Redaktionssidan
Mera pladder från CHE...
<Detta stycke refuserades av redaktionen>
Dessutom undrar jag varför det är så få människor som tar
Emissionen. Är det helt enkelt så att den inte hittas i kopiator
rummet? Jag får väl sätta upp reklamlappar.
Tyvärr så blev det inte några bilder från SIK-gasquen eftersom
något hade hänt med vår film därifrån. När vi framkallade
den så var det inte en enda bild på filmen.
Jag vill också välkomna vår nya Emitteur Ulf Wallentin, den
förste E-93:an som har sökt sig till Emissionen.
Enligt uppgift så har vi
den här gången slagit
nytt rekord i att göra en
tunn tidning, men jag
hoppas att den är till be
'
låtenhet i alla fall.
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På förekommen anled
ning vill jag varna folk
som har labb två dagar i
rad för att blanda ihop
labbarna. Dessbättre kla
rade jag av labb-KS:en
med mindre än en tim
mes pluggande.
Ha det bra
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Nr 71993 Årgång 28
Utgivningsdatum: 17/11
Adress:
Emissionen
THS
100 44 STOCKHOLM
Besöksadress:
Drottning Kristinas väg
37F
Telefon:
08-21 3118
Tryck:
Axept
ReklamproduktionAB
Upplaga:
1000 exemplar
Nästa manusstopp: 27I11
Framsida:
Jo� Asplund
av Otjan Sniis
Ture Teknolog
Baksida:
av Joakim Quensel

En bra bild får en gdngs skull.

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

E-91

758 82 47

Emitteurer:
Sten Bergqvist
Anders Boström
Christian Jansson
Qlof Lindqvist
Otjan Sniis
Mattias Sandström
Mie Sörqvist
Ulf Wallentin
Stefan Wamqvist
Anders Wikström

E-90
E -9 0
E-91
E-92
E-90
E-92
E-91
E-93
E-92
E-92

18 20 49
531 784 10
664 68 85
768 1 6 1 6
777 46 11
83 76 95
749 04 02
583 528 07
756 89 01
618 47 61

Särskilda medarbetare:
E-92
Andre Heinonen
Joakim Quensel
E-90

550 193 41
742 76 23

Särskilda motarbetare:
DECwrite och med det besläktade program.
I Emissionen gjorda uttalanden är endast om så sär
skilt anges att betrakta som uttryck för Elektrosek
tionens ståndpunkt. Icke signerade artiklar tar Emis
sionen ansvar för.
Ericssonartikeln är sponsrad av Ericsson.
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Hemkära hem
I dessa tider av förändri.ng är
det alltid någonting nytt på
gång. Valet av ny rektor har
skett och det visade sig att det
blev den gamle som valdes
återigen..
FÖR EN SEXÅRS period sitter Janne
Carlsson kvar på sin post. Valen till
funktionärsposterna på sektionen
kommer antagligen att innebära fler
byten.
Någonting som definitivt kommer att
byta skepnad är Kåren. Att kårverk
samheten kommer att knytas närmare
sektionerna står helt klart. Hur denna
metamorfos skall ske får utkristallise
ra sig närmare terminens slut. Våra
kårfullmäktigeledamöter har mången
stadgeparagraf att fundera över.
Vid närmare eftertanke så har även
jag och övriga i stadgereviderings
gruppen en och annan stadgeparagraf
i sektionsstadgan att fundera över.
Lämna gärna synpw1kter så vårt
grubblande minskar en smula.

Hemflytt
Allt bör dock inte ändras för mycket.

Till sommaren kommer vi att flytta
tillbaka till vår kära 12:an. Detta är
inte något som jag vill karaktärisera
som en ändring utan snarare som ett
återställande av god ordning. Låt oss
skapa en ny sektionslokal att vara
stolta över och som kan skapa många
glada minnen åt framtida teknologår
gångar. Låt oss samtidigt bevara den
del av det gamla som gav oss ·en iden
titet och som redan har skänkt så
många minnen till de årgångar av
teknologer som alltredan har gått på
vår sektion.

Sia inför framtiden

Anna Nilsson. Vdr kära ordförande.

För att jag inte skall fastna i nostalgi
ska återblickar så kastar jag mig raskt
över till dagens verklighet. Tyvärr är
det något sorgesamt som träffar mina
tankar. Varken magnum eller någon
annan glass kommer att finnas i glass
boxen under terminens slut. Det är
bara att konstatera att det funnits oär
liga teknologer som har skapat ett
enormt svinn, tillräckligt stort för att
det inte går att blunda för det längre.
Jag avstår från att sia om när glass
åter kommer att kunna finnas men det
är vi som bestämmer vår egen fram
tid. Låt sektionen blomstra återigen.

Grönt är skönt
När jag skriver låt sektionen blomstra
igen så menar jag det rent bokstavJi
gen. Jag hoppas att alla uppskattar de
gröna växter som förskönar XII:en.
När jag känner mig stressad så brukar
jag samtala med dem. Under dessa
samtal så har det framkommit att väx
terna gärna vill bli ompysslade så ni
får gärna vattna dem om de ser hängi
ga ut.

Lev väl, leve 12:an, hälsningar
från eder ordf. Anna.

Västerås ordförande har ordet
11:an

Till att börja med vill jag tacka
Programrådet i Stockholm för
att vi fick komma till årets
nollegasque.

