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Ledare
Det är kul med interna
tionellt
kulturutbyte.
Mina finska grannar
hade i natt vänligheten
att spela upp ett familje, drama i många akter när
de kom hem från kro
gen.

Även en CHE har sin pris

SYND BARA ATT DE lade
starttiden så sent. Jag ville för
stås återgällda detta på något
sätt, så jag beslöt att förgylla
deras bakfulla morgontimmar
med lite irländsk rock n' roll a
la Therapy?.
Trots dessa utmattande nat
tövningar har jag lyckats pi
ska de andra emitterema så
det blev en tidning i dag ock
så. Förhoppningsvis går det så
fort att vi hinner se slutperio
den mellan Tre Kronor och
USA. Det skulle fint med lite
sportsliga framgångar i OS
nu, det har ju hittills inte blivit
så många hittills.
� Ha de1 bra!
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Är detta ndgot vi kommer att fd se under Esquadern?

Hur lämnar man in manus?
Emissionen är Elektrosektionens tidning. Den finns till för att
tlicka sektionens verksamhet samt att förmedla information och
nöjsam läsning till dess medlemmar.
Du som sektionsmedlem är välkommen med dina bidrag till
tidningen. Allt material skall vara redaktionen tillhanda senast
på dagen för manusstopp. Helst ser vi att allt textmateriel re
dan är inskrivet på datorerna i Vax-kab. Då är det bara att
skicka över det med MAIL till EMISSION på Elmer och Elin.
För att skicka en fil med mail skriv först "MAIL" i ett decterm
fönster på VMS skriv sedan "SEND filnamn.xxx".
Skicka gärna med instruktioner för hur du vill att den slutliga
produkten skall se ut. Vi garanterar inte att vi gör så som du
skulle vilja men goda ideer är alltid välkomna. Vi förbehåller
oss rätten att ändra i insänt material (lägga till rubriker tex). Vi
kan också ta emot en text på Mac-disk.

2

-

-a

GffllSSIDnen
•
aem·----·

ffl

WC ME P

Nr 2 1994 Årgång 2 9
Utgivningsdatum:
Adress:

Emissionen
THS
100 44 STOCKHOLM

Besöksadress:
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Hej på dej du!
av Anders

Electric
av Mie
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Christian Jansson
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Mattias Sandström
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720 28 12
664 68 85
768 16 16
758 82 47
580146 49
83 76 95
749 04 02
583 528 07
756 89 01

Medarbetare i detta nummer:
Andre Heinonen
I yttersta nödfall tar vi även emot handskrivna manus
(skriv 1YDLIGT!) Sådana kan du lämna i vårt brev
fack i Xll:en, i vår brevlåda (som finns lite spora
diskt) eller till någon av oss.
Bilder som skall vara med skall lämnas in senaste kl
12:00 dagen före manusstopp. Detta för att de kräver
en extra behandling. De kan lämnas i Emissionens
brevlåda eller direkt till en emitteur.
I Emissionen gjorda uttalanden är endast om så sär
skilt anges att betrakta som uttryck för Elektrosek
tionens ståndpunkt. Icke signerade artiklar tar Emis
sionen ansvar för.

Ordförandes ord

Hej Allihopa,
när ni nu läser detta så har
februari-SM varit. Jag hoppas
att det var en trevlig tillställ
ning och inte någon sövande
sådan.

DET VORE SYND om Boaormsten
denserna skulle göra sig gällande
även där. Vi har då bl a valt nya FoF.
Dessutom har en ny valberedning
valts och jag hoppas att ni allihop gör
allt för att underlätta dess arbete ge
nom att i god tid före maj-SM kandi
dera till allehanda roliga poster. För
då har man chansen att få jobba under
första halvåret efter återflytten till
TOLVAN.
På tal om TOLVAN så vet jag att flytt
staben jobbar som små, (nää, ganska
stora) myror just nu för att få alla
flyttgrupper att fungera.
Och på tal om att jobba j...ul så vet jag
att stadgerevideringsgruppen också
jobbar hårt och mycket. Men den är
tyvärr inte riktigt klar ännu. Bl a för
att kåren inte har fattat beslut om sin
nya stadga ännu och det vore ju trå
kigt om vi skulle vara tvungna att

Vdr ekologistuderande ordfårande
göra om vår stadga en gång till.
Ni kanske undrar, vadå Boaormsten
denser. De brukar uppkomma under
tentorna. Man ser då ett antal tentan
der sittande under tre av fyra timmar
sitta och försöka hypnotisera tentan.
De sitter alltså och stirrar rakt fram
under lång tid precis som om de för
sökte få den att avslöja sina hemlighe
ter.

Det finns ett antal andra metoder som
kanske fungerar bättre.
Lejonmetoden är en gammal metod
som fungerar med blandat resultat.
Alla som med mig går på Ekologi
kurs, (vi är sju personer från Elektro),
vet att Lejonhannarna är världens
mest lata djur, människan undanta
gen. Han ligger och sover hela dagar
na .utom under en kort tid, då han
gäspar. Om han blir hungrig så tar
han mat från honorna. Detta påmin
ner starkt om tentaveckorna. Tyvärr
så brukar resultatet inte bli speciellt
lysande utan man brukar då drabbas
av Krokodilsyndromet. Dvs tentan
kommer mot slutet av veckan och an
faller likt en krokodil och drar ner en i
träsket för att där förtära en.
Det ovanstående gäller naturligtvis
inte mig då jag faktiskt börjar studera
ganska tidigt om dagarna i tentaveck
orna. Men krokodilen är ett lömskt
djur som anfaller när man minst anar
det.
Ha det bra och lycka till under
tentaveckan.

Mattias

Vica ord
Hejsan!
Under den senaste tiden tyck
er jag mig ha märkt att fler
och fler av de som man mö
ter, ser mer och mer sömniga
ut. Hur kommer det sig, frå
gar man sig raskt.

Detta innebär att gymnasieelever
från Stockholmsskolorna besöker
KTH under två dagar för att komma
till insikt om att elektrolinjen är ett
självklart val, samt äta semlor med
epsilon på.
För att genomföra detta behövs en
mängd entusiastiska elektriker som
glatt kan berätta om allt kul vi läser
och gör här. (Väldigt entusiasti
ska!!!!! Då de övriga sektionerna gör
samma sak i klassrummen bredvid.)
I år kommer dessa dagar infalla 21
och 22 mars. Det är bra om så många
som möjligt kan ställa upp så kom
jätte gärna och prata med mig så be
rättar jag mer.

DÅ JAG LITE FÖRSYNT frågade,
visade det sig att det inte enbart är
hårda studier utan även planering
av diverse arrangemang, som har or
sakat deras något trötta utseende.
Sektionsmästerskap i innebandy,
Vårbal, SOLA, Esquader, Flytten och
mycket mer håller på att förberedas.
Det är allt sådant, tillsammans med
roliga och intressanta kurser (vilket
kanske inte stämmer in på precis
varenda kurs), som gör det så himla
kul att plugga på just elektro. Men
det är ju faktiskt inte alltid så lätt att

Vice Maria
veta då man skall söka till högsko
lan, varför det finns något som kal
las abiturientinformation.

Ha det fantastiskt bra!!

Maria
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Studier

SNO informerar

Jag ber om ursäkt för min för
sumlighet, jag använde ett
engelskt ord i likhet med "The
field or grounds of a collage or
school", istället för ?, det finns
ingen riktig bra native motsva
righet. Hmmm Kanske något i
likhet med Jannes Park ...
NOMINERING AV ÅRETS lärare På
studienämnds mötet 28/1 -94 nomi
nerades följande lärare till årets lärare
på elektro: Franz Cech (53), Bo Wahl
berg (Reglerteknik), Göran Rundqvist
och Olle Heden (Matematik), Gunnar
Englund (Mat. S�?-t), Fredrik Lunde
vall (IT), Lasse Osterberg (Matema
tik).

PBU

Utbildningsutskottet (UU) gick emot
Elektros förslag angående ett nytt till
delningssystem på KTH. Vårt förslag
gick i korthet ut på att den som har
ansvaret för utbildningen, dvs delfa
kulteten, också skall ha hand om
pengarna. UU tyckte att remissförsla
get var bättre. Det gick ut på att insti
tutionerna får pengar direkt från
"Rektor" och sedan gemensamt beta
lar en liten pott för sådan administra
tion som de anser att de kan ha ge
mensamt. dvs delfakulteten. Det är

Valet av Årets lärare och tillika för
månstagare till Anders Tillings min
nesfond väljs på februari SM.
På studie nämndsmötet 28/1 -94 val
des Cilla Lyckman E92 till sekreterare
för ESN.

