsprogram
definieras
kvalitet som " ...förmåga att till
fredställa uttalade och under
förstådda behov...". Ett i allra
högsta grad uttalat behov är att
studenterna måste läsa 40
poäng per år för att gå ut på 4,5
år. Detta är det ytterst få som
gör. Slutsatsen jag drar av
detta är att kvaliten på utbild
ningen är låg.
DETTA INNEBÄR inte med automa
tik att undervisningen är dålig. Det
visar bara att det finns ett glapp mel
lan uttalade målsättningar och vad
som verkligen uppfylls. Förlorarna på
detta system är studenterna, vilka har
problem att få studiemedel då
poängkraven är �passade efter en
högre studietakt. Aven KTH förlorar
pengar p.g.a. ökat salsbehov, det
ökande arbete det innebär att kon
struera omtentor samt det administra
tiva arbete det innebär att hålla reda
på alla studenter. Den stora vinnaren
är CSN, som slipper betala ut studi
emedel. Det jag önskar är inte att
studierna vid Tekniska Högskolan
skall bli enklare eller att kunskapskra
ven skall sänkas. Det enda jag begär
är ett utbildningssystem som är an
passat till verkligheten. Jag vill inte
behöva vara avundjuk på min korri
dorsgranne som läser kursen "Måla
till musik" på universitetet och slipper
ha studiemedelsångest varje termin.
Tyvärr så verkar de flesta föreläsare
gå som katten kring het gröt och hop
pas att problemen skall försvinna av
sig själva. Eller så går fler samma väg
som matematikinstitutionen och gör
tentorna lättare för att höja eximina
tionen. Personligen tror jag inte på
något av alternativen.

Meddelanden
• Under omtentaveckan hölls det an-
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Vår käre StudieNämndsOrdförande.
årskurskollegiet.
Där
dra
diskuterades många viktiga saker,
t.ex. hur KS:ar och Inlämningsupp
gifter skall vara. Dessutom gjordes
ett belastningsschema. Under ÅKl
kommer det i genomsnitt vara 2 in
lämningsuppgifter eller kontroll
skrivningar per vecka. Lägg därtill
obligatoriska laborationer. Ettan lär
inte gå sysslolös i år heller.
• Miljökursen vilken diskuterats så
länge ser nu ut att bli av. Den kom
mer troligen att vara valfri kurs och
ges i period 4.
• KTH:s
jämställdhetshandläggare
Eivor Lilja har sagt upp sig.
• Elektro har sökt pengar till priorit
erade satsningar. KTH har beviljat i
stort sett alla sökta medel. Detta in
nebär att vi faktiskt har råd med de
nya datorerna. Även datorplatserna
i Kista kommer att rustas upp. TET
institutionen har beviljats 2,5 mil
joner för att utveckla interaktiva
grafiska utbildningsprogram, vilka
skall användas i undervisningen.
Dessutom skall renrummet i Kista
renoveras för att kunna klara ännu
finare kretsar.

Struktur på
Elektroutbildningen
För ett par år sedan gjordes stora
omorganisationer på KTH. Dessa hål
ler nu på att utvärderas. Under hösten
kommer utbildningsstrukturen (vilka
kurser som skall ingå i basblocket, när
de skall gå och hur stora de skall vara)
på Elektro att diskuteras.

Gratis kursmaterial till
kursnämnderna
Kursnämnderna utgör en mycket vik
tig del i studienämndens verksamhet.
Kursnämnderna gör ofta ett mycket
bra arbete, och jag har länge tyckt att
medlemmarna i en kursnämnd borde
få någonting för besväret. På senaste
linjeustkottsmötet kom vi överens om
att de som är med i en kursnämnd
skall få det kursmaterial institutionen
producerar (kompendier, extentor etc)
gratis. Förhoppningsvis skall detta
öka nöjet med studienämndsarbetet
ytterligare.

Fredrik Jonsson,
Eder SNO

Välkomna till en ny termin !
Hej alla gamlingar, och välkomna alla
nya! Nu är det dags för en nytt läsår.
Vi hoppas att ni hunnit med att ha
ledigt och haft det lugnt och skönt i
sommar. Att komma utvilad och med
nyvunna krafter är ju aldrig fel.
För dig som är e96 kan vi berätta att
studievägledningen alltid brukar ocku
pera ungefär en sida i Emissionen, för
att sprida information till Elektros
teknologer. Det är kanske inte det roli
gaste man hittar i tidningen, men där står
en hel del matnyttigt.
NYA STUDIEVÄGLEDARE
En del förändringar har skett på Kansli
EIT.
Elektros och Datas studievägledningar
ökar nu samarbetet och står numera
båda att finnas i Stvl-Es tidigare loka
ler.
Dessutom har vi fått tillökning med två
nya heltidare på studievägledarfronten,
Mona Thelin och Åsa Larsson. De kom
mer att ansvara för var sin utbildning.
Vi tror att Mona och Åsa kommer att
kunna tillföra den kontinuitet studieväg
ledningen tidigare saknat.
NYA STUDIEHANDBOKEN
Roligare, bättre och dessutom tvåfärgad.
Jo, det den nya studiehandboken vi pra
tar om. Årets studiehandbok innehåller
en del förbättringarjämfört med tidigare
års. Bland annat har kursansvarig och
kurslitteratur för varje kurs tillkommit.
En hel del nya kurser har dessutom till
kommit, så vi rekommenderar ett köp.
LÄS- och TENTAMENSSCHEMA
Lässchema för hela läsåret finns hos oss
på studievägledningen. Vi har ritat upp
grafiska scheman för alla de obligato
riska kurserna. Även tentaschema för
hela året finns hos oss. Som vanligt gäl
ler max ett schema per skalle! Skulle
du tappa bort schemat finns det ju på
webben också.

