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u är mottagningen slut och ettorna börjar kanske
förstå vad tentaångest är. Alla gamla maskinare som varit
med ett tag har som vanligt börjat plugga i väldigt god tid
till tentorna för att slippa ”sista minuten”-plugg. De har ätit
nyttigt och tränat regelbundet för att med minimal ångest
göra ett antal enkla tentor utan problem.
För de som inte visste att omtentaperioderna har ändrats
till två dagar varje läsperiod istället för en vecka, fick sig
nog en chock. Men som tur är har ju alla teknologer i
vanlig ordning läst allt som behöver läsas, redan innan
skolan drog igång, så det kanske bara är ettorna som blev
förvirrade.
Det tar inte lång tid att lära sig att det inte är kul med fest,
träffa kompisar och ha ett liv. Istället är det som vanligt
bara att kötta på från början för att slippa orora sig på tentaveckan, som ingen på hela maskinsektionen gör såklart.
Så ta det lugnt och sluta oroa er, ni har ju börjat plugga i
tid!
Lycka till!

Josefine Johansson
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Insändare: Alla studenter på skolan

Hata Chalmers?
Det har riktats mycket kritik mot
Chalmers genom åren, det har vi
märkt. Men var har kritiken främst
kommit ifrån? Oss själva? Kåren?
Eller kanske en tidning?
”Studenterna dricker jämt på här
lokalerna. De vet reglerna men
struntar i dom fullständigt.” Och
”… Chalmers sticker fortfarande
ut när det gäller alkoholrelaterade
utryckningar.” är två citat ur denna
tidning som av en händelse har
intervjuat väktare på skolan ett
antal gånger.
Så fort något dåligt händer på
Chalmers är tidningen där och
ställer frågor. Visst, hemska saker
har hänt, men har man någon
gång hört att det hänt något dåligt
på en annan skola än just Chalmers?
Enligt Nyheter på Studentportalen
gjordes en studie av några ettor på
samtliga program för några år sedan, de kom fram till att chalmerister i genomsnitt inte dricker
mer alkohol än andra studenter
i Sverige. Det kanske man kan
tillägga i alla artiklar som skrivs.
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Alla studenter på skolan har
eget ansvar för sig själva och
vad de har för sig. När de i de
flesta fall uttrycker Chalmers
som en ”dålig skola” på grund
av alla fester som förekommer
kan det påverka nya studenter
som kanske kan bli den nästa
Einstein att inte söka.
Att dricka är inte obligatoriskt
och om man hamnar på Sahlgrenska får man faktiskt skylla
sig själv.
Så även om de på tidningen
inte är smarta nog att komma in på Chalmers finns det
faktiskt riktiga nyheter som de
borde skriva mer om.
//En grinig student

Kom och ät frukost med MUU!

Nu närmar sig tentorna och detta betyder att det återigen är
dags för MUU:s muumsiga pluggfrukost! Nu på söndag kl 9:00. Det
kommer bjudas på mycket godsaker bland annat nybakat från
Bakmaskinen och det är såklart gratis för alla Maskinare!
Tillsammans med MUU:s nya ordförande Lousie Gertz (i mitten på
bilden) vill MUU även välkomna alla Maskinare att delta i våra
öppna tisdagsmöten i Loungen kl 12.00. Kom ihåg att ni alltid kan
alltid kontakta oss om ni har frågor/problem som rör
utbildningen.
All facts, no bullshit
/MUU
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Vill du också annonsera till M-ord Posten? Släng iväg annonsen
till mord@mtek.chalmers.se

I källaren lyser alltid solen!
Bär keps

Gillar du
också keps?
ASPA M.A.K.

Soligt?
Regnigt?
Använd
keps!
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Kuggprognos
M1: MATLAB, Anders T Johansson, 27%
Matlabprogrammering ÄR enkelt. Eller borde så vara. Men, efter
flera veckors slit med en till synes oändlig växlingsuppgift är ettorna
mer förvirrade över matematisk programmering nu än innan skolan
ens hade börjat. Redaktionen bedö,er att denna nedåtgående spiral
kommer att eskalera ytterligare något längre för att sedan vända.
Frågan är, räcker detta för att slå resultatet från förra året? Förmodligen inte, säger vi. 27% kugg är skrivet i bautasten.

