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Släpp fraktalerne loss,
det är vår!
Om ni undrar vad det är för konstiga
Äntligen nalkas slutet av terminen! Själv
har jag bara nummen och två kalkoner att bilder på sid 22-23, så var det så här: för
ta, innan det är dags för Esquader. Alltså att fylla ut lite tog vi diverse överblivna
dags att köpa solglasögon och planera rastrerade bilder, från bla TM i ölhäf
ledigheten. Vi har också långa sköna (Patrik fotade) och limmade in. Om jag
dagar på våra praktikplatser att se fram inte varit så ärlig, hade jag väl framhållit
att det var gjort i konstnärligt syfte.
emot, samt lediga kvällar!
De små skalbaggarna här och var är
Senaste tentaperioden var lite trist.
Som inspiration int'br tentan lyssnade jag fraktaler. Janne har skrivit lite om dem,
på Jean Michel Jarre: Magnetic Fields eftersom det är inne med sånt. Det har
Il. En annan ljuspunkt i tillvaron var att ju varit både TV-program (med Christian
Douglas Adams senaste bok, The Long Peters) och artiklar i Ny Teknik om den
Dark Teatlme of the Soul, äntligen kom i sk Kaosforskningen. Akta er bara så att
pocket så att jag fick råd att läsa den. Det inte ni också blir bitna av dem ...
är uppföljaren till Dlrk Gently's Hollstlc
Avslutningsvis tänkte jag inte ta någon
Detectlve Agency, och handlar även den rolig historia. Det har nämligen framkom
om Didc Gently (samt, av någon anled mit genom åratals forskning med många
ning, Oden och Tor). Det är en riktig brutala djurförsök att ett gott skratt för
kultfigur! Trots att han har ekonomi som länger munnen, som i sin förlängning
en studerande, köper han hellre ett nytt kan leda till såväl mungipskancer som
kylskåp, än att utsätta sig för att städa det läppt'brträngning. (Man garvar sms läppen
gamla.
av sig). Var solidarisk med dina humorbe
Eftersom detta nwnmer tillkom den friade kamrater och ha djävligt trist. (Ett
1 maj, (då de flesta av er, kära läsare, tips är stärkta undedcläder, eller Indek).
förmodligen sov ruset av er tittade på VM
ety
hockey vilade demonstrerade), var det lite
skakigt att få ihop Vårbalsartikeln mm
aktuellt stoff. Kenneth stod i fotolabbet
från kl 3 på morgonen. Men eftersom ni
nu håller resultatet i er hand, så gick det
tydligen vägen.
PS Glöm inte att logga ut över sommaren. DS
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I förra numret av Emissionen fanns en ar
tikel med titeln "Skamfulla grepp mot ju
darna" införd. Jag vill först och främst
påpeka att det inte på något sätt är elek
trosektionen som står bakom den artikeln.
Att människor blivit upprörda och sårade
av den kan jag förstå. Det är djupt
beklagligt. Jag har talat med författaren
till artikeln som är hemskt ledsen över
att reaktionen blev denna. Det var inte
hans mening att föra ut antisemistiska eller
rasistiska budskap. Det var menat att
vara en drift med fördomar. Jag hop
pas att de det berör kan, om än inte
förstå, så åtminstonde godta vår ursäkt och
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försäkran om att detta inte skall upprepas.
Nu närmar vi oss sommaren med
stormsteg. Det är svårt att förstå att
ännu en termin fflrflutit, men det har
den. Jag önskar er alla en riktigt härlig
uppfriskande sommar. Lova mig att ni
gör allt det där ni längtat efter hela vintern
och att ni kommer tillbaks till hösten med
ett glatt humör. För de som inte kommer
tillbaks vill jag säga: Lycka till ute i den
hårda vuxenvärlden! (Ångrar ni er vet ni
var vi finns)
För den som tror att aktiviteten avtar
helt här på skolan under sommaren kan
jag komma med det glädjande beskedet

Till Elektrosektionen:
Det finns många sätt att vara rasist och
ett av dem har dykt upp i Elektros tid
ning "Emissionen". Ska serien "artik
lar'' med rasistiska skämt bara betraktas
som teknologhumor? Isåfall har man ac
cepterat rasismen i sitt eget hus. De
s.k. skämten är av det slag, som med
det droppande vattnets envishet om och
om igen bereder vägen för rättfärdigandet
av förffiljelser och folkmord. Att Elek
trosektionen lånar sig till sådant kan bara
förklaras med aningslöshet. Kanske är
världen för somliga bara något som finns
på TV. Kanske är en jude för somliga
något abstrakt eller något ur historieboken.
Kanske är svarta för somliga egentligen
vita "inunder". Kanske tro: somliga, att
det bara är dumma utlänningar som kan

Ursäkta!

utvecklas till rasister - inte vanliga, sjyssta
svenskar.
På dig, som
Det beror på dig!
förstår, att det industriella folkmordets sex
miljoner offer inte har en chans att ens dra
på munnen åt Emissionens dumheter. På
dig, som förstår att gränsen mellan gott
och ont går igenom varje människa. Ra·
sistlska fördomar ska Inte döljas som
skämt. Rasistiska fördomar har kon
sekvenser.

Vehoshua Shoshan F 86
Marco Rublnstein

F 86

Gldon Slnger

T 85
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att så inte är fallet. Tolvan skall fräschas
upp och alla som tycker det vore skoj att
hjälpa till är välkomna (se anslag i Tolvan
för närmare information). För den ölglade
teknologen finns också attraktioner: Som
marPUB !
Tills vi ses igen: Ha det riktigt gott

När jag valde att ta med judehistoriema
i förra nummret hade jag inga som helst
avsikter att främja rasism. Att artikeln
ändå tolkats så och att folk tagit illa vid
sig är ytterst beklagligt. Låt mig därför få
framföra en personlig ursäkt. I framtiden
ska jag vara försiktigare m.ed vad jag
publicerar.
Ett litet förtydligande dock. Att ar
tikeln på något sätt skulle stå för Biftiij�R�ll
eller ens Elektrosektionen är helt fel.
Bifli Sfilq_ @ll är ett forum för Elektrote
knologer, men allt som publiceras är på ar
tikelförfattarnas ansvar, oavsett om det är
undertecknat med hela namnet eller bara
förnamn eller pseudonym.
undertecknat CHE-89
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Kista - Elek tros fall
Sedan jag senast skrev i Emissionen har
mycken tid lagts ned på budgetarbetet. En
tung post i linje E:s budget är Electrum i
Kista, som hittills knappt gett oss något
annat än utgifter.

Kista- beslutsångest på hög
mva
•

0

På linjenämndsmötet den 10:e april fast
ställdes budgeten för nästa läsår. Linjen
har drabbats av stora nedskärningar och
diskussionen blev mycket upphetsad då
vi diskuterade hur man bäst skall tackla
besparingarna.
Electrum i Kista har hittills kostat oss
mycket pengar om man ser till vad vi fått
ut av det. Därför ville vi teknologrepre
sentanter att man skulle ta tjuren vi hor
nen och bestämma sig; vill vi ha civilin
genjörsutbildning i Kista eller ej. Skall vi
ha utbildning där ute måste pengar skjutas
till utifrån. Vi tycker inte att grundutbild
ningen på elektro skall drabbas när Kista
drivs på ett illa genomtänkt vis.
Diskussionen ledde till omröstning där
utfallet blev sådant att Kista tills vidare
uteslöts ur budgetdebatten och således
ävan nästa år kommer att belasta linje E:s
budget hårt.
Vi teknologrepresentanter i linjenämn
den var ej nöjda med beslutet varför vi
några dagar senare träffade rektor, Janne
Carlsson, förvaltningschefen för KTH, Jan
Nygren, och Grundutbildningsnämndens
ordförande (tillika representant i linje
nämnden) Gösta Hellgren. Budgeten om
fördelades då så att Kista hamnade i en
fördelaktigare dager. Inkomster tillkom
och verksamheten går nu ihop på papperet.
Tidigare var där en kostnad på en knapp
miljon.
Det var inte detta vi ville uppnå med vårt
besök hos rektor.
Vi vill att man skall bestämma vad Elec
trum skall användas till så att det inte
fortgår som det är nu med stora kostnader
för oss och minimalt utbyte.
Vet Du att det först nu tillsatts en arbets
grupp som skall se över vad man skall
använda Kista till i framtiden? Detta sker
när Electrum stått färdigt i över ett år.
Vet Du att det i Kista finns datakraft
som kan mäta sig med den som finns
i vaxkabinettet och att dessa resurser
knappt används alls i civilingenjörsut
bildningen?

?t?
•••

Dessutom tillsattes en grupp, bl a
bestående av studierektorerna, som skall
se över vilka kurser som med fördel kan
förläggas till Kista nästa läsår.
Analoga fk är en kurs som var tänkt
att ges för första gången kommande läsår.
Den var avsedd att vara obligatorisk på in
riktningen för elektronikkonstruktion. Det
är dock mycket tveksamt om kursen kom
mer att ges då det saknas resurser.
Vilka de faktiska nedskärningarna blir
nästa läsår kan du läsa i artikeln bredvid.