BOKFÖRSÄLJNING
Något som kanske inte alla känner till
är att studievägledningen hjäper till att
sälja begagnade böcker åt teknologer.
Har du någon gammal bok du vill bli av
med eller är du på jakt efter en billig
begagnad bok till din nästa kurs? Kom
upp till oss!
CSN-LAPPAR
Från och med den här terminen kom
mer du att slippa springa upp till oss och
få en massa CSN-lappar påskrivna. CSN
har numera tillgång till vårt betygs
datasystem LADOK och kan själva se
om du studerar för tillfället. I år höst
kommer du automatiskt att bli registre
rad på terminen, men i fortsättningen
kommer du att vara tvungen att med
dela oss att du ska studera den aktuella
terminen.
SPÄRREN
En påminnelse till dig som ska läsa höst
terminen i trean nu. I mitten av novem
ber kommer valet av kurser i
kompetensinriktningarna att ske. För att
vara studieberättigad till dessa kurser
krävs att man klarat spärren:
• Alla kursmoment ur årskurs ett ska
var avklarade.
• Minst 30 poäng ur årskurs två ska
vara avklarade.
• Följande kurser ska vara avklarade:
- Teoretisk elektroteknik 1 1 p,
- Digital elektronik 4p,
- Komplex analys 4p,
- Differentialekvationer och trans
former Il 6p,
- minst två av de tre fysikkurserna
Termodynamik 4p, Modern fysik 4p
och Vågrörelselära.
I övriga fall medges val av kompetens
inriktningskurser först då individuell
studieplan upprättats och godkänts.

STUDIEPLAN
Spärren finns till för att hjälpa, inte för
att stjälpa! Tillsammans med oss gör du
upp en studieplan där vi varvar gamla
kurser med nya, allt för att du ska klara
av dina fortsatta studier på bästa sätt.
Om du redan nu vet att du får svårt att
klara spärren, kom då upp till oss så
snart som möjligt, så bestämmer vi en
tid då vi hjälps åt att planera dina fort
satta studier. Givetvis hjälper vi även dig
som inte fastnar i spärren om du vill.
Alla är alltid hjärtligt välkomna!
Till slut vill vi bara påminna om de sätt
du kan få tag på oss på.
Våra öppet- och telefontider är mån-fre
12-15.
Som vanligt står den välfyllda godis
skålen och väntar på dig.
Ett annat alternativ är att skicka e-post
till oss på adressen stvl-e@e . kt h . se ..
Än en gång, välkomna alla e96:or!

�- A� od A44.
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Program Rådet
Välkommen till Elektro nOllan. Du har nu hamnat mitt i de festgladas paradis där vi, ProgramRådet
(PR), guidar er genom de roligaste festerna. Vi i PR är ett glatt gäng som spelar Alfapet på fritiden.
Vad gör du??? Pluggar du? Sover du? Duschar du? Idrottar du?
Omja, du är en aktiv människa men våga gå ett steg längre och vidga dina vyer på PR:s kalas.
Om njae, du har funnit den rätta balansen mellan skola och kalasande.
Om nej, PR jublar för att du är en sann partynisse, men kanske borde du ägna skolan en tanke
också.
Vad är nu kontentan av detta? Jo, kasta ett getöga (inte bokstavligen, tack) på PR:s röda anslag
stavla i Tolvan, se figur nedan, för att hålla dig informerad om kommande kalas. Har du några ro
liga ideer eller synpunkter släng ner dem i PR:s brevlåda under PR:s röda anslagstavla, se inte figur
nedan. Om du bara vill brevväxla med oss, så går även det bra .

•

FEST-

SCHEMA

På PR:s festschema finner du följande typer av kalas:
Fredagspub är till för dig som vill slinka ner i Tolvan på fredageftermiddagarna för att äta lite billig

mat = pasta, dricka öl, träffa kompisar och prata om veckan som gått innan ni drar ut på stan.
PreSqutt är röjiga förkör, av drop-in karaktär, till Squtten på Kåren. På PreSquttet finns billig mat Q
dryck, när puben stänger tar vi oss tillsammans till Kåren för kvällens Squtt.

PR Megakör är ett kalas av något tyngre karaktär, vilket innbär en sittning med hel middag och ett
hejdundrande efterkör ända till små timmarna. Biljetter till PR Megakör säljes på luncherna i baren
i Tolvan.

Be there or be square ! ! !
PR:s överhuvuden = KlubbMästare är:
Klas the Penguine och Josefine the Catwoman

Här dansar herr Gurka ...

Gurkagasque - the outsider edition
Lagom när leden av kursare
börjar tunnas ut i trean kom
mer kavalleriet från Västerås
med färskt blod. Men vilka är
de, våra kursare-to-be? Hur
bor de? Hur äter de? Driven av
måttlig nyfikenhet och måt
tlöst festsugen tog jag lands
vägsbussen till Landet.
EFTER 511 KOSSOR kom vi till
Västerås utkanter. Där fick vi en for
midabel lunch i något ABB-komplex,
och sedan var det studiebesök i ett an
nat. Själv hamnade jag i Oppfinnar
Jockes vekstad - Corporate Research vilket var mycket mindre trist än vän
tat. Betygen för den obligatoriska
delen
var:
1
pizza
/
pizza+hamburgare, 4 Hjälpredor / 5
Hjälpredor (Ööhh.. red.anm.).

Varför började vi inte med
bowling istället?
Fylld av hopp om ett liv efter Teknis
ställdes jag öga mot öga med tvivlet.
Lekledaren vid nästa anhalt var ty
värr mer än lovligt knäpp, men alla
ställde OPP och det blev ganska kul.
Maximala 2 skavsår på knäna / 2
skavsår på knäna. Den påföljande
bowlingen var en rätt sorglig historia
då vårt lag - Rännstensungama
drabbades av grova minuspoäng 4711 stycken!

Man blir trött av att bowla, tycker Folke, 12c.

Sittning, sprit och alitteration

inövat tal.

