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1 Programnamn

Doktorsprogrammet baseras på den struktur som utvecklats för det motsvarande masterpro-
grammet med samma namn, Aerospace Engineering. Det föreslagna namnet på svenska är flyg-

och rymdteknik men det engelska namnet Aerospace Engineering bör användas i största möjliga
omfattning eftersom det är ett mycket starkt och väl etablerat varumärke internationellt.

2 Ämnesområdet

Grundutbildning, utbildning på forskarnivå och forskning inom flyg- och rymdteknik har en lång
och framgångsrik historia på KTH. Redan i flygets barndom i början på 1900-talet inrättades
speciallärartjänst och utbildningsprogram inom området. Efter andra världskriget skedde en
snabb expansion med i huvudsak försvarets och Saabs behov i fokus. Sedan Saab bildades 1937
har över 4000 flygplan av ett stort antal olika typer tillverkats i Sverige. Sedan 1960-talet har
även den svenska rymdtekniken utvecklats i allt snabbare takt och flera av de svenska företagen
verksamma i flygbranschen har även omfattande verksamhet inom rymdteknik.

Sedan 1960-talet har systemteknik fått en allt större betydelse för flyg- och rymdteknik. Flyg-
plan, rymdraketer och satelliter är mycket komplexa tekniska system som kräver hög tillförlit-
lighet och avancerade styr- och övervakningssystem. Även operationsanalys är en viktig del av
ämnet. Komplexa planeringsproblem som ruttplanering, resursallokering, och reservmateriel-
optimering behandlas regelbundet med avancerade matematiska och numeriska metoder.

KTH har alltid varit den huvudsakliga leverantören av ingenjörer och forskare till den svenska
flyg- och rymdindustrin. KTH är det enda svenska universitetet med en komplett utbildnings-
och forskningsverksamhet inom området. Motsvarande verksamhet saknas även i de övriga nor-
diska länderna och det är främst Frankrike, Tyskland, Italien, England och Spanien som har
verksamhet av liknande omfattning i Europa. I USA är ämnet mycket väl etablerat och de flesta
ledande universiteten, som Stanford och MIT, har omfattande verksamhet inom området.

Efter det svenska inträdet i den europeiska unionen (EU) har såväl utbildning som forskning
expanderat med ett väsentligt ökat antal utbytesstudenter och ökad forskningsfinansering via
EUs ramprogram. Många doktorander inom flyg- och rymdteknik har under de senaste 15 åren
arbetat i stora forskningsprojekt finansierade med resurser från EUs ramprogram.
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3 Doktorsprogrammets övergripande syfte och mål

Målet är att skapa ett multidisciplinärt utbildningsprogram på forskarnivå av högsta interna-
tionella klass. Verksamheten kommer att omfatta främst de avdelningar och skolor som utgör
basen för masterprogrammet i Aerospace Engineering (SCI och EES). På så sätt samlas KTHs
kompetens inom flyg- och rymdteknik i ett doktorsprogram inom ramen för nuvarande orga-
nisation. En samordning av flyg- och rymdteknik på forskarnivå ger även en bra plattform för
att söka ramprogram och annan finansiering för forskning och utbildning inom ämnet vid KTH.
Att Aerospace Engineering är ett mycket väl etablerat internationellt varumärke stärker också
möjligheterna till finansiering och rekrytering.

Målsättningen är även att skapa ett väl fungerande samarbete mellan de avdelningar och insti-
tutioner på KTH med verksamhet inom området utan att nuvarande skolorganisation behöver
ändras. En förebild för denna typ av program är Institute for Computational and Mathematical

Engineering vid Stanford University som är ett annat multidisciplinärt program på master- och
doktorsnivå där fakulteten har hemvist på många olika institutioner inom universitetet.

4 Doktorsprogrammets omfattning och rekrytering

4.1 Målgrupp

Den primära målgruppen är studenter med examen från masterprogrammet Aerospace Engine-

ering vid KTH eller motsvarande utbildning från ett annat universitet. Studenter med annan
bakgrund, till exempel maskinteknik eller teknisk fysik, ges möjlighet att komplettera sin grund-
examen med kurser i rymd- och flygteknik för att nå samma status som övriga studenter i dok-
torsprogrammet.

KTHs masterprogram i Aerospace Engineering lockar många duktiga studenter från såväl Sverige
som andra länder inom främst EU, vilket innebär att det finns en mycket bra rekryteringsbas
redan vid KTH. Rörligheten inom Sverige bland studenter med kandidatexamen är fortfarande
låg men intresset ökar bland svenska studenter vid andra universitet att flytta till KTH för att
läsa masterprogrammet Aerospace Engineering efter kandidatexamen. Genom att programmet
är unikt i de nordiska länderna finns goda möjligheter att öka tillströmningen till både mas-
terprogrammet och doktorsprogrammet. På lång sikt är målsättningen att öka söktrycket till
masterprogrammet och att kunna erbjuda de mest lovande studenterna fortsatt utbildning på
forskarnivå inom doktorsprogrammet.

Antalet doktorander i programmet förväntas vara 20-30. Prognosen är att antalet doktoran-
der inom flygteknik och lättkonstruktioner är oförändrat medan antalet ökar inom rymd- och
systemteknik.

4.2 Handledare

KTH har redan idag en mycket väl etablerad fakultet inom området. De handledare som initiellt
avser att aktivt delta i programmet listas i Bilaga 1. Den befintliga handledargruppen är mycket
stark med lång erfarenhet av utbildning, handledning och forskning inom de flesta av ämnets
väsentliga delområden.

