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När snön kallt yr inne i Tolvans korridor samlas en
liten skara redakteurer för att där bringa ordning
och reda i alla stökiga manuskript. I Röda Rummet
får vi sedan bland kvarglömda flaskor och oupptor
kade fläckar försöka sortera sidorna. i nummerordning.
Ett nog så svårt uppdrag när man alldeles nyligen
löst allt med normalfördelningar och slumpartade
oberoende händelser. Vi hoppas att detta nummer
skall mottas med stor glädje och att inte bilderna
väcker alltför mycket nostalgiska tankar i Ditt
sinne. Det går flera tåg.
Redax

3.

SNO INFORMERA'I\.
Här serveras så åter lite av studienämndens görande och låtande
den senaste tiden. Håll till godo !
Terminens andra SN-möte samlade en rekordskara på 30 st. (däri
bland 10 1 :or). Det är roligt att skåda det ökade intresset.
Vårt nästa möte kommer att hållas tisd. 11/4 och viktiga punkter
då blir kursrevideringen (nu börjar det hända saker) och val
till institutionsstyrelser 10 st.
Om matteundervisningen nästa år kan bara sägas att matte inst.
och linjenämnden på E förhandlar om hur mycket matteundervisn.
borde kosta. Beslut kommer att fattas i maj och SN hårdbevakar
frågan.
Ekonomin på KTH börjar f.ö. bli ett populärt diskussionsämne
och det med all rätt. Studieutskottet på kåren kommer därför
att ordna en diskussins- och frågekväll torsd. 20/4 med in
bjudna högskolepotentater och det kan bli intressant !
Kursrevideringsförslaget som presenteras på annat håll i tid
ningen korruner att avgöras i LNE (linjenämnden) i vår eller
tidigt i höst vad gäller 1 :ans schema. Innan dess vore det
bra om så många som möjligt kom med ide�r och förslag om hur
t.ex. den n;ira elektronikkursen ska vara upplagd,vad som skall
läsas i det allmänna blocket, hur mycket grupparbeten och
,muntlig redovisning vi ska ha etc.
För att vi ska slippa stormöte i E1 där bara få hinner (eller
vågar) tala så har SN tänkt sig att studieförtroendemännen
framöver i vår startar sm'1 diskussionsgrupper där förhoppnings
vis många friska tankar kommer fram.

Här finns en verklig chans att göra något vettigt för fram
tiden så passa på!

E 1
De två grupper som tidigare saknade studieförtroendemän har
utsett

g rupp

Ulf Hagström

grupp Z Ulf Törnqvist

På senaste SN-mötet klagades det på nummen och Jan Lund-Jensen,
Ulf Törnqvist och Björn Buö utsågs att tala med föreläsare
och assistenter för att försöka förbättra undervisningen.
Överhuvud gäller det att gå inte missnöjda från en föreläsn.
eller övning utan tala om för läraren vad ni tycker är fel.
Saklig kritik uppskattas alltid !
E 2

Tycker alla att labbarna är givande med 4-mannagrupper och
1 asse på 55 teknologer?
E 3 och E4
Efterlyses en teknolog som vill hjälpa till med schemaläggning
för 3:an och 4:an (bra betalt 30 kr/t).
Internationalisering skall det vara nuförtiden och det finns
stora möjligheter att plugga eller göra ex-jobb utomlands
jfr. Chalmers. Varför skall vi vara sämre än slöjdskolan?
I början behövs det dock friskusar som är beredda att göra det
lilla extrajobb som alltid krävs då något nytt skall arbetas
in. det skulle vara kul om några sådana dök upp och anmälde
sitt intresse för vår studierektor Torbjörn Lindström.
Moss!
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KONS ER

Nu kommer, tamigfasiken, hela Stockholm att rämna, i vanlig
ordning. Kongl 1. SKALÄRmusikkåren håller nämligen sin be
ryktade årsquonsär på SÖDRA TEATERN

FREDAGEN
LöRDAGEN

DEN
DEN

14
1s

APRIL KL
APRIL KL

19H30
19 Hoo

och

Den här quonsären lovar, som vanligt, att överträffa tidiga
re bejublade och uppskattade quonsärer, detta inte minst tack
vare
och
BALETTEN SKALETTEN
SKÖNSÅNGARE UR TEKNOLOGKÖREN

som även i år deltager.