Därpå följde sittning med nubbe och
underhållning. Leksnubben från ti
digare hade tydligen en kompis
(Hjälp, det finns två!). Showen blev
bättre i takt med nubbarna, vilket fler
än jag tyckte. En mycket förbrödrande
tillställning, delvis p.g.a. att vår sys
tersektion även den består av mest
bröder. Tyvärr blev Campus Officielle
Representant brutalt ignorerad av de
ansvariga, och tillställningen erhåller
endast: 0 tal I 1 sedan flera veckor

På efterfesten å kåren kunde dock
Vivets styrelse och noggrant utvalda
delar av Styret samlas och gåvor
kunde utdelas. 1 st av SMusKs ovär
deliga CD att spela i 11:ans Home En
tertainment Center. Nu saknar 11:ans
HEC CD-spelare, men det gör inget
då skivan glömdes på bussen. 1 st
sjuttis Absolut Gurka, vilken på intet
sätt avnjöts, men väl dracks upp.
Gurkagasque-Generalema tackades
med den avsevärt ädlare drycken Stöl.

Vissa slutar nästan aldrig...
Några få tappra vågade se bussens
baklyktor i vitögat, och vågade utan
snus försmäkta sig till efterefterfesten
i sektionslokalen. En trevlig lya på 11
kvadrat (121?) i bästa Xllen-stil, litet
kylskåp, en bardisk och ett större
samlingsrum som man normalt delar
med några av Maskins hangarounds.
Trots att jag är kassör tilldelas lokalen
ingen CD-spelare - de har ju ändå
inga skivor.
Sammanfattningsvis är Västeråsare
omringade av kossor, de äter på ABB,
har väldigt roliga kalas och är varmt
välkomna till Stockholm efter grönt
jänsten.

Erik Hansson, Styret 96
Utlandslanseringen kan tyvärr bli försenad, anser experterna.
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Hej san alla E-Osquarulda!
Vi har på sistone förökat oss!
Det har kommit över 300 nya,
fräscha och ännu relativt' oförstörda E-teknologer till vår
kära sektion. Och vi törs gissa ,
att det är avsevärt fler än vad
som har lyckats ta sig ut under
samma tid...
VÅR FÖRHOPPNING ÄR att du
som gammal erfaren tentakörare, vare
sig du är fadder eller har blivit all
deles för gammalt för sådant, vill
hjälpa till med att ta hand om dessa
nykomlingar. Var med när din gamla
nOllegrupp fixar middag, ät lunch
med nOllan, vägled och dela med dig
av dina kunskaper(?) och erfarenhe
ter. Var snäll och trevlig, som vanligt,
mot alla som ser lite vilsna ut.
Till dig som är nyantagen vill vi bara
säga lycka till med ditt fortsatta liv 11':J'l�liil'
som teknolog och se till att njuta av
din första tid här hos oss på elektro
sektionen.
Dessutom vill vi passa på att tacka
Mats Sundberg på Telia: vår största,
trevligaste och hitills enda sponsor.

Håkan, Uffe och Maya,
FoF-96

Våra änglalikt snälla förfaddrar.

Osquars till division 1!
När man efter 8 år förstår att man inte platsar i Mälarhöjdens B-lag när
A-laget spelar i division 6 är det dags att tänka till. Kanske prova något
nytt? Utan tidigare erfarenheter fick jag vara med och spela. Redan i tre
dje matchen gjorde jag min första touchdown. Då, förra säsongen, spela
de vi i division 1 norra. Nästa säsong är vi tillbaka i l:an igen, efter att ha
vunnit kvalet mot Jamtland Republicans på bortaplan. Nu behöver vi fler
spelare.
Spelartruppen består till största delen av teknologer och före detta tekno
loger från KTH, men vi har även spelare från andra högskolor samt van
liga förvärvsarbetande människor. Att gå på KTH är absolut inget krav
för att få spela med oss! Vi har en mycket god laganda i Osquars. Vi är
måna om sammanhållningen, alla nybörjare tas givetvis väl omhand.
Därmed inte sagt att vi inte gillar konkurrens inom laget. Vi välkomnar
alla som vill prova på amerikansk fotboll. Du behöver inte ha spelat förut
eller kunna reglerna, om du bara är intresserad så lär vi dig resten. Det
kostar inget att prova.

Erik Hansson, #6 KTH Osquars
Mer information finns på: http://www.student.nada.kth.se/-d90-pno/osquars.html

11

ABBs framgång fortsätter
Den världsomspännande koncernen ABB består av 1 000 foretag i
140 länder. Koncernen har 210 000 anställda och en omsättningpå
ca 230 miljarder kronor. 1 Sverige är ABB, med 26 000 anställda,
intäkter pt1 över 35 miljarder kronor och verksamhet i över 200
kommuner, ett av landets allra största foretag.
Du kommer till en expansiv och framgt!ngsrik koncern.
Det traditionellt produkt- och anläggningsinriktade ABB utvecklas
alltmer mot ett renodlat kunskaps- och JT--foretag. Idag utgör
elektronik, datorer och programvara huvuddelen tlV våra leveranser.
ABBs framgång bygger på de mervärden vi skapar åt våm
kunder. Teknisktfor5prång, kundorientering och kompetensutveckling
är nyckelbegrepp i vårt arbete. Där.for är ABB alltid intresserade
av unga tekniker och ekonomer medfräscha kunskaper, initiativ
rikedom och djärva visioner. Det kontinuerliga elevprogrammet
alltsedan 1905 är ett lysande bevis.
I en internationell koncern som ABB är utlandspraktik en
självklarhet. Att lära kännafrämmande människor, miljöer och kul
turer är inte bara en spännande upplevelse - det är också en viktig
del i din personliga utveckling. Så for dig som vill känna på den
verkliga hetluften - både på jobbet och på fritidm - är valet enkelt.
Go far it!

Elevprogram för ingenjörer
och teknologie doktorer:
ABB, Västerås:

Margareta Majdalani, 021-32 53 35,
eller Ann Ramberg, 021 -32 53 44.
ABB Support AB,
ABB Utbildning/Ingenjörer alt.
Tekn. doktorer,
721 83 Västerås.
ABB, Ludvika:

Ann-Katrine Andersson, 0240-820 26.
ABB Assist AB, Personal,
Box 708, 771 80 Ludvika.

Elevingenjörsprogram,
informationsteknik:
ABB lnfosystems, Västerås:

Lillebil Asplund, 021-32 33 22.
ABB lnfosystems AB, Personal,
721 80 Västerås.

