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Fluida och mekatroniska system 
/Fluid and Mechatronic Systems/ 

SCB kod: 21199 

Ämnesbeskrivning 

Ämnet Fluida och mekaniska system omfattar modellering, simulering, optimering och 

tillståndsövervakning för utveckling, styrning och diagnostisering av maskintekniska och mekatroniska 

system. Dessa system innefattar fluida, mekaniska, elektriska och senorsortekniska delsystem samt 

integrerad programvara. Tillämpad forskning sker inom: 

 Hydrauliska system och komponenter 

 Mekatronik 

 Flygplanskonstruktion och flygplanssystem 

 Modellering, simulering och optimering 

Nyckelord för forskningen är systemeffektivitet och systemdynamik, och vår forskningsfilosofi är att ha en 

stark kombination av både teoretisk och experimentell forskning. Forskningen bedrivs i nära samarbete med 

industrin och med andra forskargrupper, och forskarutbildningen förväntas ge kunskap och 

forskningserfarenhet inom: 

 Utformning av effektiva komponenter och system 

 Systemdynamik, modellering, simulering, mätning och styrning 

Nya produkter tenderar att ha mer intelligens än tidigare till följd av ökade krav på effektivitet. Detta drivs 

av ekonomi, säkerhet och miljökrav. Detta gäller ett brett spektrum av produkter, men särskilt fordon som 

till exempel entreprenadmaskiner, vägfordon och flygplan. Dessa typer av system kännetecknas av en nära 

koppling mellan fluida och mekatroniska system, framdrivningssystem, kraftöverföring, aktuatorsystem, 

givare och styrsystem. Detta kräver att de utvecklas tillsammans, så kallad co-design, till exempel co-design 

av mekanisk konstruktion och styrsystem.  
 

Mål och syfte 

Gemensamma mål och syften med utbildningen anges i inledningen av fakultetens Studiehandbok för 

utbildning på forskarnivå samt i högskoleförordningens examensordning (återgiven i bilaga till 

Studiehandboken). 

Utbildning på forskarnivå i ämnet Fluida och mekatroniska system syftar till att den studerande ska uppnå 

fördjupade ämneskunskaper, färdighet i forskningsmetodik och akademisk publicering samt 

forskningserfarenhet, för att därigenom kunna bidra till den existerande kunskapen inom ämnesområdet 

samt bli väl förberedd för fortsatt självständig vetenskaplig verksamhet eller annan kvalificerad 

yrkesverksamhet inom ämnesområdet. 

Mer specifikt ska den studerande efter genomgången utbildning ha utvecklat: 

 en fördjupad förståelse för tidigare forskning inom ämnesområdet samt insikt i för ämnet 

väsentliga sammanhang och samband, 

 förmåga att formulera, identifiera, strukturera och analysera relevanta problem och 

frågeställningar inom ämnesområdet, 

 fördjupade kunskaper i vetenskaplig metodik samt förmåga att välja och tillämpa metoder för 

studiedesign samt för insamling och analys av empiriska data, 

 förmåga att baserat på egen empirisk forskning dra slutsatser och formulera rekommendationer 

för relevanta intressenter, 

 förmåga att presentera forskningsresultat skriftligen och muntligen för olika målgrupper, 

 förmåga att kritiskt granska egna och andras forskningsbidrag. 
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Examen 
Utbildning på forskarnivå i Fluida och mekatroniska system leder till en doktorsexamen eller 
licentiatexamen. Den senare kan också utgöra en etapp i forskarutbildningen. Licentiatexamen omfattar 
120 högskolepoäng varav kurser motsvarar studier om 40 högskolepoäng och avhandlingsarbetet motsvarar 
studier om 80 högskolepoäng. Doktorsexamen omfattar 240 högskolepoäng varav kurser motsvarar studier 
om 60 högskolepoäng och avhandlingsarbetet motsvarar studier om 180 högskolepoäng. 

Behörighet och urval 
Den grundläggande behörigheten samt allmänna principer för urval anges i fakulteten Studiehandbok för 

utbildning på forskarnivå. 