Vet Du att en utbildningsplats på elek
tro är billigast av alla utbildningsplatser
för civilingenjörer på KTH? Av denna
summa betalar varje E-teknolog knappt
l 000 kr direkt till verksamheten i Kista.
Är det så här det skall vara?
Vill Du studera i Kista? Tyck till om
din, vår och Sveriges framtid, tyck
till om vår utbildning. ..
Tyck något!

Ha en skön sommar och njut av sol och bad!

Linjenämndsmötet den 10:e
april

Förutom en lång och stundtals intetsägande
diskussion om budgeten fastställde vi nya
regler för dispenser och tillgodoräknande
av kurser.

Kram, eder SNO

Lena Helge E-86 08/711 61 49

Tentamensresultat period 6:
Kurs

Antal tentander

Varav godkända

Årskurs l:

Programmeringsteknik

187 st

175 st dvs 94 %

Årskurs 2:

Mat. met. inom elläran

208 st

80 st dvs 38 %

Årskurs 3:

Reglerteknik

188 st

160 st dvs 85 %

Elektriker följer strömmen
Är elektriker mer bestämda i sitt val till elektro än bergsmän till bergs?
(Är kanske elektrikern mest bestämd av dem alla?) Om man skall tro det
preliminära intagningsresultatet till universitet och högskolor från UHÄ,
Universitets- och Högskoleämbetet, så är det så.
Linje

Sökande

Förstahandsval

nollor

Elektro
Data
Maskin
Fysik
Kemi
Vov
Farkost
Lantmät
Bergs

1763 st
1591
1870
1339
947
1514
1487
1264
1020

414 st
334
332
240
189
234
310
261
90

235 st
90
280
120
120
100
90
90
90

23,5 %(1)
21,0
17,8
17,9
20,0
15,5
20,8
20,6
8,8

(till 89)
13,3 %
5,7
15,0
9,0
12,7
6,6
6,1
7,1
8,8
/Peter
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Första
titten

uppehållsytor och en föreläsningssal. Up
pehållsytan blir ungefär som i Sing-sing
(om än inte fullt så luftig), dvs ett stort
golv med kaffeautomat. Elevutrymmet
kommer att göra skäl för ett namn med
associationer till Tolvan, som vi förhopp
ningsvis får ha kvar ändå, ty där är det
tänkt att ett stycke pentry, ett bord och 12
(!) stolar skall inrymmas. Det går em
mellertid rykten på stan om att det inte
finns terminaler nog till att utrusta alla
terminalsalar och det skulle därför finnas
möjlighet att kunna få utnyttja något sånt
utrymme. Kanske.
Till sist föreläsningssalen som kom
mer att se ut som föreläsningssalar brukar.
Nästan i allafall. Den här har fått ett
marin inspirerat litet runt fönster längst
fram. Arkitekten ville ha det så. Denna
lilla utsmyckning kommer också att utrustas
med en egen elmanövrerad rullgardin för
att möjliggöra bländfri undervisning utan
att behöva mörklägga hela salen ...
Längre upp i huset kommer sen insti
tutionerna att hålla till (se eifässi_�!mU 2-89)
och högst upp finns plats för ett antennlab
och en toalett med magnifik utsikt. Den
som lever får se.

Som tidigare nämnts skall det
första av åtminstone två nya E
hus stå klart för inflyttning till
nyår.
I början av april, när
man kommit så långt att man
tordes släpP.a in "vanligt" folk
med bara hJälm och guide som
säkerhetsåtgärder skedde den
första visningen.
Huset byggs som ett s k soteränghus i en
sluttning, dvs nedsprängt i berget och till
synes flera våningar på baksidan. Detta
gör att delar av nedre våningen ligger så
att säga under jord och dessa utrymmen är
utformade som skyddsrum/terminalsalar.
Det finns faktiskt små fönstergluggar uppe
vid taket så helt instängt är det inte.
Även övriga undervisningsutrymmen lig
ger i husets nedre regioner med övnings
salar (med fönster mot norr), elevutrymme,

Johan

Lång näsa...
.. . för dig som har tänkt gå fotokursen
nästa läsår. Eller mekanik del 3. Eller
Teleteknisk mätteknik. Bland de bespar
ingar som linjenämnden tvingades till inför
budgetåret 89/90 återfinns inställande av
dessa kurser. Elektro, som har en budget
på ungefär 30 Mkr, tvingades i år till be
sparingar på 3.8 Mkr eller kostnaden för
hela årskurs tre! Ett bra alternativ hade då
varit att helt sonika lägga ned årskurs ett
i höst, men så enkelt är det ju inte...
Vi teknologer i linjenämnden hade
försökt att få fram en lösning som skulle
drabba vår utbildning så lite som möjligt.
Vi hade letat efter administrativa kost
nader, onödigt slöseri med utbildning (t ex
för många övningsgrupper), och saker &
ting som kostar mycket men ger lite för
pengarna. På annan plats kan ni läsa om
vårt förslag att spara pengar i Kista. Nu
gick inte det och vi försökte då att se till
att besparingarna som nu skulle drabba
undervisningen skulle få minimala kon
sekvenser. Så värst små har de ju nu
inte blivit men i korthet handlar det om
följande:

1 Antalet övningsgrupper i åk 1, 2 & 3
minskas från nuvarande 8, 7 resp 8 till
7, 6, 6.
2 Ersättningen till institutionerna för gran
skning av exjobb minskas med 1000 kr.
3 Kurser ställs in enl ovan.
4 Datorkonstruktion och Smådatorelektro
nik ges endast en gång.
5 Administrationen av en kurs tillåts kosta
20 % av totala kurskostnaden (25 % 88/
89).
6 Ungefär 10 övn.timmar/åk skall sparas
in och detta kommer att ske dels genom
rena indragningar och dels genom att
man i vissa ämnen inför storövningar
och också genom att flytta övningar till
föreläsningar.
Bli gärna förbannade på detta. Vi har
som sagt försökt att få indragningarna så
lite kännbara som möjligt. Det handlade
om att ställa in kurser och vår (och lin
jenämndens) uppfattning var att det verkade
rimligare att inte ge Foto och Mek 3 än
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t ex Matmet fk. Minskningen av antalet
övningsgrupper kommer förhoppningsvis
inte att bli så kännbar. Fråga tvåorna
om året med 7 övningsgrupper istället
för 6 lett till några större förändringar.
Kännbarast blir antagligen indragningen
av övn.timmar och speciellt i ettan.
Det finns emellertid förhoppningar om
att lite mer pengar skall finnas disponibla
till hösten och då kommer vi att jobba för
att först och främst se till att övningarna
inte skall drabbas så hårt och· att kursen
Smådatorelektronik ges två gånger så att
fler får chans att gå den.
Trevlig sommar
Johan Enfeldt, E-87
PS. Förutom jag själv representerar följande
teknologer dig i linjenämnden:
Lena Helge, E-86
Ki Blomquist, E-86
Niklas Ferm, E-86
Stefan Lundgren, E-85
Ulf Rydin, E-85
Anette Karlsson, E-85
Robert Ekengren, E-87
DS.
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VALHALL REKOMMENDERAR

'

Snart är det dags igen för Esquadem. Un
der förra esquadem observerade vi vissa
utrustningsbrister hos ett flertal båtar. Där
för kommer här, i all välmening, några
utrustmngstips:
1 Båt
2 Flytväst
3 Mat
4 Dagsranson/pers: 75 cl VRANAC (se
eifti�!.�!!.fln 7-88) 6-10 BURK.AR BÄRS.
Bra att ha: Några Whisky-pavor, en dunk
hemkört, schyssta järnrör samt dragöl (för
ev. grundstötning)
Dessa siffror är givetvis inte tagna ur
luften, utan framtagna under mödosamma
seglingssimuleringar i VALHALLS skåp.
Mindre blir ju helt klart för lite, vilket kan
innebära att hela besättningen övertrasserar
sitt konto. En allmänt grinig besättning
och en kölhalad skeppare kan bli den
katastrofala följden. Tänk dock på att
girighet kan straffa sig, drar man i sig mer
är det hemskt lätt att man blir lite stökig.
För att visa VALHALLS objektivitet kom
mer här en alternativ utrustningslista för
alla frireligiösa absolutister:

nativt lång uppfällbar landgång samt ett
fromt sinnelag (typ vända andra kinden
till).

1 Båt
2 Flytvästar
3 Mat

Vi ser återigen fram emot en trevlig fri
luftsvecka, fylld av trevliga samkväm och
4 Dagsranson/pers: Nej, visst nej .. öh .. juice
muntra upptåg. Väl mött igen, hälsar
då, för fan.
skeppare Ankan�AS och hans glada gas
Bra att ha: Öronproppar, mutsprit alter- tar!

Tjohopp alla ivriga sommarlovare!