Elevekonom program:
ABB, Västerås och Ludvika:

Ingela Olsson, 021-32 58 08, eller
Ingalill Gylden, 021-32 58 51 .
ABB Support AB,
ABB Utbildning/Ekonomer,
721 83 Västerås.

Vill du känna hetluften
i en verkligt internationell
Välj ABBs elevprogram!

I händelsernas centrum - från första dagen!

Glöm heller inre gemenskapen i elevgruppen - ni blir ett sammans

Vi erbjuder unga nyutexaminerade civilingenjörer (180 p) och - eko-

vetsat gäng med egen lokal och många fricidsaktivitecer.

koncern?

nomer (minst 120 p) same tekno
logie doktorer en idealisk stare i

Du börjar i Sverige och avslutar med praktik utomlands

arbetslivet. Bli elev/trainee på ABB!

Varje år erbjuder ABB etc 60-cal ungdomar plats i koncernens olika

Du får direkt känna på hetluften i en verklige internationell kon-

elevprogram. Givetvis med anställning och lön från första dagen.

cern. ABB står för modern teknik, avancerad FoU, stora projekt och

Programmet omfattar 1 5 månader med främst praktikperioder varvade

internationella affärer i hård konkurrens. Täta och stimulerande kon-

med seminarier och studiebesök. Under ett halvår prakåserar du sedan

takter i Sverige och internationellt. Utmanande jobb inom områden

vid något av ABBs bolag. Afrika, Asien, Australien, Europa, Nord-

som utveckling, konstruktion, produktion, marknadsföring, försälj-

och Sydamerika. Valmöjligheterna är srora i internationella ABB!

ning, informationsteknik, redovisning, finansiering och informationsteknik. Räkna med spännande arbetsuppgifter direkt från start!
Samtidigt är elevprogrammet en lagom övergång från studier
till arbete. Programmet är individuellt upplagt. Du får prova olika
affarsområden och arbetsuppgifter för att sedan själv välja inriktning.
Det ger dig chansen att upptäcka vad som passar dig och dina
intressen. Dessutom bygger du snabbt upp en bred ABB-kunskap
och ett store kontaktnät som blir mycket värdefullt.

Vi startar nya elevprogram två gånger om året - i februari och
i september. Inför nästa programstart, 10 februari 1997, vill vi ha
din ansökan med brev, meritförteckning och berygskopior senast
8 oktober 1996. Adresserna finner du här bredvid.

Byggprojekt

ELAB proudly presents:
Den elektriska flugzapparen!
Lagom till omtentorna och
skolstarten har vi kunnat njuta
av ett härligt väder. Tyvärr är
det inte bara vi människor
som trivs i värmen. I skryms
len och vrår frodas och lever
diverse småkryp och insekter.
I slutet av augusti bosatte sig i
en koloni bananflugor i Elabs
soptunna. Fastän tunnan töm
des flera gånger den månaden
ville de inte ge sig av. När se
dan en grupp flugor bestämde
sig för att flytta till Kvickers
overall var måttet rågat.
Någonting måste göras åt
saken.
LÖSNINGEN VAR lika enkel som
självklar: En elektrisk flugzappare! Li
knande apparater finns visserligen att
köpa i välsorterade husgerådsaffärer,
men med rib1ingen nedan tillverkar
du enkelt en själv med komponenter
du har liggande hemma. En fördel
med denna kostruktion jämfört med
kommersiella konkurrenter är att vår
ger klart synliga ljusbågar och smäller
ljudligt då en fluga kryper in under
gallret.
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Konceptet flugzappare i genomskärning.

in mellan gallren kortsluts dessa ge
nom flugan och en ljusbåge uppstår.
Flugan avlivas därmed snabbt och
smärtfritt. Högspänningen genereras
med hjälp av en begagnad neonskylts
transformator (TR2). För att öka spän
ningen ytterligare är den kopplad till
en spännings multiplikator (Cl, Dl,
02, C2), vilken dubblar utspänningen.
I vår testuppkoppling har vi även an
vänt oss av en vridtransformator
(IRl) för att kunna justera utspännin
gen.

Funktion

Bygget

Flugzapparen består av två galler. Det
yttre gallret är jordat. Det inre är kop
plat till 7.0kV. Bakom gallren placeras
någonting som flugor tycker luktar
gott. Gallren är placerade just så långt
ifrån varandra att det inte blir över
slag mellan dem. Då en fluga kryper

Själva flugfångarlådan kan tillverkas
av en pultlåda i vilken två galler mon
teras. Eventuellt kan även en fläkt
monteras in för att suga in flugor som
vågar sig i närheten. I lågan görs se
dan ett uttag för en låda där en bland
ning av matrester, öl mm läggs för att

Neon trafo
230VAC

Cl •

Se text
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Test och intrimning
Kontrollera att allt är rätt kopplat och
att inte det finns risk för överslag till
någon känslig utrustning, kamrat eller
dig själv. Ställ vridtransformatom på
minimum. Sätt i väggkontakten. Öka
försiktigt utspänningen tills spännin-

7,0kV

03

01

2

":' GNO

Översiktsbild av kopplingen.

locka till sig flugor. Denna låda bör
vara utdragbar för att kunna tömma
fångade flugor. Högspänninggenera
tom kan byggas på en bit veroboard.
Tänk på ta till stort isolationsavstånd
så att det inte blir överslag. Tänk även
på att komponenterna utsätts för höga
spänningar. För att höja spänning
ståligheten på kondensatorerna kan
flera kondensatorer seriekopplas. För
att spänningen skall fördela sig lika
över alla kondensatorer bör de paral
lellkopplas med motstånd på ca
lOMOhm (Se figur 1).

--------------------- iiölss1onen�
gen är lagom hög. Är spänningen för
hög kommer det bildas en corona
kring det spänningssatta gallret, v�l
ket verkar skrämma iväg flugorna. Ar
spänningen mycket för hög kommer
det att bli överslag mellan gallren, vil
ket skrämmer iväg de flesta. När
späningen är lagom är flugzapparen
tyst och lugn, och tystanden bryts en
dast av en hemtrevligt sprakande då
en fluga fångas.