Apropå ingenting så tänkte jag nu ge
en liten beskrivning av 11:an, vår sek
tionslokal. Den ligger i ett skyddsrum
vid vår skola, alldeles i närheten till
kårhuset.Under nollningen huserade
våra skändare här. Detta har gett in
gången till 11:an en svart och tung
framtoning. Men väl där inne möts
man av en liten trevlig lokal, med till
hörande bar. Denna ansvarar våra be
erikare Peter och Peter över. Dessa
har vid ett otal tillfällen fått köpa åt
skilliga backar öl. Om någon E-Oscar i
Stockholm skulle ha vägarna förbi
Västerås någon gång så är ni natur
ligtvis hjärtligt välkomna ner till elvan
!

DENNA UPPSKATTADES högt av
ettorna här i Västerås. (Liksom av
tvåorna).
Höstens tyngsta (?) tenta, för oss
tvåor, närmar sig med stormsteg. Hal
lens ande hemsöker väl tvåorna lite
till mans. Det är, i skrivande stund,
nämligen inte mindre än två veckor
till TET- tenta nr 1. I detta mörker
finns dock ett ljus: Den annalkande
vintern, med snö, skidor och Student
skiweek i Vemdalen. Men innan dess
då? Redan imorgon anordnar ettorna
här en overallsgasque för oss tvåor.
Medtag telefonkatalog och cykel sade
de. Låter intressant.

ii

Magnus Björklund. Roar sig kungligt
pd nOllegasquen.

Väl mött! Magnus Björklund,
ordfVIVET
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STVL-E omstartar

Då gör vi ett nytt försök...
Eftersom studievägledningens
artikel, av okänd anledning,
blev refuserad i föregående
nummer av Emissionen får vi
väl göra ett nytt försök.
DENNA ARTIKEL blir ett litet col
lage av gammalt och nytt.

Elektronik
Diskussionen om nya Analog elek
tronik och gamla Analoga kretsar har
pågått ett tag, och det cirkulerar olika
rykten om vem som skall läsa vad och
vilka poäng som man ska få. Nu kan
vi lämna besked en gång för alla:
Teknologer som började 1990 eller ti
digare måste fullgöra följande:
• godkänd labkurs i en av kurserna
281502 Analog elektronik eller
281952 Analoga kretsar.
• godkänd tentamen i en av kurserna
ovan.

ring till så många som möjligt. Om du
missat det kan du komma upp till oss
och hämta ett eget.

Extra tentor
Vi har lyckats skyffla om lite i ten
taschemat, så att det skall passa E91orna lite bättre. Aktuella kurser är
MatMet och MatStat

Denna tenta har tillkommit för att
man skall ha möjlighet att planera sitt
tentande lite annorlunda, och kanske
tenta Funk i per 4. Vi håller också på
och utreder möjligheterna för en kort
repetitionskurs i MatMet.

Nu har man från KTHs sida åtgärdat
detta genom att teckna en olycksfalls
försäkring som gäller alla som bed
river studier vid KTH, och är in
skrivna vid studentkåren.
När detta läses har vi redan delat ut
informationsblad om denna försäk-
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KURSEN

ELKRAFTTEKNIK
(fd EN123)

ÄR
JORDAD

Studiehandboken

Komplettering av studieplan

Det försäkringsskydd som funnits för
teknologer har tidigare varit i det när
maste obefintligt.

t

Observera att resultaten från MatStat
tentan i per 4 troligen inte kommer att
vara klara före omtentan.

Extra kurser

Försäkring

Din alldeles egen
Studievägledning

• MatMet - omtenta 14/2

Studiehandboken för åk 2-4 har fak
tiskt redan kommit. Du kan kvittera
ut ett alldeles eget exemplar hos Stvl
E.

Det kommer däremot att anordnas en
repetitionskurs i gamla Elkraftkursen
(EN123). Denna anordnas helt och
hållet av Elkraftinstitutionen. Alla
som är berörda borde ha fått brev om
detta. Om du tycker att du borde ha
blivit kontaktad, men inte blivit det,
-kontakta Astrid Myhrman på EKC.

I början av vårterminen kommer vi att
sätta upp listor på vilka som får tenta
de olika kurserna. Kolla att du finns
med på dessa listor!! Vi har en
väldans massa teknologer och kurser
att hålla reda på, så det kan hända att
vi missar någon.

• MatStat - omtenta 12/1

Om man tentar Analog elektronik
erhålles 4 poäng. Tentar man Analoga
kretsar erhålles 4,5 poäng, förutsatt att
man gjort tillhörande labkurs.
Tyvärr kommer det inte att bli några
repetitionskurser i Tet & Analoga un
der hösten. Detta beror på att institu
tionerna helt enkelt inte har tid.

Tentalistor

Om Du tillhör en av dem som
har kursen kvar, så har Du i år
chans att få draghjälp för att
klara av den. Under period 4
och 5 kommer vi att ge en mini
upplaga av kursen inklusive la
borationer.
Anmälningslista
och kurs-PM finns på EKC.

Alla E91-or, som fått en studieplan
upprättad under hösten, måste få den
kompletterad med de kurser som de
valt ur mellanblocken.

