Revolt
...behövdes inte eftersom Elektrien är en demokrati;
Min företrädare, allas vår Björn Giljotin skuttade frivilligt av
tronen och gav sig iväg mot nya mål. En Eloge till honom.
Jag som tar över är en irrig e95:a som inte hade vett att säga nej"°
Jag startar mitt arbete full av nya ideer och omöjliga föresatser,
men att de är omöliga vet jag förstås inte förrän jag försökt och
då kanske det redan blivit riktigt bra.
En av de saker jag tänker försöka mej på är att förbättra kontak
ten med de av elektroteknologerna som studerar i Västerås.
Målet är att ha en korrespondentgrupp där som skriver ett par
sidor om vad som händer där borta".
II

Självklart gäller det fortfarande för oss Emitteurer och Emitteu
ser att roa, intressera och informera men till dett behöver vi er
hjälp; Maila, lämna brev i vårt fack eller prata med oss "eye to
eye". Det vi behöver är konstruktiv feedback, både positiv och
negativ. Vi vill veta hur vi kan förbättra oss.
Som ni ser är vår framsida fortfarande vackert färgglad. Jag
anser att färgframsidan är ett verkligt lyft för vår tidning och
hoppas att vi utnyttjar den till fullo. Hm... i fortsättningen
alltså.

Eva som inte ville vara med på bild
Hö, hö! Jag lyckades tvinga till mig en liten ruta här
också.
Jag skulle egentligen bara säga tack för förra året och jag hoppas
att jag lyckades reta någon ialla fall...
För ögonblicket studsar vår nye CHE, Eva omkring här på klip
pet och upptäcker hur roligt det är att ha en massa ansvar.Nä,
nu tror jag att jag skall gå och skrapa ner Eva från väggen istäl
let för att sitta här och blaja ..

Schtock på er allihop! Eder CHE emeritus /Björn.

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 manus
stopp. Lägg textfilen i ditt Public directory och
skicka ett mall 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 produkten skall se ut. Vi garanterar
inte att vi gör så som duskulle vilja men goda idl!er
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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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.
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 Ernis�
sionens brevlåda eller direkt till en ernitteur.
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 Elektro
sektionens ståndpunkt. Icke signerade artiklar tar
Emissionen ansvar för.

.

GffllSSIODB»
-

IC 2 .. 'ISI-RO.D

... . .

.

:UD MNR

Nrl 1997

Utgivningsdatum:
Adress:

Besöksadress:
Telefon:
E-mail:
WWW:

Årgång 32
10februari
Emissionen
THS
100 44STOCKHOLM
Osquars backe 12
08-21 31 18
emission@e.kth.se
http://www.e.kth.se/esekt/org/emission/

Tryck:
Upplaga:
Nästa manusstopp:
Framsida:
Baksida:

PP-Print AB
1000exemplar
12mars
CHE Emeritus balla
avskedsbild
Ericsson

Redaktionen
Chefsemitteus
Eva Bojler

e95_ebo, che

35 04 84

Emitteurer och Emitteuser
Magnus Almkvist
Petra Barkeby
Jan Gu gula (Gulan)
Björn Guillemaut
Karl-Henrik Hagdal
Joar Jacobsson
Rasmus Kaj
Karin Karlsson
Mats Kvickers
Jonas Linden
Olof Lindqvist
Mattias Sandström
Björn Svantesson
Ulf Wallentin
Stefan Wamqvist
Anders Wikström

e96_alm
e94_peb
e95_jgu
e94_b gu
e94_kha
e95_jja
kaj
e96_kka
re92_mkv
e96_jol
e92_oli
e92_msa
e96_bsv
e93_uwa
e92_stw
e92_awi

45894 28
730 24 06
512 303 20
84 80 74
80 3392
9197 36
65692 02
531 853 51
1655 52
612 14 70
768 16 16
83 7695
590 742 42
583 528 07
756 89 01
749 57 74

Råkost

"Mästerafton"
Så står man än en gång i foto
labbet och försöker identifiera
folk på svartvitnegativ. Men ...
Vad sjutton??? Hur ser folk ut
egentligen? -Jaha, det var
funkgasque! Tema 'glädjehus',
dessutom...

divergent mängd öl och olika avarter
av någon underlig nubbesort, allmänt
känd som 'blästersand'. Sedan bjöds
det på efterrätt med punch i vanlig
ordning.

smackat av en rejäl ljusblixt mitt i
ansiktet på varenda en av gästerna.
När taffeln efter ett par timmar bröts
och borden ett efter ett stuvats undan,
fortsatte kvällen med musik och andra
paranormala läten.

Funkgasquen började med att alla
funktionärer delades in i grupper som
skulle ta sig runt i D-huset och försöka
klara av olika problem, ungefär som i
'fångarna på fortet', eller kanske som
under nOllningen. Usch vad ringros
tig man var när det gällde att hitta på
en slogan. Till slut hade i alla fall alla
grupper tagit sig tillbaka till Tolvan,
där allt på något mystiskt sätt fick ett
rosa skimmer.

Oj, en stock!
Efter ett tag utsågs en vinnare av
'fångarna i D-huset', nämligen den
grupp som kallades 'klöver blå'.
Enligt i nuläget obekräftade källor fick
de en kryssning till Åbo. Inte illa!

Lookie-lookie
Styret hade klätt in nästintill hela tol
van i rött papper, undrar vad de syf
tade på... Möblemanget, 20cm höga
bord med liggunderlägg längs
sidorna, påminde också om något som
jag sett nånstans, tyvärr minns jag inte
vart...

Prutat och klart
Som vanligt på funkgasquer låg mat
och dryck i prisklassen 'prutat och
klart'. Maten bestod av tacos med
drösvis av tillbehör, drickat var en

Äkta svensk hårdhomo.
Slutligen kan vi tacka styret och deras
gästarbetare för ett riktigt rajraj partaj.

Rättika
Då och då ställde sig diverse personer
upp för att helt spontant ta upp en
sång (oftast) ur sångboken, vilket de
flesta i någon mån lyckades med. Kon
stigt nog hade alla dessa sporadiska
frequensnormaler en rättika i hän
derna. Denna rättika blev dessutom
mer och mer begagnad i samma takt
som fler och fler sånger togs upp.
Under hela liggningen vistades ett
mycket irriterande ufo i lokalen; det
kändes igen på sitt enerverande kring
krälande från bord till bord. Detta ufo
tycktes inte ge sig av förrän det hade

Kär och galen!

Ufo: Joar Jacobsson e95_jja
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Styret

ORDF-ord
Hej!
Jag hoppas att ni alla har haft
ett underbart skönt jullov med
massor med mat, släktingar,
Kalle Anka, nyårslöften, skid
åkning eller annat som hör ett
jullov till.
Själv hade jag ett mycket välbehövligt
uppehåll från studier, spagetti och
struliga labbar. Men nu är man till
baka på sin vanliga diet!

Ny ordförande
Från årsskiftet bytte elektro ordfö
rande. Jag som skriver detta heter
Folke och flyttade från Västerås -94 för
att börja mina studier här. I år kommer
jag att vara ordförande på sektionen.
Jag har som mål för året att bland
annat se till att vi får mer kontakt med
andra sektioner och andra skolor.
Det finns en värld utanför elektro värd
ett besök!
Under våren hoppas jag att sektionen
får en möjlighet att ersätta den nu
sålda elektrobussen (vi fick 25 000 kr
för den!) med något mer tillförlitligt
och representativt fordon.

Elogen
Under -96 började några elektriker
klura på om elektro inte skulle ha ett
eget spex. Elektro har ofta varit med i
kårspexet när inget eget spex funnits,
så kunskapen om hur ett spex ska
utföras finns.
Den lilla skaran har växt från ett fåtal
personer till knappt hundra entusias
tiska teknologer och annat löst folk
med uppgifter från att agera på scen
till att bygga roliga effekter. Själv är
jag med i Lustspelets Lakejer - fest
fixar-gruppen.
Under våren kommer vi att ordna
pubar, resa till AcaPulco och arrang
era en dundrande slutfest. Världspre
miären för Elogen kommer att ske på
Södra Teatern den 30 april. Om du är
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intresserad av att vara med i detta his
toriska arrangemang, titta på Elogens
anslagstavla i 12an eller kontakta
Karl-Henrik Hagdahl, e94_kha.

Även de andra ledamöterna i
styret är nya och fräscha, här
kommer en kort presentation
av dem:

Många elektriker blir det. ..

Allas våran ordförande har nu fått till
fälle att presentera sig. Något som
dock saknades i presentationen var
bild på vår käre(?) ordförande. man
kan nå Folke på: e94_foa

Elektro har aldrig varit så många som
vi är nu - på gott och ont. Över 300
e96or började i höstas och e94oma
blev närmare 300 när våra vänner från
Västerås kom hit
Detta har ställt till med en del trassel
med överfulla föreläsningar och för få
övningsgrupper. Kansli EIT ( elektros
och datas kansli) har tänkt minska
antalet intagna till höstterminen -97
för att problemen inte ska upprepa
sig.
Det är viktigt att vi genom stu
diernämnden ändå fortsätter att påtala
eventuella fel och brister. Kvaliteten
på vår utbildning får inte bli lidande
för att så många som möjligt ska utbil
das.
Ibland undrar i alla fall jag om det inte
har blivit för mycket "massutbild
ning" där det viktigaste är att få så
många som möjligt för en så liten pen
ning som möjligt!

Sekreterare är Malin Blomqvist, en all
tid lika glad e95:a som tidigare tillhört
Tolveriet. Mail: esekret, el. e95_mbl

Samtidigt läste jag i en av morgontid
ningarna att det skulle behövas fyra
gånger så många elektro civilingenjö
rer för att tillgodose inqustrins behov.
Enligt kansli EIT har alla 150 som tog
ut sin examen för drygt ett år sedan
jobb! Vem sa något om arbetslöshet?

Februari SM
Måndagen den 17 februari klockan
17.15 i tolvan är det Februari SM. Där
kommer bland annat ny ÖSK och nya
Förfaddrar att väljas. Kom dit och se
vilka det blir och vad de har för funde
ringar över hur nOllningen ska se ut i
höst!