FÖRST, EN BÖN: om nåt är fel, så
BERÄTTA det för oss! Om t.ex. en da
tor hänger sig så boota INTE genast
om den själv (om vi är här). Dels vet
vi oftast ett mycket snabbare sätt att få
den körbar igen, dels kommer vi al
drig att kunna FIXA problemet om ni
undanröjer bevisen hela tiden... Lika
dant, om en skärm är suddig eller en
mus har slutat klicka, så behöver vi
bara veta det för att få den lagad.
Ok, nu till lite saker som hänt. Anled
ningen till att VMS var så långsamt
några dagar var en 2-Gbyte disk som
avled den 16:e februari. Den innehöll
virtuellminnesfilerna för alla arbets
stationerna. Sånt märks. Men det var
5 års garanti på den. "Ja ja" tänker
man och ringer leverantören. Som inte
finns där, hans dotter säger att han
och mamma inte är sams... Mamma
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Kista
På mötet 16/2 kl 15.00 i Ql kom det
mycket folk. BRA! Nu vet vi var alla
står och vi fortsätter att driva vår linje.
Det borde ju betyda någonting vad vi
teknologer tycker ... Om det är några
problem med kurser som förläggs ute
i kista är det bra om jag får veta det så
snabbt snabbt möjligt. E-mail är sä
kraste sättet att få tag på mig. Lev Väl.

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

Hackers palt
För att bättra på vårt redan
fläckfria rykte, har system
gruppen beslutat skriva lite.

dock delfakulteten som har ansvaret
för utbildningen i båda förslagen. Ett,
och egentligen det enda klart uttalade,
av argumentet för remissens förslag
var "Det är ju värt ett försök". Person
ligen tycker jag att det är ett lite svagt
argument att bygga THS:s åsikt på.
Elektro och Data reserverade sig mot
beslutet. Jag vill tacka mina medarbe
tare som slet för att få ihop ett eget re
missvar och jag hoppas att det inte
var helt förgäves.

säger att hon inte vet var han är, men
släpper till slut ifrån sig ett nummer.
Ingen Där. Så vi köpte en ny från an
nat håll under tiden. Nu går det igen.
Roligare händelser:
• Vi har mer info om sektionen och
datorerna i World Wide Web
(WWW), som man tittar i med Mo
saic (fönstersystem), eller WWW
kommandot (textterminal på VMS).
• Mosaic på VMS klarar nu alla bilder
även på svart-vita skärmar, och
filmvisarprogrammet (MPEG) har
nu praktiska knappar. * Det har
blivit bättre ljud i de flesta 4000datorerna i filmsalen.
• VMS-systemet är uppgraderat till
version 6.0. Den kanske största skill
naden för normalanvändaren är att
det mesta som har med säkerhet att
göra (filskydd, ägare, ACLer) är
samlat under kommandot SET SE
CURITY i stället för som tidigare

under SET FILE, SET DEVICE, SET
ACL, SET VOLUME etc... De gamla
kommandon fortsätter förstås att
funka, men är nu odokumenterade.
• Vi har byggt ihop Elmer och Elin, så
de har blivit en 6320 med 2 proces
sorer och 128 Mbyte minne. Kombi
nationen heter bara Elmer. * Det är
en ny version av Maple på VMS.

Kommande attraktioner
Ungefär när det här trycks, kommer
vi att få 10 st X-terminaler till, som ska
bo i en liten sal nära läsesalarna. Sam
tidigt får vi en Alpha till, som ska
köra OSF-1, som är en sorts Unix. Det
tar nog några veckor innan den är sta
bil nog att släppa in användare på,
däremot.
Alla andra framtidsplaner är mycket
lösa, eftersom den pågående omor
ganisationen har lett till att ingen kan
säga hur mycket (om några alls) pen
gar vi får i framtiden ...
PS. Det är bara förtal att vi skulle
dricka en liter Cola om dan. Vi dricker
betydligt mer!

STELLANL

Civilingenjörer!

Asea Brown Boveri erbjuder
en bra start i arbetslivet
Allt sedan 1905 har vi erbjudit fär
diga civilingenjörer en bra start i
yrkeslivet i form av vår elevingen
jörsutbildning i Västerås. Det är en
satsning vi tänker fortsätta med.
Idag spänner programmet över 15
månader - huvudsakligen värdefull
och omväxlande praktik. Vi har
även lagt in ett antal teoretiska
avsnitt i utbildningen.
Du börjar i Västerås
Kursen kombinerar en grundlig genomgång
av koncernen med varierande praktik
etappvis inom tre olika bolag. Du får växla
mellan olika arbetsuppgifter och kan samti
digt se vilket affärs- och teknikområde du
trivs bäst med. Parallellt deltar du i språk
kurser och seminarier i bland annat mark
nadsföring, förhandlings-, presentations
och kommunikationsteknik.

Ett halvår utomlands
Efter förberedelser på hemmaplan, kommer
du att arbeta vid något av våra utländska
bolag under de avslutande sex månaderna.
Asea Brown Boveri finns representerat i
140 länder världen över. Det innebär stora
!l}öjligheter i valet av utlandsplacering.

Du som vill veta mer!

Asea Brown Boveri - en internationell kon
cern med kraftig satsning på forskning och
utveckling. Här finns många intressanta
jobb för unga tekniker. Och en mer spän
nande start än vår elevingenjörsutbildning är svår att hitta.
Ta chansen. Nästa kurs börjar 1 september 1994.
Skicka din ansökan senast 29 mars till ABB Support, avd.
PU, 721 83 Västerås. Vill du veta mer, kontakta Eivor
Jannborg, 021-32 53 77, kursansvarig, eller Per Olof Berg,
021-32 90 51, elevingenjör 1992-93.

Ända sedan Jonas Wenströms dagar har ABBs
framgångar varit kopplade till medarbetare med
visioner och kunskap om hur dessa skaförverk
ligas. Nyligen minneshölls 100-årsdagen av
Wenströms bortgång, vid vars byst elevingenjörs
gruppen 93: 2 har samlats.

Asea Brown Boveri är en av världens ledande koncerner inom elektrotekniken.
Företagsgruppen har över 200 000 anställda worldwide och omsätter ca 30 miljarder $.
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Party

Ost- och vinkväll
Måndagen den 14/2 var inte
bara Valentine-day, utan även
alla vi ost- och vinälskares
dag. På kvällen ordnade PR
med ost och vin PRe-tentapub.
Var ? Gissa..!
DET VAR NOG BÄST att vara där i
tid för att få något, trodde jag ja!
Klockan 17.30 var vi tre stycken som
rusade till baren för att få varsin halv
flaska vin. Som tur var kom det några
till, varför inte fler? Kan det ha berott
på avsaknad av ost och vin vänner på
Elektro, eller kanske alla är tofflar och
var tvungna att rusa hem till den kä
raste/käresta med ett knippe grönsa
ker i handen?
Vi som kom hade i alla fall trevligt
och det gjorde inte ont att få sittplats
Nu har det hänt! Ett fel hade smugit sig in i fdrra numret. Detvar i listan övervdra
för ovanlighetens skull. Hela Xll:en
var upplyst av ett dussin stearinljus, funktionärer: PLAYBOY skallvara Anders Jonsson E-93 (tv pd bilden).
vilka bidrog till den mysiga stämning
en. Till det facila priset av 20 bagis Förmodligen var fler än hälften av de trevlig kväll. Ett tips till de som miss
fick man en tallrik med tre sorters ost, närvarande E-93:or, tröttnar man på ade detta evenemang är att gå på PRe
en klase vindruvor och en hög med att festa när man har gått här ett slag tentapuben den 25 I4, då det blir rep
kex. Av någon anledning låg mögelo eller? Kvällen fortsatte på kåren där ris.
sten (blå/grön ?) kvar på de flesta tall det var tentapub och lite mer drag.
Mikael Odberger
rikarna när dessa arkiverades, desto Klockan två blev vi, de trognaste gä
godare var brieosten och vitlöksosten.
sterna, utslängda, vilket avslutade en

Varning ! Den 25:e mars kommer de till Xll:en!
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Glöm inte att pröjsa! ! !
Som ni förhoppningsvis vet så
har vi ett problem på elektrosektionen: svin (n) .
Under vecka 6 försvann inte
mindre än 638.50 Skr.
Och detta under en tentavecka.
TOTALT HAR VI förlorat ungefär
1800 Skr under terminen. Under dessa
förhållanden är det knappast försvar
bart att hålla försäljningen i gång. Vil
ka är det då som stjäl pengar och mat?
"Tyvärr" har Datasektionen inte alls
samma problem som vi har, så allt pe
kar faktiskt på att vi själva är skyldi
ga. Frågan är naturligtvis om det är en
som själ allting eller om vi alla bidrar
med små summor mest hela tiden. Jag
tror att det är en kombination och det
går förmodligen inte att göra något åt
den enskilde: det finns alltid rötägg
bland kronägg. Däremot kan vi alla
hjälpas åt med de små "bidragen". Jag
uppmanar alla att verkligen anstränga
sig och

alltid betala.