M2: Materialteknik, Christer Persson 34%
Nu när dagarna blir kortare, termometern börjar visa blått, ryssen
närmar sig Gotland och livet i stora drag känns fruktansvärt i jämförelse med sommarens berusande nakenbad är det skönt att även
kurserna speglar denna känsla. Materialteknik har sedan urminnes
tider lagt grunden för ett bottenlågt intresse för mastern Materials
Engineering, och även i år riskerar ett fåtal teknologer att dö tristessdöden som en följd av denna kurs existens i utbildningen. Tips:
De som lyckas hålla sig vakna under tentan har statistiskt sett större
chans att klara kursen.

M3: Strömningsmekanik 41%
Oj. oj, oj! Var börjar man ens? När maskinteknologerna trodde sig
ha koll på vad ingenjörsskap innebär slår Affe ner i grytan med ett
medeltida tortyrredskap och rör om ordentligt tills konsistensen
är porös. Kontrollvolymen på de stackars semestertrötta treornas
hjärnor är absolut inte konstant, utan minskande. Förmodligen är
detta inlägg i debatten en indikator på vart det barkar.
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Kuggliga
M1: Hållfasthetslära, Mikael Enelund, 31%
Under Maskins största galjonsfigur (efter Asterix) lärde sig de nuvarande tvåorna ett och annat om livet i allmänhet och hållfasthet i synnerhet. Att spänningen i radialled betecknas som NEGATIV råder det
numera ingen tvivel om, och även ifall det är en ynnest att lära sig
mer i maskintekniks käraste kurs är det få som drömmer sig tillbaka
till den tiden. Med detta sagt önskar vi de XX % som fick underkänt
allt gott och mycket nöje med omtentan. Kul att det finns fler chanser
att reparera skadan i och med den nya läsårsindelningen.
M2: Industriell produktion och organisation, Jan Lindér, 23%
Efter nio veckor av något som närmast kan liknas vid att PRAO:a
som I-teknolog kom så dagen T, då all flumskap skulle komprimeras till sju sidor och en tenta. Det är fortfarande oklart hur denna
obligatoriska japanskakurs kommer hjälpa oss som civilingenjörer
i maskinteknik ute i arbetslivet, men en liten tröst är att den åtminstone ger meritpoäng om (när?) man vill byta
program.

M3: Matematisk statistik, Sergei Zuyev, 2%
Kommer ni ihåg plocklådan? Den där leksaken där man skulle trycka
in olika stavar formade som cirklar, kvadrater, stjärnor och trianglar,
i hål formade på samma sätt. Enligt anonyma uppgifter till M-Ord
ska matstaten-16 ha erbjudit noll utmaning för de som bemästrade
plocklådan. Kursen ska dock genomgå en upprustning till VT17. M3,
ni borde darra...
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Plats 3, under HB-salarna
Till de som gillar att vara ifred och har en förkärlek
för badhusgolv från 90-talet rekommenderar
redaktionen HB-byggnadens grupprum. Då dessa
på något mindre kända och eftertraktade än de i
M-huset är det relativt lätt att få plats. Här får man
dock räkna med ett dovt surrande från ventilationen
och det sunk som medföljer då städarna inte riktigt
hittar hit. Grupprummen lämpar sig bra för grupparbeten då det finns mycket utrymme och man
högt kan diskutera om vems tur det är att köpa fika.
Slutbetyg: 2,5/5 kugghjul.
Plats 4, Bautastenen
Bautastenens värmande aura och spirituella
rykte bringar inspiration och lycka till dem som
väljer att studera här. Som grädde på moset
får man frisk luft och starka lårmuskler. Då ljus,
ljud och temperatur varierar något rekommenderar redaktionen att här tillämpa handligsteorin ”välj kläder efter väder”. Stenen har tyvärr
dålig komfort och den ständiga trafiken av intressanta och ointressanta studenter, lärare och
cubsec-bilar gör att koncetrationsmöjligheterna slår i botten. Slutbetyg: 4/5 kugghjul efter
multiplikation med stenens cool-faktor.

Plats 5, Tyst läsesal
Här en ännu en plats för den som trivs med
att studera i en (relativt) tyst miljö. I den tysta
läsesalen slipper du snack men kommer inte
undan de surrande ventilationstrummorna.
Luften här är något unken och testpatrullen har
efter långa diskussioner enats om att det är en
doft av avsvalnad varmkorv i bröd som fyller
rummet. Salen har överlag låg sex-appeal men
kan ändå stoltsera med ett generöst arbetsutrymme och ett skönt gung i stolarna. Slutbetyg
3/5 kugghjul.
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Skansen Jonas eller mekatronik Jonas?