BILJETTER kan anförskaffas genom att ringa
SVEN FORSBERG 33 80 56
eller
HANS J NILSEN !J 0758 / 329 04
Dessa två kan man säkert finna i korridorerna på dagarna.
Biljettpriset är futtiga 25:- och det gäller
att snabbt skaffa sig en, för snart är de slut.
Pristävling: Någonstans på denna sida är ordet
QUONSÄR felstavat. När du hittat stället, skic
ka svaret till
HÄNT I VECKAN
Tysta g.12
115 24 STHLM

MOSEBACKE TORG

BRUKSANVISNING
för det Svenska samhället
§1 Hederlighet är bara dumt.Fiffla så mycket sem möjligt
§2 Var avundsjuk.Varför skulle någen annan ha någ•t sem inte
du har?
§} Bil är abselut nödvändigt.Helst Större ech Dyrare
§• Detsamma gäller Båt,Färg-TV,Villa,Semmarhus,Steree mm
§5 Var häDsynslös.Reffa åt dig så mycket sem möjligt,gärna
på andras bekestnad.
§6 Ingenting är ditt eget fel.Skyll allting på samhället.
§7 Var aldrig nöjd med det du har.Kräv ständigt MER
Dessa elementära krav måste du abselut uppfylla för att
bli en framgångsrik nermerad Svenssen.Annara riskerar
du att skilja dig från den grå mängden.

'

I samband med Tefatsgasquen (där 50% av musik

borgarråden sloB'S ut L första åkee, medan övriga
50,,t; tog 50,,t; av förstaplatserna(=25%???))
ducerade jag�n nyskri,en visa.

evigas härmed,

intro

Texten för-

�Jfikael
musikborga=åd

VÅR €;-SEKTION
1. Får J)l syn på teknologer som ser riktigt stolta ut
behöver Du ej vara klyftig, bara tänka nån minut

för att fatta var dom kommer från på vårat Teknikw,i

Det finns bara en sektion som är ett sådant unikum!
J�, de' e' vår f-sektion

helt utan diskussion

Det är med stolthet hjärtat bankar för ett snövitt epsilon
Vi hyllar vår e-sektion
med en sång helt unison

Teknis' bästa enligt gammal tradition

2. Osquars namnsdag, sångartäflan 1977;

bara ett lag lcan förmå att där med segern ta itu

Alla priser tog dom hem, slog konkurrenterna schack-matt

För er andra sorr. förträngt vilka det var vi sjunger glatt
Jo, det var••.
3. Fula fysiker och klantmätare, oljig maskinist,

väg&vattnare, nog tycker ni väl livet är rätt trist

Bullrig bergsman, arkitekt, suspekta flygarklientel

Nog vore allt bra mycket roligare o� ni ej ,alt fel
För bäst är•.•

4. Vi elektriker är ned vår tid, vi har oss data lärt
för att fatta det så får man lära sig räkna binärt

or�. rr.an sedan ser omkring sig och ser till att rä�:na rätt

så blir alla andra nollor medan vi blir numro ETT!!!
Ja, de' e' •••

*

Melodi: Fat Mammy :aro,m
'.Pext: �MIKAEL SEGERSTEN

Kl611ervJ,:en 41, 03·35 17 57

191 47 SOL.lENTUNA

Er tappra som närvarade i bastun ber jag om ursäkt, och hoppas
att tnunhirmorna har hämtat sig ••.

\ O·

'JlEVIDE A

ERA

Sektionens egen kursrevidatör som vid tillkomsten
av denna artikel befann sig med ena foten i ett
tåg med destination Lofoten och med andra i någon
av sektionens många skrivmaskiner har nu tänkt
säga ett par ord angående kursers vara eller icke vara.