Det handlar om en attitydförändring
hos oss alla och sådant är svårt, men
om vi alla anstränger oss så tror jag
att det går.
Varför skall vi nu anstränga oss så
mycket för att hålla försäljningen i
gång? Det finns olika aspekter på det
här. Vi är billigast på nästan allt. Jäm
för kaffepriset (som vi kan sänka om
alla betalar) med till exempel Quan
twns.
En mer allvarlig sida av problemet är:
traditioner.
Om försäljningen läggs ned kommer
ingen att komma till XIl:en. Detta in
sektionstillhörighetskän
nebär att
slan snabbt kommer att försvinna.
Traditioner och en tillhörighetskänsla
som byggts upp i mer än 20 år för
svinner på kanske mindre än en ter
min! Alla säger att det kommer bli
bättre när vi flyttar tillbaks till den
kära gamla nya 12:an. Men om vanan
att gå till sektionslokalen är borta tar
det mycket lång tid att få igång sek
tionslivet igen.

Än en gång uppmanar jag er alla:

pröjsa!

En sista uppmaning för alla funktio
närer: akta er för potentialgropen i
funkrummet. Lev väl och ät mycket
yoghurt!

Eder Källarmästare
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Invasion i Sing-Sing

SFS-FUM
Under perioden 5-8 maj kommer KTH att bli invaderat av 2-300
studenter från hela Sverige. De kommer att ha sitt högkvarter i
Sing-Sing, och jag hoppas att de som brukar ha övningar där
inte tar alltför illa upp om schemat ser lite konstigt ut.
MAN KAN ju fråga sig varför alla
söker sig till KTH. Det beror helt enk
elt på att Sveriges Förenade Student
kårer ska ha sitt fullmäktigemöte här.
I 4 dagar kommer de att besluta om
den verksamhet som SFS ska bedriva
under nästa verksamhetsår, och det
är här man bestämmer vad alla stu
derande tycker i olika frågor (nya
studiemedelssystemet, utbildnings
frågor med mera).
En orsak till att THS arrangerar det
här mötet är att visa upp oss för de
andra kårerna, men om det ska vara
någon mening med att visa upp sig,
måste det ju se bra ut. Därför behövs
det en hel del teknologer som kan
hjälpa till med att arrangera mötet.

Arbetsgrupper
Till att börja med behövs det 10
stycken gruppchefer som ska organi
sera alla praktiska detaljer. De kom
mer att börja jobba 1 april, och när
FUM börjar närma sig kommer de att
få hjälp av ett antal teknologer. Un
der själva mötet ska de fungera som
arbetsledare, och behöver därför vara
tillgängliga under större delen av
dygnet (självklart kan man ju dele
gera ansvaret om man skulle behöva
sova någon gång).
De arbetsgrupper som finns är:
• Dator (8 personer)

De ska se till att Macarna fungerar
• under FUM. De ska även hjälpa till
om någon datorskygg student vill
skriva något men inte vet hur man
gör.

• TV/ljud (4 personer)

Via en intern- T V ska man kunna
följa mötet utanför plenum. Hela
mötet ska även spelas in på ljud
band.

• Tidning (4 personer)

En mindre tidning ska tryckas upp
som alla delegater får när de kom
mer till KTH. Dessutom ska de ge
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ut en tidning varje dag under FUM
med rykten och skvaller samt lite
information om vad som beslutats.
Den behöver inte vara större än
någon sida.
• Reception (12 personer)

Under hela FUM måste det finnas
en reception som är öppen dygnet
runt. Där ska man kunna låna kort
till terminalsalarna, och få hjälp om
man inte vet var man ska sova och
så vidare.

• Vaktstyrkan (10 personer)

För att få sova i KTH:s lokaler må
ste vi ha brandvakter på nätterna.
Under dagtid kommer de att se till
att ingen stjäl delegaternas sov
säckar.

• Tryck/kopiering (4 personer)

Några personer som ser till att alla
protokoll och tidningar trycks upp.
Några av dessa bör kunna en del
om kopiatorer för att kunna utföra
enklare reparationer.

• Mat (4 personer)

Planering av alla måltider. På tors
dagen ska det vara en lite finare
sittning. Maten kommer man inte
behöva tillaga själv.

Georg dricker under pistolhot, eller är det
mdhända alldeles frivilligt?
mötesdeltagare som måste hämtas
upp. De ska också hoppa in om nå
gon annan grupp har ont om folk.
De kommer att ha ett par bilar till
sitt förfogande.

Alla får en skjorta

• Fika (4 personer)

Mat kommer att finnas till de som
jobbar på FUM. Alla kommer även
att få en skjorta så delegaterna kan
se vilka som är funktionärer. När
hela tillställningen är över kommer
vi att ordna ett tackkör för alla som
har hjälpt till.

• Pub (4 personer)

Om du känner för att hjälpa till i en
grupp eller som gruppchef (snälla?)
kan du väl skriva/prata med mig.
Jag finns på Drottning Kristinas väg
25, plan 2 (huset bredvid kårhuset)
och har telefonnummer 790 67 50. El
ler varför inte skicka ett email till
kullgren@elixir.e.kth.se?

• Övrig (5 personer)

Vi vill ha in anmälan före 20 mars.

Två gånger per dag är det fikapaus.
Då ska det finnas kaffe/läsk samt
något tuggbart till alla. Under re
sten av dygnet ska man kunna få
tag på kaffe/kaka genom automa
ter eller dylikt.

På kvällarna ska man kunna kopp
la av med en öl i en enklare pub.
Det enda större arrangemanget
kommer att bli efterköret till sitt
ningen på torsdagen. Om intresse
finns från ett klubbmästeri kan de
hålla i puben.

Den här gruppen ska rycka in så
fort något oförutsett händer. Det
kan röra sig om akuta inköp eller

Georg Kullgren

TILL SOLEN?
BLIR INTE
DET VARMT!
O NEI, SLETT
IKKE. VI FLYGER
OM NATTA!

...
.

'

Solen - en outtömlig källa
Vi forskar också i
framtidens energi.

Vattenfall

Djävulskt kul
Ah! A memo, authorizing the termi
nation of my contract, going to the la
ser in the director's office. I make a
few alterations to the file in the spool
directory and let it go to it's destina
tion. I run my dinky little program
that deposits -522 to the PC and our
mainframe ships itself.
Later, while booting, 1'11 remove that
nasty logfile business.
Next, I wander into the comms room
and plug my earphone into the spare
RS232 port in the Directors office. It's
amazing how simple it is to bug an of
fice once it's got data lines going to it!
"Are you sure about this?"
"OF COURSE!"
"You don't want to recon
sider?"
"NEVER!"
SysMgr
Director: "Very well, 1'11 fax it to
staffing now.. "
"EXCELLENT!"
SysMgr
Director:
SysMgr:
Director:

STELLANL. Personen pd bilden har inget med artikelinnehdllet att gö ra.

Bastard Operator
from Hell, del 8
I'm at my desk as usual, and a
user calls.
"HELLO COMPUTER ROOM, Si
mon here, How can I help" I answer
"I can't get into my account!" A user
mumbles at me.
"What was your usemame please?" I
say
They give me their usemame. No
worries. I look in their account.
"No worries, it was just a badly made
login file. I've fixed it, you should be
able to login."
"Thanks!"
"No worries. Have a nice day!"
WHAT IS THIS? you're asking your
self. Has the BASTARD OPERATOR
FROM HELL turned over a new leaf?
Sold out?! GONE INSANE?!!! Nope.
The BASTARD OPERATOR FROM
HELL is being logfiled. And if that's
happening, I'm being bugged as well.
So I'm being nice till I can find the
bugs. It shouldn't be long - bear with
me.
Ah. One in the phone handpiece. Ba
sic. But then the boss is a sneaky sort,

10

so there's probably a couple more.
Ah! And another in the base of the
phone and one inside my keyboard.
Time for a mad coffee-spilling frenzy.
This is a big job, so I bring the whole
jug over and wait for a witness. The
System Manager comes in.
"Where's that report of mine?" he asks
in a surly manner - he's obviously
pissed that I haven't implicated my
self yet. Antagonist Identified. As the
Principal of "BASTARD OPERATOR
SCHOOL" (me) will tell you, "There's
no problem so !arge it can't be solved
by killing the user off, deleting their
files, closing their account and report
ing their REAL eamings to the IRS"
I pull his printout from under the cof
fee jug where I put it, and the coffee
splashes all over the phone and key
board, which for some reason were
stacked on top of each other.
"Woopsy!" I say, mock horror on my
face. The System Manager's face tells
me I was right in my guess.
"Don't think you'll get away with
this!" he snarls and stomps off.
I click on the ethemet monitor and
watch the traffic coming out of his PC.