Väl mött! I Folke

-�--0-
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Ny klubbmästare i Styret är Jan
Gugala, e95, PR:s klippa, tillika Emit
teur, se upp för de kalla isbitarna.
Mail: e95_jgu el. pre

Vår 12C heter Per Bengtsson och har
erkännts sig till Tolveriet under en
längre tid. Har varit med oss sedan 95.
Mail:e95_pbe

På våra pengar sitter sedan årsskiftet
dalmasen Håkan Löfgren, e95. Håkan
har länge varit delaktig i tolveriet, bl.a
var han vice 12:c under hösten.
Mail:e95_hlo

--�--.,,,,�--

Allas vår Ciggautomatsläkare Tomas
Robertsson har tagit ett steg upp på
stegen och blivit Källarmästare. Nu
väntar DET STORA SLAGET mot

Till SNO har e92:an Peter Andersson
valts, mer om honom finns att läsa i
SNO_ordet. Mail:e92_pan el. esn

Krigaren för bättre studiesociala för
hållanden heter 1997 Åsa Lindström.
Hon är en e95:a som hunnit vara med
inom de flesta områden på sektionen.
Mail:e95_ali

(1o"v�i:-3 Zu d� vt f;!/ /.; �9ur)
Erik Hansson, e94, känd som förra
styrelsens kassör medverkar detta år i
styret
som
vice
Ordförande.
Mail:e94_eha

Vill du köpa fler märken, en ny ring
till Schmecken eller kanske manschett
knappar till fracken ska du prata med
Axel, han är 1997 års Öfrig.
Mail:e96_ato

97 års AMSE heter Anders Hassel
kvist, är e94 från Västerås och den
som ska ha hand om våra arbetsmark
nadskontakter. Mail:e94_anh
Emissionen vilar i år tryggt i Eva Boj
lers händer. Efter att blivit övertygad
om att vara Emiteur på vårkanten har
hon nu tagit över hela bygget.
Mail:e95_ebo el. che

Vill du nå oss allihop på en
gång mailar du: styret
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Got my moj o working...

Bluesens fortsättning
I förra numret av denna emi
nenta publikation fanns en
artikel om bluesens historia.
Fortsättningen följer här, och
inleds med en kort berättelse
om "mannen som elektrifie
rade bluesen".
MANNEN SOM DET talas om i ingressen
är ingen mindre än McKinley Morgan
field, bättre känd som Muddy Waters.

Lerigt vatten?
McKinley Morganfield föddes den 14
april 1915 i Rolling Fork i Mississippi.
Sitt smeknamn fick han redan som
barn. Han tyckte nämligen om att leka
nere vid ett litet gyttjigt lerdike, därav
Muddy Waters.
Han lärde sig redan som barn att
sjunga ute på bomullsfältet, där han
arbetade i sin ungdom. Vid 17 års
ålder lärde han sig att spela gitarr, och
inte långt därefter började han spela
på fester och kalas. Sin första inspel
ning gjorde Waters 1941, för den tidi
gare nämnda Alan Lomax. T vå av
hans sånger, I Be's Troubled och Coun
try Blues, gavs sedan ut av USAs kon
gressbibliotek.
1943 lämnade Waters Mississippidel
tat, och for till Chicago. Där fick han
hjälp av en annan "bluesgubbe", Big
Bill Broonzy, att få lite spelningar. Det
gick kärvt till en början, men 1946 spe
lade han in för Columbia Records.
Resultatet gavs inte ut förrän 1971. Det
stora genombrottet kom dock ett par
år senare, 1948. Då spelade han in två
Deltablueslåtar, I Can't Be Satisfied och
Feel Like Going Home. Hans råa gitarr
spel gav dessa låtar ett nytt, råare
"sound". De gavs ut, och sålde slut på
en eftermiddag.

Klassisk Chicagoblues
Under decenniet som följde hans
genombrott kan man säga att Muddy
Waters definierade den klassiska Chi-
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Muddy Waters fångad live. Hans Mannish Boy har använts i mången jeansreklam.
cagobluesen. Hans stil kom att prägla
många efterkommande. Bland klassi
kerna som han spelade in under
denna period kan nämnas Long Dis
tance Call, She Moves Me, Mannish Boy,
Got My Mojo Working och Hoochie
Coochie Man. Det är från den sist
nämnda
som
citatet här bred
vid är hämtat.
Det kommer att
lite
förklaras
längre fram i
texten. Muddy
Waters är dock
inte enbart "ansvarig" för Chicago
bluesen. 1958 åkte han och hans band
till England.

London Calling
Deras tume blev en succe, framför allt
för hans skivförsäljning. Han inspiri-

rade bland andra Rolling Stones, som
tog sitt namn efter en av hans låtar,
Rolling Stone. En annan som blev
inspirerad av Waters var John Mayall,
vars grupp Powerhouse Four 1963 bytte
namn och stil och blev Bluesbreakers. I
detta band spelade många olika musi
ker, men det är
framför allt en
av dem som har
blivit känd: Eric
Clapton.
åter
Waters
vände till USA,
där han fortsatte att turnera nästan
oavbrutet. Slitet lönade sig, och 1971
fick han en Grammy för They Call Me
Muddy Waters. 1977 kom den andra
Grammyn för Hard Again, som han
gjorde tillsammans med en annan
"gitarrhjälte": Johnny Winter. En av
Waters sista turneer inkluderade en
spelning på Vita huset i Washington.

Publiken bestod av president Jimmy
Carter och dennes stab.
Muddy Waters dog i sömnen av en
hjärtattack den 30 april 1983, vid en
ålder av 68 år.

Ylande varg
En annan karismatisk (?) bluesman
föddes i deltat fem år innan Muddy
Waters. Han föddes under namnet
Chester Arthur Burnett, men blev
senare känd som Howlin' Wolf.
Chester föddes den 10 juni 1910 i West
Point, Mississippi. Han inledde sin
musikaliska karriär ganska sent, men
han gjorde det desto intensivare. Hans
scenuppträdanden lär ha varit oför
glömliga. Så här beskrivs dem:

"A large, intimidating man who stood
well over six feet tall and weighed close ta
three hund red pounds... He would jump
about the stage like an angry man trying
ta work af! dangerous steam, ar wriggle an
the floar as if he was in unbearable pain, ar
whoop and howl and hoat like someone
who had succumbed ta the worst af
demons. Wolf acted out his mast potent
blues; he became the living embodiment af
its mast powerful forces".

Built for comfort
Hans skivkarriär började inte förrän
1951, då han upptäcktes av Ike Turner
(Tinas äkta hälft). De två första låtarna

Otis Rush. Skrev bland annat It Takes
Time och Ain't Enough Comin' In.

som spelades in var Moanin' At Mid
night och How Many More Years. Chess
Records köpte inspelningarna och
gav ut dem 1952.
En tid senare flyttade han till Chicago
och skrev på för Chess Records. Där
började han tävla med Muddy Waters
om material från den tidens Lennon/
McCartney, basisten Willie Dixon. Det
var från Dixon som Wolf fick mpnga
av sins låtar, bland andra Back Door
Man, I Ain't Superstitious, Built For
Comfort och Little Red Rooster. Han
komponerade en del själv också. Hans
egen produktion innefattade bland
annat Killing Floar och Smokestack
Lightnin'.
Wolf fortsatte att spela och turnera
under hela 60-talet. 1965 deltog han i
det amerikanska T V-programmet
Shindig tillsammans med Rolling Sto
nes. 1970 var han i England igen, och
spelade in en skiva tillsammans med
Eric Clapton, Bill Wyman och Charlie
Watts. Samma år råkade han ut för en
bliolycka och blev tvungen att
undergå dialys regelbundet. Hans
sista framträdande ägde rum i novem
ber 1975, då han spelade med B.B.
King i Chicago. Två månader senare,
den 10 januari 1976, dog han av njur
svikt.

What a Rush!
En annan viktig bluesmusiker under
efterkrigstiden var Philadelphia-födde
Otis Rush. Han föddes den 29 april
1934, och lärde sig som ung att spela
både munspel och gitarr. Eftersom han
var vänsterhänt fick han vända upp
och ner på och stränga om en vanlig
"högerhänt" gitarr. 1948 flyttade han,
som så många andra, till Chicago, där
han började spela på klubbar och lik
nande. 1956 hjälpte Willie Dixon
honom att få ett skivkontrakt hos
Cobra Records. Hans första singel blev
bolagets enda top-10-hit någonsin, så
han fick fortsätta. Under åren som
följde spelade han in ett antal skivor,
som definierade hans och Chicagos
"West Side"-sound. Låtar som Double
Trouble hörde till skörden. Denna låt
inspirerade en annan bluesgitarrist,
Stevie Ray Vaughan, så mycket att han
döpte sitt band efter den. Rush har
sedan dess fortsatt, och håller fortfa-

rande på och brukar synas på diverse
festivaler lite då och då.
Jag vill så här på slutet betona att de
musiker som jag skrivit om här på
intet sätt är de enda som finns. Jag
kommer troligen att återkomma med
porträtt av en del andra viktiga
"bluesgubbar" längre fram.

Förklaring
Jag skulle ju förklara citatet också. Nå,
så här ligger det till(?): Enligt gammal
tradition i Deltaområdet - och säkerli
gen också i Afrika, där de flesta ameri
kanska slavarna hämtades - äger vissa
föremål en slags magisk kraft. Ofta
utgör denna kraft helt enkelt en för
måga att påverka andra människor
och deras känslor och tankar. Ett
exempel på detta är ett s.k. black cat
bane.
Det är alltså ett ben från kroppen av
en död svart katt. Med detta sades
man kunna kontrollera andra männis
kor. Maja (tooth) är ett exempel på ett
liknande föremål och det nämns till
exempel i Got My Maja Working.
Däremot så är John the Conqueror något
helt annat, som vi inte törs trycka
någonting om här.

Ulf Wallentin, E-93
Jag vill passa på att göra en rättelse.
Delta Blues Museum ligger i Clarks
dale, Mississippi, och ingen annan
stans.
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Har du en riktigt god vän?
Ställer han eller hon upp i alla
lägen? Om din vän dessutom
går på elektro, skall du läsa det
här noga!

Kamrater)! Vi vill helt enkelt att du ger
oss förslag på kandidater. Vi behöver
också en skriftlig motivering så vi har
en chans att göra en rättvis bedöm
ning, även om vi inte känner din vän.

