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Ämnesbeskrivning 
Det reglertekniska grundproblemet är att i närvaro av störningar styra ett system för att uppnå ett givet 

syfte, med hänsyn till a priori kunskaper och begränsningar av tex teknisk och ekonomisk natur.  

Förutom på tekniska system kan metoderna i princip tillämpas på t ex ekonomiska och biologiska 

system. I sina tillämpningar gränsar ämnet mot flertalet tekniska ämnen men också mot exempelvis 

produktionsekonomi och medicinsk teknik. Ämnet i sig är dock inte knuten till någon viss tillämpning 

utan ger en allmän metodik att studera och analysera dynamiska system. Den teoretiska delen av ämnet 

har starka kopplingar till Matematik, Matematisk statistik, Optimeringslära och Datalogi. Forskningen 

inom ämnet rör modellering och identifiering, analys och syntes samt signalbehandling för olinjära 

dynamiska system med tillämpningar inom reglerteknik. 

 

Mål och syfte 

Gemensamma mål och syften med utbildningen på forskarnivå anges i inledningen av fakultetens 

Studiehandbok för utbildning på forskarnivå samt i högskoleförordningens examensordning (återgiven 

i bilaga till Studiehandboken).  

Examen 

Forskarutbildning i Reglerteknik leder till en doktorsexamen eller licentiatexamen. Den senare kan 

också utgöra en etapp i utbildningen. Licentiatexamen omfattar minst 120 högskolepoäng varav kurser 

motsvarar studier om 60 högskolepoäng och avhandlingsarbetet motsvarar studier om 60 

högskolepoäng. Doktorsexamen omfattar 240 högskolepoäng varav kurser motsvarar studier om 120 

högskolepoäng och avhandlingsarbetet motsvarar studier om 120 högskolepoäng.  

 

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

för utbildning på forskarnivå. 

Särskild behörighet 
Behörig att antas till utbildning på forskarnivå i reglerteknik är den som avlagt civilingenjörsexamen på 

program med anknytning till ämnesområdet, eller uppfyller kraven för annan examen på avancerad nivå 

med motsvarande teknikvetenskapliga omfattning och fördjupning.  

Utbildningens genomförande 
Utbildning på forskarnivå i ämnet Reglerteknik ger doktoranden förutsättningar att uppfylla samtliga 

examensmål. Utbildningen består av forsknings- och avhandlingsarbete, kurser, deltagande i seminarier, 

medverkan vid nationella och internationella konferenser och samverkan med industrin. 

Utbildningen ger doktoranden bred kunskap och förståelse inom forskningsområdet Reglerteknik 

genom att doktoranden deltar i breddningskurser inom ISY, MAI eller IDA, läser nedanstående 

doktorandgrundkurser inom Reglerteknik, samt deltar i undervisningen av grundutbildningskurser inom 

Reglerteknik.  

Doktoranden förvärvar djup kunskap och förståelse inom Reglerteknik och i synnerhet i sin 

forskningsinriktning genom att aktivt delta i några av fördjupningskurserna nedan, utföra självständigt 

arbete inom ett eller flera forskningsprojekt, delta i diskussioner vid seminarier och konferenser och 

delta i samarbete med industrin. 
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Doktoranden utvecklar förtrogenhet med vetenskaplig metodik genom egen forskning, som kan omfatta 

teoretiska beräkningar eller laboratorieexperiment liksom samverkan med industrin och genom att 

genomgå en obligatorisk kurs i forskningsmetodik.  

Doktorander i Reglerteknik förvärvar färdigheter och förmågor genom att   

 självständigt planera och genomföra både teoretiskt och experimentellt forskningsarbete; 

 regelbundet redovisa i Reglertekniks seminarieserie hittills uppnådda resultat och planering för 

det fortsatta avhandlingsarbetet  

 delta i några av de stora internationella konferenserna t.ex. Conference on Decision and Control 

eller  IFAC World Congress. 

 delta i det nationella svenska reglerteknikarbetet genom t.ex. bidrag till Reglermötet.  

 utnyttja internationella konferenser för att  presentera sin egen forskning och därigenom  träna  

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

egen forskning  och de andra deltagarnas forskningsarbete.  

Värderingsförmågor och förhållningssätt utvecklas i Reglerteknik genom att doktoranderna dels 

genomgår kurser i forskningsetik och dels konfronteras med praktiska problem inom forsknings- och 

industrisamarbeten. 

Kurser 
Samtliga doktorander antagna fr.o.m. 1 juli 2007 ska för att få examen ha genomgått av fakulteten 

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

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).   

De nedan angivna poängtalen på kurser är riktvärden och kan variera beroende på genomförandet. Exakt 

poängvärde bestäms av handledaren. Doktoranden uppmuntras att bredda utbildningen med kurser inom 

andra ämnesområden och institutioner. 

Grundkurser (ges vartannat år)  

 Dynamiska system (9-12hp) 

 Identifiering (12hp) 

 Olinjär Reglering (9-12hp) 

 Robust flervariabel reglering (12hp) 

Övriga kurser 

 Linjär estimering 

 Adaptiv filtrering och feldetektering 

 Hybrida system 

 Adaptiv reglering 

 Optimal styrning 

 Signalbehandling 

 Algebraiska metoder i reglertekniken 

 Parametrisk optimering 

 Modellbygge 

 Praktiska reglerproblem 

 

Avhandling 

Doktoranderna inom Reglerteknik visar intellektuell självständighet genom att författa en monografi- 

eller sammanläggningsavhandling.  