Lika som bär!
Rustet Love eller Rickard Söderberg?
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Sektionsmöte 1

Motioner:
Endast en motion behandlades under dagen, ”Bautasten i stadgan”. Det är samtliga maskinteknologers
plikt att se till att inga otrevligheter händer med detta landmärke ansåg motionsföredragaren. Styret
höll med men föreslog en annan formulering av paragrafen. Denna röstades igenom men eftersom
detta gäller en ändring i stadgan så kommer det tas upp igen på SM2.
Inval:
Valberedningen 16/17 samt posten som MUU-ordförande 16/17 valdes in.
Orförande för Valberedningen blev Malin Wiström och övriga ledamöter David Sveide, Max Wedenmark, Magdalena Bogren, Elin Gerdin, Johanna Sigvardsson, Martin Trieu, Elin Sturesson och Linnea
Jern.
Louise Gertz valdes in som MUU-ordförande.
Verksamhetsplaner:
Verksamhetsplanerna för MARM, M-Styret, MUU och M-Ord presenterades.
Förutom en ganska hetsig debatt mellan MUU och Styret om vilka som skulle hålla Master Tea var
det inga större överraskningar eller nyheter här.
Budget:
SM1 betyder också fastställande av årets budget – något för de på sektionen som egentligen vill gå I.
Eftersom M-sektionen har rätt fett med cash siktar vi i år på att gå minus, så vi slipper bli skattebetalare. Intäkterna i år förutspås också bli mindre än vanligt.
Tävling:
Bra gjort Styret säger vi angående bytet av tävlingsformat. Quizet är nytt för i år. Nu är det baserat på
kunskap istället för tur! Att ingen fick bättre resultat än sex av elva rätt och att det vanns av en TD:are
får dock ses som smått bekymmersamt.
Sektionsvisa:
En ny sektionsvisa testkördes och trots en del förvirring och svajiga stämmor är känslan att låten har
potential. Uppmaning till sektionen: Öva på melodin till ”Can You Hear The People Sing” innan SM2
så blir det skitbra nästa gång. Hur som helst, en historisk händelse. En ny era har börjat.
Övrigt:
LP1:s sektionsmöte var det kortaste på ett bra tag och var över på några timmar. Det nya Styret skötte
sig bra och det bjöds på ovanligt god pizza. Dock efterfrågar många på sektionen annan mat till nästa
gång – något vi dessutom röstade om på en whiteboard utanför Loungen för några veckor sedan. Förr
när det var bättre kunde man få lax… Den klassiska pastasalladen som M-sex bjöd på under lunchen
uppskattades dock mycket och får fem av fem revisionsberättelser.
Vi ses på SM2!
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Kvartalets bus(s)

Kvartalets bus
blev denna gången
Rustets bus med F6
gasque-banderoll, ”Jens
Buss-Gasque”. Ett bus i
M-Ords egen Jens Buss
ära alltså. Enligt Jens
själv fick han tack vare
tilltaget gratis inträde till
Gasquen den kvällen.
Bussigt av F6!
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Singelklubben
Läsårets första Singelklubb kickstartar med en killspecial! Nedan
finner ni fyra killar i sina bästa år som är singlar och sökande.
Ett känt ordspråk är ”Blonds have more fun” och M-ord har
därför letat upp några blonda godbitar. Dock var vi tvungna att
slänga in en inte så blond kandidat, vi vill ju inte riskera att det
blir för roligt.
Namn: Emanuel ’Sanne’ Sanne:
Ålder: 22 år
Stjärntecken: Tvilling
Emanuel är killen som med sitt blonda svall
charmar de flesta. Efter sin insats i MnollK 15
tog han sitt pick och pack och flydde landet
och det ryktas om att han varit med om ett
och annat spännande äventyr, endast Gud och
Emanuel vet vad.
Han är grabben med guldbyxorna, han har ju
trots allt hand om sektionens pengar vilket är
en summa bra mycket högre än de flesta har
på sina sparkonton.
M-ord har fått höra att Sanne är aktiv på Tinder, så är du intresserad så är det dags att börja swipa.
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Namn: Tobias ’Tobbelicious’ Ekdahl:
Ålder: 21 år
Stjärntecken: Tvilling
Denna blonda skåning titulerar sig Sexmästare, något vi i M-ord hoppas på att en
dag få möjlighet att bekräfta. Det ryktas
om att hans mamma kommer från en liten
håla där det en gång funnits en välbesökt
swingersclub och att hans pappa kommer
från Linköping.Tobias gillar att städa och
torka upp minsta sagt äckliga saker och
han städar Gasquens toaletter så bra att
GasqueK tror att de har hamnat i himlen.
Har du också en förkärlek för rena toaletter,
då är Tobias rätt kille för dig!