Two seconds later the System Man
ager strolls in smiling. "Well, 1'11 really
miss you Simon .." he says, full of him
self.
"Oh?" I say, all sweetness and charm
"Where are you going?"
"No Simon" he says, with glee "You're
going"
"A PROMOTION!" I say "You've fi
nally written that letter to the head of
staffing telling him he's a bum
sucking arse bandit and that you
quit?"
11

"No ...
"Are you sure? It's much better than
the one about me being fired .."
"Y.." His eyes widen slightly
It's like clubbing a seal to death with a
foam cushion. He runs to stop the fax.
Only, having just resigned, >clicky
clicky< his card key no longer
works ...
Amateurs ...
The Phone rings. It's the same guy as
before
"I can get into my account now, but
I've run out of disk"
"Hang on, 1'11 see what I can do"
>clicky<... rm -r *

News

"lvätverkshistoria

Internet i tiden
Ett datornät är helt enkelt ett
antal datorer som har kopplats
ihop på ett eller annat sätt, så
att de och deras användare kan
kommunicera med varandra.
DET FINNS SMÅ datornät och det
finns stora. Ett exempel på ett medel
stort datornät är SUNET, som sam
manlänkar de flesta av Sveriges hög
skolor... Runtom i världen finns det
en hel massa nät, över 5000 stycken,
och de allra flesta näten är i sin tur
sammankopplade med varandra till
ett jättestort, världsomspännande
datornät: the Internet!

Vem bestämmer över Internet?
Ingen äger Internet, och ingen enskild
kontrollerar
organisation
dess
användning. Internet är, enkelt ut
tryckt: "Ett nätverk av nätverk"! Infor
mationsflödet är fritt och censur kan
inte praktiskt tillämpas eftersom det
inte finns någon "högre instans" att
vända sig till...
Något som ofta kommer upp i diskus
sioner är hur demokratiskt Internet är.
Det är faktiskt väldigt demokratiskt.
Nätet bryr sig inte om ifall du är före
tagsledare eller student; all informa
tion behandlas vid distributionen av
nödvändighet likadant. Det är oftast
V AD du säger, inte VEM du är som
avgör om någon vill lyssna på dig något vi kan tacka Internets ursprung
i den akademiska världen för!

Internets barndom
I mitten av 60-talet, under det "kalla
krigets" höjdpunkt, hade USA:s f ö r 
svarsdepartement ett problem: Hur
skulle man få ut order till armen efter
att man blivit anfallen med kärnva
pen? Telefon-nätet, radio- och TV
sändarna var (och är) nämligen
mycket sårbara för sådana attacker.
Man behövde ett militärt ordersystem
som fungerade felfritt även efter det
att telefonledningarna slitits sönder...
1964 presenterade Rand Corporation
en lösning. Den bestod av ett dator
nätverk utan "nav", det vill säga utan
någon central kontroll. Detta innebar
att om en linje var ur funktion så
fanns det alltid någon annan linje som
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fungerade. Nätverket kunde inte slås
ut, eftersom det inte fanns någon livs
viktig del att slå ut.
Detta militära experiment, ARP A
NET, byggdes 1969 och fungerade till
belåtenhet. De enda som fick använda
ARPANET i början var militären samt
storföretag och högskolor med militär
forskning. Dock slutar inte historien
där... Snart dök flera oberoende nät
upp, som till exempel UUCP och Use
net. Dessa användes främst av hög
skolor som hjälpmedel vid civil forsk
ning, men också för att kommunicera
privat
studenter emellan! Så små
ningom anslöts ARPANET till övriga
nät... Detta var i slutet av 70-talet, och
tonvikten låg fortfarande på forsk
ning. Utländska nät fanns knappast
vid denna tid.

Förbättringar av Internet
Kraven på överföringshastighet ökar
ständigt; man vill ha mer och mer in
formation per sekund än tidigare. De
linjer som sammankopplar alla nät
verk kallas "backbones" och har
extremt hög kapacitet. Sedan 70-talet
har i USA dessa avlöst varandra med
ständigt bättre prestanda. Det senaste,
NSFNET (National Science Founda
tion), byggdes 1986 primärt för att
sammanlänka fem superdatorer med

forskare runtom i landet, men har se
dan dess huvudsakligen fått en all
män funktion som en "data-highway"
för vilka data det än rör sig om.
(1990 lades det uråldriga ARPANET
ned; det behövdes helt enkelt inte län
gre! President Clinton talar nu om
planerna på byggandet av en "data
superhighway" som skall klara de
närmaste årtiondenas behov av kom
munikation. Datatrafiken på Internet
har nämligen på sista tiden ökat med
10% i månaden!)

Användning av Internet
Även om en stor del av nätets kapaci
tet numera används till rekreation, är
det just kommunikation forskare
emellan som är en av dess viktigare
uppgifter... De kan utbyta forsknings
resultat i öppna forum, diskutera nya
teorier och rent allmänt söka efter in
formation mycket effektivare än förut.
Alltid finns det NÅGON som har sva
ret - och eftersom frågan når ALLA
som vill lyssna, kan frågeställaren
enkelt få sitt sökta svar.

Internets spridning i världen
I slutet av 80-talet började Internet att
växa exponentiellt, med nya tjänster,
datorer och länkar varje dag ... Att rita
en karta över Internets alla länkar är

iiöiiiiiii
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idag omöjligt. Ingen kan längre hålla
reda på alla linjer kors och tvärs!
Internet-kopplingar finns idag till
över 50 länder inklusive Sverige. Syd
amerika har så smått bötjat få vissa
linjer, men Afrika har än så länge en
nästan icke-existerande koppling.
Man beräknar dock att cirka 10 miljo
ner människor runt om i världen re
gelbundet använder Internet. Folk i
olika länder kan snabbt och enkelt
kommunicera med varandra genom
ett system som kombinerar både tele
fonens och det skrivna brevets för
delar: snabbhet respektive utförlighet.
Det vanligaste sättet att kommunicera
över Internet är nämligen skrivna
meddelanden som levereras inom ett
par minuter vart som helst i världen!
Det förtjänar att nämnas att även
privatpersoner har, sedan några år
tillbaka, bötjat få tillgång till Internet
genom vissa kommersiella baser upp
satta speciellt för ändamålet. (Man be
talar per månad och/eller hur mycket
man använder systemet.) Folk kan då
sitta vid sin hemdator och ringa upp
de anslutna baserna via det vanliga
telefon-nätet.

Så långt om Internets historia. Hur
blir dess framtid?

Internet i framtiden
Klart är att Internet kommer att ex
pandera, utbudet av tjänster öka och
antalet användare formligen explode
ra i en nära framtid. Att använda In
ternet behöver inte innebära att sitta
stilla framför en terminal med ett
tangentbord, eftersom snart sagt alla
elektroniska prylar som behandlar in
formation kommer att anslutas till nä
tet på ett eller annat sätt. Futurister
förutspår att information, och tillgång
till den, kommer att utgöra grunden
för personlig, affärsmässig och poli
tisk framgång under nästa århundra
de...

kommer Internet att erbjuda fler
tjänster, men framför allt bli enklare att
använda, i takt med att allt fler perso
ner får tillgång till detta verktyg.
Internet är här för att stanna. Vi klarar
oss inte utan det!
Den som vill läsa mera hänvisas till
bland annat följande textfiler (alla till
gängliga via Internet):
* Zen and the Art of Internet
* The Internet Companion: A Begin
ner's Guide to Global Networking
(Dessa och andra textfiler kan läsas
med GOPHER, sökväg "European
root gopher serverI Internet Informa
tion")

Oavsett om man vill kolla de senaste
finansnyheterna, leta i bibliotekskata
logen, utbyta information med kolle
gor, delta i politiska debatter eller helt
enkelt prata med sina vänner, så kom
mer Internet att bli nyckeln till allt
detta!

Andre Heinonen

Och det bästa är: Allt detta finns
IDAG! Men allt eftersom tiden går,

Fredagspub
Vad gör PR när det inte finns
något squtt att ha PResqutt
till? Jo, de ordnar förstås pub
ändå så att sektionens
teknologer kan göra av med
sina pengar på bira trots
kårens initiativlöshet.
FINNS DET NÅGOT bättre sätt att
avslutaen hård studie vecka än att
gå till Xllen och klämma några bärs
och käka god mat i trevligt sällskap?
Det var ivatje fall vad många gjorde
denna fredagskväll, så många att PR
själva inte fick någon mat. Matlis
torna är till för att användas!
Maten bestod av ljuvliga bakade po
tatisar med smaskens guck till.
Guckens
inehållsförteckning är
okänd, men det var något med
räkor.
Kvällen fortlöpte med disskusioner
om allehanda ting och lek med vär
meljus.

Anders

Ndgra fascinerade vänneljusmarodö rer
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Krom, lack och läder

Bilmässan '94

der brinnande krig hölls en mässa i
Kungliga Tennishallen. I september
1944 presenterades den första hels
venska bilmodellen - Volvos PV444.
Bilen kostade då 4 800 kronor, vilket i
dagens penningvärde blir ungefär
700 000 kronor, dvs inte riktigt stude
randepris. Till historien hör dock att
regeringen samma dag förbjöd all pri
vat biltrafik i Sverige.

Renässans
Efter att ha legat ner se4_an 1962 togs
traditionen upp1985 då Alvsjömässan
återigen öppnade Stockholms Bilsa
long. Då Lbesökare = succe har mäs
san sedan dess hållits var tredje vår.
Antalet besökare per dag ligger sta
digt runt 20 000 st, så det finns stora
chanser att det blir en mässa även
1997.