C1-A

C1-B

C1-C

22n/1600V

22n/1 600V

22n/1600V

R 1-A

R1-B

R1-C

10M

10M

10M
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Fredrik Jonsson, ELAB
Figur 1.

Så här ser ELABs prototyp avflugzapparen ut.
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Hej alla nyantagna sportisar! ! !
Här kommer en liten välkomst
hälsning från Elin. Nu .undrar
en del av er kanske vem eller
vad Elin är???
Om du inte är nyfiken kan du sluta
att läsa denna artikel nu ...

Vill du va' en Elin???
Vill du hjälpa till att få igång soffpota
tisarna på sektionen??? Då är Elin
någonting för dig. Elin är alltid int
resserade av nya förmågor... Prata
isåfall med någon i Elin om saken.

OBS!!! Så fort d u har sportat på
KTH's område ska du skriva upp dig
på Spadlistan på våran anslagstavla!
Bli årets idrotts-man/kvinna!
Sporta lugnt!!!

Elin

Elin betyder El,ektros ldrottsNämnd
och det är vi som ser till att sektionen
gör av med alla klägg-kalorier som in
tas under rasterna.

EM i innebandy!!!
Senare i höst anordnar vi en inneban
dytunering för alla på sektionen, det
brukar bli hårda matcher på liv och
död med mycket blod, svett och tårar!
Se till att fixa ihop ett lag redan nu
och sätt igång och träna. Kanske blir
det just ditt lag som får höja den
åtråvärda pokalen...

Basket?!?!
Eventuellt kommer det att anordnas
en baskettunering senare i höst men
det är högst preliminärt. Om det finns
intresse kan ni ju höra av er till någon
av idrottsledarna.

� "' t.l ;

FreÄrik
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Heavy...

Svarta Hål
fyller Universum med fotbollar
Kvasarer är universums ljus
starkaste föremål. Intressant
nog har nya teorier om univer
sums ljussvagaste föremål svarta hål (de äter till och med
upp ljus!) - kommit fram från
just studier av kvasarer.
En engelsk astronom - Mike Hawkin hävdar att svarta hål små som fotbol
lar finns överallt i universum. Svarta
hål som skapades strax efter univer
sums födelse och där den närmaste
kan vara bara 30 ljusår från jorden.
Det hela började när Mike Hawkin
studerade en stor mängd kvasarer och
märkte lite underliga egenskaper.

Vad är en kvasar?
En typisk kvasar är lika ljusstark som
några hundra galaxer, men utstrålar
all energi från ett område stort som
vårt solsystem. De flesta astronomer
anser att kvasarer drivs av ett super
massivt svart hål med lika mycket
massa som en miljard solar. I vår
galax finns det cirka 300 miljarder st
järnor. Kring det svarta hålet finns en
skiva med materia som roterar kring
det svarta hålet - på väg ner i hålet likt
vatten som rinner ur ett badkar - med
en enorm hastighet. Ljuset från kva
saren kommer från den energi som
uppstår när den roterande materian
upphettas av den kraftiga rotationen.

Små svarta hål
Mike Hawkins upptäckte i en studie
av 1500 kvasarer att ljusintensiteten
hos dem varierade på ett sätt som inte
kunde bero på att själva källan vari
erade, utan att ljuset på något sätt
förändrade sig på sin väg till jorden.
Vad Mike Hawkins föreslog var att
ljuset distorderades av väldigt små
svarta hål som passerade framför
ljuset från kvasaren.

Varför svarta hål?
Vissa relativistiska effekter visade att
variationen i ljusintensiteten inte
skedde i själva kvasaren, utan ganska
nära jorden. Dessutom skedde varia
tionerna över alla frekvenser i
ljusspektrat, vilket inte brukar ske när
astronomiska förmäls ljusintensitet
varierar. Passerar däremot ett mas
sivt föremål mellan observatören och
ljuskällan skulle eftekten som ob
serverades uppnås. Det massiva
föremålet kröker ljuset på ett liknande
sätt som en lins kröker ljus i ett par
glasögon. Beräkningar och olika hän
syn till relativitetsteorin ledde till att

de teoretiska föremålen borde vara av
liknande massa som planeten Jupiter
och borde dessutom vara i form av
svarta hål - i storleksordning som en
större fotboll.
Med tanke på att alla kvasarer som
Hawkin
observerade
uppvisade
samma intensitetsfluktuationer måste
det finnas ganska många av dessa
Jupiter-föremål i universum.

Mörk materia
I många år har astronomer funderat
på ett problem: De kan bara hitta tio
procent av universums massa! Tar
man hänsyn till universums expan
sion och hur mycket alla stjärnor och
galaxer väger (inte speciellt lätta saker
att ta reda på!) så saknas det fort
farande 90% för att de modellerna
skall stämma överens med naturla
garna. Resten har man kallat mörk
materia då det inte kunnat upptäckas.
Om Mike Hawkin har rätt, har han
hittat de resterande 90%. Statistiskt
sätt borde det närmaste svarta hålet
finnas bara 30 ljusår från jorden - vil
ket med astronomiska mått är väldigt
nära.

