Atlas Copco Tools är världens ledande tillverkare
av verktyg för industrin.
Nu söker vi mer av det material som givit oss vår
ledande ställning.
Men det vi söker är knappast någon hårdvara.
Vi söker kompetenta medarbetare som hjälper oss
att interagera och skapa bättre relationer med våra
kunder. Som hjälper oss att bättre förstå våra kun-

ders behov och också bättre tillgodose deras behov.
Kontakta oss, så kommer du att upptäcka att
världens ledande tillverkare av verktyg för industrin
bygger på mjuka värden.
Kontakta:
johan.wallgren@atlascopco.com
mats.holmin@atlascopco.com
yvonne.sigu rd@atlascopco.com
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Gå på SM
och säg något vettigt!

S

M BETYDER SEKTIONSMÖTE

och är Elektrosektionens
högsta beslutande organ.
Där beslutas bland annat vad DU
ska betala i sektionsavgift. Där
beslutas också vad pengarna ska
användas till, vem som ska sköta
mottagningen, om en ny mikro
vågsugn borde köpas in och
andra frågor som rör sektionen.
Att gå på SM är med andra ord
något viktigt. Det är också viktigt
att man där lägger bort all intern
humor och sin självupptagenhet.
Detta så att de långa mötena kan bli så
effektiva som möjlig och att alla ska
känna att de tillhör sektionen lika
mycket. Sektionen är inte till för de
mest aktiva och deras egon.
Detta är med andra ord en klar
uppmaning. Gå på SM! Prata inte om
nonsensdetaljer! Ha inte meningslösa

3. Gå på SM och säg något vettigt!
4. OrdfOrd

Oscar Blomkvist

16. Att göra ett mobilspel
17. F0F informerar
18. DEF aren't deaf

5. SNOord
6. Tentaresultat
9. Carolin - Bamsemodell
10. Dr. Marx und die Wissenschaft
12. Skänk ett skämt
13. Ture Teknolog
14. Tävla och vinn med Emissionen

Emissionen är Konglig Elektro
sektionens tidning. Den finns
till för att täcka sektionens verk
samhet samt att förmedla
information och nöjsam läsning
till dess medlemmar. Som sek
tionsmedlem är du välkommen
med dina bidrag i tidningen.
Allt material skall vara redak
tionen tillhanda senast på
dagen för manusstopp.
Skicka din textfil per epost till

Detta var ord och inga visor. Med
hopp om ett bra maj-SM

15. Elektro utsatt för terroristattack

Innehåll

Att lämna in manus

utläggningar! När du har
ordet, prata inte med Berra
och Bosse om hur fulla de
var under Esquadern! Var
konstruktiv! Berätta inte
skämt som ingen förstår!
Var bara en paragrafryttare
när det är befogat! Tänk dig
för innan du säger något!
Håll dig till ämnet!
Följer alla dessa små råd
tror jag att framtidens SM
kommer att locka fler till
mötena och till sektionen.
Det finns många som inte engagerar
sig eftersom de inte orkar med all
interhumor och självupptagenhet.

emission@e.kth.se. Vi tar helst
inte emot texter i ordbehandl a r 
specifika format, såsom Micro
soft Word, Staroffice, etc., men
om du inte lyckas exportera en
ren textfil kan vi troligen
hantera vad du har.
Foton vill vi helst ha i form av
fotonegativ. Då kan vi nämligen
läsa in dem i den upplösning
och det format vi vill ha. Dessa
lämnas lämpligen direkt till en

20. Barn blir vuxna och vuxna blir barn
21. Jag söker DIG!

21. Månadens funktionär

22. Det ryktas att ...

22. Har tiden stannat på KTH?
23. Tentapubssittning

emitteur eller emitteuse. Om
du vill lämna bilder i digitalt
format går det också bra, men
se till att de är i tillräcklig
upplösning och skicka dem
inte per epost.
Skicka gärna med instruktioner
för hur du vill att materialet
skall se ut i tryck. Vi garanterar
inte att vi gör som du skulle
vilja men goda ideer är alltid
välkomna. Vi förbehåller oss

rätten att ändra i insänt material.
Emissionen kan inte garantera
att inlämnat material återbördas
till ägaren. I Emissionen gjorda
uttalanden är endast om så
särskilt anges att betrakta som
uttryck för Elektrosektionens
ståndpunkt. Icke signerade
artiklar tar Emissionen ansvar
för.
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Ordf Ord

S

Flickan sitter kvar i samma soffa. Den här gången är det
inte ett blankt papper hon har framför sig. Nu är det en
tjock bok.

har jag inte kommit långt sedan
jag skrev mitt förra OrdfOrd. Jag sitter
fortfarande kvar i samma soffa, men nu är det
tentaperiod! Det innebär att vi redan har klarat av en av
årets fyra perioder. Vi har kommit närmare våren och
därmed även värmen. Fast för sådana som jag som älskar
skidåkning, vill jag gärna ha vinter ett tag till.
OM NI FÖRSTÅR

Detta har hänt

Vad har då hänt på sektionen under
den här perioden? En hel del
faktiskt, men allt är kanske inte värt
att skriva om i detta OrdfOrd. För
er som är intresserade föreslår jag
att ni tar en titt på styrelsens
anslagstavla i Tolvan där alla
protokoll från våra styrelse
överläggningsträffar finns uppsatta.
Självklart går det också bra att
kontakta mig om det är något
speciellt ni undrar.

Sektionsmöte

En stor händelse som dock är värd
att nämna är att det har varit SM,
Sektionsmöte. Sektionsmötet är
sektionens högsta beslutande organ,
och det är där alla beslut tas om vad som ska hända på
sektionen. En liknelse som ni kanske har hört tidigare är
att SM är som riksdagen medan Styret är regeringen, det
vill säga sektionens verkställande organ. SM hålls fyra
gånger om året, och det är här du har möjligheten att
göra din röst hörd. Vad vill du ska hända på sektionen?
Ska ELIN (idrottsnämnden) ordna sektionsmästerskap i
biljard? Eller vill du att vi höjer sektionsavgiften så vi
kan dela ut gratis kurslitteratur till alla E-teknologer?
Vill du kanske starta en intresseförening? SM är tillfället
då sådana här frågor kan tas upp och behandlas eftersom
det är här du har möjligheten att påverka.
Tyvärr har det varit ganska dåligt deltagande på SM

de senaste gångerna. Det är väldigt tråkigt eftersom det
kanske tyder på att vi studenter inte är intresserade av
vad som händer på sektionen. När deltagandet är så lågt
som det var nu på senaste SM, så innebär det att en
väldigt liten skara människor beslutar om saker som rör
väldigt många. Säg som exempel att en motion rörande
sektionsavgiften kommer in och vi bara är 30 av 1340
sektionsmedlemmar där. Vi 30 kan då bestämma att vi
höjer sektionsavgiften med 200 kr, och att de pengarna
ska gå till en fest för bara oss! Som ni
förstår är det bara ett tankeexperiment,
men det är fullt möjligt och lagligt,
eftersom alla som inte var där gjorde
det aktiva valet att inte komma.

Vad händer nu?

Det finns många som hävdar att SM är
för långt och tråkigt, och att det är
därför de inte kommer. Jag är beredd
att hålla med om att det inte är som att
gå på cirkus när man går på SM, men
det måste finnas en viss seriositet i det
vi gör. Vi måste följa en god mötes
ordning och behandla alla inkomna
motioner samt ha diskussioner om
dem. Det är här det ligger på allas
ansvar att se till att hålla mötet kort!
Ställ dig på talarlistan när du är säker på vad det är du
vill säga, och upprepa inte det någon annan redan har
sagt! Vi i styrelsen ska se över vad man kan göra för att
korta ner SM och hur man kan göra det roligare. För när
vi väl kommer ut i arbetslivet kommer vi att sitta timmar
i sträck på tråkiga möten, och det ska vi inte behöva göra
så länge vi är studenter vid Elektrosektionen!
Har du tips och ideer på hur vi kan göra SM roligare?
Skriv ner dem i ett mail och skicka till mig på
eordj@e.kth.se !

Vi ses!
Sara Lundvall

Du glömmer väl inte!?

Maj SM - roligaste SM någonsin?

Vad vill du ska finnas på ett SM för att just DU ska gå? Har du några förslag på hur vi kan
göra Maj-SM till det roligaste SM:et någonsin? Maila dina tips och ideer till eordj@e.kth.se
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Sno Ord
Vad är det som händer på programmet
Elektroteknik 180 poäng nuförtiden?
Jag tänkte att jag skulle försöka ta upp lite
studierelaterade nyheter på följande rader för att
kanske klara upp den frågan lite. Som
nytillträdd SNO har jag märkt att det är
förändringens vindar som blåser på Elektro (och
på många andra program också för den delen).