På kåren finns det nämligen ett kam
ratstipendium som årligen delas ut till
en student per sektion. Det enda som
krävs för stt få stipendiet är att man är
en riktigt god vän, samt att man blir
framröstad som sådan. Eventuellt
engagemang i kåren eller sektionsver
karnheten ingår inte i stipendiets kri
terier.

Förslagen skall vara styrelsen till
handa senast den 14 februari. Därefter
kommer det hårda arbetet med att
plocka ut de mest lämpade kandida
terna. Styrelsen kommer att göra detta
efter bästa förmåga.

Stipendiatkandidaten utses av respek
tive sektion. Därför behöver styrelsen
din hjälp att hitta Årets Kamrat (eller

De nominerade kommer sedan att pre
senteras på Februari-SM, där du sedan
väljer vem eller vilkasom skall tillde
las stipendiet som Årets Kamrat.

Priset kommer att överlämnas på
nyårsbalen som äger rum onsdagen
den 30 april.
Bästa sättet att kontakta oss är via E
post på styret@e.kth.se eller skriva ett
brev och lämna i sekreterarens fack i
funkrummet. Vi hoppas på Ditt sam
arbete!
Må din vår bli jättetrevlig! Med vän
liga hälsningar,

Malin Blomqvist e95_mbl,
Esekret

Amse 1997
Jag heter Anders Hasselkvist (E94) och är sektionens nya arbets
marknadssekreterare.
Jag sitter bland annat med i kårens
arbetsmarknadsutskott (ArmU) som
bland annat arrangerar Armada.
ArmU fixar också företagskvällar som
man mycket gärna får besöka. Tre
stycken företagskvällar är redan spi
kade:

Proctor & Gamble
13 februari 17.30 El
McKinsey Co.
18 februari 17.30 El
Boston Consulting Group
20 februari 17.15 E2
Efter att företagen presenterat sig bju
der de på dryck och förtäring. Ungefär
en vecka innan aktuell kväll sätter jag

upp anmälningslistor i 12:an, så är det
något som lockar är det bara att
anmäla sig!
Om det finns synpunkter eller förslag
rörande ArmU:s verksamhet så går
det bra att kontakta mig.

AMSE Anders e94_anh

Eliza
Irrsnack med psykoanalys
Eliza:(Waming!! Don't take
this seriously!!)
Why is it that when you DIE, you can't
take your HOME ENTERTAINMENT
CENTER with you??
Is it because of your plans that you say
home entertainment center with me?
I always have fun because I'm out of
my mind!!! Is it because you are out
of your mind that you came to me?
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Hello. I know the divorce rate among
unmarried Catholic Alaskan females!!

Are you annoyed that are these athle
tic shoe salesmen following you?

Do you really think you are out of
your mind?

I'm having a RELIGIOUS EXPE
RIENCE..
and I don't take any
DRUGS

I'm having an EMOTIONAL OUT
BURST!! But, uh, WHY is there a
WAFFLE in my PAJAMA POCKET??
Is it because of hangups you have that
you say in your pyjama pocket?
Why are these athletic shoe salesmen
following me??

Do you really think and you do not
take any drugs?
DIDI... is that a MARTIAN name, or,
are we in ISRAEL?
When did you first know that a mar
tian name or are you in israel?

VATTE N FALL �

.,,,,,,,

VATTENFALL och KTH IF Innebandy presenterar

VATTEN FALLS ELEKTROMÄSTE RSKAP
I I N N EBAN DY
Det ultimata Elektromästerskapet med ett prisbord till ett sammanlagt värde av 6000:- !

• TID: Lördagen den 22/2 1 997 kl. 1 2 . 1 5 - 1 9 .45
• PLATS: KTH-HALLEN
• SPELFORM: Herrar resp. mixed, 4 spelare på plan, halvstora mål . I mixed får
högst två herrar vara på plan samtidigt. Matchtid 2* 1 2 minuter. I övrigt samma
regler som för KTH-Mästerskapen. Alla matcher kommer att ha domare .
• VILKA: Studerande samt doktorander på E-sektionen
• KOSTNAD: 1 50:-, sätts in på postgiro 449 99 52-2, KTH IF Innebandy, senast
den 14/2
• ANTAL LAG: Max 1 2 herrlag samt 8 mixed-lag . Först till kvarn gäller . . .
• ANMÄLAN: Skicka per post eller e-post alt. ring till:
Peter Ekström, Körsbärsv . 5 :40 1 , 1 14 27 STOCKHOLM.
08-61287 1 8 (kväll) . E-post: petere@ele .kth.se
Henrik Samuelsson , Linneg. 60 , 4 tr., 1 14 54 STOCKHOLM.
02 1 -323 1 93 (dag) , 08-66370 16 (kväll) .
E-post: henrik .samuelsson@secrc .abb .se
I anmälan skall finnas: Lagnamn, lagansvarig med telefonnummer dag- resp.
kvällstid, adress samt ev . e-postadress . Anmälan skall vara tillhanda senast den
1 4/2 - 97 .
Kontroll kommer att ske huruvida alla lagmedlemmar är inskrivna på
E-sektionen. Medtag kårlegitimation!

VÄLKOMNA MED ER ANMÄLAN!

F
ns styrelse tackar alla funktionärer. I listan
Funkgasques även kallad Mästerafton är: q;�n 1!Wgtid
tJ<�tjl�kt
vtfnit;,n/�r
]stionen.
Om du anser att även du
d
eleJ<t
,'0ällår 'sp '
nedanför hittar du de personer p '
. ,%
%,. . .'.
edffitstående ber vi dig snarast höra a digl;
I*"
··r detta finns risken att du
gjort dig förtjänt av en plats lif�d
nekas tillträde till_ Funkg�q""'l1!
%1\-:
4Jt· . .
Dessa :personer !{ät garanterat sig själva tillträde till två funkgasquer:
, j

Peter Ek

e93_pek@

Stefan Petersen

e92_spe@

Mats Klingberg

e95_kli@

Jo

e96_jri@

Moby Dick:
Pundare:
Reseledare:
Revisor:
vice SNO:
Spexdirecteur:*
Sångfågel:
Överste Lödnisse:
•spex ansvariga räknas ännu ej som funkti

ROGRAMRÅDET
Kalaspinglor:

FestPRissar:
TOLVERIET
Vice 12C:
Glädjeflickor:
Tolverinissar:
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-a-.o- :Z:

GRllSSIDnen �

KÄLLERIET
,'.®,

ders Floom�

e94_afl@

·• betli"Andersson

e96_1ia@

Vice Källarmästare:
Cigarettflickor:
Källamissar:

;.",i>

.,: )j

Jenny Hanze

e96_han@

Marcus�sscih

e94_mal@

Björn Carlson

:,}f:

>

.fm::f .':.:;!, ,«��i.
..

Paj-Pia:

Suvi Jokela

e96, _bca@
fil
'$"
e96_sjo@

Ploppomateur:

Lena Lindgren

e96_11i@

Petter Flodström

e96_pfl@

Hoftorskar:
Infoman:
Vice IntSekt:
Ko-pia:
Kulturattache:
Musikborgarråd:
Playboys:
Porträtteurer:

Pomographskötare:
Strängare:
Tiltad:

/Jonas & Gulan
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Teatersport!
Efter lite uppvärmning i 12:an
med mat (pasta med guck, dvs
Fredagspub!) och öl begav vi
oss till kåren för en helkväll i
spexets anda...
Vi var väl ett fem
tiotal E-teknologe
som bänkade oss i
kårmatsalen, men
dominansen
var
stor på scenen.
Förutom ett delta
gande lag bestå
ende av Svinto,
Chrille, Kathrine
och Martin var kvällens två konferen
cierer båda från Elektro, nämligen
Hessu (gammal räv) och Christian S
(=drasuter
(kårspex-directeur

enl.Framemakers

stavningskontroll)).

Som om detta inte vore nog deltog
Sigge i kårspexets lag!!! Dominansen
var således total! Spelet kunde börja ...
Alla i publiken fick två lappar, en gul
och en blå med lite smygreklam för
kårspexet på. Dessa skulle sedan
användas till att rösta med. Delta
gande lag var: E-spexet (hurra! ! !),
Dataspelet, Bergsspexet, Jubelspexet

(M), Fysikalen och Kårspexet (enligt

Framemakers stavningskontroll ska kår
spexet vara åkerspöke, träspik eller gräs
plätt!!!).

Publiken skulle vara aktiv och hade
två uppgifter, bestämma handling och
plats till alla moment samt att rösta.
Det var alltså upp till publiken att
bestämma vilket av de två som varit
roligast.
Lagen möttes två
och två i diverse
olika
grenar.
Några exempel på
grenar: En person
var en författare
andra
och
de
skulle spela upp
författaren
vad
"skrev", en annan
gren var att allt skulle vara på rim och
en riktig höjdare var när en person satt
och orerade om någonting medan en
annan stod bakom och agerade hän
der. En massa rekvisita fanns till skå
disarnas förfogande och piggade upp
på scen.

Data nu igen?") och skrika så högt
som möjligt. Himla skojsigt faktiskt!
Nu avgjorde Hessu och Christian vil
ken färg som fått flest röster. Segrande
lag fick två viktiga poäng och förlora
ren zipp. Vid oavgjort fick vardera
laget en pinne . . .
Elektro vann överlägset sina två första
matcher och förlorade de nästa två
knappt (borde ha blivit åtmindstånde
en pinne! Fy Hessu och Christian . . . ) .
Elektro slutade p å e n hedevärd delad
tredjeplats. En andraplats hade varit
rättvist ansåg vi Elektriker. . . Vem vann
då???
När kvällen led mot sitt slut kunde
konstateras att Dataspelet stod som
odiskutabla segrare, faktiskt helt rätt
tvist. Segerlaget fick fina diplom,
kårspexbiljetter och äran att framföra
ett baklängesspex, vilket roade publi
ken enormt mycket.
Till sist kan man bara hoppas att detta
blir en tradition på kåren, det var rik
tigt roligt att titta på!