Namn: André ’Kappe’ Toresson
Ålder: 20 år
Stjärntecken: Våg
André är vår yngsta kandidat i singelklubben
denna gång, perfekt om lammkött faller dig i
smaken. Det ryktas om att Andrés föräldrar lät
honom växa upp i Hallen. Vi i M-ord känner till
uttrycket ”född i farstun” men ”född i Hallen”
är något helt nytt!
André gillar inte att slänga mat och hans
livsmotto lyder: ”Så länge det inte luktar dåligt
så går det att äta”. Söker du en kille som du
kan använda som mänsklig kompost eller är
du helt enkelt ute efter en kille som brukar klä
ut sig till mamma när det är dags att gückla?
Då ska du satsa på denna kille!

Namn: Erik ’Den icke-blonda godbiten’ Ingemarsson
Ålder: 22 år
Stjärntecken: Vattuman
Erik är varken blond eller Maskinare (!)
men det räcker med en snabb titt på
honom för att inse att denna kille är lite
för bra för att inte ha med i singelklubben.
Erik är en vegetariansk snygging som har
sina rötter i Kinna och trots sin unga ålder
driver han eget företag. Förutom att Erik
är aktiv i MnollK så har han även hunnit
med en sväng i Spexet, så gillar du att
bli underhållen så är det bara att slå till.
Dock ryktas det om att Erik blev paxad under Nolluppdragsfinalen,
så vill du sätta tänderna i Erik får du vara snabb.
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Läsperiodens Wiki
Denna läsperiods wiki är något som vi alla använder mycket
under vår tid på Chalmers. Det är ju kontorsmaterial! Artikeln berättar allt om papper, don och science-fiction. Christoffer
Hansson, M-ords egen twitteransvarig säger “Bra fynd må jag
säga! Älskar första bilden.”.
Det är ju kanske inte ett kontor vi jobbar på oftast fastän det finns lite kontor här och där.
Källaren och loungen har ju ett antal kontor, där allt mellan himmel och jord kan diskuteras
och antecknas. Dessa anteckningar kan då antecknas med så kallade skrivdon som denna
fina artikel berättar för oss att det finns. Klurigt det här med don när man tänker på det.
Redaktionen har bland annat hört talas om kaffedon och de innehåller kaffe allt som oftast
såklart, men kan innehålla annat också som t.ex. vatten eller läskeblask som det sades i
Kalle-Anka.
Åter till artikeln nu, då det verkar som att denna så kallade recension går ut lite på
villovägar. Bilderna som kan ses i artikeln visar kontorsvaror. Till vänster kan det ses kontorsvaror i en butik. Tänk om Cremona hade haft så mycket olika kontorsmaterial då hade
alla studenter kunnat ha alla kontorsmaterial de kan nu, men också kanske post it-lappar
för att göra bautastenen till något riktigt märkligt. Bautastenen hade ju kunnat göras till en
skruv kanske? Det ska inte diskuteras mer om detta eftersom det är möjligt att skaffa orimliga mängder med kontorsmaterial på world wide web. Till höger kan det ses en bild med
en text under som säger att det finns en butik i Hanoi som säljer kontorsvaror. Verkar vara
en fin butik. Kul att det blir lite internationellt i denna fina artikel.
Ojdå, i andra stycket står det att datorer verkar ersätta det klassiska kontorsmaterialet.
Datorerna verkar ta över världen. Det kanske blir som i Terminator i den verkliga världen?
Har hört att kidsen säger IRL nuförtiden. Datorspråket verkar ta över världen med den
nya generationen. Datorerna och datorspråket kanske går hand i hand, vem vet, då har ju
datorernas invasion i verkliga världen redan börjat?
Denna artikel verkade heller inte innehålla någon väsentlig information står det längst ner
i artikeln ser jag nu. Då kan denna recension avslutas då artikeln som recenserats inte hade
någon väsentlig information.
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Välkomna till läsåret 2016/2017 på Maskinteknik!
Vi hoppas att ni har haft ett trevligt sommaruppehåll och är laddade för ett nytt läsår! Speciellt vill vi
välkomna 167 nybörjare i årskurs. Särskilt välkomna är också ca 310 studenter till våra åtta masterprogram. Av dessa kommer mer än en tredjedel från internationella universitet. Vi har en internationell studiemiljö på masternivå!. Som yrkesverksamma kommer de allra flesta av er att arbeta i