Vår stora nyhet denna gång är att studie
vägledningen byter skepnad. Det är med
saknad vi tackar Alf och Karin för de
ras insatser här samtidigt som vi hälsar
våra nya medarbetare Karin Sandvall E86 och Gunnar Forssell E-85 välkommen i
gänget. Titta på bilden här intill så känner
ni igen dem bättre.

Fadderi
Tack till er alla som deltog i fadderkonfer
ensen i Farsta. Det var himlans skojsigt
(men det där med Sabrina var faktiskt inte
riktigt sant). Det gläder mig att så många
är så osjälviska. Jag tror att E-89:oma
kommer att känna sig mycket välkomna
(även om vissa icke nämnbara element
kommer att göra livet surt för dem).

Tentascheman

...

r,-

'\

vara inlämnade. Minns då följancte:
Nu finnes tentaschema både för septem 1. Vilka kurser valde du ?
berperioden och höstterminen 1989 utanför 2. Du ska vara närvarande på första före
vårt rum. Förse dig och planera. Håll
läsningen för att bekräfta att du fort
även kontinuerlig utkik utanför vårt dörr
farande är intresserad av kursen i fråga.
efter meddelanden om förändringar. Fel
har en märklig förmåga att smyga sig in Även här är det på sin plats att påpeka
att det är mödan värd att hålla utkik
där man minst önskar dem.
vid vår dörr. När man går i fyran är
Valet till årskurs 4 och 5
ju kurserna mycket mindre vad gäller
När ni läser detta torde alla valblanketter antalet deltagare, så chansen är mindre att
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kamrater känner till änctnngar.

Till sist. ..
kan vi meddela att både Bengt-Åke Gus
tavsson och Håkan Loob är på väg hem
till Karlstad, och det är jag också så snart
jag gjort min Datortekniktenta.
Lev väl önskar

Anders Gunnar Karin Tommy

Glassiga
Ex-jobb!
Ring
Lars-Åke Nöjd, 08-707 4714
eller
Nils Tullbrink, 08-707 4945

Glad sommar!

ah)

Televerket

�Radio

I
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GAR RAMBO PA CRACK?
Hundratals upprörda läsare har skrivit till
SMusKspalten och frågat om det verkligen
är sant att den populäre Per "Rambo"
Åkerlind, dirigent och Ideologisk Chef i
SMusK, går på crack. Nu kan vi lugna
alla oroliga fans - Rambo går inte på
crack. "Jag förstår inte varifrån dessa
rykten härrör", meddelade han uppbragd
i morse, då Spalten ringde upp honom på
hans jakt M/S Irmegard Benz. "Såna här
dumheter borde bestraffas med synofori!"
(Synofori = forntida straff, innebärande att
brottslingen fick gå omkring bärande på en
hund.)
V år lilla lya Qlouaqen har sedan sist
ytterligare fräschats upp något. Förträffliga
personer har nämligen målat våra bord
(mat-, skriv-, hasardspels-,sov- etc. Mul
titasking.) signalröda. Har färgvalet något
att göra med politisk åskådning, frågar sig
Vän av Ordning. Ja, vad vet jag, vad vet
jag, vad vet jag? Fick vi inte en inbju
dan från SAP att marschera med dem på
första maj? Eller var det från centern?
Are you or have you ever been a mem
ber of a communist party? Varför skola
människor lida? Ja det är många frågor
man ställs inför i livets Fisherman-Krilger
ekvationer, men ska sanningen fram så är
borden röda för att SMusK:s färger är rött
& grönt (för röd/grön-färgblinda brunt &
brunt). Och golvet målades ju, som den
minnesgode läsaren minns, grönt redan i
julas.
Vidare har matlagningsgardet inom
orkestern insett hur man drastiskt kan öka
mikrovågsugnens effektivitet, genom att
ställa den på en hylla i frysen. Nu kan
den både frysa och värma mat! Efter
exponerande av bleka balettkroppar under
Hawatian Warchant har vi också fått tipset
att klä ugnen invändigt med tunn folie,
ställa oss framför och grädda på full effekt
med öppen lucka ett par minuter. Därefter
har man, påstår våra källor, en klädsam
solbränna. Praktiskt och enkelt!
(Den uppmärksamme noterar att jag
inte använder det folkliga verbet "mikra"
ovan. (Jmfr ''Mikrad lutfisk"; mjölkpaketen
dec 88. etc) Det är en medveten protest
mot den språkllirbistring, som genomförs
av flåshurtiga försäljare, vassnästa käringar
i !CA-kuriren och anenkefaler (personer
med medfödd avsaknad av hjärna) i våra
kvällstidningar, kort sagt detta VERBALA
SPETZNAS-KO.MMANDO som UTAR
MAR FOSTERLANDETS STOLTA VOK
ABULÄR! Jag kommer att fortsätta kam
pen mot dem i nästa nummer.)

Går
han
på
crack ?

Henriks Huvud
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Kort om SMusK:s aktiviteter: När Du
läser detta, har vi kanske inte så mycket
spelningar kvar att etbjuda. Den 12/5
spelar vi på Sqvalp i Rålambshovsparken,
ett evenemang · som är ack så festligt.
Därefter dröjer det till den första veckan i
Juli, och vill ni se eller höra oss då, så får
ni åka till Tyskland. Men det gör ni väl
så gärna!
Nej, nu säger jag som ekorren Olli i
''Plommontrollen'':
"Sov Gott och Slut Din Trut, nu är sagan
slut."
Ha Bra och Glad Sommar!

Ludwlg C

Döda Män diggar inte BeBop
(Detta har hänt: Ambulansräknare P.J. Yt
termar deltar i en limericktävling i Köpen
hamn, utan större framgång. Tävlingstiden
är precis slut när vår hjälte ser upp och
finner sig stirra in i den tyske tamburmajor
Fettschreibers bastuba ...)

DEL 2.
Den kotpulente tamburmajorn utförde en
liten dans på tåspetsarna och himlade med
ögonen som en Hollywoodneger, under
det att han tecknade åt Yttermar att titta
djupare in i klockstycket. P.J. följde
förbryllad rådet och fann att han nådde
en liten hoppressad gummiartikel om han
sträckte in armen så långt han kunde. Han
drog ut den lilla attiraljen och studerade
den närmare. Det var en lite knottrig
gummituta, förmodligen avsedd att trä på
näsa, tumme eller någon annan kroppsdel
för att skydda mot solen eller något sådant,
tänkte P.J. Längst ner på ena kanten stod
med knappt läsbar stil: ''HAWAII LUXUS
SHOP - lstedgade 11, nredre bottne, j21ver
gården".
Tamburmajom var spårlöst försvunnen
tillsammans med sina mannar, och på
podiet gratulerade just Bjarne F1!21deb!21des
bror limericktävlingens vinnare, en liten
lwigsiktig karl med en blodig köttyxa i
handen. P.J. Yttermar fann det för gott
att gå därifrån. Limericktävlingen hade
varit hans sista chans att skaffa pengar till
tågbiljetten hem till Kvänum; nu var han
oåterkalleligen pank.
Den närmaste timmen tillbringade han
med att planlöst vandra runt på Copen
hagens regnstänkta gator och räkna am-

bulanser. Han fann inga, vilket ytterligare
ökade hans irritation. Omedvetet drog han
sig allt närmare lstedgade, och det dröjde
inte länge innan han fann sig stirra på en
liten plåtskylt som annonserade existensen
av "HAWAII LUXUS SHOP - Specialis
ten på GummiStrumpf, Milkmaid, Kalles
Kaviar og Garbage-can". Han drog sig

omedelbart till minnes den lilla gummi
tutan som han fortfarande kramade i han
den, och fann det lämpligt att stiga in över
gården och nedför den lilla trappan till
källardörren för att kanske kunna lämna
tillbaka gummitutan till dess rättmätiga
ägare ...
- Fortsättning följer -

KOPIERA
MERA
Priskrig:

Priset för fotostatkopior är nu kört i botten.
När kåren tar 45 Öre/kopia svarar vi
med att sänka priset till, hör och häpna,
det otroligt låga priset av 25 Öre/kopia.
Dock ger 50-öringar endast en kopia/styck,
pga tekniska finesser.
Tolveriet

9
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VALHALLS
SOM MARTENTAPU B
VALHALL kom mer även i år att fixa en
SKUMRIDE (vatten rutschbana), JACUZZI,
..
SCHYSST GRI LLKAK, BILLIG B IRA, WET
T-SHI RT CONTEST, TOPPMUSIK, SNYGG
PERSONAL, VÅRENS BÄSTA VÄDER . . .
Tid och plats :
1 juni kl. 1 2.00 på VALHALLs borggård .
OBS ! I år även en bautaöverraskn ing !