Nu var det dags att vifta med sin blåa
eller gula lapp ("vilken färg hade

För Emissionen
Petra

KNEPP? Jajamensan! För utom den mentala hälsa som jag nu befinner mig i så är
knäpp även Elektros fotoklubb! Det kanske låter helt mysko... Folk som frivilligt
låser in sig i ett litet rum fult med giftiga vätskor och utan ventilation...
Nåja fult så illa är det faktiskt inte. Hittills så har (nog?) ingen avlidigt där inne och ventilationen går
faktiskt att slå på om man vet var (det tog ett år innan jag kom på var knappen satt). Det kan till och
med vara ganska mysigt där inne. Om inte annat kan ni ju fråga de två porträtteurema från förra året.
Varför skall man då gå med i knepp? Ja till och börja med får man tillgång till ett väl omhendertaget
mörkrum med allt som krävs för framkallninga av svartvit film. Det finns även apparater (OKS hade
fel! Även elektro har apparater!) och vätskor för framtagninga och förstoring av papperkopior.
Vad kostar det då att att bli medlem? För det ringa priset av 120 riksdaler får man fri tillgång till allt!
Det enda man behöver göra som motprestation är att anteckna i loggboken vad man har gjort.
Har ni fler frågor så hör av er till Mikael Odberger (e93_mod@e) för mer information.

/Gulan
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SNO-ord
Hej allihopa!
Mitt namn är Peter Andersson
och är er nye studienämnds
ordförande (SNO). Jag ska
under
1997 bevaka era intressen inom
området studier här på KTH.
Kort, vem är jag?

Jag är E-92, men läser tredje året på
grund av lumpen och strötider. Mina
tidigare erfarenheter inom ESN ( elekt
ros studienämnd) är som kurs
nämndsorganisatör, dvs samordnare
av alla kursnämnder, samt att jag
medverkat i flera kursnämnder. Så
där, kort som sagt, nu till:

Allmänna meddelanden
l.Doktorandsektionen har länge hotat
med att de ska bryta sig ur kåren till
följd av missnöje med styret och avgif
ter. I början av hösten tog till slut en
liten men entusiastisk skara på sexton
doktorander (av 700 aktiva) det radi
kala steget att skicka en förfrågan om
att få bilda en alldeles egen kår till
Högskolestyrelsen (högsta beslutande
organ på KTH).
Där blev man dock inte lika upprymd
av tanken, men tog det enkla
(smarta?) beslutet att inte besluta
något alls då underlaget, enligt KTH,
inte var tillräckligt genomarbetat.
Egentligen har inte kåren och de andra
sektionerna något emot att doktoran
derna bryter sig ur, men kruxet var att
de (doktoranderna) krävde ansenliga
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delar av kårens kapital. Detta gick inte
kåren med på.
Efter mycket om och men har nu dok
toranderna (åtminstone åtta, helt
andra) till slut tröttnat på allt strul och
pappersexercerande i frågan så de
bestämde (de åtta) på ett sektionsmöte
i december att avbryta det hela.
Sista ordet är förmodligen inte sagt i
frågan ännu (minst 16 av doktoran
derna har en annan åsikt), men tills
vidare har den heta potatisen svalnat
lite då avbrytandet innebar att KTH
inte tar upp ev ny ansökan på minst
ett år.
2.KTH har startat en utredningsgrupp
som undersöker teknologernas arbets
belastning i skolan och tid nerlagd på
självstudier. Vad detta utmynnar i lär
dröja många år innan vi får veta, men
det är bra att man centralt är medve
ten om vår tidsbrist och undersöker
saken.
3.För den internationellt lagde kan jag
berätta att Högskoleverket beslutat att
vår examen ska översättas till Master
of science in XX Engineering, där XX =
ämnesområdet. Fint va'!
4.Ny rektor på gång! Då vår rektor
Janne Carlsson ska gå i pension till
årsskiftet har KTH initierat en valbe
redning. Förutom lärare, näringslivs
representanter och folk från KTH
centralt sitter kårordförande Patrik
Lindelöv (ordf@ths.kth.se) med där, så
har du ett bra förslag är det bara att
skicka det tillsammans med en moti
vering.
5.1 Norge anmälde en student student
kåren för brott mot de mänskliga rätt
tigheterna. Ingen människa får tvingas
in i en organisation heter det någon
stans i paragraferna.
Sivilombudsmannen
(motsv.
JO)
gjorde en snabbutredning och kom
fram till att kåren faktiskt bröt mot
rättigheterna och gav de norska
kårerna fem dagar på sig att avskaffa
kårobligatoriet. Kår
erna lyckades dock på något sätt få
respit och undrar nu hur vi i Sverige
motiverar vårt obligatorium.

Ettans resultat efter två perio
der
Nu har tentamensstatistiken för
period ett och två fastställts av kans
liet. Som alltid är resultaten för de
olika årskurserna blandade och kunde
vara bättre, men oväntat (?!) nog är
ettornas siffror ovanligt låga i år,
främst i mattekursema Linjär algebra
och Diff. & Int. . Ettan mjukstartar sin
tid här på KTH i period ett då de bara
har en tenta. Tack vare detta brukar
resultatet i linjär algebra ligga runt 8590%, i år endast 70%.
Än värre gick envarren, av 287 aktivt
studerande i ettan (tretton har begärt
studieuppehåll) gick 207 upp på ten
tan, 103 klarade och 104 missade den.
Med andra ord, 64% har inte lyckats ta
sin andra tenta och 28% försökte inte
ens!
Vad beror då dessa nedslående siffror
på och vad kan man göra för att för
bättra utfallet? Jag anser personligen
att problemet har många orsaker. Fler
teknologer än tidigare tas in direkt
från gymnasiet och går rätt in i skol
trötthetsväggen då tempot är helt
annourlunda här (drabbade mig själv
en gång i tiden).
En del söker till KTH då alternativet är
arbetslöshet, trots att det kanske inte
passar dem. Andra har problem med
att ta ansvar för sina egna studier
(ingen annan gör det) och att hjälpas
åt i den utsträckning som krävs här
(ensam är inte stark!). Sedan har vi
förstås en skara som i princip hoppat
av, men inte anmält detta till kansliet...
hur många är det egentligen?
Problemen återfinnes förstås även i
högre årskurser, men jag tog upp ettan
som exempel då statistiken blir mer
svårtolkad ju högre upp man kommer.
Detta är en mycket viktig fråga för oss
så jag vill ha in synpunkter, kritik och
förslag på vad som inte fungerar och
vad man kan göra åt det.

Eder SNO Peter Andersson
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SLI EITFör Elektro och Data i tiden

I

Månadens samlarbild;
Inger Larsson, E och D : s beskyddarinna

Sedan i höstas har Elektro och
Data en gemensam studieväg
ledning. Detta märks t.ex.
genom att vi har två rum: Stor
lyan (i dagligt tal kalladexpe
ditionen) och Lill-lyan (i dag
ligt
tal
kallad
VGSE
rummet,"var-god-stör-ej").

SNÄLL-EIT
Du är alltid välkommen till studieväg
ledningen, men speciellt mellan12 och
15 på vardagarna då vi har expedi
tionstid. EIT försöker att hålla dörren
olåst hela dagarna (dock lunchstängt
11-12) men det underlättar for oss alla
om du bestaller tid då du vill prata
med oss utanfor exp.tid.
Vilka är vi då? Och vad gör vi? En hel
del faktiskt.. ..Här kommer en litenpre
sentation av kansliets invånare:
Inger "The Boss" Larsson:

Är precis som blomman pa bilden
ljuvlig mot dem som vill E och D:s tek
nologer gott och taggig mot verkliga
elakingar. Inger är chef for kanslieet
och låter sin stamma höras i alla beslu
tande organ, som t.ex. LUE (=Linjeut
skottet för Elektro).
Hon har ett gott öga till bra sektions
arr. eftersom alla behöver vänner på
sinfärd genom teknis, men kan med
all rätt låta bli att öppna kassakistan
vid tveksamheter. De som undrat över
allt sjungande pa plan 4 under noll
ningen har nu fått en tankenöt.

gympa i veckan for kanslipersonalen,
vilket inte minst en gammal idrottsle
dare uppskattar högt.
Lena "gympadojan" Svensson:
Arbetar med t.ex. disputationer och
frågor som rör doktorander. På kvälls
tid flitig Friskis & Svettis besökare.
Gillar skönlitteratur i tegelstensfor
mat. Lena har precis fyllt år och blivit
med gökur. Kläckte den historiska
kommentaren ....vad är detta för
skruttigt kansli?? Morgonen efter
årets första gympapass.
Magnus "Magge" Lindell:
Teknolog som började som studieväg
ledare och nu är elektros utbildnings
sekreterare. Magge har t.ex. hand om
ansökningarna till högre årskurs, till
godoräknande av kurser från andra
utbildningar och studiehandboken 96/97. I brist på www-informatörer
ses även han med jämna mellanrum
ute cyberrymden. Han är en rätt flitig
HTML:are och kopplar ibland av med
lite LADOK. ....
Då man har historiska frågor om elek
troutbildningen vänder man sig säk
rast till Magge. Här finns uppgifter
sedan Flinta & hålkortens tid. Magge
är kansliets hustomte, som rycker in
när hjärnan har gått hem.

STUDIEVÄGLEDNINGEN

Magnus och Anneli är elektroner
medan dubbelJ:na tillhör data. Vi
hjälps åt med arbetet och försöker lära
oss så mycket som möjligt om varan
dras utbildningar. Vår KTH-titel är
utbildningsassistenter, men förkort
ningen utbass låter lite märklig så
oftast kallas vi teknologstudievägle
dare.
Vi är alltså teknologer, anställda 20 h/
veckan och försöker att hinna med
både jobb och studier. Detta gör att vi
har lite varierande arbetstider. Oftast
är dock en E:are och en D:are på
kanslit under exp.tid.
Säkrast får du tag i oss genom mail:
resp.
stvl-e@e.kth.se
svl
d@nada.kth.se.
Mellan 12 och 15 på vardagarna är vår
uppgift att serva teknologer, insti
tutioner och övriga med information,
studiemeritförteckningar,
intyg,
LADOK-simning etc. På övrig tid age
rar vi bollplank vid (många!) studie
mässor
och
möten,
planer,
diskussioner samt hjälper till vid t.ex.
terminsregistreringar och val till 3:an/
4:an.
På studievägledningen kan du lämna
in dina gamla böcker för försäljning
hämta blanketter för t.ex. praktik, stu
dieuppehåll och examen. Till oss är du
också välkommen då du vill gråta en
skvätt över en körd tenta ellervisa den
senaste glädjedansen då det står 5 på
betyget.