F

OCH MED NÄSTA ÅR kommer det med
största sannolikhet att bli periodlöst. Detta
betyder att den förut så heliga tentamens
perioden inte längre kommer att finnas att tillgå för
"dygnet runt plugg" veckan innan tentan. Istället
kommer flertalet kurser gå över till ett examinations
system där man kan bli godkänd i kursen genom att
kontinuerligt skriva kontrollskrivningar under kursens
gång. Det kommer dock fortfarande krävas att man
skriver en tenta i slutet av kursen för att få högre
betyg än 3. Observera att dessa ändringar naturligtvis
främst kommer att beröra de som börjar efter
sommaren. Vi som redan går här kommer eventuellt
inte märka något alls.
RÅN

Platserna på elektro minskar

Då det gäller antalet platser på elektroteknik så
kommer det att bli något mindre nästa år. I dagsläget
är det sagt att man ska ta in 120 elever som ska få
möjlighet att plugga på tekniska högskolans bästa
linje. Orsaken till denna minskning är det minskade
söktrycket som i sin tur antagligen är ett resultat av
det stora utbud av alternativa högskoleutbildningar
som dykt upp under det senaste året. Även det
nuvarande läget på arbetsmarknaden gör antagligen
att en del väljer att plugga annat än tekniska ämnen.
Då det gäller tentorna så skall man göra ett nytt
försök att införa obligatorisk tentamensanmälan och
en speciell plats som man skall sitta på då man
tenterar. Detta med anledning av att det har varit
stökigt på tentorna och många teknologer vid flera
tillfällen haft svårt att hitta en ledig plats (eller en
ledig tenta att skriva). Frågan är dock om denna
förändring ens går igenom och om den i så fall inte
kommer skapa mer problem en den löser.

inte kansli DEF ut några mer matkuponger till
kursnämnderna utan detta skall skötas av ESN. Detta
kommer att ske genom att ESN får en generös gåva av
kansli DEF varje läsår i form av en större summa
pengar, som ESN sedan skall fördela så rättvist som
möjligt på kursnämnderna. Nu under våren kommer
mycket av min egen tid att gå åt till att försöka lista ut
hur vi kan använda dessa pengar på ett sådant sätt att
så alla som är med i en kursnämnd blir nöjda. Är det
någon som känner att de har en bra ide om hur
pengarna kan användas går det alldeles utmärkt att
komma förbi på ett ESN-möte eller att skicka sina
ideer till mig via e-post. (sno@e.kth.se)

Ny verksamhetsplan

Då det gäller arbetet med verksamhetsplanen för ESN
under detta år har vi bland annat målet att få ut fler
teknologrepresentanter i institutionsstyrelserna
(TRIIS:ar) då detta tyvärr legat lite på is på senaste
tiden. På den punkten har vi få tag i två härliga
grabbar, Johan Svahn (e99) och Andreas Ziethen (eOO)
som valts in i institutionsstyrelserna på S3 respektive
IMIT. Vi önskar dom lycka till! Till slut vill jag säga att
jag i alla fall är väldigt nyfiken på vart dessa
förändringens vindar kommer att föra oss. Kanske är
det på tiden att man gör något drastiskt för att få
tillbaka Elektro till dess fornstora glansdagar? Kanske
är det optimalt som vi har det just nu? Endast
framtiden kan svara på dessa frågor, men jag hoppas
att vi tillsammans kan leda in utbildningen på den
väg som gynnar oss teknologer mest, både nu och
framöver.

Anders Nilsson,
Ordf. Elektros Studienämnd

ESN får pengar av DEF

Det kommer också att bli förändring i hur kurs
nämnderna belönas. Från och med nästa läsår delar
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Tentaresultat
Tentorna från period 2 i förra terminen är nu rättade och nedan
presenteras statistik över resultaten i årskurs 1 till 3.

K

LÄRARE genomför efter varje
avslutad kurs en kursanalys vars syfte är att
följa upp hur kursen gått och hur den kan
utvecklas till nästa gång. Två viktiga underlag i denna
kursanalys är tentamen och genomförda kurs
utvärderingar.
En förutsättning för att våra kurser skall utvecklas är
att det finns en kommunikation mellan teknologer och
lärare. Kanske kan Emissionen medverka till att öka
intresset för kursutvärderingar genom att på detta sätt
redovisa tentaresultat. Varje kursansvarig lärare har fått
en möjlighet att kommentera hur kursen har gått och hur
han kommer att utveckla kursen till kommande år
genom att svara på nedanstående 5 frågor:
RSA NSVARIGA

1. Vad tyckte teknologerna var bra med din kurs?

2. Vad tyckte teknologerna kunde förbättras med
kursen?
3. Genomförde du en utvärdering i halvtid?

4. Kommer du att förändra något i kursen till nästa år?

5. Vad är din kommentar till tentaresultatet?

Årskurs 1

Årskurs 1 har läst mekanik och matematik 2.

se1102 Mekanik mk

Kursansvarig Richard Hsieh svarar:

Teori 2:

1: Vad tyckte teknologerna var bra med din kurs?
Teknologerna tycker enligt den kursutvärderingsenkät
som gjordes av mekanikinstitutionen och protokollet
u
från kursnämnden att kursen var intressant.
Inlämningsuppgifterna fick också beröm. Cirka två
tredjedelar av kursen har anmält sig till den frivilliga
fortsättningskursen vilket är glädjande.

u

Problem:
5

6

2: Vad tyckte teknologerna kunde förbättras med
kursen?
Teknologerna tycker att det finns för mycket material
och att tiden inte räcker till. Vektoralgebran till
exempel, anser de man inte behöver gå igenom.

3: Genomförde du en utvärdering i halvtid?
En utvärdering i halvtid gjordes av teknologerna. Jag
diskuterade resultatet med kursnämnden.

4: Kommer du att förändra något i kursen till nästa
år?
U Jag ska försöka minska materialet. Till exempel
genom att överlåta, i samråd med matematiklärarna,

huvudundervisningen av v e kt o r a lgebran till
matematiklärarna. Jag tänker fortsätta att utveckla en
mindre kurs i mekanik som är skräddarsydd för
E-teknologer.

5: Vad är din kommentar till tentaresultatet?
Enligt den kursutvärderingsenkät som gjordes av
mekanikinstitutionen har många lagt för lite tid på
mekanikinlärningen. Mot den bakgrunden är jag nöjd
med tentamensresultat. Min förhoppning är givetvis att
teknologerna uppnår bättre resultat.

581116 Matematik 2

Gunnar Johnsson kommenterar:
Tentan på Matte 2 gick bättre än
4
matte 1.
Av 119 skrivande E02 (132 var
registrerade) klarade sig 74% (av de
godkända hade 59% betygen 4 eller
5, vilket är glädjande). Märkligt nog är godkändprocenten
på Matte 1 och 2 praktiskt taget identiska med förra
årets.

1. Bra med kursen?
Trevligt nog har attityderna varit positiva, både till
föreläsningarna, övningarna och kursen som helhet.
2. Dåligt med kursen?
Från kursnämnden har kommit påpekanden på tre
punkter:
- Ljudnivån på föreläsningarna har varit för hög.

- Rättningen av ksar och inlämningsuppgifter har
delvis uppfattats som olika i olika grupper.

- Maple-övningen borde ha mer stöd. Labbar föreslås.
Dessutom har i kursenkäten framkommit viss kritik mot
kursboken Analytiska metoder IL

3. Halvtidsenkät?
Nej. Viss enkättrötthet förmärktes och dessutom pågick
försöket med Bilda, ett nätforum med delvis samma
funktion som en halvtidsenkät. För att få högre svars
procent genomfördes slutenkäten i pappersform i
samband med tentan.

4.Förändringar?
Nästa år får vi ett bättre schema i och med att kurserna
ska genomföras på 10 veckor var (mot 7112 det här
läsåret.) Därmed får alla mer tid att smälta stoffet. Vi kan
också sprida ut första veckans stoff på två veckor. Jag ska
göra ett försök att tydligare definiera vad för gymnasie-
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kunskaper som behövs och hur man gör för att repetera
dessa. Jag har också planer på att öka möjligheterna till
personlig kontakt student - lärare, kanske med någon
sorts seminarieform för redovisning av vissa
inlämningsuppgifter. Sista veckan skall kunna göras till
repetitionsvecka. Målet bör vara att alla ges tillfälle att
summera stoffet så att det sitter - inte bara över tentan.
Bort från ytinlärningen! Kursnämndens tre påpekanden
skall kommas ihåg och förhoppningsvis åtgärdas.