KONSTSKOLAN I
STOCKHOLM
ODENGATAN

'

•

Vi i Emissionen tänkte vara lite kulturella.
Vad gjorde vi åt saken? Jo, vi gick på
elevutställning på Konstskolan. Direkt
innanför dörrarna överväldigades vi av
allehanda skulpturer av nakna människor
m.m. De flesta var verkligen sevärda.
Däremot fanns diverse underligheter gjorda
i ståltråd och bränd pappkartong som man
inte ens skulle sätta upp på ett kontor.
Så kom fotoavdelningen. Det fanns :
många klart häftiga foton, men som på
övriga avdelningar fanns det undantag.
Det i mitt tycke roligaste var i alla fall som
väntat målningarna En del var stela på
grund av överbearbetning, men här fanns
å andra sidan också de riktigt fina sakerna.
Julia Dahlin som har gjort oss äran att
gästa 12:an och knepp på presqutt ställde
ut fina alster, levande konst; raka motsat
sen till vissa andras pinsamma inslag.

'

•

'•

Blenda

10

Julia Dahlin, utställd elev
bredvid ett av sina alster.

Här hamnar du
inte på
sladden !

Personalavdelningen

tel. 08-739 50 00

effiissiöiiim
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Tre skalaren linjares

GYCKEL .

-

A�

"Twisting admirals"

12

Valhall

Nr 4-89
Den 7 april var det dags för PR's bonus
gasque, dvs gyckel-gasquen.
Efter att ha hämtat mat i vext-baren där det
dagen till ära fanns två olika rätter att välja
på, styrdes stegen mot pelarsalen som
fått en helt ny kostym. Väggarna hade
fått dekor och en scen hade byggts upp.
Scenen hade försetts med ljudanläggning
med tillhörande eko och en klappometer
vars funktion inte alltid var den bästa.
Som tur var litade inte domarna till 100%
på denna apparat som gav högsta betyg till
funkrumsdörren.
Nedanför scenen hade fem från amira
litetet bänkat sig och agerade domare.
PR började med att framföra en sång
utanför tävlan så att klappometem kunde
kalibreras. Därefter framfördes 12 bidrag
där både det ena och det ttedje (Valhall
deltog ju) kunde ses och höras.
Medan amiralitetet försökte komma på
vem som var vinnare bjöds publiken på
diverse undelhållning från dem som inte

Flashy Mike and
his Zebra guitarr
Dessa bdda herrar deltog i c:a 415 av alla bidrag bl.a. Heavy Mettal Warriors

kunde hålla sig ifrån scenen. När kon
fererandet var över dök amiralitet upp igen
på scenen i form av ''Twisting admirals"
och framförde en låt (undrar just vad som
ska framföras på RpB?).
Fyra bidrag fick framföra en miniversion
av deras gyckel innan pris-utdelningen.
Det delades ut fyra första priser, ett i varje
klass. De gyckel som fick pris var:
BÄSTA STUDENTIKOSA GYCKEL:
alfa + 2C
SPEX-PRIS:
Valhall
BÄSTA MUSIK:
Heavy metat warriors
BÄSTA GYCKEL:
Tre skotares linjares
Det var en mycket lyckad kväll, uselt att
det inte var fullsatt
Text och bild: Kenneth

alfa + 2c
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Vårbalsförköret

Kim framför finsk portvinsvisa.

Klockan var 17 :05, platsen busshållplats
L vid Slussen. Om fem minuter skulle
den sista (�enda) bussen till Osqvik och
förköret gå.
I den lilla busskön fanns än så länge
ett fåtal helt vanliga elektriker, och några
reptesentanter för den breda allmänheten.
Man började nästan undra om gäster och
arrangörer blivit tagna av ordningsmakten,
eller orienterat galet under punschorien
teringen. Men då, precis när bussen rul
lade in, kom de rusande från tunnelbanan

Norska Sarah uppvaktad av Vaghultar'n och Micke Lindström.

Den underbara kökspersonalen Pernilla och Carina pd vägfrdn grytorna till diskbänken.
och kunde efter ett tag, när alla kommit, delarna av mottagningssällskapet stod och
äntra bussen som nästan lyckades komma drack punsch i gången.
Så stannade bussen och vi vandrade
iväg enligt tidtabellen.
Svenssons förståelse för festande tek- via grusvägar (och i vissa fall smärre sty
nologer var ganska god, åtminstone vågade eken terräng) upp till stugan, där en ovan
ingen protestera. . . En tvåbarnsfar längst ligt god välkommstdrink och jordnötter
bak förklarade stolt att han gått ut Chalmers väntade.
Innan middagen blev det lite småprat
för tjugo år sedan, och att han visste
hur det gick till. Tjejen som fick en runt huset, bland annat förklarade Norr
punschfylld Hampling liggandes i knät tog männen med stor glädje varför det på
också det hela med ro. Lite oroligare var magen av deras tröjor stod "Jag är inte
däremot de två små flickorna när de yngre besviken" och på ryggen: "Jag är för1 ;1

effiissiöiiiå

Gunilla frdn Lund, pillar navel så att
Klubbis Uffe nästan tappar ögonen . . .

Nr 4-89

. . . varefter hon mottar en välförtjänt sång
bok som pris.

Ola från UKA pillade så att ende kvar
varande motståndaren gav upp av ren
häpnad. E-sekret Karin var inte lika
förtjust.

Norsk-Skdnskförbrödring i kampen mot Stockholm.
bannad!". Detta är nämligen ett citat av
en sammanbiten, måttligt road kommunal
pamp från en känd svensk vintersportort
dagen efter att norska Lillehammer fått de
Olympiska vinterspelen.
Middagen var god (heder och ära åt
kökspersonalen) och underhållande, med
en rad exotiska uppträdanden på norska,
skånska och finlandssvenska. Dessutom
exekverades en tävling i navelpill, men då
hade som tur var midctagen varit igång ett
tag.

Frammåt natten, efter dans och enfas
bastu (ca 43 ° C), fick nästan alla sängplats
uppe i loftet. De enda som inte fick plats
var uppgift herrarna Lind, Lindström och
Svanström, som enligt samma källa* låg
på de två hopdragna sofforna och snusade
tillsammans i en öm liten hög.
(*) sirJijP.[f!S' utsända var nämligen
tvungna att springa (vilken pärs. . . ) till
bussen vid tolvtiden på kvällen, för att
kunna åka till Uppsala och forsränningen.
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Ett litet dansnummer på verandan.

Text: Nöjesred. Patrik
Kenneth
Blid:
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VARBALEN
Det var med nöd och näppe som dennna
artickel hann med 100010 års första num
mer av eifäsrii� . Bilderna har framkallats
mitt under brinnande efterlcör. Allt bara
för att vi måste sända tidningen till tryck
redan den 2:a maj, så att den hinner
komma ut i sista läsveckan.

Årets vårbal gick av stapeln i Piper
ska murens festvåning på Kungsholmen.
När man väl hittat ingången trädde man
in i festvåninges vackra sekelsskiftesmiljö
(tror vi). Iklädda sina vaclcraste kläder fick
folk sedan paradera fram till fotograferin
gen, som taktiskt nog ägde rum mitt
framför damrummets ingång.

Så småningom slogs dörrarna upp till
matsalen och den minst 4 timmar långa
sittningen kunde ta sin början. Till förrätt
fick vi laxpat6 (som smakade falukorv,
men falukorv är ju gott). Varmrätten, när
den väl kom, bestod av fläskfil� på champ
injon bädd tillsammans med bearnaise
sås och tomatsallad. Med husets goda
vin (Chatelet) blev denna rätt en höjdare.
Även den efterlängtade efterrätten, Glass
bomb Pipem, är värd att prisas. Det enda
tråkiga med maten'var att man hellre hade
haft kaffet till efterrätten än till wiener
valsen.

!

I Lund sjunger man inte sd vackert, men bra.

.,;Torbjörns satt i alla fall fast. . .

Våra hedersgäster från det stora landet i väst.
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VARBALEN
Bland gästerna fanns, förutom
E-Osquar/Osqulda, även sektioner, stu
denter från andra högskolor samt några an
dra hedersgäster. Hedersgäststudenterna
kom från Göteborg, Lund, Norge och Fin
land Mellan och under rätterna underltöll
de oss med framföranden, gåvor till sek
tionen och till ontföranden. Christina fick
i gengäld dela ut en hel del pussar.
�ÖSK premiärsjöng Kalmarevisan samt
basunerade OKS' nya sammansättning,
som f.ö. finns på svarta dörren i 12:an.
Han fick även ge sig på en kommande fa
vorit hos nOllan: vågen (Publikfavorit i
Globen).
Göteborgarna visade upp bdde det ena och det andra.

Det var inte bara lokalerna som var
högklassiga utan även Piperska murens
personal. På raka led och med finess
serverade de balgästerna. Deras diskreta
framtoning bidrog faktiskt litet till att det
blev en sådan lång sittning eftersom man
aldrig avbröt ett tal, framträdande eller ens
sång med servering eller diskplock.

Hmm . . .

Till den interna sångartäfvlan var det
bara fyra bidrag anmälda. Tyvärr kan inte
eiiiis«iP.@IJ publicera den kompletta delta
garlistan, ty den är bortsupen. Den efter
traktade afrikanska tandborsten vanns i
alla fall av det helkvinliga bidraget E 2 •
PIFF och ... string... var två andra fa
voriter. Bidraget ... gosskör var kanske in
get att hurra för.
Ordföranden Christina delade ut silver
epsilonet för lång och trogen tjänst till Jo
han Vaghult och 'Torbjörn.