De små svarta hålens skap else
Så små svarta hål som det här är
frågan om kan enligt fysikens lagar
inte skapas på "normalt" sätt genom
att en stjärna imploderar. Dessa små
svarta hål måste ha skapats strax efter
själva universum skapelse i The Big
Bang. Hawkins teorier publicerades
för två år sedan. För ett år sedan pub-

Vad är ett svart hål?
För att komma upp i rymden måste
en raket överstiga jordens gravitation.
Kommer raketen upp i en flykthas
tighet på ungefär 11 km/ s klarar den
sig. Om jordens massa skulle öka
skulle även flykthastigheten öka. När
den överstiger ljusets hastighet kan
inte ens ljus undanfly - vi har fått ett
svart hål. Denna enorma gravitation
anses uppstå då väldigt massiva stjär
nor får slut på bränsle och implod
erar. Då pressas massan ihop inom en
så liten volym att ett svart hål upp
står.
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Vad skulle du se om du fardades rätt mot ett svart hål? Ovan har vi två datorgenere
rade bilder som visar hur sjärnhimlen - inklusive sjärnbilden Orion - ändras vart
eftersom vi närmar oss det svarta hålet. Det svarta hålet har så stark gravitation att
ljuset bryts kraftigt, vilket leder till den underliga förvrängningen av bilden till höger.
Varje stjärna i vänstra bilden avbildas i den högra på var sin sida om det svarta hålet.
Närmast det svarta hålet återspeglas faktiskt hela stjärnhimlen - ljusfrån alla riktnin
gar kröks runt det svarta hålet och kommer tillbaka till dig.

iiiöiieii�
�������������������- eiff-----=-licerade en japanskt forskargrupp re
sultat om att dessa små svarta hål my
cket väl kunde ha bildats vid den tid
punkt Hawkin föreslog och massan
borde vara ungeför som planeten Ju
piters.

Tvivel
Huvuddelen av kritiken mot Hawkins
teorier baserar sig på att de data han
stöder sig på inte är tillräckligt exakta
och att det mesta baseras på statistika
slutsatser, vilket astronomer inte är
speciellt förtjusta i. Dock är Hawkin
positiv inför framtiden då han till att
börja med bara studerat kvasarema i
20 år - vilket är en VÄLDIGT kort tid
inom astronomin - och instrumenten
kommer att bli mer och mer exakta,
vilket kommer leda till bättre observa
tioner. Kanske man kan säga att fram
tiden för Mike Hawkin ser mörk ut...
Källa: bl.a. New Scientist, 8 Juni 1996
Läs gärna på nätet:
http:I Iwww.sciam.com/WEB /0796issue/0796
hawking.html (bra länkar)
http: I I cossc.gsfc.nasa.gov /htmltest I rjn_bht.ht
ml (häftiga filmer)
http:/ /antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/lib/bh_faq.
html (FAQ om svarta hål)
http: I I www.phys.vt.edu/ -astrophyI faq Iquas
ars.html (FAQ om kvasarer)

Olof Lindqvist

Med hjälp av NASA's Hubble Space Telescope har man hittat vad som anses vara
slutgiltigt bevis för att det existerar ett massivt svart hål i centrum av galaxen M87
50 miljoner ljuår från Jorden. Upptäckten baserar sig på mätningar av hastigheten på
den gas som roterar kring det svarta hålet. Bilden ovan visar just den roterande gas
massan - det vita i mitten. Beräkningarna visar att massan i centrum av gasen mots
varar tre miljarder solar inom ett område mindre än vårat solsystem, vilket inte kan
vara något annat än ett väldigt massivt svart hål.

-ruuuT
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Varning!

Internet

Några av dess möjligheter och faror
Med anledning av att det nu
kommit en ny årskurs, kan det
vara lämpligt (!) att informera
lite om vad som egentligen
finns på det så omtalade Inter
net.
För att kunna köra de flesta program
som nämns i artikeln krävs att man i
filen .tcshrc.mine lägger till raden: mo
dule add hacks. (Vill du lägga till flera
moduler skriv då module add modull
modul2 modul... osv) Filen .tcshrc.mine
körs varje gång du startar ett termi
nalfönster.

www

Bland det första man som ny student
måste bekanta sig med är skolans
WWW (World Wide Web)-domän.

'informationssjuka': Man försöker läsa
allt nytt som skickas in till de olika
NEWSgrupperna som man är intres
serad av. Det går inte! Ju fortare du
inser detta desto bättre för dig. Det
bör även tilläggas att KTH har tagit
bort möjligheten att läsa vissa olämp
liga (!) NEWS- grupper.
För att starta NEWS använder man
antingen en web browser - till exem
pel Netscape, den är relativt själv
instruerande - eller så kan man an
vända texteditorn EMACS. I EMACS
skriver man '<meta-x> gnus' följt av
return för att ladda in NEWS. Meta-x
får man genom att trycka på tangen
ten 'utför' (detta fungerar åtminstone i
datorsalarna vid prefix och dryck).
Dessutom finns det en fönsterbaserad
news-läsare som heter MXRN.

SPEL
Spel finns det en hel del av på Inter
net. Det blir som en helt annan di
mension när man sitter och spelar
med/mot personer från andra delar
av världen. De två vanligaste spelen
på elektro är Xpilot och M.U.D. Inget
av dessa är egentligen att rekommen
dera då åtminstonde M.U.D. kan för
störa hela din akademiska karriär.
Mer om det nedan.

Xpilot
Xpilot är det enda som vid första an
blicken ser ut som ett spel. Det har
både grafik och ljud, fast ingen kör
med ljud. I spelet styr man ett rymd
skepp i en av vektorer uppbyggd fan
tasivärld. Man kan även konstruera
sitt eget rymdskepp.
I den vanligaste varianten av Xpilot
vinner det lag som först stjäl motstån
darlagets skatt, alternativt det lag som
först raderar ut det andra laget. En
speciellt populär Xpilotvärld som
finns i Norge har upprättat rankingli
stor på de piloter som brukar spela
där (runt 500).
För att spela Xpilot måste man först

Dels därför att man måste anmäla sig
till tentor via WWW och därför att de
flesta kurser har egna så kallade hem
sidor där kursinformation presente
ras. För att kunna läsa informationen
som finns på WWW måste man an
vända sig av en nätbläddrare (web
browser). Några av de browsers som
finns tillgängliga på skolan är: textba
serade Lynx samt de grafiska Mosaic
och Netscape.
Ett varningens ord. Det är mycket lätt
att bli sittandes några timmar framför
datorskärmen och bara klicka sig runt
via de så kallade hyperlänkarna.