-·-

Sedan flera år har en ändring av kurserna på elektro diskuterats.
Kurser har inventerats, konferenser har avhållits och papper
samlats på hög. Men fortfarande ser kurserna ut som i den grå
forntiden.
En kursomläggning måste börja i ettan och kan fn ske tidigast
hösten -79. Detta förutsätter dock att ett beslut fattas i höst.
Kursrevideringen tar alltså si.kte på att under våren arbeta fram
ett förslag för ettans undervisning.
På det här stadiet skall i beslutas om vilket innehåll som skall
finnas i kurserna. Kursrevideringen omfattar alltså inte frågor
som dåliga föreläsare slöa assistenter eller liknande.
Några riktlinjer för arbetet har aldrig formulerats vare sig
från studienämnd, linjenämnd eller kursrevideringsgrupp även om
man är ense om vissa huvudlinjer. Det som i första hand har efter
strävats är att lägga ned ett elektriskt ämne i ettan, att und
vika dubbelläsningar, att minska arbetsbördan i erkännt jobbiga
ämnen, att ta bort "onödiga" kursmoment och flytta kurser som
ligger dåligt i tiden.
FöAANDRINGAR
Den största förändringen, jämfört med nuvarande schema, är ett
helt nytt block i ettan: elektricitetslära. Det omfattar stoff
som fn finns, eller borde finnas, i tre av tvåans kurser, TET 2,
TdE l och Elmät l. Dvs växelströmsräkningar, grundläggande
elektronik och fundamentala mätmetoder. Detta innebär inte att
man automatiskt använder de befintliga kurserna och flyttar
ned dem i ettan. Först skall innehållet i den nya kursen defini-·
eras, därefter skall de olika avsnitten läggas i en logisk

ordning. Labbar och övrig undervisning samordnas så att labbarna
är e� direkt tillämpning och illustration av utlärda kunskaper,
förutom att tex instrumentkunskap lärs ut.
Rent praktisk i nnebär detta att en institution, e l ler linjen,
är huvudansvarig för kursen som kan innehålla undervisning
från flera institutioner. Det är inte på förhand givet vilka
dessa i nstitutioner är.
För att skapa utrymme för detta ämne måste något annat flyttas .
De största föreslagna förändringarna är:
Vektoranalys fl yttas till årskurs två
Mekanisk konstruktionslära fl yttas till åk 2
Nationalekonomi fl yttas till ett allmänt ämne.
Algebran uppdelas och vissa moment försvinner.
Beträffande övriga ämnen föreslås i huvudsak följande.
En & F1ervariabe1. Kursen bibehålls oförändrad betrffande timan
talet. Ev. kan vissa moment i kursen diskuteras men inte på det
här stadiet. Teoritentan fyller, med dagens utformning, ;ingen funk
tion och strykes därför förslagsvis.
Matstat behålles tv oförändrat
���
Mekanik. Del 1, vektoralgebran, bibehålles oförändrad, vid nuvar
ande tidpunkt.
Del 2 behåller sitt timantal. För att l ugna ned tempot läggs kursen
på fyra perioder ( i stället för tre) , samtidigt som överbetoningen
av teori på Ksk borttages. Ev kan vissa moment i kursen strykas
för att ytterligare lugna ned kursen, tex naturliga komponenter
(5.1 ) , kraftgeometri(kap 9 ) , virtuell t arbete (kap 1 3 ) . Vad tycker du?
Numme. Den nuvarande kursen uppdelas i programmering och numeri ska
metoder i nu mämnd kronologisk ordning. Programmering inleds med
Basic i period 1 . I övrigt hämtas problemen från elläran som går
parallellt.En, sedan gammalt, diskuterad fråga är om vi skall lära
oss Fortran eller Algol/Simula.
Numeriska metoderna l äggs senare, i tvåan.
Al gebran uppdelas som nämnts ovan. Komplexräkning läses i per l
i anslutning till växelströmsläran. Matrisräkning och linjära ekva
tionssystem läses i anslutning till programmeringen . Linjära rum,
inre produkter, ortogonalitet behandlas i ansl utning till Funk:n
i tvåan. övriga delar av kursen försvinner i tysthet. Enmantlade
hyperbol oider och parfymtill verkningsmaximering med hjälp av Simplexmetoden . . . . . . .