Trots att hon har alldeles för mycket
att göra brukar hon uppskatta att folk
tittar in på en liten pratstund, även då
man har en annan uppfattning än hon
om något.
Inger är en mycket social varelse och
undertecknad kan intyga att det finns
en hel del sprallighet i damen. Före
ställ er en mötesordförande som är så
härligt fnittrig att hon håller på att
trilla av från stolen. Då förstår ni att
kansliets möten sällan är tråkiga. För
att motarbeta musarm, gamnacke och
kamelrygg har Inger infört 1 timmes
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På stvlfinns numera även datloger

Anne "$" Somp Palmberg

Består just nu av en magisk fyrklöver
Magnus, James, Jonas och Anneli.

Är kansliets ekonom och en hejare på
kredit och debit.

Thomas "Äpplet" Frisk gillar Macintosh
Åsa "Call med LADOK" Larsson och
Mona "Moroten" Thelin

Äsa/Mona presenterar elektro för und
rande gymnasister
Åsa är vårt gotländska inslag på kans
liet. Hon är tillsammans med Mona
heltidsanställd studievägledare och
ägnar just nu mesta tiden åt elektro,
medan Mona gör liknande arbete för
data. MÅSA har tillsammans med
utbassarna ansvar för expeditionen
och arbetar dessutom med t.ex. states
tik, kursval, extern information och
traditionell studievägledning. Det är
alltså valfritt om man vill prata studie
plan med MÅSA eller utbassarna. Då
man har frågor om praktik vänder
man sig dock till Åsa och militärären
den handhar Mona.
Tänk på att vara ute i god tid med
uppskov från militärtjänst. Mona kan
inte trolla.

Anne-Charlotte "Coffee" Kohult
Är en KO-lossalt trevlig tjej med i alla
fall teknis' största ko-samling. Lotta är
vår internationellt ansvariga och arbe
tar alltså med frågor rörande utlands
studier/x-jobb. I vår kommer hon att
vara tjänstledig för att pröva på livet i
Venezuela, men kommer tillbaka
innan terminen slutar. Till Lotta vän
der man sig även med examE:nsanmä
lan. Även här bör man vara ute i god
tid om man vill vara med på t.ex.
diplomutdelning. Det tar ju en stund
att gå igenom 5 års studieresultat.
Lotta är kansli-växternas beskydda
rinna. Då blommorna slokar är Lotta
antagligen på resande fot. Eller beror
det på bristen av finlandssvenska... ?
Det sägs ju att man ska prata med sina
växter.

Sällskapet är tillsammans med
ELHAND ytterst praktiska att ha till
hands då råttan är död och cyberrym
den svart.

Johan under utvecklingen av kursen
Krama Din Direktör

STEX

Johan "KOD" Fehrman
Håller ett öga på elektros datorer och
är tomtefar för systemgruppenbestå
ende av Thomas, Micke, Robert och
Mats.

Anne och Madeleine
På plan 3 finns som de flesta vet insti
tutionens studerandeexpedition. Här
säljs kompendium och lämnas tenta-
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men ut i t.ex. kurserna reglerteknik,
datorteknik och TET B/C. Damerna
sköter dessutom om Osquar &
Osqulda, STEX' två inneboende guld
fiskar.

FLER MÄNNISKOR
Kimmo "Färgpyttsen" Eriksson:
Data:s studierektor och lektor på mat
teinstitutionen. Finns på kanslit vissa
e.m. Spexig herre med många järn i
elden. Träffas säkrast på emailadress:
kimmo@nada.kth.se.
Jan-Olov "Rödskägget" Åkerlund:
Kursansvarig för teknikinformatio
nen. Finns nog temporärt på kans
liet.Utreder frågorna vem, vad och
varför. Kommer att synas mer nu när
hälsan är bättre.

Gör sin slutuppgift på en datautbild
ning. Jobbet består i pysslande med
E:s hemsidor i HTML.
Helena & Annika:
Tillhör krutreserven och jobbar extra
på kansliet.

/Anneli
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Welcome to
the
world of EIT

Emmissionen testar: Nobelfesten
I år är det 101 år sedan Alfred
Nobels dödsdag, men förra
då
artikelförfattarna
året
hedrade Nobelfestligheterna
med sin närvaro högtidlighölls
Nobels hundrade dödsdag...
Nobelfesten klassas väl lite som fester
nas fest och kräver därför lite extra av
sina gäster. Det gäller transportmedel,
klädsel och etikett. Det vet ju alla som
har studerat Amiralitetets skrifter. Till
denna skara hör naturligtvis artikel
författarna. Sedan den inledande ner
vositeten lagt sig och vi tagit oss till
stadshuset, trots alla av polisen p .g.a.
evenemanget, avspärrade gator så tog
vi oss in i festlokalen utan att ens visa
några biljetter, vilket var tur eftersom
vi inte hade några...
Väl därinne var allt mycket välordnat;
alla gäster fick en instruktiv bordspla
ceringsbok med tillhörande utfällbar
karta. Med denna i ena handen och
kompassen i den andra var det inga
problem att finna vår väg genom folk
havet. Vi satt på våra platser kl 18.45
eftersom vi vänligt fått följande engel
ska uppmaning i placeringslistan:
"Ladies and gentlemen are kindly
asked to find their tables in order to be
seated by 6.45 p.m." Därpå följde det
obligatoriska skålandet med H.M.
Konungen och därmed var festlighe
terna igång.
Tidigare än vi önskat kom de elegant
klädda servitörerna in med den i vårt
tycke något suspekta förrätten. För att
inte åsamka läsaren kväljningar publi
cerar vi bara det franska namnet:
"Homard en GELEE a la creme de choux
fleur, et au caviar de Kalix". Varmrätten
och efterrätten var betydligt angenä
mare, med pärlhöna respektive glass
som ingredienser.
Under middagen bjöds det på under
hållning i form av sång och dans.
Detta varvades med intressanta tal på
främmande språk om nyupptäckta
kolmolekyler, suprafluiditet och poesi.
Framåt halv elva-tiden hade de sista
faten dukats ut och dörrarna till Gyl
lene salen slogs upp. Det var nu det

gällde att så ofta som möjligt försöka
dansa framför den TV-kamera som
fanns i salen. Detta till musik spelad
av en orkester från Umeå universitet. I
trängseln framför TV-kameran dan
sade vi in i både den ena och den
andra. Vi minns särskilt kollisionerna
med Gudrun Schyman, Sture Allen,
Kjell-Olof Feldt, Birgitta Dahl och
Lasse Anrell. Göran Persson lyckades
vi undvika...
Efter midnatt fortsatte festligheterna
på KTH:s kårhus tillsammans med de
mer vågade nobelpristagarna. Där
bjöds det på en ny sittning av något
enklare karaktär.
Kårhuset var förvandlat till en studie i
svenska landskap med Nils Holgers
son som röd tråd. Underhållningen
stod bland andra de olika högskolor
nas kårspexmotsvarigheter för. Däref
ter tog dansen vid.

Artikelfö,fattarna iklädda den för ända
målet mycket passande klädseln. Notera
särskilt Karins egenhändigt tillverkade
kårrosett.

Kvällen avslutades på morgonen och
alla studenter började söka sig hem
måt, mot vardagen i olika delar av
Sveriges avlånga land. Alla hade vi
dock samma känsla av en lyckad
kväll.

. n.

·:ni: :

Magnus Almkvist
Karin Karlsson
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Personlig utveckling

"Så bra du tiltar... "*>
·>När du glider in på flipperhallen och vill verka rutinerad bör du undvika denna fras.
Att tilta är någonting dåligt.

Vad gör man när flipperspelen
i 12:an käkar pengar utan att ge
något tillbaka och man tröttnat
på de maskiner som finns på
kåren? Slutar spela? Knappast
troligt. Man går ut på flipper
jakt!
Kort om flipperspel
De första flipperliknande maskinerna
dök upp på 30-talet. Till en början
fanns det ett flertal olika företag i
branschen. Numera finns det två
huvudaktörer, Sega och Williams.
Andra märken har antingen lagt ned
sin tillverkning eller blivit uppköpta.
Flippersugna har att välja mellan:
• Köpa ett nytt flipper.
Kostnad: runt 50,000 kr!
• Köpa ett begagnat spel.
Kostnad: från 2,000 kr och uppåt
• Gå till en flipperhall.
Kostnad: minst 5 kr
Eftersom vi är studenter väljer vi att ta
upp det alternativ som på kort sikt är
billigast. :-)

Vi log en tur till de flipperhallar som
finns i teknis närhet. Resultatet ser du
på nästa sida. Men först ett glosförhör.

Några vanliga
uttryck:
Ball Saver: Funk
tion som gör att
man får tillbaka
kulan om den rullat
ut för fort.
Bang Back/Death '
Save: Tekniker att
slå till spelet så att
en kula som har rul
lat ut via en 'out
lane' kommer in på
spelplanen igen.
Combo: Kallas det
när man lyckas göra
två eller flera för
spelet viktiga saker i
rad.

Kick Back: Brukar finnas nedanför
den vänstra 'outlanen'. Den har som
funktion att skicka tillbaka kulan in på
spelplanen igen.
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Multiball:
Till
fälle då man får
två eller flera
kulor att spela
med på en gång.
flippret
På
Apollo 13 kan
man exempelvis
få 13(!) kulor sam
tidigt.
Replay: Se Fri
spel.
� Save: Kallas det
när man lyckas
behålla en kula på
spelplanen, trots
att den verkade
vara på väg ut.

Slam Tilt: Ett
våldsamt sätt att
Drop Target: En typ Teknikdrömma r. Här Familjen Adams
skaka spelet som
av måltavla som
resulterar i att alla
efter att den träffats far ned under spelare förlorar alla sina kulor. Spelet
spelplanen.
nollställs så att säga. Slam Tilt brukar
Extra Ball buy in: När den sista kulan vanligen uppträda om man sparkar
har rullat ut kan man på vissa spel få till myntboxen. Anses ohyfsat.
köpa sig en extra kula.
Slap Save: En teknik att rädda en kula
Frispel: Innebär att man får en ny
spelomgång gratis av flipperspelet.
Frispel kan man få på tre olika sätt.
Dessa tre sätt är Match, Special eller
genom att uppnå en viss poäng
summa. När man får frispel hörs ett
knackande ljud varför frispel även
brukar kallas för 'knack'.