Tag chansen!
Mats Leksell
tfn 790 8135
Exp: Astrid Myhnnan, EKC
(må-to, 9.00-10.15) 790 7776

De som är berörda kommer att få ett
brev, där man blir kallad till åter
besök. Vi måste använda oss av denna
"sjukhusmetodik", för att överhuvud
taget ha en möjlighet att hinna med
alla (>150) studieplaner.

Tentamen: lör 19 februari 1994,
10-15 (öppen för alla)
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Produktion

Distribution

ABB har

ånga inrressa a arbecsuppgi f r for
m_
�
_ ��
ung a tekniker. Arbeten 1 frammande mdJ oer

Målstyrda grupper
.C.·
lO rvandlar S ma kuggar
till nyckelpersoner
•

världen över, på teknikens framkant, med avancerade hjälpmedel,
O

anläggningar.

öga moc öga med kunden, med
standardprodukcer eller unika

Mångfalden och valmöjligheterna gör oss unika.

Men det finns ytterligare en dimens ion. Ett

arbete

inom ABB är mer än ett jobb - det är

ett led i den personliga utvecklingen.

För an klara morgondagens krav går vi c ex ifrån den funkcio

nella organisationen. Istället sats ar vi på målsryrda grupper i pro

dukturvecklings-, offert- och orderarbetet. Ect "ceamwork" som
innebär att våra medarbecare själva säner sina mål ucifrån givna
ramar, planerar sitt eget arbete, utvecklar den kompetens som

behövs och har direktkoncakt med såväl kunder som leverantörer.
Målsryrda grupper ger personliga fördelar som ucvidgade och

mer omväxlande arbetsuppgifter, ökar ansvar, större befogenheter,

forscåelse for helhecen och en känsla av berydelsefullhec.

Och när mociverade medarbetare höjer produktiviteten, kvalice

cen och leveranssäkerheten kan vi nå slucmålet - nöjda kunder!

Ett arbete inom ABB är en chans att få ta del av en kreativ fore
cagskulcur med en posiciv människosyn. Mer än bara ett jobb1
Vill du veta mer?
Reijo Palola ansvarar
för högskolekontakter
inom ABB.
Skriv till:
ABB Support AB/PB,
721 83 Västerås.
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Snoord

Senaste nytt från
Studienämnden
Föreläsare i krig med Elektros
studienämnd?
JA, MAN KAN NÄSTAN tro det! En
kurs som inte gick bra för E91 i fjol
har nu startat för E92. Examinator och
föreläsare i denna kurs tog väldigt illa
upp för den kritik han fick i fjol från
kursnämnden. Detta låter han nu gå
ut över eleverna i nästa årskurs. Han
har inte förstått varför vi har utvärde
ringar och kan tydligen inte ta till sig
kritik. Istället svarar han genom att
skriva följande i sitt kurs- PM:

Studiemedelssystemet

Medicinsk teknik

Som Georg Kullgren rapporterade i
förra Emissionen samt i Osqledaren
kommer studiemedelssystemet att gö
ras om. Detta innebär en hel del oer
hörda försämringar för oss. Man läser
och hör i media att framtiden kommer
att vara ljus för de som utbildar sig
inom den tekniska sektorn. Detta gäl
l �r inte minst för oss som utbildar sig
hll stora och ståtliga civilingenjörer.
Det spås att en stor brist av kvalifice
rad arbetskraft kommer att råda inom
en inte alltför avlägsen framtid.

�et har beslutats att inget fördjup
rungsblock kommer att finnas i medi
cinsk teknik. Anledningen till detta
var att pengar i så fall kom på en pro
fessur som inte låg på vår fakultet.
Detta tycker jag är ett väldigt kortsik
tigt tänkande eftersom det är så
många elever som är intresserade av
medicinsk teknik. Dessutom är många
företag i denna bransch intresserade
av att rekrytera civilingenjörer som
har läst medicinsk teknik. Detta beslut
kom väldigt överraskande och för
hoppningsvis är inte sista ordet sagt.
Vi kommer att ha diskussion om detta
på nästa studienämndsmöte och för
hoppningsvis kommer vi fram till nå
got konstruktivt.

"Ambitionen är givetvis att samtliga ten
tander ska klara den ordinarie tentan. Re
sultatenf6rra dret var [oljande: pd T kla
rade sig 90% (vilket är med tvekan g o d 
känt), pd F 70% (ej acceptabelt), och pd E
25% ...... Att T klarade sig relativt hyggligt torde bero pd att man där hade bdde
lektionsundervisning och hemtal. I dr pro
var vi med hemtal pd alla linjer. Det en
klaste sättet att farbättra resultatet pd E
sektionen vore forstds att drastiskt f 6 r 
enkla kursen, men detta vill E:s kurs
nämnd under inga villkor gd med pd. An
dra forslag att rdda bot pd E:s katastrofa
la situation mottages tacksamt."

Min fråga är då hur man kan lägga
fram ett förslag som inte gör något an
nat än avskräcker en student att välja
en teknisk utbildning?

Min naturliga fråga är: har karln över
huvudtaget ingen självkritik?

Högskolan har haft tillfälle att utse en
ny rektor, vilket man inte gjorde. Re
sultatet blev:
Rektor:
Janne Carlsson
Ingmar Grenthe
Prorektor:
Vice rektor I:
Anders Flodström
inom forskning
Vice rektor Il:
Gunnar Svedberg
i grundutbildningen

En uppmaning: var snäll och res dig
ur skyttegraven och var lite konstruk
tiv, det är en teknisk högskola vi går
på och ingen lekskola!