5. Tentakommentar?
Ja det gick ju bättre på matte 2, precis som förra året.
Omtentan på matte 1 gick förresten bättre i år. Vi har nu
nästan 70% godkända på matte I.Trenden är alltså lite på
väg uppåt. Men. Vi (alla inblandade) måste bli bättre på
att ta igen de bristande gymnasiekunskaperna. Det är en
ny situation nu och undervisningen måste anpassas till
detta utan att man ger avkall på den traditionella nivån.
Jag tror att tentaresultaten är rättvisande på det sättet att
de som nu är godkända på E har en godtagbar
traditionell KTH-nivå i matte. Och de som inte är det
bör ägna en omgång till för mattestudier. Bästa sättet är
nog att hänga med på den repkurs i matte 1 som
förhoppningsvis anordnas i juni. I så fall kommer i alla
fall jag att vara där.

Årskurs 2

Signaler och system och sannolikhetslära för årskurs 2.

581209 Signaler och system
Eike Petermann svarar på frågorna:

Vad tyckte teknologerna var bra med din kurs?
Kursen som helhet, övningarna, hemuppgifterna, utdelat
föreläsningsmaterial

Vad tyckte teknologerna kunde
förbättras med kursen?
Kursmaterialet, föreläsningarna

Gjordes en halvtidsutvärdering?
Nej

Kommer du att förändra något i kursen till nästa år?
Ja, fortsatt utveckling av kursmaterialet bl.a.

Vad är din kommentar till tentaresultatet?
Ca 2 av 3 godkändes vilket ju kunde varit bättre, men å
andra sidan inte heller är sämre än det gått på tidigare
mattekurser. Glädjande många överbetyg dock.

581501 Sannolikhetslära och statistik
Dan Mattsson svarar:

Vad tyckte teknologerna var bra
med din kurs?
Vi hade en webbaserad kurs3
utvärdering och fick in 33 svar från
E-teknologer. Sammanställningen
av dessa kan läsas på

http://www.math.kth.se/matstat/gru/5b1501/V/e.html Totalt

fick vi in 54 svar, kursen lästes gemensamt av V och E,
och den fullständiga sammanställningen finns på
http://www.math.kth.se/mats tat/gru/5b1501/V/ve.html Om
jag själv skall sammanfatta studenternas kommentarer
upplevs kursen som relevant, men något svår - för
modligen en följd av den rikliga mängd material som
skall gås igenom.

Vad tyckte teknologerna kunde förbättras med kursen?
Det finns de som saknar inlämningsuppgifter alt.
Kontrollskrivningar som skulle ge bonus vid tentamens
tillfället. De flesta kommentarer och synpunkter som vi
fick in rörde undervisningens nuvarande kvalite.
Studenterna verkade mycket nöjda med övnings
assistenterna, medan föreläsningarna upplevdes som för
hastiga - den stående kritiken var att föreläsaren (jag)
pratar alldeles för fort för att studenterna skall hinna
anteckna allt jag säger.

Genomförde du en utvärdering i halvtid?
Nej.

Kommer du att förändra något i kursen till nästa år?
Under kursen fanns föreläsningsanteckningar tillgängliga
på nätet efter föreläsningens slut. Nu när de är
färdigställda kan man ha de som utgångspunkt för
framtida föreläsningar och även göra dem tillgängliga
före de aktuella föreläsningstillfällena för att underlätta
för studenterna att hänga med. Ett aber är att jag har fått
ett skrämmande intryck av att många studenter låter bli
att köpa kurslitteraturen, och färdiggjorda föreläsnings
anteckningar kommer knappast att få studenterna att i
en högre utsträckning köpa boken, men det är ett ansvar
som måste ligga på den enskilde studenten. Vi funderar
även på att under våren prova en alternativ utformning
av tentamen, och, om det slår väl ut, kan det bli aktuellt
för E nästa höst.

Vad är din kommentar till tentaresultatet?
Tentaresultatet var bedrövligt. Det har visserligen
framförts synpunkter på att tentan skulle vara svårare
och annorlunda uppbyggd än tidigare tentor, med det är
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en uppfattning som jag inte alls delar. Den enda
förändring som jag är villig att medge är i det närmaste
enbart av layoutmässig karaktär.
Jag vill avsluta med följande, förhoppningsvis inte
representativa, kommentar från kursutvärderingen:
"Jag tycker att föreläsaren går igenom alldeles för
mycket härledningar, sådant som inte känns relevant till
tentan."
Kommentarer som denna får en att fundera på hur
studenterna pluggar och vad de har för syfte med kursen
och utbildningen i allmänhet. Tills man kan stryka
"förhoppningsvis" ur den inledande meningen finns det
mycket kvar att göra.

Årskurs 3

Treorna har läst eleffektsystem och reglerteknik.
Dessutom har en tenta i elektrisk mätteknik genomförts.

2C 1 240 Eleffektsystem

Hans-Peter Nee svarar:
1. Jag tror att teknologerna tyckte 4
att det var bra att det fick lära sig
något nytt om ett område som inte
var speciellt välbekant.
2. Jag tror att teknologerna tyckte
att det viktigaste att förbättra på kursen är att rätta till fel
i kompendiet.
3. Vi hade ett kursnämndsmöte i halvtid där vi gick
igenom olika aspekter av kursen metodiskt.
4. Till nästa år kommer kompendiet och exempel
samlingen att vara tip top. En extra labtimme har lagts
till på första labben.
5. Min kommentar till tentaresultatet är följande:
73 % godkända känns som en realistisk siffra. Om 100
% är godkända är risken stor att man har haft så låga
krav att utbildningens status är i farozonen. Alla kan
rimligtvis inte vara 100% pålästa till alla tentor. Om 10%
är godkända är sannolikheten stor att kursen är dåligt
genomförd eller att orimliga krav ställs.

2E 1 2 1 1 Reglerteknik

Bo Wahlberg svarar:
1. De flesta tyckte att kursen som helhet var givande
och intressant, och det enskilda moment som fick de
bästa omdömena var labbarna. Det beror på att vi har
mycket ambitiösa labassistenter till välutvecklade
laborationer. Vi fick bland annat följande kommentarer
i kursutvärderingen:

- Grym kurs! Kanske roligaste hittills.

- Mycket bra kurs, men det tar en stund innan man
förstår helheten.

- Kursen var den bästa jag har läst hittills på KTH (går
åk 4).

- Bästa labbar jag har gjort hittills på KTH!! Ger mycket
bra förståelse.
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2. Kursen samläses med motsvarande kurs för T, vilket
innebär "massutbildning" (över 300 deltagare), och ges
på en medelnivå. Detta innebär givetvis att många blir
nöjda, medan andra tycker inte att nivån passar dem.
Flera anser att kursen är väl matematisk, och att tentan är
alltför stressad
3. Nej, vi planerar att genomför en halvtidsutvärdering
nästa år genom att använda Elektros webbaserade
system.
4. Vi måste fundera på hur vi skall göra med
samläsningen med T. Helst vill man ha mindre grupper
etc, men det är en resursfråga. Vi har utvecklat ett nytt
anmälningsystem till tentor, där information om
salsplacering sker via epost.
5 . Normalt brukar 65-70% klara tentan vid
förstagångstillfället. Nu var det 62%, dvs lite mindre än
vanligt. Tentan var utformad så att om man kunde
kursen så klarade man den med god marginal, men de
flesta som blev underkända var inte nära godkänt.

2E 1 1 1 2 Elektrisk mätteknik

Hans Sohlström om elektrisk mätteknik:
Den klassiska kursen för gamla Elektro, 2E1112
Elektrisk mätteknik, gavs sista gången hösten 2001. Vi
fortsätter dock att ge omtentor åtminstone under 2003.
Närmaste planerade tenta är Tisdagen den 29 april 8-13.
Det kommer också en tenta i omtentaperioden efter
sommaren. De som endast har ett fåtal tentor kvar före
examen kan också få komplettera tentorna muntligt i
efterhand om de blir underkända med snäv marginal, så
vi uppmanar alla som har Elmäten kvar att snarast gå
upp och tenta. Kursen för "nya Elektro", 2E1117
Mätteknik har nu under period 3 gått in på sitt andra
varv. Den är fördelad mellan period 3 i årskurs 2 och
period 1 och 2 i årskurs 3. En annan egenhet med kursen
är att examination delvis sker med ett webbaserat
frågesystem. Första gången kursen gick var de flesta rätt
så nöjda med kursen - utom möjligen vi lärare. Det
visade sig nämligen att relativt få valde att göra den
frivilliga tentan som krävdes för betyg 4 och 5. Vi kunde
se tre möjliga skäl till det måttliga intresset:
- En kurs som man kan klara utan tenta tenderar att
komma i andra hand.
- När kursen är utdragen under ett helt år så är det
svårt att hålla upp intresset och koncentrationen.