På väg mot knack? Koncentrerad Johan.

verkligheten är den mindre. Normalt
brukar chansen vara 7% men den kan
sättas så lågt som 1 % eller vara helt
avstängd.

Match: En siffra som flipperspelet
'slumpar ' fram när spelomgången är
slut. Är Match-siffran samma som
någon spelares slutsiffra får den spela
ren ett Frispel. Det kan tyckas att man
har 10% chans att få frispel men i

som verkar vara på väg ut mellan
flipparna.
Special: Genom att träffa saker på
spelplanen i vissa kombinationer kan
man tända specialen. Tar man den får
man Frispel.
Spinner: En platta som roterar kring
en horisontell axel. Den ger vanligtvis
poäng efter hur fort den snurrar. Detta
beror i sin tur på hur snabbt kulan har
passerat den.
Tilt: Tillstånd hos flipperspelet som
aktiveras om man skakat och ruskat
det för mycket. Resulterar i att flipp
rarna slutar att fungera och i längden
till att kulan rullar ut.

-�--·- 2:"

em1ssmnen i

Här följer en kort recension av
de flipperhallar som vi hittade
under vår exkursion söder om
Teknis/norr om Centralen.
• Med öppettiderna avses de tider
då stället garanterat är öppet alla
dagar.
• Har vi varit brutala mot vissa stäl
len så kan det bero på att det var
snöslask när vi gjorde undersök
ningen och att vi färdades till fots.

Övrigt: Hit kommer nya flipper först.

Flipperkonditoriet

malt flipper kan du ju roa dig med att
gå hit.

Tilt

Adress: Hörnet Olofs
gatan-Olof
Palmes
gata

Grev
Adress:
Turegatan 8

Öppet: 12-24

Öppet: 13-23

Innehåll: 8 flipperspel,
arkadspel
diverse
samt något gratisspel.

Innehåll: 11 flip
perspel
samt
diverse arkadspel

Betyg: 4

Betyg: 1

Lasergame

Funktionalitet: Kan ha
halvtrasiga spel om
det rör sig om äldre maskiner. Har
dock schysst skick på nyare flipper.

Funktionalitet:
Generellt var flipperspelen rätt slut
spelade. Ett par spel lutade ganska
mycket i sidled.

Adress: Surbrunnsga
tan 42

Atmosfär: Lugn miljö utan skränig
musik.

Öppet: 12-22

Toalett: Ja

Innehåll: 9 flipperspel,
diverse arkadspel samt
en del andra spelmaski
ner.

Rökning: Tillåten

Atmosfär: Ljusfördelningen i lokalen
var mycket ojämn. På vissa ställen var
den så stark att man fick problem med
reflexer i glaset. På andra ställen var
den så dålig att man inte såg kulan.
Detta gör visserligen spelet lite mer
spännande och oförutsägbart, men det
blir rätt tröttande i längden. Ljudvoly
men var mycket hög ifrån närliggande
arkadspel.

Betyg: 3

Övrigt: Har speciell kafeavdelning
och möjlighet att lägga ifrån sig klä
derna på något vettigt ställe.

Funktionalitet: Spelen är i rätt bra
skick.
Atmosfär: Spelen står lite väl tätt. Vid
vissa flipperspel kan man bli störd av
lampreflexer i glaset.

Toalett: Ja (separat för herr och dam)

Några flipperlänkar:

Rökning: Tillåten

w.iw . lysator . liu . se /pinball
w.iw . pinball . wms . com/

Toalett: Ja
Rökning: Förbjuden, fast det före
kommer.

The Plays

Övrigt: Det går att köpa förfrisknin
gar. Har även så kallat Laserdome
spel.

Adress: Slöjdga
tan (vid Hötor
get)
Öppet: 11-24

Sergel Arkaden

Innehåll: 17 flip
perspel, diverse
arkadspel, något
gratisspel samt
en del andra
spelmaskiner.

Adress: Inne på cen
tralstationen
Öppet: 11-22
Innehåll: 8 flipper
spel, diverse arkadspel samt en del andra
spelmaskiner.

Betyg: 4

Funktionalitet: Nya och fungerande
flipperspel.
Atmosfär: Störande hög musik och
många andra bakgrundsljud.
Toalett: Nej
Rökning: Förbjuden

Våra favoritspel just nu:

Attack from Mars
Scared Stift
Theatre of Magic
Övrigt: Har speciell kafeavdelning
och möjlighet att fikuswebba (surfa på
nätet, red. anm.) för 1 kr/minut(!).

-

Betyg: 0

Funktionalitet:
Flipperspelen
gamla och i dåligt skick.

Alltså:
är

Atmosfär:
Non-stop
pumpande
musik från en jukebox. Ytterst stö
rande ljud från ett närliggande air
hockeyspel. Stark svettlukt.
Toalett: Nej
Rökning: Tillåten
Övrigt: Skryter med att vara Stock
holms största spelhall. Vill du spela
bilspel eller nostalgispela något gam-

Den trevligaste miljön fann vi på Flip
perkonditoriet. Bäst skick och nyast
spel hittade vi på Sergel Arkaden.
Det togs även en massa bilder som
inte fick plats i den här artikeln.
Kopior kan rekvireras av fotografen.
;-)

Speltestare var:
Projektledare: Mats Kvickers
Fotograf: Stefan Petersen
Flippervrak: Johan Franzen
Pölsa: Daniel Kahlin
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Let's Party with PR
Kanck, lmack, knack... det är inte tomten som knackar
utan PR. Vi tycker att det är dags att vakna ur vinter
koman och börja tänka positivt igen, Missade tentor går
snart igen... och igen ... och igen ... och sen när tionde gån
gen kommer så är det bara att kliva i fracken och njuta av
en delikat middag.
Vill Du, Din Övningsgrupp eller Din nOllegrupp vara med att
anordna eller helt själva ta hand om en pub i 12:an så är det bara
att hugga tag i någon ur PR och höra sig för eller skriva en lapp
�- '-" i
och lägga i den röda brevlådan vid Funkrummet. Vi är öppna
för alla förslag förutom de allra snuskigaste som inte går att
genomföra ens i 12:an.
Om det skulle vara så att just Du tycker att PR verkar
vara ett sjuhelvetes roligt gäng, som stoppar isbitar
innanför varandras tröjor och åker på kryssningar till
fjärran länder. Tycker just Du att det skulle vara skönt
att få dra på sig overallen och kränga öl till sina kam
rater då är just Du född till att vara med i PR:s hel
galna kompani.
Om Du är född såhär se då till att snacka med någon i
PR eller så kan du lägga något lämpligt i brevlådan
till exempel en lapp med namn och årskurs. Nu är frå
gan vem är det man ska hugga tag i. Jo, antingen en
ful rödhårig typ som brukar sova antingen i 1 2:an
eller på Roslagsbanans skumpiga tåg, eller så pratar
du med någon av oss andra snygga och atletiska per
soner som står bakom baren.

Om du är osäker på vilka datum som är ok att fixa pub på är det
enklaste du kan göra att kika på bokningslistan i 1 2:an för att se
vad som är på gång där.

Sittning med tre rätters middag och Happy
Hour i baren hela kvällen. Anmälning via
matlista

ROCK I 12:AN! Kom och rocka loss i 1 2:an !
Olika band rommer att lösa av varandra under
hela kvällen. Biljetter släpps den 7 Feb. Biljetter
kommer sedan att säljas i dörren.

Vad våren kommer att erbjuda i festväg är det ingen
som vet. Enligt planerna skall vi dock ha en storsla
gen vårbal, sos-sittningar, någon finare middag mm.
Vi har även som mål att ordna minst en stor fest med
en annan sektion/skola.

TENATPUB ! Klarade du alla tentorna? Kom ner i 12:an
och skaffa dig ett liv! Gick allt åt skogen? Det är bara att
glida ner i 12:an och glömma allt vad studier heter för ett

Lev livet och spela inte död, så ses vi i vår.

Lustspelet

ELOGEN
sv

h7Iektrosektionens
'förestä[[ningar:
Premiär:
andra
tredje
fjärde

e1>-

30:e apri[
1:a maj
2:a maj
3:e maj

(jå på både Spe;rpremiären och 7/år6afen!
Mer info f;pmmer...

Ak pa BEST-kurs i sommar !
0

0

Leaders for the X X lst Century Institutions
B arcelona, 30 Jun - 1 3 J ul
Automation in Production Systerns: Greek Case Studies
Chania, 30 Jun - 1 2 Jul
Energy Saving & Rational Management of Environrnent
Patras, 6 Jul - 1 9 Jul
Envirornental Case Studies
Kosice, 6 Jul - 1 9 Jul
Renewable energies and environrnent
Valladolid, 6 Jul - 1 9 Jul
Application of satelite systems in
modern technology
Warsaw, 6 Jul - 20 Jul
Cornputer Aided Design in
Architecture
Budapest, 6 Jul - 20 Jul

B E: S T

Technology Management
Veszprern, 6 Jul - 19 Jul
Laser Technology and its
Applications
Madrid, 7 Jul - 1 8 Jul
Environrnental l rnpacts
Torino, 1 3 Jul - 26 Jul
History and Future of
Architecture
Tallinn, 1 3 Jul - 27 Jul
Internet: The best way ro comrnunicate
Gliwice, 1 4 Jul - 28 Jul
lntroduction to the A TM paradigm
Liege, 14 Jul - 25 Jul
Revival of Natura( and Cultural Heritage of the Countryside
Ljubljana, 20 Jul - 2 Aug
From Analogue to Digital Signal Processing in Radio
Communications
B ucharest, 2 1 Jul - 3 Aug
Power Electronics
Coirnbra, 27 Jul - 9 Aug
Current Trends of Internetworking
Helsinki, 3 Aug - 1 5 Aug