Nya funktionärer
På senaste studienämndsmötet val
des:
Pernilla Jansson, E91
ledamot i vetenskapliga rådet
Marie Sundin, E91
tjänsteförslagsnämnden
Jörgen "Rocky" Johansson, E91
planeringsutskottet
Dessutom fick vi in ett par riktiga
"guldklimpar" i form av två stycken
kockar, dessa är:
Rocky, E91 och Jan Brolinsson, E90
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Som det ser ut idag skulle då 10% av
teknologerna på Elektro att kunna ut
kräva fullt studiemedel efter de första
två åren. Jag undrar hur stor motsva
rande siffra är på andra utbildningar.
��a som har någon kontakt i den po
litiska världen. Gör ett försök att över
tyga om förslagets stora brister.

Rektorsval

Tentaresultat
Tyvärr rapporterar inte de olika insti
tutionerna in tentaresultat på samma
sätt. Därför finns i vissa ämnen ingen
uppgift om hur många som tenterade.
Vektor
Mek2
Digital Elekt.
Numme
Datorteknik
Ind styr

G
119

126

129
88
13 1
117

u G/(G+U)
124 49%
89
59%
ingen uppgift
ingen uppgift
90%
15
ingen uppgift

Färre antal kurser på Elektro
Antalet kurser på Elektro kommer i
och med den nya strukturen att min
ska radikalt, från 1 43 till 88. Detta är
tråkigt med tanke på vår valfrihet.
Förhoppningsvis innebär det att de
kurser som finns kvar får mer resur
ser, vilket bör leda till att de kan bli
ännu bättre. Vi vet ju själva att det
finns en del gamla surdegar som be
höver ses över.

Linjeutskottet
Vid senaste mötet blev det klart att
det kommer att vara möjligt att läsa
enstaka ämnen inom ett fördjupnings
block som man inte valt. Detta gör att
kurser som är väldigt populära idag
men som inte finns i mellanblocket
förhoppningsvis kan läsas av alla in
tresserade.

KTH eller Chalmers?
Nej, det gäller inte stiftelse, utan istäl
let är det så att efter nyår kommer en
utvärdering av alla E-utbildningar i
Sverige att starta." Detta är bra och ger
möjligheter att lära av varandras
misstag och förhoppningsvis kommer
det att leda till en förbättring av ut
bildningen.

Eder MatSNOrdqvist
email: matsn@elixir.e.kth.se

Rektorsvalet
Jaha, då var rektorsvalet över,
och Janne sitter fortfarande
kvar.
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UNDER MÅNDAGEN 1 november
hade valförsamlingen sitt första och
sista möte. Ordförande för mötet kän
de man igen. Det var allas våran
Anders J Thor som försökte hålla ord
ning på kaoset! Och det var inte det
lättaste...
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Kalabalik i valberedningen
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Valberedningen hade som bekant
misslyckats och satt upp flera olika
kandidater till varje post i en salig
röra, och det fick deras ordförande,
Ann-Christine Albertsson, höra ett an
tal· gånger. Hon försökte försvara sitt
misslyckande, och angrep allt och alla
som inte tyckte som hon. Något ag
gresivare får man leta efter ...

När valet var över hade vi utsett fdljande
rektorer:
Rektor:
Janne Carlsson
Prorektor:
Ingmar Grenthe
Vicerektor FoFu: Anders Flodström
Vicerektor GrU: Gunnar Svedberg
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Märkligt nog utföll valet så som vår
kårordförande, Ulrika, hade föreslagit
i sin reservation mot valberedningens
förslag.

Jag är den lyckliga ägaren till
en Amazon från 1961.
För att även ni andra ska få
reda på vilken särställning
detta faktum ger mig, och alla
andra Amazonägare, så vill
jag citera ett stycke ur den all
dra första tidningsannonsen
för Amazonen, från 1957:

Om man ska försöka beskriva vem
som gör vad av dessa kan man jämfö
ra med regeringen. Om rektorn är
, statsminister, så är prorektorn utrikes
minister och vicerektorerna inrikesmi
nistrar.

Vem är Gunnar?
Alla vet väl vem Janne är, men de an
dra kanske man inte har hört talas om
förut. Den enda som vi har haft någon
kontakt med förut är Gunnar Sved
berg. Han är nämligen inspektor för
kåren. (Inspektorn är förtroendevald
av THS att tolka våra stadgar och se
till så vi inte bryter några lagar eller
går emot våra stadgar med våra be
slut.)

Val igen om 6 år
Något mer rektorsval hoppas jag att
jag inte behöver vara med om. Jag
hoppas att jag ska ha gått ut om 6 år
när det är dags igen.

Georg Kullgren E91
KF-ledamot StURe

Amazon

PILSNERN SATTES i vrångstrupen
och punschen spilldes ut över hela
bordet i fredags. Anledningen var att
när vi bytte kanal så vem fick vi inte
syn på i rutan om inte en gammal
asse, Edvard från Elinstitutionen. Lab
assen Edvard skulle nu visa vad han
går för i Harald Treutigers program
"Rena Rama Sanningen".
Och för att säga sanningen så gick det
nog inte så bra. Edvard och hans lag
kamrat lyckades samla ihop ungefär
hälften av vad tvåan i tävlingen lycka
des med, 3.500 kronor. Otur? Det vet
man inte men frågorna var svåra och
motståndet var hårt...