11000. En tuff Audi som inte rostar ifö rsta taget.

Bilar, bilar, bilar; överallt en
massa bilar. Flitigast var nog
ändå dessa japaner, japaner
som var, just det, överallt! Allt
detta går också att sammanfat
ta med ett ord Bilmässa.

vande kungen Gustav V. Han hoppa
des i sitt öppningstal att bilen skulle
bli både nyttig och betydelsefull för
trafiken i vårt vidsträckta och glest be
folkade land. Ett halvt poäng får man
väl ge för den gissningen.
Flera bilsalonger följde. Även mitt un-

FÖR FJÄRDE GÅNGEN öppnades
Älvsjömässans portar för Stockholms
alla Ronny & Ragge. Men att hålla bil
mässor i Stockholm är inget nytt på
fund. Redan 1903 öppnades den för
sta internationella bilsalongen i dåva
rande Idrottsparken (den låg ungefär
där Stadion ligger idag) av den då bli-

Jaguar.
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Teknologers prisklass? Detvar inte
mdnga som stod ochvalde farg pd sin bli
vande Jagga. Sherwoodgrö n kanske...

Årets mässa verkade inte lida av kon
junkturerna, bilföretagen övertrumfa
de varandra med spektakulära sho
wer med fantastiska ljus- och ljudef
fekter. Godis och broschyrer ströddes
över en i mängder av trevliga värdar
och värdinnor. Både Volvo och SAAB
bjöd på shower enligt IKEA
principen, bygg från en hög ihop hel
heten. För att det totala plagiatet inte
skulle framgå alltför tydligt körde
SAAB det inverterade programmet,
från hel till trasig. Många timmar må
ste ha lagts ner på att få alla pneuma
tiska doningar och annat tekniskt att
fungera riktigt. Roterande bilar var ett
återkommande tema. Audi visade till
exempel upp sin version av TlOOO, en
bil med kaross i blankpolerat alumi
nium sakta roterande.

Elbil. Funkar nog bästvid ekvatorn.

--------------------- iiöiiiiiiii;
rium via Banverkets järnvägsskåpbil
till helt vanliga skåp- och campingbi
lar. Polisens två montrar var de stör
sta publiksucceerna. I den ena gavs
det tillfälle att kontrollera hur roligt
man hade på festen i går i polisens al
kometer. Den andra var den monter
som drog i särklass mest folk, vägpo
lisens bilar och motorcyklar. Där visa
des det hur kamerabilarna fungerar
och man fick även se exempel på hur
ens medtrafikanter uppför sig. Några
av dessa scener har redan visats på
TV, men det var ändå roligt att se vil
ka dårar som härjar på vägarna. Bästa
montern på mässan!

Krom, krom, krom

Ny Elekrobuss?

Självklart gavs även de mer ovanliga
typerna av bilar utrymme. Hela B
Hallen fylldes med alla möjliga tänk
bara konstruktioner. Gemensamt för,
nästan, alla var att de alla hade fyra
hjul, heljuste lack, plyschklädsel och
en hel del kromade detaljer - solglas
ögon skulle nästan ha rekommende
rats vid ingången Att nämnas är den
trio med speciella volvobilar som var
antingen två meter kortare, 60 cm lä
gre eller överlag upphottad med cab.
Ingenting som ägarna har ute på de
svenska, saltade vägarna för då skulle
nog lacken rasa. Flertalet av bilarna
ligger det otroligt mycket arbete bak
om. Mest arbete, 12 000 timmar, var
nedlagt på en helrenovering av en
gammal 40-talare. Hur resultatet blev?
Agaren verkade inte riktigt nöjd, bilen
var nämligen till salu.

En hel hall ägnades åt skåpbilar. En
hel del olika märken och modeller.
Allt från polisens rullande laborato-

Ytterligare en hall var fylld med alle
handa bilrelaterade produkter. Allt
från billarm och försäkringar till anti-

En SAAB enligt legoprincipen. Mycket pengar hade lagts ner pd den publikdragande
SAAB-uppvisningen. I videoshowen bjöds även pd snuttar av Viggen och Gripen.

Läskiga färger
Bland de övriga bilföretagen märktes
Ford, Opel, Toyota, Honda, Suzuki
och BMW. Alla visade upp de senaste
modeller i det färgspektrum som stan
dardiserats för mässan, allt från mint
grönmetallic till överstrykningspen
negult. Dessa för bilar något ovanliga
färgerna får vi hoppas inte kommer
att synas för mycket på våra vägar, då
det inte var snyggt. Ett annat populärt
tema är framtidens stadsbilar som är
konstruerade för att ta så liten plats
som möjligt och vara extremt
miljövänliga.
Även Lada hade lyckats få fram tre
bilar till mässan, men dessa lockade

inte många. Vad som däremot locka
de var de mer exklusiva bilmärkena.
Jaguar, Ferrari och Porsche tävlade in
bördes i att se så dyra ut som möjligt.
Vann gjorde nog Jaguar med sin sena
ste cab som gick lös på 773 000 kro
nor, ungefär lika mycket som PV kos
tade 1944. Företagen hade överlag
lagt ner en mängder med pengar på
sina montrar. Volvo ca 20 miljoner för
sina 2 000 m3 och 92 personer. Detta
att jämföra med Ladas 300 075 kronor
för tre bilar och lika många personer.

J
I

Gammal goding. Frdn 1 904 var den här Forden, en riktig
pärla med svart matt lack.

Blänkande krom. Betydligt mer modem var denna upphottade
Ford. Men ändd med lite Farmor Anka-stuk över det hela.
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Bilmässan

reflexbehandling av rutorna. Stora
publikdragare här var Flygvapnet
som gav folk möjlighet att provsitta
ett Viggen och ett bilbärgningsföretag
som gav en tio minuters kurs i hjärt
lungräddning.

L___

SquVALp, vad är det? Jo,
varje år det inte är Quameval
är det SquVALp, ett slags
mini-Quarneval, fast på vat
ten.
DETTA ÄR VÅRENS absolut roli
gaste Teknis-arr och tar endast en
dag av din dyrbara tid i anspråk
(plus tiden det tar att spåna fram en
studentikos, skoj farkost-ide)!

Genomförande

Summa sumarum så var det riktigt ro
ligt att gå omkring och titta på hela
jippot. Men det känns som om fyra
Tramp i klaveret. De som krockar Elek
trobussen (inga namn) kanskeville testa
hur bra Peugot klarar en betongvägg eller
dylikt.

Citybil. Menvilken ände skavara fram?
timmar var alldeles för lite. Bäst skul
le nog vara om man gick dit två gång
er och verkligen engagerade sig i det
som man vill veta mer om. I alla fall
så var hela mässan en klar triumf för
arrangörerna, Bilindustriföreningen.
Bortemot 200 000 besökare på åtta
dagar är inte så dåligt i dessa ekono
miskt svåra tider.

Mattis & Mie

det legendariska SquVALp-kalaset.
Det är även här den lycklige vin
naren belönas!

Hur gör jag för att vara med?
1) Spåna fram en ide!
2) Hämta en anmälningsblankett på
Kåren eller din sektion!
3) Fyll i anvälningslappen!
4) Lämna den till oss senast 25:e
mars!

Frågor?

Squ VALp-staben
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Trainee på Telia
Telia har satt ihop ett helt nytt traineeprogram och de första per
sonerna antogs till det i höstas. För att ta reda på mera om det
besökte vi Johan Dahlström och Christer Dierks på Telia Stock
holm. Johan jobbar med Stockholmsregionens del av traineepro
grammet och Christer (E-88) är nyanställd Trainee.
PLANERNA PÅ ETI traineeprogram
har funnits på Telia i flera år, men ef
tersom man har haft för många an
ställda så har det varit svårt att moti
vera internt att anställa fler. Förra året
satte man dock planerna i verket och
startade sitt eget traineeprogram.
För att undvika de största fällorna
med traineeutbildningar har man haft
kontakt med flera andra företag som
har haft traineeutbildningar en längre
tid, bland annat ABB och Volvo. Då
visade det sig att det kunde vara bät
tre att anställa traineelevema till en
bestämd plats och låta dem arbeta
ungefär hälften av tiden med ett "van
ligt" jobb och andra hälften på trai
neeprogrammet i stället för att tillhöra
en pool med traineelever. Så gjorde
man också bland annat i Region
Stockholm, men inte i Region Öst.

tänka sig att anställa traineelever.
Man kom fram till att det behövdes
personer som är intresserade av både
ekonomi och teknik, och som har po
tential att bli chefer och/eller projekt
ledare.
På annonsen som sattes ut kom det
3500 svar från hela landet, och av dem
anställde man 50. Urvalsprocessen tog
ganska lång tid, bland annat på grund
av att Telia tog sig tid att läsa och be
svara alla ansökningar. Efter inter
vjuer med de sökande som verkade
intressanta fick att antal utvalda ge
nomgå ett rollspelsprov där man tes
tade kandidaterna i några realistiska
övningar för att se hur de fungerar i
olika sammanhang.