Multiphase fluid flow and heat transfer
Louvain-la-Neuve, 4 Aug - 1 6 Aug
Roorn Acoustic Design and Cornputer Simulation
Copenhagen, 9 Aug - 23 Aug
Dynarnics and Control
Lund, 1 0 Aug - 23 Aug
Construction P1inciples of Bridges
Lund, I O Aug - 23 Aug
Cornrnunication Technologies for Information Age
Cluj-Napoca, I O Aug - 24 Aug
Sustainable Developrnent - a
systerns perspective
Chalmers, 1 1 Aug - 24 Aug
Safety and Reliability
Trondheirn, 1 1 Aug - 22 Aug
Ars logica - Ars vitae
Ljubljana, 1 6 Aug - 27 Aug
Life Cycle Assessment in B uilding
Technology
Eindhoven, 1 7 Aug - 30 Aug
Management Information Systerns
Timisoara, 17 Aug - 30 Aug
Applied Optics
Stockholm, I Sep - 12 Sep
Ecology and Technology
Stockholm, I Sep - 12 Sep
Architecture, City-building and Regional planning
Gent, I Sep - J 3 Sep
Software Ernployrnent in Modelling and Simulation of
Cornplex Systerns
Napoli, 7 Sep - 2 1 Sep
Design and analysis of buildings and architectural
constructions
Brussels, 7 Sep - 20 Sep
Probabilistic approaches in structural engineeiing
Roma, 8 Sep - 19 Sep

Besök vårt bokbord på Kåren v.8
bes t @ ths . k th . se

Teknologen som s p elar dart!
När man börjar på KTH kan man inte
bara sitta inne med böckerna varje dag
och läsa vad som läsas skall. Man
måste även göra annat! Denna tekno
log var intresserad av dartkastning
och började därför kasta lite amatör
mässigt.
Det finns väldigt få som aldrig har
prövat på att kasta dart och (enligt
min lilla erfarenhet) tycker nästan alla
att det är kul. Nu utgår vi från att alla
har kastat lite (eller mer) och därför
vet hur svårt detta spel är.

sta - en etta - man sätter den andra i
20, den tredje pilen går raka vägen till
5:an och man har återigen fått 26 p på
tre pil. 26 poäng är förhatligt, samt det
antal poäng man fått flest gånger i kar
riären. För att återgå till matchen...
motståndaren kliver fram. Han dun
kar in 20 - 60 - 20, totalt 100 poäng.
Man ligger redan efter 3 pilar efter
med 75 p. Det bådar inte gott, men
håller man bara modet uppe kanske
man slipper gå därifrån med svansen
mellan bena'. Det visade sig att mot
ståndaren inte var riktigt så bra som
man fruktade och jag var lite bättre än
i starten. Det blev bara torsk! med 3- 1.

från 1 - 20. Är man riktigt duktig kan
man träffa de små fälten längst ut
något av de små fälten och få dubelt
(yttre ringen) eller tre (inre) gånger. så
mycket, mitt i tavlan ger 50 eller 25
poäng beroende på hur nära man träf
far.

Ni som tillhör den där lilla folkmassan
som inte har provat på dart, kom ner
till tolvan, låna ett set pilar och kasta
lite. Det kommer att bli en revolutio-

Precision. Tavlan för stor ochlångt
Man ställer sig vid tavlan för att
slänga iväg sina första pilar, man sik
tar på det lilla röda området mitt på 20
- trippel 20 - och har en viss förhopp
ning om att träffa,den är inte stor, men
finns där. Den vanligaste spelformen
kallas '501' och går ut på att man bör
jar på 501 och skall ner till noll, den
som gör det snabbast vinner setet. Ett
litet problem bara...
för att gå ut
(vinna setet), måste man gå ut jämnt
och på en dubbel dvs. om man har 28
kvar ska man träffa dubbel 14 för att
vinna setet. Ingen lätt uppgift!
180 är det högsta man kan få, men för
en amatör som jag ter sig den möjlig
heten väldigt liten, man nöjer sig med
41. Jajust det ja! Man stod där och sik
tade på trippel 20. Den är väldigt liten
och motståndaren är väldigt bra och
man har dåligt självförtroende och
ojojojoj. Fara å färde, man missar för-

Koncentrerad blick mot framtiden...
DET ÄR FAKTISKT ROLIGT.
Sällskapsspelet dart
Dart spelas av flera miljoner världen
över och har dessutom fått ett upp
sving på senaste tiden genom den
elektroniska darttavlan. Den stora
skillnaden ligger i att man slipper
räkna själv - det jgör tavlan ät dig inget för oss teknologer alltså.
Den traditionella darttavlan (vilken
jag föredrar) består av hår som tätt
sammanpackade står ut från tavlan.
Tavlan är indelad i 20 tårtbitsfält (se
nedan) i vilka man får olika poäng,

Det finns olika spel inom darten av
vilka 501 som sagt är den vanligaste
tävlingsformen. Det spel som flest ver
kar veta hur man spelar är killer. Det
går ut på att man får ett nummer genom att kasta med fel hand - och
sedan samlar ihop 5 poäng genom att
träffa - med rätt hand - i den tårtbiten.
Man får ett poäng för vanliga tårtbi
ten, två för yttre ringen och tre för den
inre ringen. När man har fått 5 poäng
är man "killer" och ska kasta på de
andras nummer och få ner dem på
noll. Den som först har fått ner alla de
andra på noll har vunnit. Några andra
spel är cricket, half och klockan. Vill ni
veta mer om dart kan ni t.ex besöka
http:/ /www.vtt.fi/cic/people/rte
kar I darts. Om ni vill veta hur det går
för Elektros egna lag, besök http:/ I
www.algonet.se/ -stdfdart/3d.htm.
Väl mött vid darttavlan!

Jonas
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Vetenskap

Svänghjulet
Det svänger om hjulen!
I snart hundra år har vi färdats
land och rike runt med för
bränningsmotorns hjälp. Nu
med lite nya innovationer kan
kanske vår kära förbränningsmotor få lite konkurrens.
Svänghjulet är på väg in igen!
FLERA BILTILLVERKARE siktar på
tillverkning av mindre svänghjulssys
tem i hybridbilar inom nå gra få år. US
Flywheel Systems arbetar i stället på
en bil som helt kan drivas med hjälp
av svänghjul. Deras stora styrka ligger
i att förtagets bildare Jack Bitterly har
arbetat med svänghjul de senaste
tjugo åren. Han har stött på och löst
nästan alla de problem som andra
företag kämpar med just nu.

Vad är ett svänghjul?
En enkel halvtransparent skiva med
ett hål i mitten för en axel. Trettio cen
timeter i diameter och åtta centimeter
tjock. Den här konstruktionen snurrar
med hög hastighet och lagrar genom
det rörelsemängdsenergi. Det fullstän
diga "svänghjuls systemet", inklusive
behållare väger 45 kilo, bara hjulet
väger 25. Det är gjort av tätt packade
kolfibrer, liknande det mycket starka
grafitfibrer som används i allt från
golfklubbor och fiskespön till Stealth
bombare. För att kunna köra en bil,
måste svänghjulet rotera med en has
tighet på 100 000 varv per minut 1 700 varv i sekunden. Ytterkanten rör
sig då med 1600 meter per sekund! För
att förhindra gyroskopiska krafter,
stoppas två svänghjulssystem in i en
behållare. Då svänghjulen roterar med
en ganska hög hastighet, måste sväng
hjulet snurra i vakuum för att bli av
med all friktion. Hjulet flyter på en
magnetisk upphängning som aldrig
riktigt rör den virvlande axeln.
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Landning
Bitterly har fått alla sorters svänghjul
att sväva på specialgjorda magnetiska
upphängningsanordningar och testat
hjulen utan "landning" - en term
ingenjörer använder för att beskriva
en kraschlandning ned på gamla
hederliga kullager. Dock har de flesta
magnetiska upphängningar sekun
dära system så att "landning" inte
skall behövas vid eventuella fel. Bit
terly har faktiskt ett fullständigt inte
grerat system som snurrar för fullt hans tredje version på svänghjulssys
temet - vilket är ovanligt.

Problem i början
De väldigt höga hastig
hetern som behövs vid
energilagring i bilar
med svänghjult är
väldigt svåra att
åstadkomma.
Enorma problem!
uppstod i början:
punktfor
Små
miga fel bredde ut
sig genom de tätt
packade fibrerna
och
bildade
sprickor vid de
hastighehöga
terna.
Dessutom
delade olika lager i
materialet upp sig i
tunna band som
sedan
separerades.
Ibland kunde de stora
krafterna de höga varvtalen
medförde deformera hjulet och
få det komma ur balans, även om
själva fibrerna höll samman.

Datorer: En lösning
Att lösa dessa tidiga problem hade
varit omöjligt utan den enorma dator
kraft som kraftfulla utvecklings- och
analys-verktyg behöver. Den magne
tiska upphängningen var ett svårt pro-

blem och när det stöttes på för 10 till
15 år sedan, behövde egentligen kon
struktörerna den datorkraft och elek
tronik som finns idag. I bilar ställs
höga krav då den magnetiska upp
hängningen i ett svänghjulssystem
måste stå ut med en hel del stryk. På
en skumpig väg kan svänghjulets axel
landa var och varannan sekund, vilket
skulle få hjulet att stanna ganska fort.
Det här problemet kan lösas med aktiv
magnetisk upphängning som hela
tiden känner av axelns och svänghju
lets läge. Genom detta kan upphäng
ningen reagera på vägens stötar
genom att kraftigt öka energin till
elektromagneterna - placerade
mikrometer från den snur
rande axeln - precis i tid
för att förhindra land
ning. Den här lösningen
behöver
väldigt snabb elek
tronik och dator
kraft,
eftersom
den skall samla in
data,
analysera
den och hinna
svara
snabbare
än
svänghjulet
roterar
vilket
inte är helt lätt!

Ett av de kolfiberuppbyggda svänghjul
som
US
Flywheel
Systems
utvecklar för att ersätta
batterier i elektriska bilar.
Ett hjul som detta kan
leverera upp till 50 hästkraf-

800 hästkrafter
Det här görs bland annat vid US Fly
wheel Systems, som håller på att testa
ett prototyp system som skall använ
das i bilar. Systemet producerar sta
digt 25 hästkrafter och kan under
korta stötar producera upp till 50 häst
krafter. Fyra svänghjul har tillräcklig
kraft att driva en bil av vanlig storlek,
dock inte speciellt långt. Med 16
--a�•- Z:
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svänghjul skulle bilen kunna åka näs
tan 50 mil - och få 800 hästkrafter - en
sträcka vanliga bilar klarar på en full
tank bensin.

gånger mer energi per kilo och sätter
du in samma mängd svänghjul - vikt
mässigt - i en bil som batterier, kom
mer bilen gå dubbelt så lång sträcka.

sten som håller krukan snurrandes
mellan rörelserna från den mänskliga
foten. Eller varför inte Törnrosas
spinnrocka!