EN VOLVO AMAZON är ingen bil
vilken som helst. Den är i bästa me
ning exklusiv. Att äga en Amazon är
som att bära ett vackert smycke, som
att vara klädd i en elegant, skräddar
sydd kostym.
Den ställer sin ägare i särklass. Den
fyller honom med stolthet och glädje.
Stolthet över att äga en tekniskt ful
ländad, utsökt formgiven kvalitet
sprodukt, glädje över att föra en bil
med köregenskaper långt utöver det
vanliga - en snabb, tyst, vägsäker bil.

Bobbi Ferm.

Anders, Mattias & Mie
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Ericsson

Ericsson Business N etworks
Emissionen har varit på besök
hos Ericsson Business Net
works, Ericssons affärsområde
för
företagskommunikation
och nät. Företagskommunika
tion är ett område där många
nya p rodukter utvecklas. Vi
träffade Stig Fägerbom, mark
nadsstrateg och före detta E
teknolog, och Lena Hyttsten,
ansvarig för p resskontakter.
STIG BESKREV den kommande tek
niken inom höghastighetskommuni
kation, multimedia, trådlös telefoni
och användargränssnitt.

Mobilitet
Det är inte bara NMT och GSM som
Ericsson arbetar med när det gäller
trådlös telefoni. Ett helt annat system,
baserat på den europeiska standarden
DECT, lanseras nu av Ericsson Busi
ness Networks. Det är gjort för att
man ska kunna röra sig fritt inom
byggnader och alltid kunna använda
sin telefon. Systemet är digitalt, precis
som GSM, men det finns en del vä
sentliga skillnader. DECT klarar
mycket fler användare inom ett be
gränsat område än "vanliga" mobil
telefoner, men arbetar också med läg
re effekt, vilket gör räckvidden kort.
Alla som talat i en GSM- telefon vet att
rösten ibland blir lite opersonlig. Då
DECT arbetar med mycket högre
överföringshastighet än GSM uppstår
inte dessa problem. Ljudkvaliteten är
som i en vanlig telefon.
Det kan verka onödigt med flera olika
typer av mobil telefoni, men än så
länge har man inga generella system
för trådlös telefoni som har lika bra
talkvalitet som de fasta telefonerna.
På lite sikt kommer det troligen ett
enda generellt system, men där är vi
inte än.

Höghastighetskommunikation
I och med den snabba utvecklingen av
snabbare överföringsmedimn så har
behov av nya kommunikationsproto
koll uppstått. Man vill kunna integre
ra alla olika typer av kommunikation,
ljud, video och ren datakommunika-
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tion i samma nätverk. Traditionell
telefoni har använt fysiska kretskopp
lingar direkt mellan båda ändarna i en
telefonförbindelse. Däremot så har
datakommunikation normalt skett via
paketförmedlade nät, det vill säga den
digitala datan har delats upp i ganska
stora block och sedan skickats ut på
nätet för överföring.
För att kunna överföra alla typer av
information på ett nät krävs nya typer
av protokoll, som tillgodoser alla de
specifika krav som olika typer av in
formation ställer. En möjlig lösning
som EBN arbetar med är ATM. ATM
bygger på mycket små paket om 53
bytes, vilket gör att fördröjningarna
blir små. Detta är viktigt framförallt
vid videoöverföringar. Ett problem
med ATM är dock att hinna debitera
kunderna på nätet för alla paketen.
Då datahastigheten är hög och pake
ten små så blir det svårt att hålla reda
på allihopa. Det är enligt Stig som att
räkna knott på en myr i Norrland...

Multimedia och tele-dator
applikationer
Stig har en hel del visioner om hur
den ökade bandbredden i framtidens
telekommunikationssystem ska utnyt
tjas. EBN arbetar mycket med olika
system för intern kommunikation
inom företag. Redan idag levereras
system för videokonferenser. Dator
kommunikation och vanlig telekom
munikation växer alltmer samman
och man använder samma nätverk för
alla typer av kommunikation. Detta är
en utveckling som kommer alltmer.
Systemen kommer kunna erbjuda allt
fler tjänster. Snart kommer telefon
växeln kunna avgöra när det är lämp
ligt att ringa upp kunden, till exempel
när en vara håller på att ta slut i lagret
och kunden behöver beställa mer.
Vidare kommer en säljare lättare kun
na planera i vilken ordning han ska
ringa de olika kunderna, då han enk
elt kommer få information om vilken

____

iiiiöiii�
.......,.

tid på dagen det brukar vara lättast
att nå de olika kunderna.

fönstersystem för att hantera alla nya
tjänster som kommer erbjudas.

Hur ska detta då gå till? Telefonväx
larna samlar ihop statistik, på vilka
tidpunkter på dagen kunden brukar
använda telefonen mest, lagerinfor
mation och en mängd annan informa
tion. Säljaren "prenumererar" på in
formation om sina kunder och får på
så sätt reda på när lagret är slut och
vid vilken tid på dagen han har störst
chans att nå kunden. För att det här
ska gå att genomföra krävs det natur
ligtvis en standard för hur olika tele
fonväxlar och datorer ska utbyta in
formation. En sådan standard finns
också under utveckling och kommer
stödjas av framtida telefonväxlar. Det
ta kommer effektivisera arbetet vid
kundkontakter och därmed höja ser
vicenivån, vilket gynnar båda parter.