- Webfrågeuppgifterna var i vissa avsnitt för lätta och
uppmanade inte till tillräckligt med pluggande.
Antagligen är alla förklaringarna giltiga. Det som vi på
kort sikt kan göra är att skärpa kraven lite på labbar och
webbfrågor. Det är också den vägen vi försöker gå nu när
kursen ges för andra gången.

Dan Skogström

ennssmneng
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Carolin - Bamsemodell

.

- 0J

Emissionen fick för en tid sedan ett märkligt brev som fick redaktionen
att skratta. Är det någon som driver med oss? Det var en modell som
ville bli känd genom Emissionen. Snälla som vi är har vi nu gett henne
en chans. Här följer mailet vi fick av henne och en intervju som vi
sedan gjorde.
Hejsan! Jag har en ide som jag tycker ni borde skriva om i tidningen. Jag heter Carolin Kig och är 15 år
och jobbar som svensk faces/reklam modell. Jag har deltagit i miss web bikini 2002 och har ett
modellkontrakt och jag är kända bamsepartiet.org modell.
Bamsepartiet är ett nöjesparti som har varit med i massa tidningar mm Jag är med hos agenturen
webmodels.se. Jag undrar om ni skulle vilja skriva artikel/intevju om mig i er tidning. Jag ger er ett
exempel på vad det kan stå som överskrift och handla om:
Carolin Kig är 15år och redan kända bamsepartiet.org modell.
När I om ni intervjuar mig kan ni skriva frågor om te.x:
När hade du bestämt dig att bli modell från första början?
Är det mycket konkurrens i branchen?
Hur känns det att vara ett av de kändaste humor /nöjes partiets modell?
mer frågor får ni bestämma.
Vill ni skriva en artikel så blir det ju svårare men skriv då ungefär så här:

Carolin Kig "bamsepiga" Carolin Kig är 15år och jobbar som svensk modell. Hon har deltagit i en
modell tväling hon är med i en agentur och har ett modellkontrakt och hon är det kända nöjespartiet
bamsepartiet.org modell bamsepartiet har det stått om i en rad olika tidningar och de flesta vet vilka
dom är. Carolin Bestämde sig för att bli modell när hon var lOår ochbörjade då surfa på nätet för att
hitta information om modellbranchen. Senare blev hon intagen i en agentur. Hon anmälde sig till en
modelltävling och fick ett modellkontrakt just nu sammarbetar hon med nöjespartiet bamsepartiet.org
som sagt och detta sammarbete kommer göra henne stor HOPP AS VI. besök gärna:
www.sitecaroline.tk för mer information om henne.

Emissionen: Hur tror du att din framtid ser ut?
Carolin: Jag tror att jag har en lyckad framtid! Det ser ljust ut på modellfronten.

E: Varför vill du bli modell?
C: Jag är och vill fortsätta vara modell därför att jag är nöjd med mitt utseende och vill visa upp det och jag älskar
att bli fotograferad.

E: Har du någonsin funderat på att bli civilingenjör?
C: Jag har alltid kämpat på modellfronten så jag har inte tänkt på något annat yrke.
E: Vad tror du att en civilingenjör i elektroteknik gör i sitt arbete?
C: Utvecklar ny teknik, t.ex.

E: Arbetsmarknaden är dålig för ingenjörer. Tror du att det är en bra ide att sadla om till modellyrket?
C: Nej! Man behöver båda och ingenjörer och elektronik är mycket viktigt att samhället satsar på!

E: Vad gör egentligen Bamse Partiet?
C: Det vill göra världen gladare det är det de är kända för! De vill muntra upp och se positivt på saker och ting.
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Dr. Marx und die
Wissenschaft

I

"Det finns ingen kungsväg till kunskapen, och endast den,
som inte skyr mödan att klättra uppför dess branta stigar, har
utsikt att nå dess ljusa höjder. " Karl Marx, ur förordet till
Kapitalet.

v Å R v ÄR L D , den på Tekniska Högskolan,
finns det en stor risk att ordet "vetenskap"
associeras med ord som "Ohms lag" eller
"laboratorium" och "teknologi" med "Ericsson"
eller "trådlöst nätverk". Jag tänkte att det kanske
kunde vara kul, eller åtminstone intressant, med ett
annat perspektiv på dessa två begrepp. Denna
frågeställning verkar också vara i huvudet på ett
antal andra KTH:are, om man får tro de senaste
numren av Qsqledaren. Det perspektiv jag vill återge

Marx var mycket intresserad av
vetenskap. Han hann till och med
att skriva om differentialkalkyler.

tillhör den tyske filosofen Karl Marx. Vetenskap
och teknologi var nämligen viktiga begrepp för
honom. Av utrymmesskäl kan jag givetvis inte vara
den skäggige filosofen rättvis, en sådan här ytlig
och enkel artikel skulle nog få honom att vrida sig i
sin grav på Highgate Cemetery i London.

Naturvetenskap och
samhällsvetenskap

Marx var mycket intresserad av vetenskap. Han
hann till och med att skriva om differentialkalkyler
(se "Mathematical Manuscripts", 1881). Så här
skriver han i ett brev till sin nära vän Engels:
"Eftersom man inte ständigt kan skriva, gör jag
emellanåt lite differentialkalkyler dx/ dy. Jag har
inget tålamod att läsa någonting annat. Allt annat
läsande tvingar mig alltid tillbaka till mitt
skrivbord. " Matematik återfinns även i hans
gigantiska och oavslutade verk, Kapitalet. Marx var
särskilt imponerad av Charles Darwin, som också
levde och verkade i artonhundratalets England.
Han skickade honom ett dedicerat exemplar av
första utgivna boken av Kapitalet. Enligt Marx
hade Darwin försett honom med en natur
vetenskaplig grund för sina samhällsstudier.
Evolutionsteorin innebar även en seger för
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vetenskapen över ideologin. Ideologi
var för honom ett system av okritiskt
accepterade föreställningar om
v e r k l i g h e t e n . F l e r a av h a n s
frågeställningar har inte bara blivit
viktiga för samhällsvetenskapen utan
också för en mer allmän vetenskaps
teoretisk diskussion - som handlar
om historisk förändring, abstraktioner,
existensen av sociala relationer,
kritiken mot positivism osv.

Forskning om
kapitalismen

Marx studier på British Museum var
inte avsedda som skojigt tidsfördriv,
utan han bedrev sin forskning om
kapitalismens historia och dess
tendenser med utgångspunkt från en
socialistisk filosofi. På så sätt var hans
projekt både belysande och kritiskt
på samma gång. Målet med kritiken
var att "omstörta alla förhållanden
där människan är ett förnedrat,
förslavat, övergivet, föraktligt väsen".
Med kunskap om samhället skulle
människorna kunna sätta det under
deras aktiva och medvetna kontroll,
vilket enligt Marx var nyckeln till
individuell emancipation.

"Vetenskap och Konst"

Teknologi har en viktig ställning i det
historieteoretiska ramverk som han
formulerade. Den är ett uttryck för
samhällets produkt ivkrafter, dvs
människornas ackumulerade
kunskaper och förmågor. Det är
produktivkrafternas utveckling,
under historiskt specifika
produktionsrelationer, som är

ennssmnen
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grunden för fortsatt samhällelig utveckling. Utvecklingen
skapar nämligen även en större andel merarbetstid som
kan fördelas exempelvis till "vetenskap och konst".
Matematikern Fourier bidrog aldrig till att öka det
materiella välståndet under sin livstid, men hans
teoretiska verk har funnit en rad produktiva tillämpningar
som vi har nytta av idag. I Marx mening är KTH alltså en
institution som uppehålls genom en viss tilldelning av
Sveriges produktiva arbetstid, men som i sin tur bidrar
till att vidareutveckla samhällets produktiva krafter.

klassen; den klass av fria lönarbetare som inte
kontrollerar arbetsprocessen utan måste sälja sina fysiska
och intellektuella förmågor mot pengar.