•
NYA ÄMNEN
De helt nya ämnen som uppstår i ettan är al ltsa elektrici tetslära
och ett allmänt ämne, det som tidigare figurerat under bla namnet
samhäll skunskap. Det senare ämnet avser att ta upp alla de idag
försummade icketekniska bitarna i utbildni ngen och är tänkt att
återkomma i samtliga årskurser.
Utformni ngen av elektri ci tetsläran är den närmaste stora arbets
uppgiften. Det kommer att utgöra ett stort block i ettan, större
än en- och flervariabeln. Det huvudsakliga i nnehållet är odi skutabelt
men hur skall det utformas. Tre gamla kurser i rad, ett nytt i nte
grerat ämne över i nstitutionsgränserna. Förel äsningar, övningar,
lektioner, självverksamhet, gruppövni ngar, räknestugor????
Om du tycker så kom t i l l mi g och gör det!
TVAAN
Vad kommer då att hända i tvåan. Först och främst är två ämnen upp
flyttade från ettan. Vektoranalys där vi förslagsvi s använder oss av
T : s kurs som li gger i de två första perioderna och är något mi ndre
än vår ( men tillräcklig enligt Bengt Enander) . Omedelbart efter vektorn
börjar sen TET-kursen som då omfattar elektriska och magnetiska fält i
ett lämpligt urval av del l och 3 . Med ett konstant ti mantal vore det
kanske vettigare att stryka vi ssa moment i den nuvarande del ] -kursen
och lägga i n moment från del 3 som är vi kti gare.
Konstruktionsläran är också uppflyttad. Tidvis i debattten har föreslag
its att man helt skulle stryka den. DEtta möter dock motståAd framföra l l t
från teknologhåll. Kursen behövs som allmänbildning men måste i nte li gga
i ettan som nu. Dessutom kanske man kunde få i n lite mer elektriska till
lämpni ngar. låta delar av hållfasthetsläran stryka på foten för elekt
risk konstruktion. Kretskort, montering, materi al kännedom inom det el
elktriska området också. För att markera att ämnets utformning kan (bör?)
di skuteras har ordet mekanisk strukits i namnet.
Ett annat stort block i tvåan är funken där kursi nnehål l och svårighets
grad i de olika delarna i nte står i proportin till tiden. Fortsättnings
kursen med ,för en elektri ker, mer till ämpbart stoff än AK är väldigt
pressad i tiden. Det är alltså aktuellt att di skutera en omläggning.
Är tex alla dessa seri eansatser i del 2 nödvänd i ga .
Flera delar i funkkursen är d i rekt ti llämpbara. Kanske vore det en ide
att behandla de avsnitten i anslutning till dessa til lämpningar.
laplaceräkni ngarna knyts di rekt till transientbehandli ngen i nuv TET 2,

\3

Fourierserier behandlar inte bara allmänna matematiska funktioner
utan även spänningar som kopplas in till kretsar. Allt i samma kurs
alltså, Laplace- och Fouri ermetoder, en skräddarsydd E-kurs om vi inte
kan l ura med fysikerna också. Skulle de- funka?
Detta är några huvuddrag ur tvåan, mest för att v is aatt skarven mellan
ettan och tvåan "går ihop" . Något detaljerat förslag, vare sig för ettan
eller tvåan, kommer inte här. Tänk i stället mer på pri nciperna och
kom med dina synpunkter. Förslagen kommer gi vetvis att diskuteras på
kommande studienämndsmöten med början den 11 :e dessutom kan du komma
till mig på TET, när som helst.

SRKB
Sista chansen att komma med på den Fantas tiska
Resan till F j ärran Land .
För att få resa med måste man förutom att j obba
hårt med tiggeriet be tala in
1 00 : -

FÖRE 28 april 1 97 8 ( obs åtta ) !

Denna hundralapp betalas tillbaka OM man hoppar
av resan FÖRE första oktober 1 978 . Ej amnars .

Postgiro
40 20 69-9

Bankgiro
323-1 321

Kontaktmän
Anders Cassel
08-56 27 01

Lars Tunberg
08-56 1 2 25

\\\

Lennart Neovius
08-31 73 06
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F A C K S V E N S K K U R S M E D
'1' E K N I S K

I N R I K T N I N G.

Vid IES, Stockholm, universitet, startar den 3 april 1978
Svenska � med teknisk inriktning. Kursen är avsedd för stu
derande som t1lnker

söka in på Tekniska högskolan eller 11lsa

natllr'vetenskapliga llJmen vid universitetet .