Ericsson Business Network har
många uppslag för nya produkter,
men Stig poängterar att det är viktigt
att det finns kommersiell användning
för de nya produkterna. Ofta har man
tekniken klar men man vet inte riktigt
vad den ska användas till, det gäller
alltså att vänta tills marknaden är mo
gen. Teknik är kul - men det måste
finnas användning för den också.

Anders Boström
Stefan Warnqvist

För att kunna överföra video i dagens
system så krävs det att man kompri
merar datamängden kraftigt. Det går
att göra bra så länge som på varandra
följande bilder inte skiljer sig för
mycket åt och det är det man utnyttjar
i videokonferenssystem. Så länge som
deltagarna i konferensen inte rör sig
så mycket blir kvaliteten bra.
Ett annat problem är synkronisering
en av bild och ljud vid överföringen.
Idag används ofta kretskopplade
överföringar för att lösa detta, men i
framtiden kommer troligen paket
system som ATM, ta över alltmer.

Windows för telefoner
Nu ska även treåringar klara av att
beställa väckning till klockan halv fem
på söndagsmorgonen!
Dagens telefoner är väldigt enkla att
använda för sitt huvudsyfte, det vill
säga att ringa. Vilken treåring som
helst kan lära sig att ringa till mor
mor. Däremot är det ganska svårt att
komma ihåg hur man ska utnyttja de
mer avancerade tjänster som AXE er
bjuder, till exempel väckning. Ett en
klare sätt att utnyttja olika tjänster,
som erbjuds idag, och som kommer
erbjudas i framtiden, måste till. Därför
har EBN inlett ett samarbete med Mic
rosoft för att förbättra användar
gränssnitten. Man ska helt enkelt ut
forma Windows för telefoner! (Undrar
när Windows för brödrostar kom
mer ...) Man kan tycka att dagens tele
foner inte har något behov av ett fön
stersystem, men snart kommer bildte
lefoner bli allt vanligare. Då blir det
genast mycket mer relevant med ett

9

nOlledoqumentation

NOilorna

Vy öfuer den annars så lugna staden VästEnk

AF

Schlemled med maskinarna, i töntiga solsk
Hur ska de sluta?
Gemenskapens utgångspunkt, den alltmer

Då nOllan ansågs ofonni
den med lämpligt hjälprt:
"Dela med sig av sin kunskap NOLLAN!!!"
nOllanfick tidigt lära sig hur man delar med sig.
Detta visade sig vara en nyttig eifarenhet i kommande datalogi-kurs
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nollan behandlas alltid rättvist!

We
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irmar.
rodnande, vår allas Rostiga Tulpan
Styrketår infår dagens öfningar vid den
nybyggda bardisken i epsiloniansk stil.

igen att klara eventuell konfvertering fårsdgs
edel (Hjälm samt lägesindikator).

� s terås

Västerås skändare anno 10010
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Overall-pre

Tusen nålar
(Denna text skall helst läsas av
Hans Villius.)
'Det var en mörk och kulen
kväll i mitten av oktober. Det
var dags för den nyblivna et
tan att få pröva sina vingar
inom den ädla knypplings
konsten. Kort sagt, det var
overallpresqutt i Xilen.1
Det var, som oftast, det eminenta Pro
gramRådet som stod för arrangeman
get. De hade lagat mat, någon slags
kryddig köttgryta, och höll givetvis
baren öppen. Dessutom dök det med
jämna mellanrum upp maskerade väl
görare, som sålde den tidigare
saknade Magnumen. Maskbärama
uppvisade slående likheter med
medlemmar ur ProgramRådet, men
man ska väl inte dra några förhastade
slutsatser.
Kvällens tema var ju den nyblivna et
tans overaller (däribland min), som
nu skulle utsmyckas med diverse
märken. Det var emellanåt väldans
krångligt att få dit märkena, men
skam den som ger sig. Vad är en blo-

Örj .. , Zorro sdlde Magnum.
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Knyppling är svdrt, men med blodig tumme och full koncentration sd gdr det ju.
dig tumme och ett hårt prövat
tålamod, när man har lyckats få fast
ett Elektromärke på sin overall? De
som lyckats få åtminstone något
märke på plats, blev belönade med en
stämpel å stussen. Den lydde 'Anu
lado', vilket enligt uppgift är det
spanska ordet för annulerad. Efter ett
par timmar tröttnade de flesta på att
knyppla, och övergick till mer or
dinära umgängesformer.

några festdeltagare. Striderna böljade
länge av och an. Emissionens utsände
kunde dessvärre inte dokumentera
dramatiken i bild, eftersom han blev
beskjuten och på andra sätt indragen i
stridigheterna. Efter en lång batalj
kunde till slut ProgramRådets kämpar
avgöra till sin fördel genom en klas
sisk kniptångsmanöver. Napoleon
skulle stolt ha sträckt på sig om han
lyckats med något liknande.