Våra två finska gäster.

17
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V ARBALEN
Mats Bergmark höll det traditionsen
liga talet till kvinnan, ett tal som sträckte
sig från 1 :a Mosebok till kvinnas plats i
världsaltet.
Vid midnatt smatidigt med kaffet och
bussarna till efterlcöret drog wienervalsen
igång. På grund av tidsbrist fick det
eminenta bandet dra endast ett fåtal låtar.
Synd! På detta vis blev det mycket litet
bal för pengarna.

Här jazzar man.

Efterköret ägde rum i gasquema och
var som efterkör skall vara, d.v.s. bra.
God musik och goda drinkar fanns ända
fram till frukosten.

Vi kan flyga! Vi kan flyga!

Bar treners.

Text:
Bild:

Bara det inte droppar i hjälmen.

18

Blenda & Janne
Kenneth
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Sol och vätare i Uppsala

I ett vårligt Uppsala skrudat i grönska och
blomster, leende i det strålande solskenet,
har ännu en gång ett antal tappra studen
ter med livet som insats kastat sig utför
de vilda, skummande forsarna i Fyrisån,
fastklamrade på diverse mer eller mindre
flytande föremål.
Flytetygen återfanns i skepnad av allt
ifrån vikingaskepp med äkta vikingar till
Globen med äkta hockeyspelare. Man
kunde bland annat beundra en tropisk ö
med palm och infödingar (äkta?) eller
varför inte ett gäng stugsittare med soffa,
soffbord, ölburkar och en TV, som för
övrigt efter målgång auktionerades bort till
högstbjudande för 60 kr. Blicken fastnade
även vid en till Eiffeltomet nära släkting,
som inför varje annalkande bro tack vare
den raska besättningen istället antog for
men av det lutande tornet i Pisa. På något
lägre nivå plaskade en hamburgare modell
Giant Mac omkring, innehållande några
hjälplöst viftande styrmän. I Fyrisån fanns
som sagt denna valborg det mesta av det
bästa och sämsta: somt kapsejsade innan
start och somt tog sig anmärkningsvärt
nog ända fram till mål; däribland tre glada
elektriker på en IC-krets (sponsrade av
Bertil Eriksson?).
De som kommit någotsånär helskin
nade över mållinjen firade med cham
pagne samt begrundade vilket som varit
värst: att försöka överleva den farofyllda
forsen eller att ta sig under broarna och
försöka undvika att bli bombarderade med
råa ägg från en förtjust publikmassa av
enorm storlek. Från den välförsedda IC
kretsen kom dock svar på tal: äggen flög i
båda riktningar till publikens något mindre
förtjusning.
Så gick det till på det stora äventyret i
Fyrisån. Antalet vinnare är ännu obekant;
så även antalet drunknade, men traditionen
lever vidare.

For your eyes only.

TF
PL & KS

Norges bidrag.

Elektro i mål.
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Till minnet av Eiffel.

From the reference-encyclopedia:

The Complete Knowledge of Electronics
Currentbranch and Want-Lars ( 1989)
chapter 3 "Electrical standards, definitions"
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Förlusteffekt

Elektrisk Feldtstyrb
Kollektor
Varningslampa

Klockpuls

Full last med VIN (Loaded)
(""
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:Pövv . (

Brumspänning
Renklämma

�
Startmotstånd

Proppskitp

KrokodilkläI11Im

Anbrlindning
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Kontaktlinser

y

Galoppa

- ?Ir-�1
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Ordningsregler

/

Spänningsföljare

'- /
Spänning

Rutter

Drivkrets

Temperaturgivare

Basström
Male signal

Male signal

High voltage

Gay11 signal
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P.W U.S

Staffan Lampa.
Civilingenjör med lysande
framtidsutsikter.
Staffan Lampa är en elektroingenjör som sedan
ett par år arbetat som konsult åt det slagkraftiga
dataföretaget Batman Computers Inc. Här är
.Staffan, som ofta får tillbringa perioder utom
lands; på Hawaii där han installerar ett administra
tionssystem hos ett storföretag.
Mat tycker Staffan är en viktig del av livet. Han
har under sina resor kommit i kontakt med många
olika kulturers matseder. Till maten föredrar han
vatten. Favoriten är Club Soda, ett lagom kolsyrat
bordsvatten som passar till det mesta.

Sodavattnet som fyller alla dina behov.
Prlpps Konsumentkontakt 08-757 70 50.
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del I
I detta nummer tänkte jag behandla två författare: William Gibson och
Rudy Rucker. Förutom genren har de inte så mycket gemensamt, men jag
tänkte eventuellt fortsätta efter sommaren med fler författarpresentationer som
anknyter till dessa två.
Cyberpunk är en undergenre inom science
fiction författandet som till stora delar
behandlar datorer istället för rymdfärder
och robotar. Med dagens nedskärningar i
rymdprogrammet, (båda stormakter) miss
lyckade rymdfärjor och krånglande Ari
aneraketer är det kanske inte så konstigt
att en del författare söker nya frontlin
jer att romantisera om. Dessutom känns
rymdtemat ibland lite väl uttjatat.
Rygga inte tillbaka nu bara för att jag
säger att datorer är en huvudingrediens i
böckerna. Det är ändå människor som har
huvudrollerna, och det är sk samhälleliga
problem som tas upp. Dessutom är de ofta
ganska roliga.
Något som är gemensamt för de flesta
författare insorterade under etiketten cy
berpunk är att de extrapolerar från dagens
forskning och existerande teknik inom da
torområdet och i nära anknytning till den
mänskliga hjärnan.

CAbD: Computer Aided beer Drinking

MODULE Häv!(lnput);
WHILE beer DO drink;

William Gibson

är något av föregångaren inom genren.
Hittils har han skrivit fyra böcker. I Gib
sons värld finns inte längre några poli
tiska stormakter, utan allt styrs av de
stora affärskonglomeraten, som handlar
med allt ifrån datorchips och konstgjorda
armar till de mest fantastiska droger. Städ
ernas gränser har suddats ut, och bla längs
hela fd USAs östkust finns en enda stad,
the Sprawl. Har man pengar kan man få
det mesta inopererat på kroppen, tex ögon
med telelinser eller infällbara stålknivar
istället för naglar. Om man vill använda
en dator används neurologisk koppling di
rekt via ens deck istället för tangentbord.
Miljön som beskrivs känns mörk och
tuff. Människorna vi får följa är gangsters
eller hackers, eller bådadelar. Berättarstilen
påminner om gamla hårdkokta deckare,
där huvudpersonen talar till sig själv, och
,det mesta som händer är rätt obegripligt
ända tills slutet. Därför måste man läsa
Gibson rätt koncentrerat för att få ut något,
åtminstone på engelska.
Mest känd är William Gibson för sin
trilogi, som är rätt löst sammanhängande.
NEUROMANCER heter llirsta boken, som
kom 1984. Den har vunnit Hugo, Nebula
och Philip K. Dick prisen för bästa bok.
Tvåan kom 1986 och heter COUNT ZERO.
Båda dessa finns på svenska, med samma
titlar. Den tredje delen har inte hunnit
komma i (engelsk) pocket ännu, så den
har jag inte läst, men den heter i alla fall
MONA LISA OVERDAIVE.
BURNING CHROME (1986) ären nov
ellsamling som rekommenderas om man
vill se vad cyberpunk handlar om. Novel
lerna är lättare att förstå, och bra, men den
finns ej på svenska. En annan novellsam
ling, som ger smakprov på flera författare
och dessutom lite historik, heter MIRROR
SHADES (1986) och är sammanställd av
Bruce Sterling. (Mer om honom i kom
mande nummer.)

22

Framtidens stad:
Människor med irrande blickar och sön
derknarkade hjärnor knuffar sig fram likt
rdttor i en labyrint. I designade byg
gnader vakar den nya tidens herrar...

Rudy Rucker

har en mer humoristisk och lättläst stil.
I böckerna SOFTWARE (1982) och upp
följaren WETWARE (1988) lever robo
tar och människor delvis sida vid sida.
Där man i Gibsons värld kan koppla in
datachips i uttag strax bakom örat, kan
man i Ruckers värld istället läsa över hela
människans personlighet i datachips. Då
gör det nämligen ingenting om man dör;
personligheten kan ju läsas över i en ny
robots kropp. Robotarna är fria och lever
för sig på månen, och människorna på jor
den. Vissa motsättningar finns dock, och
dessa behandlas i de båda böckerna.
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Pan-galactic Bookstore

We've travelled far,
seeking the origin of
he cyberpunk myth.