NEWS
En annan internettjänst som finns till
gänglig är de olika nyhetesgrupperna
- NEWS. Den består av tusentals olika
diskussionsgrupper där vem som
helst kan bidra med nya inlägg. I en
som
exempelvis
NEWS-grupp
alt.tv.simpsons diskuteras precis allt
som har med den tecknade tv-serien
The Simpsons att göra. Då det finns så
väldigt många olika NEWS-grupper
borde alla kunna finna något som just
de tycker är läsvärt.
Det är dock väldigt lätt att drabbas av

20

Två mot en, det ser inte så bra ut för Exciton i denna Xpilot-fight.
Det grafiska spelet Xpilot kan förstöra många timmar.

eiiiissiiiii
�
-----=--kontakta en server (dator ansluten till
nätet) som för närvarande kör en Xpi
lotvärld. För att se tillgängliga servrar
det finns i norden, skriver man xpi
lot_metaserver följt av return. Visst
kan man kontakta en Xpilot-server ut
anför norden, men de fördröjningar
("lag") som kan ske i dataöverföringen
på längre avstånd, gör det till ganska
meningslöst. Xpilot beror till största
delen på hur snabbt man reagerar och
blir då reaktionerna fördröjda av nätet
spelar det ingen roll hur snabb man
är. Finns det ingen Xpilot-server till
gänglig kan man starta en själv. Man
kan även skapa en konfigureringsfil
kallad .xpilotrc. Filen kopieras lämpli
gen av någon annan som spelat Xpilot
ett tag. I filen kan man bland annat
ändra de olika tangeternas funktion.
Xpilot är ett bra exempel på ett tids
krävande nöje som egentligen inte ger
så mycket

M.U.D.
M.U.D. (som de flesta översätter som
Multi User Dimension eller Multi
User Dungeons) är inget annat än en
form av rollspel på dator. De populä
raste 'mudden' på skolan är av så kal
Jc1d dikutyp. Dessa går ut på att man
skall försöka förbättra den rollperson
man skapat i fantasivärlden spelet ut
spelar sig, för att slutligen nå en nivå
som kallas odödlig (immortal). Roll
personen förbättras genom att dräpa
andra figurer som också rör sig i sam
ma fantasivärld. De figurer som finns
är, förutom de som är hämtade ifrån
vår egen fauna, även sådana individer
som dyker upp i bland annat J.R.R.
Tolkiens och Robert Jordans böcker.
Man kan på vissa så kallade pk
(player killing) M.U.D. även slå ihjäl
andra spelares rollpersoner.
När man skapar en ny gubbe följer
det ofta med en dålig utrustning: Suc
cesivt kan man sedan få tag på bättre
utrustning, oftast genom döda något
monster. För att få behålla den utrust
ning man har när man vill sluta 'mud
da' för dagen, måste man på de flesta
M.U.D. hyra ett rum på något värds
hus. Dessa värdshus finns runt om i
fantasivärlden. Problemet är bara att
detta kostar pengar. Givetvis kostar
det bara de fantasipengar som finns i
spelet, men för att få ihop till en dags
hyra (en riktig dag alltså), måste man
eventuellt hålla på och spela i fem
timmar riktig tid. Ni kanske börjar
förstå hur tidskrävande detta kan bli i
längden.
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MJizmak th• t-k..wlan* !::t•lls 'shee,sh, �u got infinit• moves !::t• fuck?'
Clip-clop • • •Darkun leaves north ridinc a pack horse
M Hana:Hot>cast 'f"irttb• l l ' j izMal<
Olå East Road Heets Greeni..,a1
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Darkun The Angel of Darkness, ServMit of Sauron is standing- here ( Invisible>, riding on a pack hor.5e +
MJirth the HobbitH is standing here., ric:Unc: on • pon!::t•
Ma Hul'l'lanM is standing here, ridinc on a pack horse.
MJiZfl"lak the Hurr1anM is standing here, riding on a pack horse.
H Hana:Hot>You c,uiokl� recal l �our stored spell • • •
The boilr cub has arriv� from th• w•st
cast 'firttbal l ' J izfflak
Darkun utters the words, 'f'irebal l '
Darkun slowl� fades into existenc•.
Darkun sMirks as her f'ireball explodes into the face of' HJizl'flak the HumanH
HJizmak the Hurn.nH pierces Darkun's left leg and tick.les it.
Ok.
You feel �ourself exposeå.
You throw a fireball at WJizJl'lak th• Hu.-.11nH .-Id h11v• th• s11tisf11ction of sea,ing him •nva,lop•c:1 in f'lal'l'l4tS
You ciuickl� recal l �our stored spell . . .
Darkun begins s.o!'l'le stran,e incantations• • •
Ok.
You throw a firebal 1 at MJizl'lak the HuJ'lanH and have the satisfaction of seein;: hiPI enveloped in f'laf'l'les
wa HumanM. sa�s 'sioam ki 11 darkun'
H Hana:Warm>
Darkun utters the words, 'firebal l '
The heat frOf'l'l a f'irebal l frol'l Dark1.in
. turns MJizMak the Hi..lmanw into a charred corpse
HJizl'l'lak the HUl'l'lanM is dead! R.I.P.
Your blood freezes •s \::IOU he.air MJizl'lilk the HUfllilnM's death cr'd.
A shadow slowl\::I rises above the corpse of HJizl'lak the Huf'l'lanw.
Ma Human"- stops fol lowing HJizmak the HurqanM.
M. Hana: Warll\)

As Darkun greedi l'd kneel s down towards th• eorp!>e, tht ic'd trasp of a guarclLan shadow stops hil'l'l !
H Hana: Warm> south
Cl i p -clop • • • D.rkun le.aves north riding a pack horse

Även om världen i ett M.U.D. helt består av text, kan den innehålla nog så mycket
våld. Här dräper Elektros Darkun och Lurken(you) en fiende i muddet Mume.
Man kan spela ett M.U.D. genom att
använda telnet till den adress och port
'muddet' har. Tilll exempel: telnet
alexmud.stacken.kth.se 4000. Men för att
det ska bli lättare använder 'alla' en
så kallad mudklient. Cancan, powwow,
tintin och tiny fugue är några vanliga. I
dessa klienter kan man sedan definie
ra egna alias och så kallade actions,
det vill säga saker som automatiskt
skall utföras då något speciellt sker
på skärmen. Det är möjligt att göra ro
botar i dessa klienter.
En allvarlig varning! M.U.D. kan hur
dumt det än låter vara extremt vane
bildande. I USA speciellt, sitter alla
möjliga typer och spelar. Själv har jag
träffat på män i åldern 13 till 50 samt
kvinnor i åldern 16 till 45 som håller
på. För det mesta är personerna på
något sätt verksamma inom skol- I
universitetsvärlden. En person som
fastnar för M.U.D. när han/hon går i
första eller andra årskursen löper
mycket stor risk att aldrig bli .klar
med sin examen. Det flesta av elek
trosektionens M.U.D.VrAK spelar ett
M.U.D. som bara är uppe mellan
klockan 17.00 och 9.00, ni kan själva
räkna ut vad det betyder för dygns
rytmen för att inte tala om skolarbetet.