I första hand

tar mm errot de som för närvarende ll!ser på IES. I mån av

plats kan 1lven andra behöriga koorna ifråga. Anrreilningstiden
går ut 10/3.

Om Du känner någc:n som är intresserad av kursen, som inneN!r

heltidsstudier under april - rraj kan de kontakta avd. fllr ut
lfuldska studerande, :Hus D, plan � , universitetet i Frescati ,
månad - fred 9 . 30 - 12.00 tisd 1lven 16 - 18.30, tel 15 01 6 0 .

==-=============--====================
Jl.ven ensarrstående kan få bostadsbidrag
=--=-=================================
Man kan få bostadsbidrag i den kommm mm 1lr bosatt oberoende

av om man 1!r kyrkobokftm:l och IIBl'ltalskriven d8r.

Bidragets storlek lir beroende av inko1TSt och farniljesanman
s1lttning. Man kan vfulda sig till k011111\l1lens fastighetskontor
för att få ansökningsblanketter och informaticn om bidragets
stcrlek. Broschyren med tabeller fllr 1978 finns också på
studievägledningen (anslai,;tavlan i korridoren utanfBr exp)

Vid läsning av tabellen bör observeras att de belopp som an
ges fllr boendekostnad avser nornal hyra , Bar du exempelvis
i studenthostad näste du fllrst dra av kostnaderna f�r elek
tricitet och niibler från hyran innan rran kan järr.flira IIEd
tabellerna i broschyren.

\S

ANGÅENDE TdE-UNDERVISNINGEN
Nu jag började på E hösten 76 trodde jag, något hå:rddrage:t kan
ske,att undervisningen förutom matte och fysik i olika former
bestod av ett enda, låt oss säga, stort TdE, Med tonvikten på Td.
Jag har reviderat min uppfattning. Jag ha:r till min besvikelse
funni t att undervisningen i detta som jag trodde så gl!Undläggande
ämne bedrivs i samma fbrmer som ialla andra ämnen här på vå:r sek
tion. Föreläsning, övning, föreläsning, övning och så några labbar
instoppade efter ett tag. Är det mening att jag ska .f..2E.ill de
elektriska kretsarnas"inre liv• efter det? Är det meningen att
jag skall vara du med transiatol!ll efter det? Morsa och säga hej

till TTL, IIL,CMOS,NMOS , PMOS,KOR\Tl'!Zl10S ,FET och alla de andra?
Inte tror jag att intentionen är att vi ska lära oss allt om
allt, me� jag tycker att intentionen borde vara att vi näst intill
fulländning skall behärska de mest grundläggande kopplingarna,
Och för ;iltt vi skall göra det krävs det att vd. f'år"känsla" för
transisthrer,förstärkare, swi tchar, s:ignalscheman och liknande
elementa,
( Jag skall väl nämna attjag gått Na och att jag icke varit

någon hempulare, Jag har alltså startat från scratch vad det gäl
ler elektroniken och börjat härmed ins tällningen : "Ha,nu ska jag
äntligen få tränga in i elektronikens djupa djungel och få lära
mig hur förstärkare och datorer fungerar , " )
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-Den härhar tre ben, , , .då måste det nog vara en transistor.

\t

Det är vad det gäller denna"känsla• som jag tycker att undervis

ningen gått fel, och detta hade jag inte sagt om jag levat i för

vissningen om att denna

"känsla" snart infinner sig .

Jag är helt enkelt skitskraj för att jag schavar ut härifrån

någon g ång i början på åttitalet utan så värst mycket större

känsla fför elektronikens grunder än när jag började h�. Jag kan
s äkert räkna på ganska avancerade problem (en del enklare klarar
jag redan,det må j a g erkänna) men jag befarar att det d å endast

är frågan om en väl -inövad motorik och icke om en klar förståelse

för kretsen och problemet.

� då råda bot på detta missförhållande?

Det är nog omöjligt att ge ett enj.rdigt svar på den frågan men

jag tror att det närmaste man kan komma ett sådant är:
Fler och vettigare �·

Idealet,tror j a g , vore att få göra en laboration på varje kurs

moment. Vartenda ett,ja tillochmed Thevenin, atrömgrening ; spänn
ingsdelning och dylikt. All annan undervisning skulle då centrer

as kring dessa laborationer. Föreläsningarna skuille behandla

teori och olika specialfall och övningarna skulle naturligtvis

behandla den räknemässiga delen av laborationsproblemet. Vissa

kursavsnitt kunde måhända behandlas under andra former än de kon

ventionella.