Någon undrar kanske vilken galax jag får
mina böcker ifrän, (förutom biblioteket,
som har de absolut teknologvänligaste
priserna) så här ska jag ge ett par tips:
Akademibokhandeln i korsningen Re
geringsgatan - Mäster Samuelsgatan (vid
filmstaden) har ett bra sortiment av SF
pocket på engelska. Det som inte finns
inne kan de ta hem pä 3-4 veckor, och
oftast häller de läga priser. Annars kan
man gå till Science Fiction Bokhandeln,
Atlasgatan 8, tunnelbanestation St Eriks
plan. De har ibland lägre priser, och de
har även en hylla med antikvariatiskt ma
terial. Beställningar tar dock lång tid här.
Må ni få tid att läsa mycket i sommar!

Bellman

En annan bok av Rudy Rucker är
MASTER OF SPACE AND TIME (1984).
Den har egentligen inte sä mycket med
cyberpunk att göra, men den är så rolig att
jag tar med den ocksä. Detta är en bok ffir
alla som har nägot hum om kvantfysik. En
grundläggande id� i boken är Heisenbergs
osäkerhetsprincip, och den tolkas sä att
allt som är kortare än Plancks konstant är
osäkert. En galen uppfinnare upptäcker ett
sätt att förlänga Plancks konstant lokalt till
en meter, genom att spruta in gluoner i sin
hjärna. Under en kort tid kan dä denna
person fä alla sina önskningar uppfyllda...

Mandelbrot

En snabb variant för sommarens gräsmattor
och balkonger. Tiden beräknas till ca 30
min och då har man inte bara en utan hela
30 (!) st. Jämffir med Grapes recept intill.
Börja med att röra ihop 150 g matfett
och 2 dl socker. Nöj dig inte fflrrän du har
ästadkommit en porös massa. Mät upp 12
droppar bittennandelolja eller ca 8 - 10
st rivna bittermandlar och rör ned detta
tillsammans med 2 dl mjölk. Häll i nästan
8 dl vetemjöl och 3 tsk hjorthornssalt och
fflrsök knäda ihop det hela till en jämn
deg. Ha i lite mer mjöl om det behövs.
Ta upp degen ur skälen och dela den

Sd här ldngt behöver du inte dka för att hitta böckerna,
men kanske för att fd läsa dem ifred ...

i två längder och rulla ut dem tills de är
3 cm tjocka. Platta ut dem lite och dela
varje längd i 15 delar. Vi är nu frammme
vid 30 st och det är dags att stoppa in dem
i ugnen. Pensla dem fflrst med grädde och
vänd dem i pärlsocker & hackad mandel
(söt !). Lägg dem på en smord plåt och
grädda mitt i din 200 grader vanna ugn ca
10 - 12 minuter.
Låt dem kallna på ett galler och duka
under tiden i ordning en bricka med dina
favorittilltugg, saft, kaffe och vad mer
du nu kan tänkas behöva. Lägg på
några färska mandelbrotar och ge dig ut
i solskenet.
Johan
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Kaos på Elmer!
Fraktaler är något som det ofta pratas
om nu för tiden. Gärna i samband med
kaos-forskning, konst eller det senaste
häftigaste grafik-spelet på hemdatorn. I
vissa sammanhang verkar det som om
ordet "fraktal" har fått samma tyngd och
betydelse som "turbo".
Vad är då en fraktal? Ja, en beskrivn
ing jag läst lyder ungefär så här:
Fraktaler är matematiskt sett objekt där
man kan finna strukturer i olika skalor,
stora som små. Dessutom är fraktalen
självupprepande, vilket innebär att man i
en starkt uppförstorad del av fraktalen kan
återfinna själva grundstrukturen.
Ett exempel på något som inte är en
fraktal är en vanlig sinus-kurva. Om man
betraktar en liten del av kurvan finner
man inget uphetsande. Ju mindre del
man tittar på desto mer liknar kurvan en
rät linje. Grundstruktiren (sinusvågen)
upprepas aldrig i någon annan skala.
En fraktal som många sett är emeller
tid von Koch's snöflingekurva, där grund
strukturen (trekantmönstret) upprepas i all
oändlighet.

ligger ganska nära ett nollställe kan man
iterera sig fram till ett värde på x som lig
ger mycket nära nollstället med formeln
I x ,._,
Det intressanta
Xn := Xn-1 - f ' x,._
1 •
är att om man väljer xo fritt kommer de
flesta att leda till konvergens medan an
dra får Xn att gå mot oo eller genomlöpa
en följd värden cykliskt, varav inget är
nollställe. Man kan inte klart säga vilka
ingångsvärden som ger konvergens och
mot vilket av f 's nollställen det hela går
mot. Gränsen mellan värden som ger
konvergens och som ger divergens har
ofta fraktala egenskaper. Denna gräns
brukar man kalla för Juliamängden till
den aktuella processen (x n := Xn-t I x,._ , ) efter den franske matematik/ ::C n - 1
ern med samma namn. Undersöker man
gränserna mellan områden av x 0 som ger
konvergens till olika nollställen finner man
att även dessa kan ha fraktala egenskaper.
De franska matematikerna Gaston Ju
lia (1893-1978) och Pierre Fatou (18781929) studerade dessa och andra fenomen
kring 1917.

Kaos

En enkel formel

För att kunna definiera Mandelbrot
mängden måste man först studera Ju
liamängderna till denna process. Alla
polynom av formen ax 2 + bx + c kan med
någon lämplig substitution föras över på
formen z 2 + c. Om man itererar formeln
Zn := z;_ 1 + c med något ingångsvärde
z 0 och ett fixt värde på c samtidigt som
n -+ oo kan 4 saker hända:
1. Zn -+ 00
2. Zn -+ 0
3. Zn -+ ett fixt tal
4. Zn antar en mängd värden cykliskt.
Som tidigare definieras Juliamängden
som randen mellan de ingångsvärden zo
som ger upphov till divergens respektive
de som inte gör det. Ofta talar man om
den fyllda Juliamängden och menar då alla
z0 sådana att Zn f+ oo då n -+ oo, d.v.s.
alla som faller under punkterna 2-4 ovan.
Om man låter z0 genomlöpa en del av
det komplexa talplanet kan man rita upp
en bild av den fyllda Juliamängden. För
olika konstanter c kommer dessa mängder
att se helt olika ut. En del blir sam
man hängande snirkliga figurer och en
del · blir upplösta i ett moln av fläckar.
Den frågvise undrar då naturligtvis för
vilka värden på c blir Juliamängden sam
manhängande och se där har vi definitio
nen på Mandelbrotmängden.

I samband med fraktaler stöter man ofta
på ordet "kaos". Kaos har för mej en
oklar matematisk betydelse men jag skall
ändå försöka beskriva fenomenet. Kaos
inträffar när man inte med vanlig analys
kan förutsäga vad som skall hända med
den funktion man betraktar. Vanligt är att
man tittar på iterativa funktioner av typen
X n := p(x n -d och gärna över hela det
komplexa talplanet.
Ett exempel är Newton's metod för
beräkning av nollställe till funktionen f( x).
Om man med ett ingångsvärde xo som

Ett annat namn som förknippas med frak
taler är Benoit B Mandelbrot (f 1924 )
och den efter honom namngivna Man
delbrotmängden. Mandelbrotmängden har
sitt ursprung ur den kvadratiska formeln
Zn := z;_ + c, där c är en konstant
1
och både z och c till hör det komplexa
talplanet. Denna process verkar inte så
komplicerad, men den har ändå förbryllat
och fascinerat en mängd matematiker sedan
Julia och Fatou, särskilt de senaste åren,
och än i dag vet man inte allt om dess
egenskaper.

Hela Mandelbrotmängden. Som synes är
den symetrisk kring real-axeln.

Vi förstorar spetsen där kardeoiden möter den stora cirkeln. Centrum på alla
bilder är detsamma, bara förstoringsfaktorn skiljer. Det svarta representerar Man
delbrotmängden och gråtonerna är satta enligt areametoden.
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Mandelbrotmängden

Mandelbotmängden består av de c ffir
vilka Juliamängden till Zn := z;_ 1 + c är
sammanhängande.
Den här mängden skrev, så vitt jag
förstår, Julia och Fatou om redan 1917,
alltså 10 år innan Mandelbrot ens var född,
men Benoit B Mandelbrot var den som
först lät en dator gjöra en bild av den, år

emissiiiiiiö
1980, och därför har den uppkallats efter
honom.
Definitionen ovan är ju kanske inte så
smidig, men det finns hopp. På senare
år har det visats att Mandelbrotmängden
består av alla de c för vilka zn f> oo
då z0 = 0 och n -> oo. Dessutom vet
man att för alla c som tillhör mängden
gäller att le! :::; 2. Tillsammans ·gör de
här satserna att det blir ganska lätt att
undersöka Mandelbrotmängden numeriskt
med hjälp av en dator.