Konflikt med produktivkrafter

Enligt Marx hade varje historiska epoks
produktionsrelationer slutligen hamnat i konflikt med
samhällets produktivkrafter. Denna konflikt kräver en
era av social omvälvning för dessa krafters fortsatta
utveckling. Hans hypotes var att kapitalismen skulle
möta samma öde. Det finns ett antal samhällsforskare
Matematikern Fourier bidrog
som med denna frågeställning har undersökt om
aldrig till att öka det materiella
problemen med information kontra egendom är en del
av en sådan konflikt. Utvidgningen av det samverkande,
välståndet under sin livstid
tekniska och vetenskapliga
Kapitalackumulationen •
a rb e t e t t i l l s a m m a n s med
studerades noga av honom. Det
centraliseringen
och
var hjärtat i reproduktionen av
koncentrationen av kapital får
kapitalets sociala relationer. Trots
enligt Marx följande konsekvens:
att den innebar en enorm
''Produktionsmedlen
snedfördelning av samhällets
centraliseras, och arbetets
rikedom och skapade social misär
samhälleliga karaktär utvecklas,
bland många människor i det
tills produktionsprocessen inte
industrialiserade England, såg
längre ryms innanför det
han att den också hade en
kapitalistiska skalet."
progressiv sida. De senaste två
"Den stöld av främmande
hundra årens enorma tekniska
a r b e t s t i d på v i l k e n den
och ekonomiska utveckling och
nuvarande rikedomen baseras
expansion är ett bevis på detta.
framstår som en usel grundval i
Kapitalets jakt på mervärde
jämförelse med denna nya
framtvingar,
genom
grundval, som storindustrin
rationalisering, automatisering,
själv har skapat." Med andra ord
återinvestering och specialisering,
så
skapar
kapitalets
merarbetet i en storlek och på ett
landvinningar möjligheten för
sätt som överträffar alla tidigare
individernas medvetna kontroll
historiska epoker tillsammans.
över deras gemensamma
Kapitalets tendens är att å ena
produktiva förmåga, där "envars
sidan öka den disponibla tiden, å
fria utveckling är förutsättningen
andra sidan omvandla den
för allas fria utveckling".
till merarbete. Ur denna "I Marx mening är KTH alltså en institution som uppehålls Men Marx trodde aldrig
analys formulerade han en genom en viss tilldelning av Sveriges produktiva arbetstid, att den möjligheten kunde
rad teorier om kapitalismens men som i sin tur bidrar till att vidareutveckla samhällets r e a l i s e r a s
inom
natur och hypoteser om dess produktiva krafter"
kapitalismens ramar.
framtid. Kampen på
Och det tror inte jag
marknaden tvingar kapitalen
heller.
till att utveckla produktivkrafterna mångdubbelt genom
Rekommenderad läsning
att investera i arbetsbesparande maskiner och teknologi.
Werner Schmidt: Då är jag inte marxist, Sympoison, 1997.
Francis Wheen: Karl Marx, en biografi, Nordstedts Förlag,
Differentiering av arbetet
2000.
När kapitalets progressiva sida utvecklas blir skapandet
av verklig rikedom mer beroende av de krafter som sätts
Dave Z
i rörelse under arbetstiden. Dessa krafter är beroende av
"vetenskapens allmänna utvecklingsstadium och
teknologins framsteg, eller av denna vetenskaps
tillämpning på produktionen". Det är nu vi har att göra
med ett specifikt kapitalistisk produktionssätt.
Differentieringen av arbetet differentierar den arbetande

11

Skänk ett skämt
Om du ger oss ett skämt,
lovar vi att fler än du kommer att dela glädjen.

Humorladan

Humorladan är ett samlande forum för humor,
gyckel, sånger och irriga ideer på Elektrosektionen.
Humorladan är en del av Elogen, Elektros
spexförening.
Vi träffas ungefär en gång i månaden och irrar
fram nya upptåg och ideer. Vi finslipar gyckel och
vi passar samtidigt på att umgås och roa
varandra. Vi vet att Elektrosektionen myllrar av
humor och vi vill ge plats för alla att exempelvis
få utveckla sina ordvitsar till fantastiska sketcher
eller hitta en munter publik till sina nyskrivna
sånger. Är du intresserad av att vara med eller vill
du lämna bidrag och ideer, så når du oss på

Humorladan@yahoogroups.com

Elogen genom Humorladan
Tecknade gjorde Fredrik

Figur 1 . Elektriker som övar på sitt mantra.

Veckans lista: De bästa
matematikskämten

1. (NY) Forskarna på
matematikinstitutionen söker efter den
heliga Integraalen.

2. (1) Vet du vad som är vitt och kladdigt
och finns i Beta? Pythagoras sats.

3. (NY) Efter en massa dividerande på
matematikinstitutionen blev det till slut
tillåtet att plussa på tentorna.
4. (2) Matteläraren hos tandläkaren:
- Roten ur.

5. (8) Eleverna är ovanligt tysta idag. Ja, de
räknar diskret matematik.
6. (6)På rasten läste vi Taylorserien.

7. (4) Matematiker tror inte på Darwins
evolutionsteorier. De tror på Maclaurin
utvecklingen.

(Inom parentes anges föregående veckas placering)
�

Efterlyses: Banjoskämt

03

Kan du komma på skämt om det fördomsbesudlade
musikinstrumentet banjo? Försök vara nyskapande och sno inte
några gamla skämt från internet! Skicka dem sedan till
Humorladan@yahoogroups.com Bästa bidraget premieras.
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Veckans ord

Dyselektriker - en person som har svårt att
koppla.

Favorit i repris från Emissionen nr 6, 1992
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Ture Teknolog är skapad av Joakim Quensel
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Korsord

t

Tävla
och
vznn
med
Emissionen

korsord och
bilda ett ord av bokstäverna i
de gråa rutorna, skicka in det
rätta ordet till tavla@e.kth.se. Vi lottar
ut två biocheckar om 200 kronor.
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EMISSIONENS

1. Kvinna
2. Både polisen och Teknis har en
3. Del
4. Årsring
5. Tidningsindelning eller laddnings
överförare
6. Märkesplagg
7. Grekisk bokstav eller flodutlopp
8. Grekisk bokstav eller något kor gör
9. Både tuggummi och IT kan vara en
10. syskon eller cafenamn
1 1 . Strömslut
12. Saltomotal
13. Sak som gjorts mer än en gång
14. Sångare som kan mycket om
elektricitet
15. Form som översätter baklänges
16. Har både batteri och thriller
17. Starkt kaffe
18. pendla

19. tips
20. Drivare
21. Dricks kanske med mjölk
22. Tilldragande
23. Är benranglet
24. TET -profet eller kaffemärke
25. Vågad
26. Trädyta
27. Grind
28. isig
30. vapen
31. Odelbar?
32. Humor?
33. Matteterm eller föda
34. muntlig
35. fall
36. Ovan motor
37. sobo
38. Fläskberedning
39. Skär

e1111ssmnen
------CJJs

-1'-e� Nr 2

Elektro utsatt för
terroristattack
Ärade Elektrien!

V

H A R J U S T B L I V I T utsatta för en terroristattack
utan dess like. Vår e-klocka har blivit
kidnappad! För att få den tillbaka måste
punkterna i nedanstående brev uppfyllas,
saker som vår stolta sektion aldrig skulle
dröma om att gå med på.
Vi står inför ett stort dilemma. Informationen
är knapphändig, det enda informationen vi
idag har är två hotfulla brev som kommit till
sektionen.
Har ni sett eller hört något misstänksamt så
är vi mycket tacksamma om ni kontaktar Oss.
Tack vare avancera grafologiteknik har vi dock fått
fram en bild på hur gärningsmännen ser ut som ni kan
se.
Man ser ju klart och tydligt på overallsfärgerna vilka

som är misstänkta, eller man hade gjort det om vi hade
haft råd med färgtryck. Vi vill också lugna ner ängsliga
medborgare. Det finns ingenting att vara orolig för, dom
kan ju inte stjäla e-klockan två gånger! Att visa
patriotism i dessa dagar är av Oss mycket
uppskattat. Undvik dock att vifta med egenhändigt
ihopsnickrade elektrienflaggor, dvs vita lakan.
Detta kan av fienden tolkas som kapitulation!
Tips kan lä1nnas till eklockan@hotmail.com. Där
kan man också anmäla sig till den säkerhetsstyrka
som vi just nu bygger upp. Vi vill också göra er
uppmärksamma på att den som kan lä1nna ett sådant
tips som leder till att de skyldiga grips, får en belöning
av storleksordningen 2 st Snickers!