Traineeutbildningen
Själva traineeprogrammet startade i
oktober. Ungefär en vecka per månad
ägnar eleverna åt konferenser och
kurser. Den övriga tiden går åt till se
minarier, studiebesök, förberedelser
och efterarbeten samt till att sköta det
jobb de är anställda för.
Utbildningen är uppdelad i flera del
moment, och den som trodde att det
var slut med tentorna bara för att man
har gått ut Teknis har fel. Varje del
moment av traineeutbildningen ska
tenteras.

Christer Dierks

Chefer
För att få reda på var det behövdes
folk och vilken slags personer som be
hövdes frågade man runt bland av
delningarna på Telia vilka som kunde

De delmoment som traineeprogram
met består av är:
• Telia i samhället Telias roll i sam
hället, förhållandet till ägaren (sta
ten) och olika myndigheter.
• Telias mål, marknader och produk
ter: Telias affärside, planer och stra
tegi. Telias produkter och tjänster.
• Telias kärnverksamhet-nätet: Oli
ka nätstrukturer för tele- och data
kommunikation.
• Planeringsprocess: Uppbyggnad av
affärsplaner och budget.
• Ekonomistyming: Affärsekonomi
och finansiering.
• Logistiksystem: Inköp/upphand
ling.

Johan Dahlström
• Projektledning: Förhandlingsteknik
och ledarskap.
• Mfärsjuridik: Avtals- och arbets
rätt, entreprenadjuridik och interna
tionella rättsregler.
• Telia i världen: Telias roll i ett inter
nationellt perspektiv. Förberedelse
för utlandspraktiken.
• Övrigt: Individuellt inriktat.
Ett syfte med utbildningen är att ge
ekonomerna kunskap om teknik och
teknikerna kunkap om ekonomi

Utlandsjobb
Sist i det 18 månader långa program
met ska det ligga ett projektarbete
utomlands. Det kan man till exempel
göra hos Telias samarbetspartners ut
anför Sverige, främst i Holland och
Schweiz.
Traineelevema har bildat en egen för
ening för att stärka sammanhållning
en och skapa kontakter både runt om i
Sverige och på olika delar av Telia.
Nästa intagning till traineeutbildning
en har börjat planeras och blir troligen
i slutet av 1994/i början av 1995, men
vilken sorts kompetens man kommer
att söka då är inte bestämt än.

Örjan Ljungqvist
Stefan Warnqvist
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Små saker

Mikromekanik
- nästa steg i den tekniska utvecklingen?
Del 1
Genom ditt blodkärl kommer
den åkandes, bland syre
bärande röda blodkroppar och
immunförsvarande vita. Allt är
frid och fröjd, men så plötsligt
smalnar blodkärlet av och det
tar nästan stopp. Vi har nått
vårt mål: Ett ställe där det är
stor risk för en blodpropp.
Sensorer känner av att här har
åderförkalkningen tagit ett
steg för långt. Motorer startas,
skärverktyg kommer igång,
och vår lilla mikroskopiska ro
bot börjar rätta till din kropp.

Eller en liten robot som kan sväljas
som ett piller. Sedan väl inne i krop
pen känner det av halten av exempel
vis blodsocker hos en diabetiker. När
halten är för låg - vilket sensorer kän
ner av och vars information bearbetas
av mikrochips - portioneras rätt
mängd medicin (insulin) ut till krop
pen av små motorer. Extremt fina fil
terstrukturer kan sättas in i kroppen
som reningsorgan för att hjälpa svaga
njurar att fungera.
Detta är inte idag, och förmodligen
inte i morgon heller, men det är ett
mål många forskare och ingenjörer
haft länge, och nu börjar teknologin
hinna ifatt drömmarna och vision
erna. Byggstenarna till denna mikros-

kopiska robot, som ä r så liten att den
får plats i ett blodkärl, har hittat ut
från ritbordet och in i verkligheten.
Till att börja med behövs det någon
ting att driva den - en motor.

En liten motor
När man konstruerar motorer i
mikroskopisk-storlek, är det inte lätt
att hitta en energikälla, det kan nämli
gen bli lite svårt att koppla in motorn
i närmaste eluttag. Fram till idag har
de flesta motorer som byggts med
hjälp av mikromekaniska tekniker,
drivits av elektrostatisk energi. Prob
lemet med denna typ av energikälla,
är att den inte klarar av generera
några större mängder kraft. I vissa fall
har den genererade kraften knappt
överstigit den friktion som finns mel
lan motorns rörliga delar.
Sommaren 1988 avslutades en inoffi
ciell tävling som hade pågått sedan
mitten av 80-talet mellan MIT och
Berkley, där den senare tog hem
segern, genom att visa upp en kon
tinuerligt snurrande rotor som var
mindre än tvärsnittet på ett hårstrå. I
samband med denn,;1 bravad hölls en
konferens, där en av talarna sa: "Vi
har uppfunnit hjulet!". Även om det
var en sanning med modifikationer,
uppfinningen första steget mot en
fungerande så kallad mikromotor.

Tidig elektrisk mikromotorfrdn 1991 som har en 0,13mm rotor. Den är sd liten att
spetsenfrdn en ndl nästa döljer motorn
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Vägen till den kontinuerligt snur
rande rotorn hade varit lång, och
problemen som hade överkommits
var många. Först skulle man tillverka
rörliga delar i en mikroskopisk värld
där allt hade stått stilla förut, sedan
skulle man få dem att faktiskt röra på
sig också. Trots att rotorn och under
laget var helt separerade uppstod till
räckligt stor friktion mellan dem att
kraften som behövdes för att få igång
rotorn totalt förstörde den. Fick man
väl rotorn att snurra, hade den ofta en
störande tendens att snurra några
tusen varv, och sedan låsa sig. Spän
ningar i materialet ledde även till att
rotorn drog ihop sig, och såg ut som
potatischips

Idag har bättre material, mindre kon
struktioner och bättre allmänna kun
skaper om hur material uppför sig på
en så liten skala, gjort att dagens mo
torer snurrar både fort, och länge.
Men en motor kan inte bara vackert
stå och snurra för sig själv hela tiden,
utan ska även kunna driva någonting
med kraften den genererar.
Vart eftersom tiden har gått sedan
1988, har de elektrostatiska motorerna
blivit bättre och bättre, men ger fort
farande ifrån sig ganska lite kraft.
Man har även konstruerat motorer
som drivs av en förbipasserande luft
ström, och av magnetism.

Ett genombrott
Men i höstas äntrade en ny motor
mikromekanik-scenen. En liten ång
motor. Den är upp till 100 gånger star
kare än en elektrostatisk motor, och
tio gånger mindre än motorn som såg
dagens ljus sommaren 1988. Men det
är svårt att få någon tydlig känsla för
vad som är starkt i denna mikrovärld.
Det skulle nämligen krävas många
tusen sådana ångmaskiner bara för att
lyfta ett ark tunnt brevpapper. Den
producerar nämligen bara en kraft på
cirka en mikronewton. Vår ångdrivna
motor är sex mikrometer lång och två
mikro bred. Motorn får med god mar
ginal plats inuti en röd blodkropp,
men är större än en bakterie, så stor
leken skulle passa bra i vår önskade
städrobot. Ursprungligen togs motorn
fram för att manövrera en optisk sen
sor inuti ett kärnvapen. Hur fungerar
den? En pistong åker fram och till
baka, när en bubbla vattenånga värms
upp och expanderar för att sedan dra
ihop sig.
Nu har man en fungerande motor
som ger tillräckligt med kraft. Detta
gör att nu kan man börja jobba på att
koppla samman den med mikro
verktyg, som i sin tur kan påverka
omgivningen. Det kan vara pincetter,
skalpeller, sonder eller sensorer. Så
frågor konstruktörerna till motorn
ställer nu, är vilka användbara sysslor
motorn kan användas för. En av kon
struktörerna - Jeffry Sniegowski vid
Sandialaboratorierna i New Mexico sade: "Kirurgi i ögonen, på nerver, på
vissa delar av hjärnan är områden vi
funderar på. Just nu söker vi efter
neurologer och ögonläkare som kan
förklara för oss vad de verkligen be
höver."

Vägen fram till idag
Denna ångdrivna motor som är min
dre än en röd blodkropp tillhör ett
ganska nytt område inom forsknin
gen, nämligen mikromekaniken. Där
tillverkar man mekaniska delar i stor
leksordningen mikrometer till milli
meter.
Mikromekanik är ett område som fun
nits i 20 år. Den har existerat parallellt
med forskningen kring mikrochips.
De ursprungliga konstruktionstekni
ker som användes för mikromekani
ska delar var samma som de för just
mikrochips. Så motorn som stod och
snurrade inför häpna ögon sommaren
1988 var en produkt av över 20 års
högintensiv forskning.
Redan för 20 år sedan började utveck
lingen av vad som idag är piezoelek
triska sensorer - de leder ström när de
utsätts för tryck - vilket var den första
mikromekaniska apparat som tillver
kades och producerades kommersi
ellt. Dessa sensorer används idag
inom alla möjliga områden, exempel
vis: mätning av tryck, acceleration och
vibrationer, som IR-detektorer, kemi
ska sensorer och flödesgivare.
Flödesgivare bygger på principen att
när ett värmeisolerat föremål placeras
i ett gasflöde kommer föremålets tem
peratur vara proportionellt mot
gasens hastigheten. För att mäta gas
flödet, har man mikromekaniska iso
lerade strukturer, med noga bestämda
termodynamiska egenskaper.