Vissa konflikter uppstod dock under
kvällen. Bl.a. utbröt ett vattenkrig
mellan delar av ProgramRådet och

För Emissionen:
Ulf Wallentin E - 93

Mer ordinära umgängesformer.

eiffiisiiiii �
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En aldrig sinande ström
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E-TEKNOLcx:;ENS DILEMMA:

PRAKTISK TILLÄMPNING
Ja, det var väl allt jag skulle gå
igenom idag. Jag ser att vi har
några minuter över.
JAG SKULLE KUNNA använda dom
åt att visa er en praktisk tillämpning.
E-linjen har ju lite slagsida åt det teo
retiska, så det kan ju \(ara nyttigt för
er att se varför vi lär oss det här. Vil
ken praktisk nytta har det egentli
gen?
Ja, vi kan ju se på ett typiskt vardag
sproblem som man kan lösa efter den
här kursen. Vi tänker oss att ni arbe
tar på en handduksfabrik. Ni har fått i
uppgift att beräkna hur mycket deras
handdukar krymper när dom blir
våta. Det är ett enkelt problem, om
man kommer ihåg vad vi har lärt oss
idag. Men först måste vi visst göra
vissa approximationer. Vi måste till
exempel förutsätta att handdukarna
är absolut plana och alltså saknar
tjocklek. Men annars går det bra att
använda formeln som vi bevisade
idag.
Vadå? Vilket material handdukarna
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består av? Ja, där måste vi nog in
skränka oss till att betrakta handdu
ken som vävd av oändligt smala trå
dar med oändligt hög densitet och
obegränsad absorptionsförmåga. Vi
måste nog tyvärr se trådarna som
supraledande skikt på avståndet
epsilon från varandra, där epsilon går
mot noll, och så måste vi lägga på ett
pulserande elektromagnetiskt fält på
handduken med oändligt hög fre
kvens. Vidare måste vi förutsätta att
handduken färdas med ljusets hastig
het genom vakuum, och att den däref
ter accelereras till dubbla ljushastig
heten. Men under de förutsättningar
na kan ni tillämpa vad ni lärt er idag.
Det vill säga om handdukens form är
en perfekt halvsfär med oändligt små
hål på oändligt avstånd från varan
dra.
Ja, det var bara ett exempel på alla de
problem man kan lösa med den här
teorin. Det kan väl vara skönt för er
att få en konkret bild av vad vi håller
på med. Då slutar vi för idag.

Force nr. 2-93
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Pripp sresan

!Jtistorie�mmitten seruerar nuvuarätt
onstiagen aen 19 januari

Den 5:e november styrde vi kosan,
med benägen hjälp av SL, mot Brom
ma.

'Bifjetter säljes untler '1Jecem6er

NÄRMARE BESTÄMT mot Pripps bryggeri på
nämnda ort. Qulturattacheema hade ordnat ett
studiebesök.
Väl framme bjöds vi på öl, läsk och chilinätter,
medan guiden presenterade sig och bryggeriet.
Detta följdes av en ungefär 20-30 minuter lång
rundtur. När denna var över, var det dags för
det vi alla väntat på: PRIPPS ÖLSKOLA!!!
Där fick vi veta en hel del om öl; hur det
bryggs, hur olika ingridienser och bryggning
stekniker påverkar smak o.s.v. Dessutom fick vi
smaka på 9 olika sorters öl. Guiden beskrev
före vilken ölsort som smakade hur, och så
skulle vi sedan gissa vilken som var vilken. Det
var kul, och vi lyckades ganska bra. Efter öl
provning var studiebesöket i princip slut.
Det var en interessant och rolig resa, och den
rekommenderas varmt om möjligheten skulle
dyka upp.

Ulf Wallentin E-93
Nedanstående guldkorn är saxat ur dagspres
sen. Redaktionen gissar på att det i det här
fallet rör sig om Expressen.
le
mmarna i Stonelunkers är sju till antalet. · · --· - - .- · - -- ----,.. -,..,.. -· · · -· ···-· ····-·· -· -··--·
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Djävulskt kul
"Yeah of course, but that'll cost you" I
say, oozing compassion for the geek.
"It doesn't matter about the cost, THIS
IS URGENT!"
I slide- on back into the printer room
and put in the toner cartridge we save
for special occasions - the one that
prints thick black lines down the
middle of the page and is all faint on
one side. It took me quite a while to
make it like that too. The printout
shoots through and I bring it out im
mediately I don't want to miss this!
STELLANL. Personen pd bilden kan givetvis inte belastas for innehdllet i artikeln, men
tar ej heller helt avstdnd frdn det.

Bastard Operator
from Hell, del 4
Ifs a thursday, and l'rn in a
good rnood . lt' s payday. I
think 1'11 take sorne calls. I put
the phone back on the hook. It
rings.
"I've been trying to get you for hours!"
the voice at the other end screams
"Not, it can't be hours" I say, putting
Blade Runner back into it's cover and
looking at the back, "it was more like
114 minutes. I was on a long phone
call with the big boss, trying to get
you users some better facilities"
Hook; Line; and Sinker ... "Oh. I'm sor
ry."
"That's ok, I'm a tolerant person" I
make a mental note to change his
password to something nasty in the
next couple of days.
"Um, I need to know how to rename a
file" he says.
Oh dear ... Hang on, it's payday isn't
it?! I'm in a good mood.
"Sure. You just go 'rm' and the filena
me"
"Thanks"
"No worries" (Now I'm in a REALLY
good mood. I think I just might write
that script to make saving impossible
on rogue at random times like I've
been thinking about)
The phone rings again.
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"W-w-what's happened to my prin
tout?" he geek-squeals at me. Lucky I
wrote that usemame down - I'm real
ly starting to develop a taste for tortu
re.
"Well nothing. I mean sure, it's a little
soiled, but that cartridge has already
done 47 thousand pages and been re
filled 17 times. lt's quite good compa
red to some we get"

"Hello?"