Elektriens säkerhetsutskott genom El Gigant
Martin Zetterquist

Stockholm 0 3 0 2 2 8
Elektrosektionens Epsi l onklocka ä r kidnappad . För att återse den
krävs följande :
Att elektrosektionen avsäger sig färgen vit .
Att den tidigare i sin frånvaro avrättade kårordförande w . Barkhe
återreinkarneras .
Att elektrosektionens styrelse förnekar att revolutionen ägt rum,
samt att E lektrosektionens styrelse under en hel dag bjuder sina
medlemmar samt från fjärran komna gäster på kaffe och kakor som
förlåt för tider av ofred .
Att Elektrosektionens styrelse redogör i skrift lig form för vad de
gjort under a l la dessa år samt publicerar detta i ett för KTH
välkänt media .
Vad n i än gör , kontakta inte pol isen .
Klockan klämtar . . .
Dragan och Jurij

Redaktionen anmärker: Det är i alla fall inga intellektuella bovar det rör sig om. För det första kan man väl inte
återreinkarneras. Antingen återföds man eller så reinkarneras man. För det andra så klämtar väl inte klockor när tiden
håller på att rinna ut, utan när det redan är försent. Klockan tickar måste Dragan och Jurij mena.
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Att göra ett mobilspel
Spel, spel, spel!
Alla är kanske inte lika kära i spel av alla slag som jag själv är men
några av er kanske är det! Några andra kanske bara är intresserade av
att få utveckla något riktigt kul som inte behöver ta jättelång tid.

M

börjar bli mer och mer av
ancerade och datorkraften i dem bara ökar
och ökar och nu har de nått den gräns som
krävs för att man skall kunna göra riktiga spel som inte
bara är som Snake på en Nokia 3110.
O B I L T E L E F ONERNA

J2ME

Den vanligaste sättet att skriva spel för mobiltelefoner är
att göra det med en teknik som kallas J2ME, det vill säga
en Javaversion som är speciellt anpassad för att skriva
spel för mobiltelefoner. Problemet med Java är, som
många av er säkert redan vet, att det är segt som sirap.
Det har blivit lite bättre med åren men när man skall
göra spel på en mobiltelefon med mycket begränsade
resurser vill man kräma ur så mycket som möjligt ur
hårdvaran och då är faktiskt inte J2ME speciellt optimalt.

mophun

Några svenska killar såg detta problem och startade 1999
företaget Synergenix Interactive AB och de utvecklade en
parallell plattform till J2ME som heter mophun (uttalas
Mo' fun). mophuns styrka är att den är helt skapad för
att vara en plattform för spel och inte som J2ME, en
mjukvaruplattform i allmänhet. Den har därför en massa
häftiga funktioner för att kunna hantera grafik och ljud
på ett snabbt och smidigt sätt. mophun består i grunden
av ett par bibliotek med funktioner som används för att
koppla sig mot telefonens hårdvara (interface alltså!).
Man kan utveckla spel i stan
� Calx mpn · Mophun
l!!I� lf:3 dard C/C++ eller i en pseudo
Ele flun .2ettings !:!elp
assembler, som assembleras till
något som kan liknas vid Javas
byte-kod. För er som är intres
serade har gcc (gcc är GNU:s
kompilatorpaket, red. anm.) an
passats för att generera rätt
byte-kod för att passa mophun.
Man kan alltså utveckla spel i
både Windows och Linux/Unix
vilket antagligen gläder många.
En annan stor fördel som
många inbitna C-hackare kän
ner till är ju att man i C har
mycket bättre kontroll på vad

Stopped
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som faktiskt sker i datorn och man kan skriva direkt till
minnet och göra andra trevliga saker utan att de sker en
massa konstiga saker i bakgrunden som t.ex. garbage
collection.

Exjobb

Jag har alltså lyckats komma över 140-poängsgränsen
som krävs för att man skall få börja på mitt
examensarbete och gör det alltså på just Synergenix. Mitt
ex-jobb går ut på att skriva ett multiplayerspel för
mophun och använda en särskild multiplayerteknik som
jag inte tänker gå in på mer här. Jag har framför allt
jobbat mycket i Java förut och har blivit väldigt kär i
snygg objektorientering. Jag gick i höstas en jättebra kurs
som hette Programsystemkonstruktion med C++ som
hölls av Johnny Bigert på Nada och har tidigare gått en
kurs i Operativsystem som hållits av Fredrik Lundevall
på IMIT. Dessa två kurser har varit helt nödvändiga för
mig eftersom jag inte programmerat så mycket i C eller
C++ förut. Men efter dessa kurser fick jag tillräckligt
mycket kunskap för att kunna börja. Spel är i de allra
flesta fall realtids-applikationer och med det menas att
man måste hinna med att räkna ut allt under tiden spelet
går. Man kan inte som i en simulering sätta på den och
sedan komma och titta på resultatet efter några timmar.

C eller C++

Jag hade från början bestämt mig för att skiva spelet i
C++ men när jag började analysera vad som egentligen
pågick under ytan i kompilatorn blev jag mer och mer
skeptisk. Jag hade inte några större behov av alla häftiga
funktioner som finns i C++. Resultatet blev hur som helst
att jag använde lite C++-funktioner men framför allt
skriver det mesta i C. mophuns gränssnitt är framför allt
gjort för C så det blev mest naturligt. Det viktigaste var
trots allt att jag fick det att gå så fort som möjligt! Sedan
var det bara att börja och nu c:a 500 rader program
meringskod längre fram har jag ett halvfärdigt spel vilket
jag tycker är ganska häftigt eftersom 500 rader inte är
speciellt mycket. (Windows har 30 miljoner rader!)

ennssmnen
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DYi (Do It Yourself!)

Hur gör man för att göra ett spel själv då?
Synergenix affärside bygger på att om man
hjälper externa (inte anställda på Synergenix)
programmerare så mycket som möjligt med att
utveckla spel och sedan att sälja dem så kan
man få mycket spel och en härlig community
runt plattformen. Synergenix hjälper alltså
programmerare att sälja spelet när det väl är
klart vilket annars är väldigt knepigt. Synergenix
har kontakter med i princip alla stora
mobiltillverkare och alla stora operatörer runt
hela världen. Man har också utvecklat ett
mycket sofistikerat system för att förhindra
piratkopiering, allt för att programmerarna skall
vilja göra många spel. Självklart är
utvecklingsverktygen för mophun helt gratis att
ladda ner till datorn och man kan sedan få
massor med gratis hjälp via det trevliga forumet
som finns på mophuns hemsida. Synergenix
kräver också att alla spel måste certifieras och
det gör man bara om spelet uppfyller vissa
kriterier som att man t.ex. inte får kopiera något
spel (t.ex. Tetris), ha våldsförskönande inslag
eller erotiska delar. Det är egentligen ingenting
som Synergenix själva har lobbat för men mobil
telefontillverkarna kräver det och därför är det
så. Men då kanske man tycker att det kan vara
lite tungt att skriva ett helt spel bara för att
sedan inte få det certifierat av någon anledning.
Detta har man löst genom att man kan få lämna
in sin spelide innan man satt igång med själva
programmerandet och kan då få den godkänd
innan man börjar. Håller man sig sedan
tillräckligt nära det man sa att man skulle göra
kommer det inte att vara något problem att få
det certifierat.
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Vilka telefoner?

Vilka telefoner funkar detta på då? Än så länge
finns mophun på Sony Ericsson T300 men den
kommer snart på fler telefoner och som ni
säkert förstår är den mycket bättre än den
rådande standarden J2ME så snart har man
säkert hela marknaden!

Till sist

Ni kanske tycker att jag låter lite väl lyrisk och
att jag kanske är partisk eftersom jag är anställd
vid Synergenix, men det är jag inte. Den som
lyckas hitta ett ex-jobb med betalt skall vara
mycket glad och jag berättar mest detta
eftersom jag kan tänka mig att det finns
teknologer som tycker det är kul att göra spel
och att det också finns teknologer som kan
tänka sig bre på lite extra på de knappa
studiemedlen från CSN.