internationella sammanhang och att ha studerat i en internationell miljö och arbetat i projektgrupper
med studenter med olika bakgrunder är såklart en bra förberedelse. I alumnenkäter ser vi att cirka
20% av de nyutexaminerade civilingenjörerna i maskinteknik har sin första anställning utomlands.
Tyskland, Holland, Norge och Danmark är vanligaste men också i USA, Asien och Sydamerika hittar
vi civilingenjörer i Maskinteknik från Chalmers!
Ett annat sätt att förbereda sig för arbete i globala utvecklingsteam är göra ett kandidatarbete i samarbete med Pennsylvania State University. Detta läsår siktar vi på att ha sex sådana kandidatarbeten.
Kandidatarbetesgrupperna består av en blandning av Chalmers- och Penn State-studenter med handledare och examinatorer från både Chalmers och Penn State. Samarbetet sker vi web-möten, Skype,
e-post, etc för att efterlikna hur man arbetar i globala företag. I år kommer även Z-programmet att
erbjuda kandidatarbeten i samarbete med Penn State.
Vi har precis avslutat en genomgång av alla kurser med institutionerna som levererar kurserna. Vi tittar speciellt på medelvärdet av studenternas sammanfattande betyg på kurserna och genomströmning. Medelvärdet av det sammanfattande betyget för hela programmet är högt 3,9(5). Hela 19 kurser
har ett betyg över 4. Tyvärr, har vi också fem kurser med sammanfattande betyg under 3. Dessa
behöver vi tillsammans med institutionerna förbättra. Chalmers mål är 80% av programmet kurser
skall ha ett betyg över 3,5 och där är vi nästan (70%). Målet för genomströmning är att alla kurser
skall ha 80 % av förstagångsregistrerade godkända efter de tre examinationstillfällena som tillhör
en kursomgång. Förra läsåret gick bra och det ser ut som om att vi når detta mål efter omtentorna i
oktober och i december. Ett annat mål är 90% av studenterna skall vara kvar efter årskurs 1 och av de
som är kvar skall 90% ha klarat minst 45 högskolepoäng. Vi uppfyller för första gången detta mål.
Arbetet med att utveckla programmet fortsätter. Vi kommer att arbeta med att integrera etik
och entreprenöriellt lärande ikurserna. Vidare kommer arbetet med att utveckla matematik- och
reglerteknikkurserna fortsätta mot mer interaktiva övningar, videoklipp och simuleringar. Vi hoppas
också att vi under hösten kommer att starta byggandet av en kompositverkstad för tillverkning, bearbetning och provning av kompositer. Kompositer blir allt vanligare i produkter för att öka prestanda,
spara vikt och energi. Vi behöver en kompositverkstad för att ni och vi lärare skall kunna bygga upp
en av näringslivet efterfrågad kompetens i utveckling av lättviktsmaterial.
Årets mottagning av nya M-studenter på grund- och masternivå har gått mycket bra. De M1or och
nya masterstudenter vi träffat har alla varit mycket nöjda, Ett stort tack till alla som varit inblandade,
Mnollk, faddrar, föreningar, lärare och alla hjälpsamma äldre studenter
Med förhoppningar om ett roligt, givande och framgångsrikt läsår!
Mikael, Lilian, och Johan
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LP1 väderlek
”Innan tenta kommer solsken” – så kanske man inte brukar
säga, men det stämmer ändå. Efter en sommar där det fina
vädret anlände lagom till tentaveckan, försvann lika snabbt
igen för att komma tillbaka tio veckor senare när det var dags
för omtentorna har det varit den varmaste LP1 någonsin
enligt M-Ords erfarna meteorolog. Det blev alltså en mycket
fin mottagning och sensommar. Sedan kom oktober och bara
dagar efter att Justin Bieber casually badade lite i Stockholms
skärgård skrapade göteborgare bilrutor istället.
En västkusthöst nalkas och i LP2 är vi beredda på det mesta,
horisontellt hagel, strålande sol, duggregn, lätta CAD-briser och tunga, reglertekniska moln, allt kan hända. Ettorna
kommer att upptäcka att bastanta Calculus fungerar utmärkt
som regnskydd när Clas Ohlson-paraplyet slits sönder av
västanvinden.
I LV8 är alla väderflickor dock överens om att solen kommer
skina extra starkt över maskinhuset och Winden, för då är
det dags för nästa M-Ord att släppas.