En elektrisk bil

Hållbarhet för svänghjulen

Energilagring historiskt

Bilen skulle vara uppbyggd som
dagens elektriska bilar, med elmotorer
vid varje hjul och svänghjul i stället
för batterier. Magneter på varje sväng
hjuls axel genererar elektricitet när de
passerar spolar. Prototypen US Fly
wheel Systems arbetar på har en
motorgenerator kopplad till sig, som
när den kopplas till en energikälla,
snurrar upp svänghjulet och sedan
när generatorn kopplas fri driver
samma magneter och spolar genera
torn från svänghjulets rotation. Gene
ratorn har faktiskt en effektivitet på 96
procent!

Batterier kan bara laddas upp ett vis
sta antal (inte allt för många) gånger,
innan de måste ersättas med nya. I
elbilar sker detta efter cirka två år.
Glöm inte heller att batterier inte är
speciellt miljövänliga! Vad som dock
händer med svänghjulet, är att när det
snurras upp och ner, expanderar och
kontraherar materialet i hjulet. Denna
effekt kan trötta ut materialet så att
små defekter uppstår, vilket genast
leder till att svänghjulet
går sönder. De svänghjul
som US Flywheel Systems
experimenterar med

I årtionden har folk försökt använda
svänghjul för att lagra energi. På
grund av de problem som uppstår när
svänghjulen roterar med hög hastig
het, har många jobbat med svänghjul
som är ganska stora och roterar med
relativt låga hastigheter. Dessa har
inriktats på lagring av överskottsen
ergi som sedan skall användas under
de tider på dygnet då belastningen på
elnätet är som störst. Installationerna
för de här systemen kan då göras i
byggnader och har då inte så stora
problem med storlek. Bilar ställer
däremot höga krav på väldigt kompakta svänghjul som på samma
gång till ett överkomligt pris
lagrar väldigt mycket energi.

Uppladdning
Precis som vanliga batterier måste
laddas, måste även svänghjul
göra det. När svänghjulen överför
sin energi till bilen, minskar has
tigheten på dem och slutligen
måste de snurras upp till sin
ursprungliga hastighet igen. Det
kan antingen göras lite sakta under
natten och till ett lågt el-pris, eller
vid en elektrisk uppladdningsstation
på cirka tio till tjugo minuter. De här
stationerna existerar redan i viss
utsträckning i Kalifornien, där det sat
sas väldigt mycket på elbilar, fast idag
är stationerna till för uppladdning av
vanliga batterier. På platser där det
finns mycket sol kan användning av
solpaneler på bilen enkelt förlänga
svänghjulens tid mellan uppladdning.

Kolfiber är bra!
För att maximera den mängd energi
som skall lagras i ett svänghjul, måste
man maximera förhållandet mellan
styrka och densitet i materialet. Det
här förhållandet i dagens kolfiberma
terial är 17 gånger bättre än i de bästa
stålsorterna! Plus att kolfibermaterial
bara blir bättre och bättre, då mycket
forskning sker inom det området. Jäm
för du ett svänghjulssystem med
användning av batterier i elektriska
bilar, lagrar svänghjulssystemet fyra

Denna motorgenerator som
inte är större än en kaffemugg,
kan omvandla både elektrisk
energi till rörelseenergi i sväng
hjulet och rörelseenergi till elek
trisk energi, detta med 96
procents effektivitet.

gjorda för att kunna snurras upp och
ner åtminstone 10 000 gånger, vilket
applicerat på en bil, blir cirka 25 års
drift. Självklart finns det många fråge
tecken, då svänghjulstekniken är ny
och inte testad på riktiga bilar under
fältmässiga förhållanden och det kan
finnas en massa oförutsedda nackde
lar vi idag inte vet någonting om.

Svänghjul har funnits länge
Svänghjul för att lagring av energi är
inte någonting nytt, det finns i varje
bilmotor idag, fast det används för
utjämning av rörelsen från kolvarna i
motorn. Detta syns bättre på gamla
ångmotorer, där svänghjulet var gan
ska stort och tungt. Se bara på pistong
erna på gamla ånglok som driver de
tunga hjulen på loket. Tänk även på
krukmakarens drejskiva: En massiv

Allt som allt verkar de nya sväng
hjulssystemens teknologi erbjuda
intressanta dörrar inför framtiden.
NASA är väldigt intresserade, då
svänghjul passar väldigt bra i satelli
ter, som har tillgång till solenergi, men
bara då jorden inte blockerar sollju
set. Någonting väl värt att bevaka och
inte minst hoppas på. Skulle det fung
era, kan vi genast dra ner vår oljekon
sumtion avsevärt, vilket inte skulle
vara helt fel.

Vidare läsning på nätet:
www.hev.doe.gov/general/calc.html
www.llnl.gov/PAO/NewsReleases/
Older!July94/NR-94-07-20
Källa: Bl.a. Discover, Augusti 1996 och
New Scientist, December 1996

Olof Lindqvist
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SRKB-98 PÅ ELEKTROSEKTIONEN
PRESENTERAR

El arm
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E l e k t r o s A r b e t s m a r k n ad s d a g
tisdagen den 1 8:e februari
i Q-huset, Osquldas väg
20-30 företag kommer att presentera sig för oss teknologer.
Passa på att fråga om EX-jobb, praktikplatser
och företagens framtid.

Vä lkomn a !

t!

Och argare blir vi. För att lugna våra heta känslor, för att förhindra blodsutgjutelse,
betala för vad du tar. För att skydda omgivningen, kommer vi annars att dra ner
på servicen några veckor, stänga bullvagnen. Så snälla, HJÄLP OSS:

Betala för vad du tar!

-a-.e- :z:

GIIllSSIDnen :2

Adressändringar
Anders Boström
Mäster Simons väg 14
170 6(> SOLNA
Tel.: 08 - 624 24 46
SAAB J-32
Utom-Lans

Det ryktas attu
...Johanna klappar pojkar i huvudet på föreläsningen.
...Uffe inte minns någonting från funkgasquen.
... Majsan undrar om alla gnälliga tentavakter är gamla militärer.
...det är schysst om det är bra.
...Axel tycker om att vara LÄNGE på toaletten.
... Pia pillar på allt som sticker ut på Magnus!!!
... det finns en fikus i tolvan.

Årets lärare på Elektro
Till årtets lärare på Elektrosektionen
valdes George Jöngren. Han är e94:a
och har under läsåret 95 I 96 undervi
sat e95:a i Diff och Int och under hös
ten 96 och våren 97 håller han samma
kurs för e96:orna.

...Pia söker stöd hos Janne under blöta nätter.

Några citat från föreläsning i Internationell Civilingenjör:
"Alla som jobbar ihjäl sig i Sverige anser sig vara lyckliga"
"Det finns en massa dum tystnad, men inga dumma frågor"
"Fattiga gör sig sällan besvär"
"Vi får inte diskriminera, vi skall tycka lika mycket om alla idioter"
"Den upphetsade svensken böjer sig ner och antecknar ännu mer frenetiskt"
"Jaså? Tog papperet slut i salen? Ni kanske kan titta på grannen, så kanske ni lär
känna någon också"

Manusjakt

Spetsade paket på LussePre

Hallå, alla Ni som skrivit uppsatser i
Teknikhistoria eller liknande ämnen.
Varför inte ta och skicka in Ert alster
till Emissionen för en evnentuell
publicering? Vi tror nämligen att en
hel del av alla dessa uppsatser är rik
tigt läsvärda saker, som sällan når
förbi professorns skrivbord. Det
tycker vi är synd. Vi vill hemskt gärna
se vad Ni har åstadkommit, och kan
ske också publicera det. Lämna in
manuset via brevlåda i vextrummet,
brevfack i funkrummet, e-post eller
personligen till någon emitteur.

Dagen för LussePre var en av sektio
nens vackra Osqulda ute på stan för att
dels inhandla den till kvällens fest
obligatoriska julklappen och dels köpa
ett paket till sin kamrat som fyllde år
dagen efter.
Som Lusseklapp inhandlade hon
några himmelskt söta änglar som
skulle komma att pryda granen hos
vemhelst som skulle komma att få
dem. Till sin väninna köpte hon så ett
set med mycket vackra spetsunderklä
der.
Väl hemma slog hon in paketen och
lämnade dem tills det var dags att ge
sig av mot Teknis och LussePre. Hur
det nu begav sig så fick E-osqulda rys
ligt bråttom och ryckte åt sig ett av
paketen och ilade så ut i festkvällen.
Hon lämnade sitt paket och roade sig
gott som på alla PR-arr (smöööör).

Under aftonen fick hon så höra att en
en okänd manlig studentkollega fått
ett set damunderkläder i sitt Lussepa
ket.
Vår kära Osqulda förfasade sig en
aning över detta enär hon ansåg det
vara synnerligen dålig smak av okänd
E-osquar att inhandla något sådant till
ett dylikt tillfälle. Kvä111en flöt dock
vidare utan att ytterligare vikt lades
vid den märkliga klappen.
Så kom morgondagen och det var dags
för vår E-osqulda att uppvakta sin
kamrat på bemärkelsedagen. Hon läm
nar glatt fram sin gåva men inser i
samma stund son släppt grepppet om
den sitt fruktansvärda misstag...
Den osmaklige E-osquar från föregå
ende kväll existerade inte, det var hon
själv som var orsak till att en intet ont
anande sektionsfrände erhållit ett så
opassande paket. Dessutom hade ju
hennes väninna också fått fel paket ,
vilket iochförsig inte var lika oroande.
Då misstaget gick upp för vår Osqulda
ryckte hon snabbt tillbaka paketet och
lovade att iställlet lämna en annan pre
sent en annan gång vilket hon också
gjorde sedan ett nytt set med under
kläder inhandlats. Vad mottagaren av
det första paketet tyckte om gåvan är
inte känt... öppet för spekulationer
alltså.
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