FoF infortnerat

,.

var det mörker. Men e n dag kom
de första E-teknologerna och långsamt, långsamt
började det ljusna. Ibland stötte de helt stokastiskt på
varandra och, kanske av misstag, började små grupper bildas.
Eftersom E-teknologerna var just E-teknologer lärde de sig
så småningom av sina misstag. De lärde sig successivt att
organisera sig. Mottagningen bildades! Men ack. Den första
mottagningen var inte alls som dagens utomordentligt
rigorösa dito. Dock så började det långsamt ljusna ...
... och efter många års experimenterande med de nyantagna
uppnåddes dagens upplysta organisation och allas
förhoppningar och drömmar blev Sanna Gohan & David
också!). Återigen fanns det hopp!
I år den 18 augusti vandrar 120 nya E-teknologer in på
Teknis. Eftersom det förväntas att förvirringen kommer vara
total har det nu rekryterats ett ovanligt kompetent fadderi
som vi är säkra på kommer att ta hand om de nyantagna på
ett föredömligt sätt. Vi har infört klassfaddrar som ska
ansvara för att samordna den gemensamma verksamheten
mellan nOllegrupperna i en klass. I övrigt kommer
fadderorganisationen att se ut som föregående år med två
ansvariga faddrar i varje nOllegrupp.
Vi vill göra det tydligt att det krävs att man som fadder
kommer lägga ner en hel del tid och engagemang för att det
hela ska bli så bra som möjligt. Detta kanske medför att
fadderskaran blir mindre men förhoppningsvis mer
motiverad.
Nog sagt om Fadderiet. Kom ihåg att de nyantagna alltid är
viktigast.
Tänk efter. Vem kom först egentligen? De nyantagna eller
F0f?
IDERNAS BEGYNNELSE

Fof: David Wretman
Johan Classon
Sanna Bloom

Gustaf Westerlund, e98
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DEF aren"t deaf
Kansli DEF har alla hört talas om. "Det är de där kufarna som man
passerar när man går mellan Tolvan och Kåren. " Men det är väl mer än
så, eller? Följ med Emissionen på en upplysande resa om vad kansliet
egentligen sysslar med!

Vad är kansliets
huvudsyfte?

Att finnas till hands för tekno
logerna, och hjälpa till vid svåra
val både när det gäller kurser,
bostad och ekonomi. Kansliet är
tänkt att fungera som en koppling
mellan teknologen och institu
tionerna, så teknologerna själva
ska slippa de hårda konflikterna.
De verkar för att ha en attraktiv
utbildning, och följer upp både på
individ-, kurs- och årskursnivå.
Kansliet stöttar den akademiska
organisationen, och även om de är
byråkrater, så behöver det inte
betyda att det är tråkiga. De jobbar
också med att locka hit nya
studerande, både från gymnasier
och andra linjer, och de har hand
o m f o r s k a rutbildning o c h
h a n d l ä g g e r f ö r d o kt o r a n d 
examinering.

Vilka är de vanligaste
frågorna/problemen teknologer
kommer med till kansliet?

Terminsregistrering och kursval är det vanligaste, till
sammans med frågor om vilka kurser man får läsa. Alla
verkar inte vara medvetna om att alla kursval måste gå
genom kansliet. Det räcker inte med att bara gå till en
institution och anmäla sig. Allt utanför basblockets
kursplan måste gå genom kansliet.

Vilka jobbar på kansliet, och med
vad?

Teknologstudievägledaren är en teknolog som är anställd
på halvtid av kansliet under ett läsår för att ta hand om de
små frågorna, och avlasta studievägledaren. Från Elektro
finns där Jan "Gulan" Gugala, tillsammans med Clara
Edman [D] och Emma Eklöf [F]. Till hösten behövs det en
ny Teknologstudievägledare från Elektro, och intresserade
kan glädjas åt att enligt de sittande går det utmärkt att
kombinera arbetet på kansliet med studier på halvfart.
Studievägledaren för Elektro heter Marcus Ejnarsson, och
har hand om de större frågorna, som inhopp i högre
årskurser och tillgodoräknanden.
Internationaliseringshandläggare (de som har hand om
utlandsstudier) är för inresande Torkel Werge, och för
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utresande Patrik Gärdenäs. Kanslichef är Christina
Gisslander Vikström, det är hon som basar över
alltsammans. Utbildningshandledaren heter Helene
Rune, och hon handlägger högre årskurser. Studierektorn
för Elektro är Fredrik Lundevall. Elektros nya program
ansvarig heter Peter Händel.

Vad har kansliet för kommunikation
med teknologerna?

Kansliet jobbar aktivt för att skapa forum med
teknologerna. De har återkommande möten med Styret
och studienämnden var 5:e till 6:e vecka, för att hålla sig
uppdaterade. Kansliet uppmanar också de enskilda
teknologerna att ge dem feedback. Om man tycker att en
kurs är dålig så ska man gå till kansliet och klaga, helst
under kursens gång så de hinner kolla upp eventuella
underligheter innan den är slut. Då finns då större chans
att skapa förändringar, både för den egna årskursen och
kommande.

Vad är individuell studieplan för
något?

För att bli uppflyttad så måste man prestera, men bara för
att man saknar några poäng är det inte kris för det. Alla
har olika takt, och det är helt upp till teknologen själv hur
han vill lägga upp studierna. Dock är det viktigt att
kansliet får veta vad den poängfattige har för planer.
Därför kräver de att man lämnar in en individuell
studieplan, där man säger vad man planerar att läsa
kommande år. Kansliet gör detta för att de bryr sig, inte
för att försöka bestämma över den studerande. Det är
alltid individen som avgör. Kansliet kommer med
information för att hjälpa teknologen att fatta rätt beslut.

Cirka 40 teknologer från Elektro ska studera i ett annat
land nästa år, och det finns (i skrivandets stund)
fortfarande några platser kvar. Intresserade kan gå in på
http: / /www.kth.se/student/def/e180/utlandsstudier.html
för att få mer information.

Hur mycket involverade är kansliet i
sektionsverksamheten?

Kansliet vill gärna vara så involverade som möjligt på
sektionen, och ser gärna att de blir bjudna på fester. Men
tyvärr räcker inte tiden till i den utsträckning de önskade.
De är mycket involverade i planeringen av mottagningen,
och de försöker administrera de första veckorna så bra
som möjligt, för att undvika tidiga morgnar dagen efter
festligheter ...

Så om du har några frågor om kurser eller utbildningen i
stort, tveka inte att besöka kansliet. De har öppet 12-15
vardagar, och för er med dåligt lokalsinne är
besöksadressen Drottning Kristinas väg 6, mittemot
Kårhuset. Om du skulle råka vara extremt folkskygg,
eller konstant upptagen mellan 12-15, så är hemsidan
www.def.kth.se att rekommendera.
Om du är intresserade av att arbeta som
teknologstudievägledare i höst måste en skriftlig ansökan
skickas in senast 16/ 4 till cgv@kth.se. Du bör vara klar
med basblocket, och det är viktigt att du har ett stort
socialt engagemang samt empatisk förmåga. För mer
info, kontakta Marcus Ejnarsson marcuse@defkth.se.

K.J. Andersson

Vad är individuell inriktning?

På det "nya Elektro" är valfriheten stor i det högre
årskurserna på vad man kan välja. Utöver de ordinarie
inriktningen har man 25-28 poäng som kan läggas på
nästan vilken kurs som helst på KTH. Så möjligheten att
fördjupa sig i det man finner intressant är stort. Om man
har speciella krav är det dock bra att vara ute i god tid.

Vilka krav finns det för att få studera
utomlands?

Det finns, mot allas fördomar, stora chanser att få komma
ut och studera i andra delar av världen. Visst krävs det
att man har bra resultat att visa upp om man absolut
måste till de finaste, mest exklusiva skolorna, men om
man är mindre sparsmakad så är det mycket lättare att
komma ut, framförallt om man kan tänka sig att hamna i
ett ickeengelsktalande land.
Det som krävs av teknologen som vill se sig om i
världen är i trean att man max har två oavslutade kurser,
och i fyran måste alla kurser i basblocket vara avklarade.
Betyg och poäng är ledande, men den personliga
intervjun är också av stor vikt. Att ha varit verksam som
fadder är en merit.
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Barn blir vuxna och
vuxna blir barn
En växande trend har på senare tid visat sig tydligt i vårt samhälle.
Barn har, framförallt i media, tagit en vuxenroll. Vuxna å sin sida har
tagit en barnroll. Samtidigt som stringtrosor och linnen säljs till allt
yngre flickor så går allt fler vuxna omkring i Bamse-tröjor och
mjukisbyxor.