En prototyp till en flödesmätare for att
mäta turbulens ivindtunnlar, kon
struerad av Göran Stemmevid elektrisk
mätteknik. Den smala strukturen längst
upp är själva sensorn, och är isolerad
frdn de övriga delarna. Sensorn är
600x60 mikrometer.
• Mikromekaniska munstycken i
bläckstråleskrivare används för att
finfördela bläcket i små, små drop
par. (Se Cheng 3-3 !).
• Kvantlasrar används vid överföring
av signaler i optiska fiberkablar. De
är så små att en miljon lasrar skulle
kunna få plats på en fingernagel.

Olof Lindqvist
fortsättningföljer i nästa nummer...

Komersiella produkter
• Flödesgivare är ett utmärkt exem
pel på en mikromekanisk produkt
som har utvecklats så långt att den
har letat sig in på den stora kom
mersiella marknaden, bland annat i
klimatanläggningar i byggnader.
Professor Göran Stemme på institu
tionen för elektrisk mätteknik här
på KTH har utvecklat just en sådan
flödesmätare, som i början av 1994
började säljas kommersiellt.
• Tryckgivare är också en produkt
som letat sig in på den kommersi
ella marknaden. Man kan finna dem
i moderna bilmotorer, och det är en
produkt som idag årligen omsätter
över tio miljarder svenska kronor.
• Accelerationsdetektorer gjorda av
mikromekanik används även i bilar
för utlösaning av krockkuddar. Lik
nande teknik används för konstruk
tion av mikromekaniska gyron.

Myra möter laser. En samling kvant
lasrar av olika storlekar, där en miljon
stycken fdr plats pli en yta stor som en
fingemagel. Den undre rutan är 50 mik
rometer bred och 20 mikrometer hög.
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Nu är det dags att trimma trossarna, damma av vegamössan,
peta lössen ur skepparkransen, fernissa fockskotet, samt
shanghaia en besättning och göra sig redo för:

�itTUttbcr 94
tlektros Traditionella

Direkt efter flytten till Tolvan kastar vi loss, och tillbringar en
underbar vecka i Arkipelagen, med trevliga aktiviteter,
gemensamma pys-mys kvällar och naturligtvis massor av
härlig segling.
Alltså, eliminera alla värdsliga förhinder och boka in en
behövlig semester vecka 24 (Söndag 1 2/6 tom Lördag 1 8/6) .
Anmälningslistor sättes upp i Xllen

Tisdagen den 22/3 kl 07.oo.

Vi vill veta vem som är Skeppare/ansvarig på respektive båt,
samt uppskattat antal gastar.
Anmälningsavgift: 200 dubloner per elektron. (Betalas senare.)

Or.BS! .9Lnta[et de[tagarbåtar är begränsat!
Staben kommer efter hand att kontakta Skepparna för mer
detaljerad information om båttyp, besättning m.m.
Beträffande båtens utformning gäller att den inte bör sticka mer
än 2. 0 meter, till följd av valda naturhamnars beskaffenhet.
Slutgiltiga uppgifter skall vara inlämnade preliminärt Fredagen
den 1 5 April.

I väntan på islossningen...

*

*

* * Magnus, Micke, Ankan * *
* Peppe, Cathrine, Grower

*

Vid frågor skicka e-mail till:
esquadern@elixir.e.kth.se
Eller ring:
Magnus 08-99 87 22

--------------------- iiiiöiii;

Job
Stipendier för
praktiktj änstgöring
utomlands
Härmed ledigförklaras stipendier ur
Civ ing Anders Malmes fond.
Fonden skall lämna bidrag till stude
rande inom fakultet E som vill göra
praktiktjänstgöring utomlands (före
trädesvis starkströmsteknik) främst i
�ngland, Tyskland och Frankrike.
Aven exemensarbete utomlands kan
komma i fråga.Stipendium utbetalas
normalt efter hemkomsten. Förskott
(90%) kan dock utbetalas efter sär
skild ansökan.

ands

Ytterligar upplysningar lämnas av
Kansli EIT, tel 790 8494 eller 790 9170.
Ansökan skall inges till:
KTH:s registratorskontor
100 44 STOCKHOLM
senast 1994-03-31.
Ange diarienummer 930-176-94.
Ansökan skall innehålla uppgift om:
• belopp
• avsedd praktik/examensarbete (kan
kompletteras i efterhand)
• gymnasiebetyg, betygsutdrag och,
för examensarbete, rekommendatio
ner från ansvarig handledare
• Så snart besked om att praktikplats
erhållits skall ansökan kompletteras
med uppgift om detta.

Stipendium för
telekommunika
tionsstudier i USA
Fakulteten för Elektroteknik och In
formationsteknik ledigkungör stipen
dium ur John och Karin Engbloms sti
pendiefond.
Fonden skall möjliggöra studieresor
inom telekommunikationsområdet till
USA för civilingenjörer, som är utbil
dade vid KTH. Fonden är i första
hand avsedd för den som bedriver el
ler avser att bedriva forskarstudier.
Utlandsvistelsen bör omfatta minst
sex (6) månader.
Upplysningar lämnas av Kansli EIT,
tel 790 84 94 eller 790 91 70
Ansökan skall inges till:
KTH:s registratorskontor
100 44 STOCKHOLM
senast 1994-03- 31.
Ange diarienummer 930-175-94.

B i I j ette r':"''''Kå.t:eJ'I (luh"'c'fffflj''" V!··-··1=,·-r;·''':·_,·_,_e
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B i ljettansvari g : H e l e n a Stj e r n b e r g t e l . 3 1 0 9 25
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Den här sidan är inte möjlig

Lurad?

gon av de många varianter av fåglar
som övergår i fiskar, eller andra utfyl
lande mönster.

Det går att rita så att ögat och i
viss mån även människan lu
ras, så att bilden föreställer nå
got som inte går att göra i
verkligheten. Vi pratar om
Oscar Reuterswärd, M C
Escher och deras "omöjliga" fi
gurer.

Mie & Rasmus

Illustration "Vilse i storstadsdjung
eln i tusch pd duk av Andreas "Ekono
men" Eldh. Täck över Jmlva bilden och
räkna skyskraporna. Täck över den an
dra Jmlvan och gö r samma sak.
II

Trebalk av Oscar Reuterswärd
DET HELA BÖRJADE på ett
Presqutt. Två elektriker använde
bordsduken till att rita på. Det var tre
balkar, höghus och gafflar, allt natur
ligtvis "omöjligt". Artikeluppslaget
var givet.

Escher och Reuterswärd
Oscar Reuterswärd ritar enkla, stil
rena bilder, ofta bara några 'balkar'

Fjärilar av M C Escher. Ett typiskt
exempel pd ett utfyllande mö nster men
manvill nog inte Jm det som tapet.
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som sitter ihop, men när man tittar
närmare på hur de sitter ihop ser man
att det fungerar inte, i alla fall inte alla
hörnen samtidigt... Ofta ritar han ock
så saker som inte alls sitter ihop, men
där en sak är framför någonting som
är framför någonting som är framför
den första saken,
så att man får en
sluten
slinga.
Trebalken här intill
är en variant på
den sista metoden,
men där delarna
kan fogas ihop till
en sak som efter
tre räta vinklar
kommer tillbaks
till utgångspunk
ten.

Fönster åt söder? Träsnitt av M C
Escher

M C Escher å an
dra sidan ritar de
bilder
taljerade
med underliga för
utsättningar, ofta
med mängder av
upprepningar av
någon lite delbild,
som i hans kanske
mest kända verk,
Metamorphos, en
fyra meter lång
bild där olika
mönster övergår i
varandra, eller nå- "Stairway to heaven" eller "Tillbaka till gll ".

:·:·:·:·.· ::: ::: :· :>·:· ::: :: : :
: ·: · : : : :· : · · :·>:·:::· : ·:· ::· ·
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Snyggare bira och billigare personal än på mycket länge.
Fler och häftigare livs levande rockband än någonsin i XIIen .