Särskild behörighet 

Behörig att antas till utbildning på forskarnivå i Fluida och mekatroniska system är den som fullgjort 

kursfordringar omfattande minst 60 hp på avancerad nivå med anknytning till ämnet. I dessa 60 hp ska 

ingå ett självständigt arbete (examensarbete) med en omfattning om minst 30 hp inom ett område 

relevant för forskarutbildningsämnet. 

Utbildningens genomförande 

Utbildningen på forskarnivå i Fluida och mekatroniska system ger forskarstuderande förutsättningar att 

uppfylla samtliga examensmål. Utbildningen består av forsknings- och avhandlingsarbete, kurser, 

deltagande i seminarier, medverkan vid nationella och internationella konferenser och samverkan med 

externa organisationer. Utbildningen innehåller både obligatoriska och valfria kurser. De valfria kurserna 

syftar till att ge en teoretisk och metodmässig fördjupning inom ämnesområdet, samt till en bredare 

ämnesmässig förankring. Den studerande väljer kurser i samråd med handledaren. Kurserna ska vara 

lämpade för och anpassade till den studerandes forskningsinriktning och ska utgöra en integrerad helhet 

tillsammans med de obligatoriska kurserna. Kurser kan väljas från institutionens utbud, men även från 

andra institutioner såväl internt som externt LiU.  
 
Utbildningen ger den forskarstuderande bred kunskap och förståelse inom forskningsområdet Fluida och 

mekatroniska system genom att delta i breddningskurserna som är gemensamma för institutionen för 

ekonomisk och industriell utveckling och som årligen beslutas av institutionens forsknings- och 

forskarutbildningsråd, samt deltar i undervisningen av grundutbildningskurser inom Fluida och 

mekatroniska system. För forskarstuderande med egen undervisning ingår även en grundläggande i kurs i 

universitetspedagogik som obligatorium. 

 

Den forskarstuderande förvärvar djup kunskap och förståelse inom Fluida och mekatroniska system och i 

synnerhet i sin forskningsinriktning genom att aktivt deltar i fördjupningskurser som bestäms utifrån 

avhandlingsinriktning och framgår av den individuella studieplanen, utför självständigt arbete inom ett 

eller flera forskningsprojekt, deltar i diskussioner vid seminarier och konferenser, samt presenterar 

forskningsideer/resultat inom institutionen.  Obligatorisk kurs är: 

 Kurs ”Simulering av tekniska system” /Engineering System Simulation/7,5 hp 

Den studerande ska ha genomgått en kurs som syftar till att ge goda kunskaper att självständigt 

utveckla och använda simuleringsmodeller i forsknings- och utvecklingsprojekt.  

 

Den forskarstuderande utvecklar förtrogenhet med vetenskaplig metodik genom egen forskning 

(innehåller steg såsom initiering, forskningsdesign, genomförande, analys, resultat, redovisning) och 

genom att genomgå obligatoriska kurser i forskningsmetodik och angränsande område. Den som antagits 

i ämnet Fluida och mekatroniska system ska ha genomgått grundläggande och fördjupande kurser i 

forskningsmetodik om sammanlagt minst 20hp.  
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 Grundläggande kurser i forskningsmetodik och vetenskapsfilosofi, 13,5 hp 

För att få examen inom forskarutbildningsämnet Fluida och mekatroniska system krävs att den 

studerande har genomgått en kurs i grundläggande forskningsmetodik om minst 7,5 hp. I första 

hand avses den kurs som ges årligen vid IEI (”IEI-kursen”). Den obligatoriska kursen i 

vetenskapsteori, metodik och etik räknas in i denna typ av kurser. 

 Fördjupningskurs(er) i forskningsmetodik, 7,5 hp 

Den studerande ska ha genomgått fördjupningskurser i forskningsmetodik om minst 7,5 hp. 

Fördjupningskurs(er) bör väljas med utgångspunkt i de behov forskningsuppgiften ställer på den 

studerandes metodkunskaper. 