Bilder
Det enklaste sättet att rita upp en bild
av Mandelbrotmängden på en dator är
att iterera formeln Zn : = z; _ 1 + c tills
antingen lzn I > R eller n = nma:r .
O m I Z n I > R anser man att Zn är
på väg mot oo och c tillhör alltså inte
Mandelbrotmängden. R måste vara 2'. 2 ,
men j u större desto bättre noggranhet. De
c man kan "förlora" med ett för litet R
är de som medför att zn genomlöper en
mängd värden cykliskt. Det kan ju vara
så att Zn gör stora "cirlclar" som hamnar
utanför radien R från origo innan I zn I
minskar igen.
Om l zn I inte uppnått R efter nmax
iterationer anser man att c tillhör Man
delbrotmängden och då kan man ju sätta
en liten punkt på motsvarande plats på
skärmen. Helst skall nmax vara så stort
som möjligt (egentligen oo ). Ett lågt värde
kan medföra att punkter c som inte tillhör
Mandelbrotmängden ändå antas göra det
eftersom de ger upphov till I Zn I som växer
väldigt långsamt och alltså inte hinner
överskrida R inom nmax iterationer.
Dilemmat är här att stora värden på
R och nmax innebär enormt tidskrävande
beräkningar llir datorn. Jag tycker dock att
man kan prioritera ett stort nmax framför
ett stort värdde på R. Ofta brukar man
sätta R till storleksordningen 100 - 1000
och nma :r till 1000 - 2000 när man betrak-
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tar starkt uppförstorade delar av Mandel
brotmängden, men annars kan det gå bra
med R = 2 och nm,a:r = 100.

Sätt färg på tillvaron

På det här viset får man i bästa fall
en svart/vit bild av Mandelbrotmängden.
Ofta brukar man se fantastiskt färgglada
bilder, men färgsättningen är helt upp
till den som skriver datorprogrammet och
vanligen är det inte själva Mandelbrot
mängden som fårgsätts utan dess om
givning. Det enklaste medlet att styra
färgsättningen av området utanffir Mandel
brotmängden är ta reda på hur snabbt
Zn -> oo för ett visst c, vilket motsvaras
av antalet iterationer n som utförts innan
IZn I > R. Ett flödesschema till en proce
dur som gör detta presenteras nedan.
När man väl har antalet iterationer n för
varje punkt c skall man använda detta till
att sätta färg på motsvarande punkt på
skärmen. Det finns många metoder att
göra detta och jag skall nämna fyra av
dem. Antag att datorn har K färger och
de är numrerade från O till K - 1.

Z: = O
n: = O
Z: = 'E+c
n: = n+l

Modulus-färgsättnlng

Det här är det enklaste och snabbaste sättet
att få färg på datorn. Beräkna helt enkelt
resten av anta! fär g er , d.v.s. i Pascal
kunde en rad se ut så här: color : =
n MOD K . Nackdelen med denna metod
är att man förlorar strukturen i områden
där n varierar kraftigt och man får ett
gytter av färger i stället.
Intervallindelning

Dela in intervallet O :::; n :::; nm,ax i K
delar numrerade från O till K - 1. Färgen
i punkten c beror på i vilket delintervall
n ligger. Svårigheten med denna metod
är att göra intervallindelningen sådan att
alla mönster och strukturer träder fram på
ett vackert sätt. Om man gör indelningen
logaritmisk eller linjär får färgen en mera
"matematisk" innebörd.

Den här delen av mandelbrotmängden brukar kallas för " The sea horse volley", efter
de sjöhästliknande snirkliga formerna. Med färger i stället för gråskalor blir det här
sprakande vackert.
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Area metoden

Det här är den metod som jag tycker ger
vackrast bilder men kanske är krångligast
att implementera. Det hela går ut på
att en intervallindelning görs så att varje
färg kommer att täcka lika stor area på
skärmen. Detta innebär att man först
måste beräkna n för alla c man betrak-

Vi zoomar vidare in på en del av sjöhäst
svansen.
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tar och därefter göra indelningen så att
fördelningen av färgerna blir så jämn som
möjligt.
lsopotentlaler

Den här metoden har en mera "fysikalisk"
anknytning och är, vad jag förstår, flit
igt använd. Tänk dej Mandelbrotmängden
som en tvärsnittet av en ledare eller stav.
Runt ledaren finns en cirkulär cylinder
med ganska stor radie. Denna cylinder
är uppladdad till kanke 1000 V medan
Mandelbrotmängden är jordad. Mellan
ledaren och cylindern finns ett elektriskt
fält. Genom att sammanbinda punkter
mellan ledaren och cylindern som har
samma potential kan man rita upp isopo
tentiallinjer. Området mellan två isopoten
tiallinjer kan sedan färgas. Att ta reda på
potentialen för en punkt c är väldigt kom
plicerat om man hndskas med en godty
cklig kropp, men lyckligtvis inte för Man
delbrotmängden. Potentialen kan aprox
imeras med <10 R) , där R och n är de
samma som tidigare. Potentialerna kan
sedan sorteras in i K delintervall. Nack
delen med denna metod är att man är
beroende av mycket hög beräkningsnog
granhet, t.ex. om 1000 iterationer har
gjorts för c blir potentialen proportionell
mot �, vilket är ett mycket litet tal.
Slutligen vill jag påpeka att om man
endast har ett fåtal fiirger kan ju varje
färg användas flera gånger för att öka
upplösningen i bilden.
�..
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annan egenskap är att i en extremt starkt
uppförstorad del av randen kan man finna
själva grund figuren igen. I själva ver
ket finns det oändligt många små kopior
av Mandelbrotmängden i dess egen rand,
men kopiorna är inte exakt lika grund
strukturen och det är detta faktum som
gör att man kan diskutera om Mandel
brotmängden verkligen är en fraktal, efter
som den är i själva verket mer variation
srik än en vanlig fraktal. Utöver detta har
man visat att hela Mandelbrotmängden är
sammanhängande, vilket innebär att även
de till synes helt isolerade strukturerna vid
randen alltid har någon mycket tunn ten
takel ut till det stora hav som bereder ut
sig runt origo (kardioiden).

Programmet MANDEL

Den som vill se hur man kan göra för
att få ut sina bilder på laserskrivaren
kan kopiera programmet MANDEL.PAS
från mitt konto med kommandot COPY
<GRAPE.PUB>MANDEL.PAS. Några
trevliga ingångsvärden till programmet fin
ns i filen MANDLAR.TXT som också kan
vara bra att kopiera. Det går också att köra
programmet utan att kopiera det med kom
mandot RUN <GRAPE.PUB>MANDEL.

Programmet frågar efter centrum av
det område man vill betrakta i det kom
plexa talplanet, storleken på det intervall
man vill se samt nma :z: . Bilden som
byggs upp är "färgad" i 16 gråskalor enligt
areametoden. Man måste ange hur många
gånger varje gråskala får användas för att
"simulera" fler färger än 16.
En postscriptfil som är 260 Block(!)
genereras på ditt konto som sedan kan
skrivas ut med PRPS FRAC.PS.
Njut av skönheten!

Janne
Referenser:
* The Beauty of Fractals; Peitgen, Richter
* The Science of Fractal Images; Peitgen,
Saupe

Märkligheter
Hur Mandelbrotmängden ser ut syns på
bilderna till denna text. Mängden består
av en kardeoid med cirkulära utväxter på.
Förstorar man upp en del finner man ännu
fler utväxter, som tillslut övergår till att bli
slingrande fascinerande mönster. I själva
verket är Mandelbrotmängden oändligt de
taljrik. Det enda som sätter gränsen
när man tittar på den är datorns nog
granhet och upplösningen i bilden. En

Nu har vi förstorat den ursprungliga bilden
nära 31000 gånger.

Förstorar vi ytterligare, nu till 197674 gdnger, finner man att i sjöhäst-svansen i
sjöhästdalen i spetsen i Mandelbrotmängden finns en liten kopia av hellteten. Till
skillnadfrån grundstrukturen pekar kopian snett nedåt. I bilden har varje grdton använts
2 gånger för att dubbla färgupplösningen.
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En maskintekniker
med rätta "timingen"

' ' I dag får vi fem gånger mer
per kilo maskin' '
"Generatorn är lika gammal som mitt företag, dvs över 100 år, och en typiskt mogen produkt. Men utveck
lingen står inte still för det. I dag får vi t.ex. ut 5 ggi;- mer effekt per kilo maskin än för dåtidens generatorer och
det jag i dag konstruerar - jag är 26 - ska i princip hålla till min pensionering.
Jag ansvarar i dag för en teknikgrupp som ska konstruera och beräkna dom statorer vi fått order på, såväl nya
som revision av äldre.
Eftersom jag inte gick nån traineeutbildning ställdes det lite högre krav på mig när jag kom till ABB. Men det
var nyttigt och folk var mycket hjälpsamma. Här finns genomgående en positiv attityd till nya ansikten. Dess
utom är ABB Generation tämligen obyråkratiskt och jobbet inte isolerat. Det finns goda möjligheter att se hela
kedjan.
Det internationella samarbetet är särskilt intressant. Ett stort coordineringsarbete pågår inom vår del av ABB.
Målet är en ny gemensam konstruktion. Vi deltar intensivt i detta arbete. Genom att standardisera generatorerna
och lägga in dem på CAD kan vi bli ännu effektivare. Utan att göra avkall på den individuella anpassningen till
kund.
Framtiden? Antingen kan jag dyka och bli specialist eller också kan jag byta avdelning och bredda mitt kun
nande. Men först vill jag kunna produkten ordentligt. Sen vill jag jobba med projektledning. ABB Generation är
ju ett mångsidigt företag med plats för många teknikinriktningar. Elektro-, maskin-, installations-, isolerteknik
etc. Sen är ju yrkeskarriären en fråga om "timing". Som när min fru fick barn samma dag som jag gjorde min
sista tenta."