D

på detta fenomen
kan identifiera det på vitt skilda områden.
Som med så många andra trender kan även
denna trends start spåras tillbaka till musikvärlden.
Kanske skulle man kunna säga att A-teens var
pionjärer på detta område. När de startade sin karriär i
slutet på nittitalet var de fortfarande att räkna som barn,
och vände sig också till barn. Den konstlade vuxenheten
gick inte att ta miste på. Det såg bland annat tidningen
Cafe som tog chansen att gör ett reportage om de då
underåriga artisterna, med lika utmanande som
kritiserade bilder på tjejerna i gruppen.
Allas vår Britney Spears utmanade från
andra sidan av skalan. En artist som
egentligen borde tillhöra de vuxna
generationerna söker göra sig så liten det
bara går. Trots en mogen röst gnäller hon
med barnslig stämma fram "Yeah yeah" i
refrängerna samtidigt som hon tittar med
sina stora ögon, som en bäbis som söker
tröst.
Efter stereotyperna A-teens och
Britney Spears har efterföljare,som Bubbles
med fler, följt med i denna trend.
E N SOM U P PMÄRKSAM M A TS

Vuxna barn på film

Spåren av detta märkliga förhållningssätt mellan
barnslighet och vuxenhet fortsätter i TV och filmvärlden.
Filmen "Bäst i Sverige" handlar om en åttaårig flicka och
lika gammal pojke som blir kära i varandra. De hindras i
sin kärlek av flickans bröder som tycker att hon inte ska
umgås med svenskar och framförallt inte svenska killar. I
barnfilmen byggs alltså ett tillika klassiskt som avancerat
"Romeo och Julia"-tema upp. Inte ens här stannar
vuxifieringen av dessa barn. I filmen finns också klassens
elaka kille som hotar filmens Romeo med en pistol.
Bland filmer där barn förvandlas till vuxna finns också
"Lilla Jönssonligan" och "Den bästa sommaren". Det finns
också exempel på film och TV där vuxna blir till barn.
TV-serien "C/o Segemyr" handlar bland annat om den
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barnsliga Fredrik som aldrig kan uppföra sig som en
normal vuxen. På liknande sätt uppför sig pappan i den
gamla populära serien "Svensson Svensson" där han är
mer barn än vad barnen i serien själva är.

Barn i högklackat

Analogin fortsätter i klädbutikerna. Samtidigt som
stringtrosor och linnen säljs till allt yngre flickor så går
allt fler vuxna omkring i Bamse-tröjor och mjukisbyxor.
För en tid sedan sände TV4 en omtalad dokumentär
om barn med ätstörningar. Det var barn, främst flickor,
som i låg ålder upplevde sig som för tjocka. I
dokumentären fanns det barn som redan drömde om att
bli strippdansörer och som på ett skrämmande sätt
uppmuntrades av sina föräldrar. Barnen hade på olika
sätt tagit till sig vuxenvärlden. Var kommer denna
vuxeniver ifrån?
Kanske är det i klädbutiken vi kan finna svaret på
gåtan, åtminstone vuxifieringen på barn. Barn växer som
bekant ganska fort. Ny kläder måste därmed ständigt
köpas in. Bland barnkläder har man klassiskt inte skiljt
på tjej- och killmodell. Med en vuxifiering tvingas
föräldern dock göra det och man kan därmed tjäna mer
pengar.

Förlorad könsidentitet

I en tid som präglas av feministiska landvinningar
uppstår kanske en rädsla att förlora könsidentiteten. När
man inte längre kan vara säker på att en civilingenjör är
en man och en sjuksyster är kvinna så blir man tvungen
att markera ut sitt kön på annat vis.
Att vuxna tycks vilja bli barn kanske inte är så konstigt
det heller. Vår tid är fixerad vid skönhet och ålder. En
uppenbar konsekvens blir naturligtvis att vi vill vara
evigt unga. Kanske präglas vi av en osäkerhet över
framtiden. Det är då det är så skönt att drömma sig
tillbaka och sätta på sig Bamsetröjan.

Oscar Blomqvist
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Månadens
funktionär

F

Lär känna sektionens funktionärer och vad de gör på sin post.
Rickard Norström intevjuas av Joakim Lövkvist.

som läsare en
chans att bekanta dig mer
med sektionens funk
tionärer och deras poster presenterar
vi månadens funktionär.
Ö R ATT GE 0 1 G

Hej!
Hej!

Vad heter du och vad har du för
post?
Jag heter Rickard Norström och är
Fan&Rått.

Hur länge sitter du som Fan&Rått?
Jag sitter ett år ifrån årsskiftet.

Vad är det du gör som Fan&Rått?
Jag bär fanan vid högtidliga tillfällen
som t.ex. diplomeringar, promo
veringar, Nobelfesten och
nollegasquen. Dessutom ska jag
hålla Tolvan ren ifrån råttor.

Vad är det roligaste med din
funktionärspost?
Ehm ... Det är nog att man får gå på
nobelfesten. Det har jag inte gjort än,
men jag ser fram emot det. Det är
också kul att vara med när folk blir
civilingenjörer vi diplomeringar.
Dessutom är det en hederspost på
sektionen och jag är hedrad för att få
vara Fan&Rått.

Vad är det tråkigaste med din
funktionärspost?
Det kan vara jobbigt att stå stilla
länge och håll fanan som är ganska
tung. Det har hänt att vissa har
svimmat när de har stått så.

Har du haft andra funktionärsposter
tidigare?
Jag har varit källerist, fadder,
ambassadeur, porträtteur (gammal

post som inte finns längre) och
emitteur. Emitteur är jag fortfarande.

Varför valde du att bli funktionär?
Jag började som emitteur för jag
tyckte att det var roligt att göra en
tidning. Det var något som jag hade
gjort tidigare. Sedan märkte jag att
det var roligt att vara engagerad.
Året i Styret var väldigt lärorikt då
jag lärde mig hur sektionen fungerar
inifrån.

Joakim Lövkvist

-----�-----·----------"---------·---�-r��----�--·-· --·•·•·---

Jag söker
DIG !
Vill du vara med och göra KTH:s bästa
sektionstidning?
Att vara med i Emissionen är inte bara roligt, det är kul också. Du är med när du har tid
och behöver inte känna dig låst vid ett helhjärtat engagemang. Ifall du är intresserad av
eller tycker det är kul att fota, skriva eller umgås ska du inte tveka. Skicka att mail till
emission@e.kth.se!
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Har tiden
stannat på KTH?
Man kan undra om tiden har stannat på KTH.
Nja, det är inte någon allmän konservativ hållning
som åsyftas utan det faktum att klockan på
klocktornet står still. En uppgiven föreläsare som
Emissionen har talat med uttrycker hur pinsamt
det är: "Vad ska gäster från andra universitet
jorden runt tro?"
Ja, det kan man verkligen undra. Ska Sveriges
ledande högskola inte ens klara av att laga en
klocka? Hur ska det gå med all forskning kring
nano-teknik när inte ens en klocka i mega-format
kan fås att ticka.
"Dessutom" konstaterar vår uppgivne föreläsare
"är det en donation som borde vårdas ömt"
Emissionen säger: Flodström! Kan du ta och fixa
klockan. Det är ju pinsamt! Utan tid stannar KTH!

Det ryktas att ...
... Uffe har fått sin salta hämnd för mjölktricket på nyår. David har sitt att vänta. . .
... någon har snygga hängslen.
... ingen kan segla förutan wind .
... Lisa är på alla E-01:or.

Innelista ...
I tolvan vid Eissionens tavla sitter "Det ryktas
att..." lappen. Där kan man skriva något roligt
rykte man har hört. Är det inte allt för elakt så
finns det sedan för alla att läsa i nästkommande
nummer av Emissione.

Pytagoras sats
Vågekvationen
Ohms lag

Utelista • • •
Taylorutvecklingar
Ytintegraler
Svängningsekvationen
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Tentapubs
sittning

K

slogs portarna i Tolvan upp för
tentapubssittning. Det utökade tillståndet elektriker
plus gästlista användes till fullo, och det märktes
framförallt på de Haningeingenjörer som närvarade. "Dålig
gasquedisciplin" muttrade några, "en frisk fläkt" jublade andra.
Gycklen stod som spön i backen och det sjöngs många sånger,
både välkända och nya.
OCKAN 1s,oo DEN 12/3

Efter sittningen var det fullt ös, både p å dansgolvet och i
baren. Stämningen lugnade dock ned sig vid elvatiden, när
delar a v besökarna valde att göra utflykter till andra
vattenhål, såsom Konsulatet, T-Centralen och Kåren. På
T-Centralen fälldes för övrigt kvällens kommentar: "Vi i
Styret är ju lite fullare än alla andra! " Vem som sade det kan
vara osagt ... När klockan närmade sig ett, och PR började se
fram emot att stänga, återvände utvandrarna och
stämningen sköt ännu en gång i höjden. När s å slutligen
klockan passerat två, kände både besökarna och arrangörerna
att det var dags att ta farväl. Hur underbar tentapuben än
var, så hade ju faktiskt en ny period startat då midnatt
passerades ...

K.J. Andersson
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och ett stort antal sågverk over hela Sverige.