Forskarstuderande i Fluida och mekatroniska system förvärvar färdigheter och förmågor genom att  

 självständigt planera och genomföra teoretiskt, empiriskt och experimentellt forskningsarbete;  

 granska och modellera olika system för att identifiera och formulera nya frågeställningar och 

utveckla metoder för hållbar Fluida och mekatroniska system.  

 årligen delta på den nationella/internationella konferenser inom forskningsområdet 

 seminarieverksamheten inom institutionen 

 minst en gång per termin redovisa i Fluida och mekatroniska systems seminarieserie hittills 

uppnådda resultat och planering för det fortsatta avhandlingsarbetet 

 samt vid internationella konferenser presentera sin egen forskning där de studerande får träna på 

sin förmåga att presentera inför kollegor från olika forskningsfält och kritiskt granska både sin 

egen forskning och de andra deltagarnas forskningsarbete. 

För att förbereda den forskarstuderandes för ovanstående färdigheter och förmågor är en kurs i academic 

writing eller motsvarande obligatorisk, 

 Kurs i ”academic writing” eller motsvarande, minst 6 hp 

Den studerande ska ha genomgått en kurs som syftar till att utveckla färdigheter i att skriva 

engelska på ett korrekt sätt i en akademisk kontext, inklusive färdigheter i att skriva för 

akademisk publicering. Kursen ska inkludera analyser och bearbetning av den studerandes egna 

texter. 

Värderingsförmågor och förhållningssätt utvecklas i Fluida och mekatroniska system genom att 

forskarstuderande dels genomgår kurser i forskningsetik och dels deltar i seminarier/seminarieserie inom 

institutionen. Samtliga studerande antagna fr.o.m. 1 juli 2007 skall för att få examen ha genomgått av 

fakulteten beslutade obligatoriska kurser i metodik/etik eller bedömts ha motsvarande kompetens.  

Forskarstuderande inom Fluida och mekatroniska system visar intellektuell självständighet genom att 

skriva en monografi eller en sammanläggningsavhandling. I avhandlingsarbetet skall den studerande visa 

sin förmåga att genom egen forskning väsentlig bidra till kunskapsutvecklingen inom det egna 

forskningsfältet samt visa förmåga att identifiera behov av ytterligare kunskap. Den studerande ska visa 

intellektuell självständighet och vetenskaplig redlighet, en förmåga att göra forskningsetiska bedömningar 

samt en fördjupad insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och 

människors ansvar för hur den används.  

En avhandling för licentiat- eller doktorsexamen kan utformas antingen som ett enhetligt 

sammanhängande vetenskapligt verk (monografiavhandling) eller som ett antal vetenskapliga uppsatser 

samt en introduktion till området (sammanläggningsavhandling). I en samman- läggningsavhandling ska 

det tydligt framgå vad den studerande själv gjort och vad eventuella andra medförfattare bidragit med. De 

vetenskapliga uppsatser eller konferensbidrag som ingår i en sammanläggningsavhandling ska vara 

publicerbara i vetenskapliga tidskrifter eller publikationer, efter ett review-förfarande. 
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En sammanläggningsavhandling för licentiatexamen består normalt av 2–3 forskningsartiklar som är i nivå 

för internationell publicering. En sammanläggningsavhandling för doktorsexamen består normalt av minst 

2 artiklar som accepterats för publicering i internationella vetenskapliga tidskrifter och/eller böcker samt 

ytterligare 2–3 artiklar som är i nivå för internationell publicering. 

 

Den närmare planeringen av kurser och andra moment görs i samråd med handledaren och dokumenteras 

i den individuella studieplanen (se Studiehandbok för utbildning på forskarnivå, avsnitt 5.3). 

Tillgodoräknande 

Tidigare prestationer kan i vissa fall tillgodoräknas i utbildningen. Det ska dock klart framgå att 

arbetet genomförts under vetenskaplig handledning. Kurser som är behörighetsgrundande för antagning i 

ämnet kan inte tillgodoräknas. 

 
 
 

 

 