I senare delen av kursen tycker j a g också att en smärre kon

struktionsuppgift vore på sin plat s . En konstruktionsuppgift

där kunskaperna och kreativiteten inte bara sattes på prov utan
också stimulerades, vilket jag tycker vore lovvärt i en tid då

världen i allmänhet och Sverige i synnerhet skriker efter krea
tivitet.

Fick vi sådana ändringar till s t ånd tror jag att alla studer

ande på Elektro ,oavsett bakgnund, skulle behärska sin elektronik

och, vem vet, kanske också tycka att det är skoj.

Svar och synpunkter tas emot med glädje av:

Börje Nordström E2
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Sektionen som sopade hem alla priserna_;kommer
inom kort att än en gång sopa hem alla priser.
Detta kommer att ske i Elektros egen in
ternal Sångar-tävling. Denna Eminenta Täflan
avgörs på Strands salonger på nyårs afton, den
sista april (vårbalen) .
Kanske just 121!. blir för evigt
inetsad i �-Osqars MOSiga minne.
A1lt som behövs är:
Gott humör
'Sångarglädje
Mutor
finess vid handhavande av d : o
ljudnivå ca 130 dB
en v'älskriven text
lättnynnad melodi
taktfullhet vid framförandet OBS roligt '
sam t : HELLRE ÄN BRA !
Framförandet bör ta ca 5 min . , annars blir det
poängavdrag.Ett lag per årskurs är ett absolul
minimum .
Sångartälingen år 10101 påverkades
av diverse skumma element , själva påverkade.
Dessa ansåg att höjden av humor var att störa
den fina underhållningen . SKÄRPNING !

•
Det fantastiska, unika exemplaret av den afri�.:.
:(::1J:Iska tandborste ,som utgör vandringspris , e-r
övrades av "Pentagon Boys" ( tror jag , det var :__
lite svårt att uppfatta namnet av ovan angivn
skäl)

Sensmoral: Hellre en nubbe i glaset
än tio på bordet
Ingen nämnd, ingen glömd.
( undantag: V:s utsände)

.Mi-- Epsilon:
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e.nt. 0:Je. n är _J U. före}ås n ; �

.E;g

arna

i de t

'5 c. . . .

ono" d ·

JJ

h � r � rn n e t

6. Markesj ö (TJE)

h e. l t
30/1-

7B

Då jag som gammal sektionshedersmedlem (alltsedan

mitt 3000 volts-gri sfällepatent ) en dag drog mig ner i

Tolvan för att där i lugn och ro smida pJaner, fann jag
till m'.n fasa denna belamrad med grisar ! ! ! Dessa

vedervärdiga djur, som ingen kan k�lla vackra , trots deras
vana atl stiligga , fanns avritade i all sin avskyvärdhet
på alla möjliga ytor. J a , eti. par tycks tiJ.l och med på

något sätt vara förknippade m.iCl vår ärorika styrelse . . . !
FÖRSLAG:

Finn förrädaren, denne Gri sling, få honom/

henne att låta bilderna försvina från anslag, väggar,

kompendier m.m.

De är inga kul ting.

N Y A

A D R E S'· s E R

Jan Lundwall
Rönneberga Kursgård
181 90 Lidingö
08/767 47 97

Bo Nilsson
önskehemsgatan 43 9tr
124 36 Bandhagen
08/99 54 74

Leif Lagebrand
Trädgårdsgatan 7 2tr
1 72 38 Sundbyberg

Lars Tunberg
Orvar Odds Väg 2
1 1 2 54 Stockholm
08/56 02 25

Jan Lund-Jensen
John Ericssongatan 6 4tr
1 1 2 22 Stockholm
08/52 19 3 3

Anders Ryde
Ålgatan 16 nb
133 00 Saltsjöbaden

01/ff'tlt,l

Till Mr Epsilon
för lovvärda
kompositioner.

"-

Till E1 som visade ett minst
sagt bedrövligt
intresse för
skändargasquen.

,