Jonas Magnusson började på Chalmers 1982 efter teknis i Västerås. Det blev maskinteknik med inriktning på
värme- och strömningsteknik. Exjobbet, som behandlade flödesvisualisering i motorcylindrar, gjorde han på
Volvo. Ändå blev det ABB. Han kände Asea bra genom sin uppväXt och fru Eva fanns på sjuksköterskesko/an i
Västerås. Dessutom stämde personkemin medföretaget från början och i april -87 började han direkt efter sin
examen med mekanisk utveckling (kylning och ventilation av vattenkraftsgeneratorer) på Generatordivisionen.
Januari -89 kom erbjudandet från konstruktionskontoret för vattenkraftsgeneratorer. Jonas har nu ansvaret för
en teknikgrupp som ska svara för montage av statorer och kompletta maskiner. Han ska konstruera och meka
niskt beräkna en beställd stator. Det kan även handla om nya typkonstruktioner. Han bevakar liven utvecklings
behovet inom gruppen.
ASEA BROWN BOVERI är världens störstajöretag inom elektroteknik. Företaget
har över 180 000 medarbetare i över 100 länder och 100 miljarder i omsättning.
Huvudinriktningen påforskning och utveckling är energiteknik. I Sverige har ASEA
BROWN BOVERJ. inklusive Aäktgruppen, 35 000 medarbetare inomjorskning,
tillverkning, marknadsföring och service. Vi är verksamma i närmare 200 kommuner.
Stora produktionsorter är Finspång, Helsingborg, Ludvika, Stockholm, Västerås
och Växjö.

Asea Brown Boveri AB, 721 83 Västerås, 021 -32 50 00

All
ASEA BROWN BOVERI
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RYMDTEKNIK! !.!
Läs rymdteknik på KTH!
Nu till hösten startar på KTH en ny studieinriktning, som kan läsas av fysiker,
elektriker, flygare, maskinare m fl intresserade. Den består i starten av tre
stycken kurser för tredje och fjärde årskurserna. Kurserna är speciellt framtagna
för dig som vill ta chansen att satsa på en karriär inom den svenska eller
utländska rymdindustrin.
Där sker just nu en explosiv utveckling. Sverige har i år sänt upp sin andra
satellit, Tele-X, och två till är planerade för de närmaste åren. Inom den europeiska
rymdorganisationen ESA, där Sverige är medlem, pågår utvecklingsarbetet på en
bemannad rymdstation och en liten rymdskyttel för fullt. Fjärranalys,
tillverkning av läkemedel occh metallegeringar i tyngdlöshet och
satellitkommunikation är viktiga tillämpningar.
Också på forskningssidan finns m ängder av projekt att hugga tänderna i:
Forskning om norrsken och plasma i rymden är en specialitet här på Teknis, och
även inom astrofysiken ligger
svenska forskare mycket väl framme. Sverige är
delägare i några av världens största och mest avancerade teleskop, i Chile och på
K an ari eö arn a .
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Höstens nya kurser kommer att ge dig en bra grund att stå på om du vill ägna dig
åt något av de här områdena. De kommer att gå i period 1 t o m 4, och omfattar
totalt 10 poäng.
Kurserna i Rymdfysik och Astrofysik behandlar de fysikaliska förhållandena
rymden, och de viktigaste fysikaliska problemställningarna. Norrsken, solvind,
Jupiters månar, dubbelstjärnor, elliptiska galaxer och svarta hål är exempel på
saker som behandlas. Föreläsare är aktiva forskare från KTH och Stockholms
o b s e rv a torium .
Kursen i Rymdsystem och rymdteknik ger en orientering om rymdtekniken och
dess tillämpningar.
Grunderna för satellitbanor och raketdrift gås i�enom. Vidare
behandlas transportsystem, t ex rymdskytteln och den europeiska raketen Ariane,
och orbitala system som satelliter och rymdstationer. Bland tillämpningarna
behandlas huvudsakligen satellitkommunikation, fjärranalys och
mikrogravitation. Flera inbjudna specialister från bl a Volvo Flygmotor och FOA
kommer att medverka. Dessutom kommer det att bli studiebesök vid SAAB Space i
Linköping.
T a alltså chansen att tillhöra den första årskullen som l äser rymdteknik p å KTH!
För mer information om kurstider m m, kontakta Linjenämnden Teknisk Fysik (
1 :a våningen i Sing-Sing).
Carl-Gunne Fälthammar, professor, Plasmafysik,KTH
Odd Bolin, F 85
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Inte så mycket kvar n u . . .
PR, Elektrosektionens vackra programråd som det senaste året ska
pat kalas utan motsvarighet, tackar sig själva för ett fan tastiskt a r
bete. Till hösten kommer vi tillbaka med ännu mera påkostade och
inspirerande fester och skojigheter.

Kalas kvar att in te missa . . . . .
1 2/5
1 3/5

Squalp-Pub i Tolvan med mycke Q'I
SQUALP, Q-Arne bygger och plaskar

1 4/5
1/6

RpB, tidernas student/est på borggården

4-1 0/6

Elektros påkostade Esquader

Tentapub och tanqtömning på kåren

PR önskar alla en glad sommar med mycket SPÄK !

Edra ldubbisar : Jacob Norrby
Uffe Strömgren
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Det blev:

BRASILIEN!

SRKA 90/91 's studieresa går till
BRASILIEN. Preliminär tid för avresa är
januari 91 då de flesta E-86or kommer att
vara ex-ölsmogna
Det börjar att bli dags för dig att ta
ställning till om du vill åka med eller ej.
Om du bestämmer dig för att åka, skall
du veta att det inte bara är karneval och
sambabrudar som väntar. Det blir även
en hel del hårt arbete för att samla ihop
kulorna till resan. OBS! Alla skall jobba
lika mycket.
Sista anmälningsdag till resan är ännu
ej bestämd, men håll ett ömöga på SRKA's
anslagstavla i 12'an.

Examen Efter
1989-03-21.
Stig Svensson
Bertil Svensson
Thomas Söderqvist
Per Gunnar Holmgren
Peter A.f:all
11
Simon
Göran Sundström

Dator
Mikro
Energi
Industriell
Fysikalisk
Industriell
Fysikalisk

E81
E84
E83
E84
E84
E84
E86

Nr 4-89

JTar lenatonde
student
lår l.lanaydia
Av ANDHRS JSBEHG

LUND ( Exprnsscn ) Varje år drabbas uppemot 1 500
studenter i Lund av klamydia. Av dem blir 20 kvinnor
sterila.
Därför har Lunds studentkår sta1·tat en kampanj
mot vår vanligaste könssjukdom.
- Niir man hälsar pa i en
studentkorridor och hör att 80
procent har eller hur haft na
gon könssjukdom, dä blir mun
ornlig, siiger C.trl-Johan Hag
man, generalsekreterare i stu
dcntkunrn.
I samarbete med hudklini
kens
könsmottagning
pä
Ultlds lasarett börjar student
karen pa måndag .sin omfat
tande kampanj. Förra aret
hölls en liknande kampanj
ri ktad mot aids.
Med l:l 000 broschyrer, ota
liga niirradiosändninga1·, tele
fonjourer, annonser och affi
scher ska de 23 000 som läse,· i
Lund görus medvetna om dP

Namn & Nytt
Johan Enfeldt har ny adress från 1 :a Juni:
Professorsslingan 37, 6tr
I 04 05 Stockholm
Prova med gamla telefonnumret så länge.

veneriska sjukdomarnas fara.
"Nagon eller nugra I din
klass har klamydia. Är det
du?" ar en av fr ägurna sum
ställs pa affischerna.
- Trnditiuncllt är levernet
lösare i Student-Lund i.in runt
om staden. Den vanliga rnå
nadscykeln är att man läser 1
tre veckor och sedan festar i
en, säger Carl-Johan Hagman,
som genom kampanjen vill fä
studenterna att ga och testa
sig.
Det har tidigare kommit
fram utt vissa korridorer varit
riktiga smitthärdar för bäde
sexuella och andra sjukdomar.

Det ryktas att ...

* Hasse gillar formell navlaräkning.

* Någon söp bort sitt silver-epsilon på vårbalen.
* Nisse har blåa skor. . .

Invasion av mördarfraktalerna!
1 1 • 0 011

1 1 10 0 11 0 I l
0111 olo r 01
I I lO

II II

10

En oförskräckt Hacker leker
med ett frakta/program ...

helt ovetandes om att de för
ökar sig och växer kopiöst.

Lyckligtvis lever de bara på
datavirus och löss ...
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och Hackers! (Obs! Orl-Y
stoppar inte alla program).
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