Geek pays up and starts blubbing.

"Hi there" I say

"Hey now. There's no reason to cry!
Have you got a disk with your work
on it?"

"Is this the Operators?"
"Yes it is" I say, nice as pie
"Could you get my printouts out plea
se. I need them urgently, and I prin
ted them over 5 minutes ago"
"Your username?" I ask
He gives it to me, and I write it down
for later. "No worries at all!" I say, and
head to the printers.
There's a HUUUUUUUGE pile of
printouts there, and sure enough, his
is at the top of the pile. I pick it up,
split it out of the rest and pour our in
kstained cleaning alcohol all over it,
run it over a couple of times with the
loaded tape trolley then slam it in the
tape safe door some times as well.
Beautiful.
"Here's your printout" I say "Sorry
about the delay, we've got a few prin
ter problems."
He takes a look and shits himself.
"Well, can I print it again?" he asks,
worried
"Sure you can" I say "But no promises,
the printer's a bit stuffed today"
"Well can I print it on laser - is that
working?"

He gives me a box of diskettes and I
step inside and run them across the
bulk eraser. I come back out again.
"Sorry, I just remembered, our machi
ne is on the fritz, you'll have to take
these to the other side of campus to
the machine there, it'll print them ok,
and it had a brand-new toner yester
day."
"GREAT!"
"No worries. Oh, and hold the disks
above your head the whole way there,
the earth's magnetic field is particu
larly strong today."
"Huh?"
"No arguements, just do it."
He wanders off, hand held high. Shit I
hate myself sometimes.
News

Ann o ns er

E · X · P · O

Möt- öppet
mediaföretagen
hus den 19 november
För dig som vlll Jobba mad medla, lyssna på Jan Gulllou, pröva vlrtual reallty ale ale
Program

1 0.00 Mässan med mediaföretag invigs.
1 2.00 Debatt: "Media - maktfaktor på gott och ont.•
I panelen: Jan Guillou, Annika Hagström,
prof Bo Södersten,dir Per Törnberg.
Debattledare: Christer Pettersson
1 3.30 Microsofts VD Mats Wennberg föreläser.
1 6.00 Mässan avslutas.
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Plats:

Handelshog
·· skolan I Stockholm
Sveava··gen 65, (i)Ra0 dman--�
-.-'tan
lnfonnatlon: Medlautskottet, tel: 08-32 76 74
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Det ryktas att ...
... Media Expo gänget inte kan fixa en postscriptfil OK. Handels...
...den 29:e "brände" Janne ett par datorsalar utanför Q för att återväljas.
... David Panta tänder på digitala brudar, i postscriptformat!
... Patrik Dretnik också gillar att titta på postscriptkod
...datasalslagarna inte gäller i ULTRIX-salarna.
...och inte i VMS-salama heller!
... varmrätten serveras den 19:e januari.
...det rekombinerar 1000 teknologer per år.
... Pelle can't afford smoking!!
... stolarna i Thulesalarna är sköra.

Sa Ake han blev ledsen,
han grat i atta dar.

En rapp EG-saga
Det var en gang en malare
som hette Ake Strom.
Han ville bli en direktor,
det var hans onskedrom.

Men nu ar Ake glad igen,
han blivit direktor
for Gota Bank, det var sa sant,
en fallskarm fatt, en stor!

Och Ake han forsokte, han,
han gick pa intervju.
Men nej han fick, da sa det klick,
han fick en ide, nej sju!

Sa nu .kan Ake singla
likt ett lov fran hogan scu,
for pengar har han manga,
schweitzerfranc, D-mark, ecu.

Han mala blatt, han mala gult,
tolv stjarnor i en ring.
Men nar han malat fardigt
sa fanns dar ingen ring.

Och nu ar sagan slut, men dock
en liten sensmoral:
En liten ring av stjarnor tolv
for prick kan va fatal.

Och ingen prick, och ingen prick,
de helt bortblasta var!

Andreas Eldh, E-93.

Superkalender
Emissionens brevlåda används
inte så flitigt, men här har vi
fätt in ett bidrag till tidningen
som vi genast publicerar.
• Detta är en speciel kalender för
bråttom-jobb. Alla bråttom-jobb
skall vara klara igår. Tack vare
dennna kalender kan ett jobb bestäl
las den 7:e och levereras den 3:e.
• De flesta jobb skall vara klara på fre
dag. Därför finns det tre fredagar i
varje vecka.
• Sex nya dagar har lagts till varje må
nad för att man lättare ska hinna
med slutet- på -månaden-pani k -jobb.
• Det finns ingen 1:a i månaden. Däri-

improduktiva lör- och söndagar.

genom undviker man sen leverens
av föregående månads sista
minuten-panik-jobb.

• En planeringsdag har tillkommit. På
så sätt håller man de övriga dagarna
fria för oavbruten panik.

• Måndagar med tillhörande bak
smällor är slopade, liksom även

• Det finns ingen fredagen den 13:e.

Tisdag
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Torsdag

Fredag

Fredag

Fredag

Planerings
dag
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