ElektroMästerskapen i
Icehåkkkkkkkkeyspeil ,
kalender
Ölhävfning unt Dart
7 mar Tentapub på kåren
gefaren i Xllen
1 8 mars SMusK:s vårkonsert
klockan 1 8 Obs ! 23 mars TeknisMästerskapen
2 5 marsRockPRe
Lördagen
1 1 april Omtentapub på kåren

5 mar ElektroMästerskap

14 mars Tentapub i Xllen och på kåren

den 5:e
mars

15 apr PRe arrat av ELAB

25 april PRe-tentapub med ost och vin

30 april Vårbal

12 maj SquVALp

1 3 maj Fortfarande hemlig vårfest
6 juni Tentapub på kåren
Maskeraden som förut var planerad till den 19:e mars är tillsvidare flyttad till
den 28:e mars, mer information kommer att sättas upp sinom tid.
Med hopp om en trevlig vår, ProgramRådet & Klubbmästarna

Monty Python

It's ...
"Quite agree, quite agree, silly,
silly, silly... ". Ungefär så lät
det när översten avbröt en
Monty Python-sketch för att
den blivit för löjlig. Översten
spelades alltid av Graham
Chapman.
DEN LÅNGE, BLONDE Graham
Chapman föddes i Leicester den åt
tonde januari 1941. Hans far var polis
man. Själv valde han dock, liksom sin
äldre bror, en annan karriär. Han bör
jade studera medicin vid Emmanuel
College i Cambridge. Det var delvis
intresse för det medicinska, och dels
intresse för komik och teater som fick
honom att söka till Cambridge. Här
fanns nämligen revygruppen Foot
lights, för vilken Chapman hyste en
viss beundran, och han blev tidigt in
bjuden att vara med. Han började
ungefär samtidigt med John Cleese,
och året därpå dök Eric Idle upp.

Blev läkare
Chapman lyckades med det nästan
omöjliga(att samtidigt studera och nå
gorlunda helhjärtat engagera sig i
Footlights), och efter studierna kvalifi
cerade han sig som läkare vid St. Bart
holomew's Hospital i London. Han
lade dock ganska omgående sin medi
cinska karriär på hyllan för att turnera
med Footlights i Austraslien. För att
få sina föräldrars tillstånd "gjorde han
om" en lösryckt kommentar från
drottningen, som han träffade vid en
middag i Cambridge, till en kunglig

befallning att turnera Australien. Det
ta hade en tillräcklig imponatoreffekt,
och han fick åka.
När han sedermera återvände till En
gland, började han skriva för The
Frost Report, där han träffade de bli
vande Pythonierna Michael Palin och
Terry Jones. Efter The Frost Report
var det dags för Python att sätta
igång.

Chapman + Cleese = Kul
Chapman skrev oftast ihop med Clee
se. De skrev mer verbala än visuella
sketcher, ofta med ett löjligt in
slag(den döda papegojan t.ex.). Så här
beskrev Chapman en typisk skrivar
dag: "Det var alltid nästan likadant. Vi
var antingen hemma hos John eller
mig. Jag var en timme sen, även hos
mig själv. John var skapligt punktlig,
men glömsk om allt annat. Han kun
de tappa hela sketcher med lätthet,
t.o.m. på sitt eget skrivbord. De för
svann spårlöst. Det måste ha funnits
något slags svart hål hemma hos ho
nom, men det slukade bara material
som John inte gillade... Den första
halvtimmen försökte vi bara undvika
arbete, men sedan fick vi sätta igång.
Vi försökte alltid få något klart till
lunch, men ibland kom lunchen fort...
Det var nästan alltid John som skrev
ner saker och ting, eftersom jag var
rädd för att ingen skulle kunna läsa
vad jag skrev. Dessutom brydde jag
mig inte om sån't där som stavning
och grammatik. Jag kunde det väl
hyggligt, men brydde mig helt enkelt
inte om det... Vi brukade kunna göra
ungefär tre sketcher i veckan, vilket
inte är så himla mycket."
En av Chapman-Cleeses skapelser är
de så kallade pepparburkarna. Pep
parburkarna var medelålders damer
som stod i grupper i livsmedelsbuti
ker och klagade högljutt om allting.
Namnet kom av att deras kroppar
hade samma form som de pepparbur
kar som Cleese och Chapman ägde.

Chapman som pepparburk.
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Chapman spelade många stora roller i
Pythons filmer och tvprogram. Som
exempel kan nämnas Kung Arthur i
The Holy Grail och titelrollen i Life Of
Brian.

Chapman som seflorita.

Slutade dricka
Efter Grail-filmningen gick Chapman
genom sitt livs hårdaste strid. Det var
då han slutade dricka. Han hade en
ligt uppgift förbrukat som mest en
halvliter gin om dagen. Han lyckades
slutligen bemästra sitt problem och
botad från alkoholismen återvände
han. Hans största "utom-Pythonliga
projekt var filmen om piraten Gul
skägg(Yellowbeard), i vilken bland
andra Marty Feldman, John Cleese,
Eric ldle och Chapman själv medver
kade. Chapman har också givit ut en
självbiografi, "A Liar's Autobiograp
hy, Volume VI". Dessutom gjorde han
i mitten av 80-talet en föreläsningstur
ne i USA.

För tidig död
I november 1988 upptäcktes en tumör
på en av Chapmans tonsiller, och han
lades in på sjukhus. Där blev han se
dan liggande i tio månader. Han käm
pade emot och gjorder hela tiden upp
planer på att återvända till arbetet. I
mitten av september 1989 blev han ut
skriven från sjukhuset, och förklara
des vara frisk. I början av oktober blev
han inlagd akut, men det var för sent.
Cacnem hade spridit sig till ryggra
den och han avled den fjärde oktober
1989, dagen innan Pythons 20årsjubileum. Hans vän Kim Johnson
sade efter hans död: "På något sätt
tror jag att himlen blivit en lite löjliga
re plats".

Ulf Wallentin

Sommar
på Ericsson

Ericssons 70 000 anställda är verksamma i mer än 100
länder. Deras samlade kompetens inom växelteknik, ra
dio och nätbyggnad gör Ericsson till ett världsledande
företag inom telekommunikation.
I år har vi ännu fler examensarbeten att erbjuda än tidi
gare. Kataloger ska finnas på kåren och Du vänder Dig
direkt till kontaktpersonerna som finns angivna i slutet
av varje presentation.
Praktikplats för sommaren söker Du genom att skicka
Din ansökan till något av de nedan listade bolagen. Du
kan också söka direkt till Ditt lokala Ericssonbolag. För
ra året fick vi 3 500 ansökningar till 300 platser, med
långa svarstider till följd. I början av maj bör dock alla
ha fått svar på sin ansökan.
Det är viktigt att Du i din ansökan uppger när Du vill
praktisera och vad Du vill arbeta med. Ericsson har inga
färdiga praktikuppgifter så Du måste tala om vad vi ska
leta efter till just Dig!
Skicka in en ansökan med gymnasiebetyg och utdrag
från högskolan senast den 15:e mars.
Ericsson Telecom AB
Elaine Ritzman
126 25 STOCKHOLM
Tel 08 - 719 46 07

Ericsson Radar Electronics AB
Anna Henricson
164 84 STOCKHOLM
Tel 08 -757 16 74

Ericsson Radio Systems AB
Charlott Wennerqvist
164 80 STOCKHOLM
Tel 08 - 757 19 14

Ericsson Radar Electronics AB
Maria Ottosson Ljungberg
431 84 MÖLNDAL
Tel 031- 6715 32

Ericsson Business Networks AB
Malin Bolin
172 93 SUNDBYBERG
Tel 08 - 764 04 30

Ericsson Components AB
Christer Karlsson
164 81 STOCKHOLM
Tel 08 - 757 49 91
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Ka11tnrellgratiner/id r�nrostbiff

Priset är 495 kronor.
Biljettema säljes i baren under
veckorna 9, 1 0, 11, 12 och 15 mellan
kl. 12.45 och 13.15 i Xll:e11.
Man får givetvis köpa biljetter till
kompisar, flicklpojkväm1er e. t. c.

Klädsel: Högtidsdräkt

Det nya åretforlsätter med
ett. efterkör å KTH.
Det håller på till
morgonb•iste11, då vi
sen,erarfrukost.
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det fastskruvat.
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�LIT. Och denna gång ä<

...Mega är mikro är tusen.
...ibland händer det att a faller för b
...Bassens tyglar försvann neråt kontinenten.
...kvällen efter fysik 3 var vid ett tillfälle: a=staketet, b=Pelle
...föreläsaren undrar vem som brukar ha gruppsex .
...Annis har en ton i fickan.
...ett plus ett alltid är lika med ett.
... the machine that goes Bing är på väg.
... Torsten och Thomas bara fick sova en natt tillsammans under esquadern
...Anders och Torsten tycker om punch

Fel av kalkylator är väl kalkyl otur.
(Stulen av DN)

Poesi

Vi ligger tätt tillsammans
våra hjärtan slår i takt
mina tankar är dina
tiden har stannat
Jag smyger en hand i din
Går du nu förlåter jag dig aldrig

ur "På vid gavel "
av Pia Lindgren

Presquttsbesökare
Asa ]ohansson, E90

Visste du att ordet Eskader kom
mer från fra.."lskan och är benämn
ingen på ett större förband örlogs
fartyg.

Känd från TV:s Röda tråden
Ulf Wallentin, E93

Ytterligare två "filmisar" i Emissionens samlarserie, klipp ut
och spara. Om du inte vill klippa i tidningen går det bra att
kopiera bilden.
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