IRC
Det finns även en annan väldigt vane
bildande tjänst på nätet. Denna tjänst
kallas IRC (internet relay chat) och är
en sorts heta linjen fast på datornätet.
Det vill säga flera personer kan samti
digt anslutas till samma diskussions
grupp. Till skillnad från NEWS där
alla diskussioner sker via korrespon
dens pratar man alltså direkt med an
dra människor på IRC. För att komma
åt IRC skriver man irc samt trycker re
turn. I IRC inleds alla kommandon
med en I , till exempel /links. Jag har
inte så stor erfarenhet av IRC då jag
självmant avstått från att undersöka
dess möjligheter djupare.

SLUT
Och kom ihåg, att även om vi nu har
fått flera datorer, så kommer nog da
tasalarna att vara fulla ändå. I så fall
gäller att en person som sitter och spe
lar spel till exempel Xpilot är skyldig
att lämna ifrån sig datorn ifall någon
annan behöver den. Detta gäller även
om man bara 'tog en paus' ifrån 'det
man egentligen höll på med'.

Eder testpilot
Mats Kvickers

Vill du förstöra din akademiska kar
nar
kan
du
titta
in
på:
http://www2.e.kth.se/-e92_mkv/Public/m
ud.html Men kom ihåg: Du är varnad!
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Manusförfattaren:
Hör här: -"Det känns inte särskilt tryggt i Rom
här längre, min Brutus."
-"Vad menar du, Ceasar?"
-"En Kejsare lever i genomsnitt inte
så länge, och jag riskerar sänka
Kejsar-snittet ännu mer!"
-"Men vad ska du göra åt det då?"
-"Fly! Fly via Roms undergång.
Ja, katakomberna alltså."
-"Du verkar verkligen ha kniven
mot strupen. men jag ska hjälpa dej.
Lita på mej."

Teknikern:
I
Då förser vi Brutus med ett par uppblåsbara ! ""."'"
horn i pannan som han kan styra elektroniskt.

Skådisen:
Ha, ha! Kul! Det blir helroligt att spela den
paranoide Ceasar!

Maestro:
Jag tror det kan bli ett bra läge för orkestern
att från här dra igång med Brutus solo.

Sminkören:
Och Brutus kan vi sminka så han ser riktigt
ondskefull ut, en riktig liten djävul!

Koreografen:
Toppen! Hoppas att Lisa som spelar
Brutus har en bra kondition, för här
kommer han få dansa rejält!

Ljudteknikern:
Ja! Och när han säger "Lita på mej", kan vi
förstäka basen och lägga på eko, så blir rösten
riktigt grym.
Ljusteknikern:
Jag behöver väl knappast påpeka vad lite rött
ljus kan göra här....

�\�-

. Porträtt av den ryktbara
Helen Antoniafrån Liege.
Gravyrfrån 1600-talet.

Festfixaren:
Tjoho! Ni är ju helt uppgasade allesammans!
Vad sägs om en liten fest för att fira att vi finns?
Reklammakaren:
Är det okej om jag tardet vi sagt här och gör
en annons av det så ännu fler vill vara med?
Direktören:
Bra! Be dom ringa mej om dom vill vara med.
Alla kan följa med! Jag heter Johan Eng, är E-94
och har nummer 15 47 53, och duger inte det kan
man ju maila mej på "e94jen @ elixir.e.kth.se".
Vi har en hemsida också! Berätta för dom att det
här är världshistoriens första Elektrospex, något
man inte vill missa. Skulle man framöver vilja
spexa med andra sektioner kan dom ju leka med
Kårspexet sen. Tja. det var väl allt....ja just det ja
jag höll ju på att glömma cliff-hangern! Det bjuds
på gratis mat och dryck för alla dom som är på

Skäggets dag. Teckning av LBoi/ly, 1828.
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Studenthälsan i Stockholm.

SJU KSKÖTERSKEMOTTAGNING
I KÅRH USET
Ändrad mottagningstid.
Onsdag eftermiddag
kl 1 2- 1 4
mottagning utan tidsbeställning
(tel 1 0 61 07) .

..Anna har skaffat sig ett nytt Tidsfördrifv!
..Klas har börjat med bergsbestigning...
..Cissi skrubbar sig med svinto...
..DoqnOllan har tappat bort sin brevlåda!
..Malin l utar sig mot en Björk .
..SpexnOllan har trevligt baknm en björk...
..och i 12:an med för den delen...
..Andreas kämpar för att hålla minus på avstånd...
..tills nOllegasquen iallafall (hehe!)!
..det smäller REJÄLT i Ql!
..Kirri snart börjar lägga Kinderägg...
..och det är hajar som gäller!
.. Micke nubbar ofött kycklingextrakt (blöä!) .
.. DoqnOllan jagar på hemmaplan!
..George förlägger sina ytterkläder... på kroppen ...
..Pappen tar luften ur polisen!
..Eva fick bada... igen!
..Pelle N.Jorifarande är vare sig stoppad eller fixad!
..Pia och Thomas leker våldsamma lekar!
..Maya har hittat en alldeles egen liten gosebjöm ...

Andra tider efter
överenskommelse.
(Tel 674 54 64)

'Llffa tAt1�er55ot1

Företagssköterska
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