Andelen kvinnor bland doktoranderna vid KTH inom flyg- och rymdteknik ökar och kommer att
på sikt leda till fler kvinnliga handledare inom området. Speciella insatser kommer att göras för
att få våra kvinnliga doktorander att fortsätta en akademisk karriär och därmed bli en förebild
för nya studenter och doktorander.
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5 Finansiering

Utbildningen på forskarnivå i flyg- och rymdteknik vid KTH bedrivs nästan uteslutande genom
externfinansierade forskningsprojekt. De huvudsakliga forskningsfinansiärerna är EUs rampro-
gram, Försvarsmakten, Nationella Flygtekniska Forskningsprogrammet (NFFP), Nationella Rymd-
forskningsprogrammet (NRFP) och Rymdstyrelsen. Vissa doktorander finansieras även via de
strategiska stiftelserna och Vetenskapsrådet. De flesta doktorander i doktorsprogrammet kom-
mer även i framtiden att vara finansierade på detta sätt.

Det nya doktorsprogrammet ger dock nya möjligheter att söka ramprogram och finansering till
mer grundläggande forskning inom området. Denna typ av finansiering skulle göra det möjligt
att inrätta speciella excellenstjänster för de riktigt lovande doktoranderna.

Verksamheten inom doktorsprogrammet Aerospace Engineering spänner precis som masterpro-
grammet över ett flertal avdelningar och institutioner inom skolan för teknikvetenskap och sko-
lan för elektro- och systemteknik. Doktoranderna i programmet är anställda vid en avdelning på
samma sätt som idag vilket även gäller programmets lärare och handledare.

För doktorsprogrammet inrättas en programledning för den kontinuerliga verksamheten och en
styrgrupp med representanter från handledargruppen för strategisk utveckling och uppföljning
av programmet. Styrgruppen har minst en representant från varje avdelning som deltar i pro-
grammet för att säkerställa en god förankring i linjeorganisationen. En ledamot i styrgruppen
utses till programansvarig.

6 Kurser

Kurskraven skall givetvis uppfylla KTHs gemensamma krav men det är genom den individuella
studieplanen som handledaren och doktoranden preciserar de kurser som ska läsas.

Alla doktorander som examineras i Aerospace Engineering skall ha grundläggande kunskaper
inom flygteknik, rymdteknik, lättkonstruktioner och systemteknik. Detta krav uppfylles auto-
matiskt av studenter med masterexamen i Aerospace Engineering eller motsvarande från ett ut-
ländskt universitet. Studenter med annan bakgrund kommer att ges möjlighet att läsa bredd-
ningskurser för att uppnå samma grundläggande kunskaper som övriga doktorander. Målsätt-
ningen är att alla som disputerar inom Aerospace Engineering skall ha gemensamma grundkun-
skaper i flyg-, rymd-, struktur- och systemteknik.

Ett antal grundläggande kurser enligt bifogade förslag till studieplan ges regelbundet i organise-
rad form. Dessa kurser kompletteras med forskningsfärdighetskurser i bland annat vetenskaps-
teori och forskningsmetodik. Därutöver finns ett stort utbud av fördjupningskurser och läskurser
som ges i organiserad form när ett tillräckligt antal doktorander anmäler sig. Doktoranderna i
programmet ges även möjlighet att läsa breddningskurser på avancerad nivå inom framförallt
matematik och numeriska metoder. En sammanställning av programmets kursutbud redovisas i
Bilaga 2.

7 Kvalitetsarbete

Programmet utvecklas kontinuerligt med målsättningen att vara på högsta internationella nivå
fullt i klass med de bästa amerikanska universiteten med ämnet på programmet. Till skillnad från
såväl det amerikanska som det tyska systemet för utbildning på forskarnivå så är det normala vid
KTH att delar av avhandlingen publiceras i internationella tidskrifter redan innan disputationen.
Detta leder till en mer noggrann och mer opartisk granskning av avhandlingarnas innehåll vilket
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ökar kvaliteten på doktorsavhandlingarna i ämnet vid KTH.

7.1 Utbildningsmiljö

Det föreslagna doktorsprogrammet bygger vidare på masterprogrammet Aerospace Engineering,
vilket medför att ett effektivt och systematiskt kvalitetsarbete kan utföras. Den naturliga lä-
randemiljö [1] som eftersträvas i masterprogrammets kurser är lika väl lämpad för kurser på
forskarnivå. Detsamma gäller för den grundläggande pedagogiska utbildningen som alla lärare
på KTH ska tillgodogöra sig. Då alla handledare i Bilaga 1 också är lärare i en eller flera kurser
i masterprogrammet, kan kvalitetsarbetet för respektive program samordnas vid regelbundna
lärarkollegium.

7.2 Handledarresurser

En annan målsättning är att alla handledare ska ha genomgått en grundläggande kurs i forskar-
handledning, likt den som idag erbjuds vid Learning Lab. I de grundläggande kurserna i hög-
skolepedagogik är den övergipande målsättningen att läraren ska reflektera över och utvecklas
i sin roll som lärare. På samma sätt är målsättningen med en kurs i forskarhandledning att
handledaren ska reflektera över och utvecklas i sin roll som handledare. Med en gemensam ut-
gångspunkt ökar möjligheterna att dela med sig av erfarenheter bland programmets handledare
och att organisera handledning på ett bra sätt [2]. Detta är speciellt nödvändigt i de fall där en
doktorands handledare är verksamma inom olika forskningsmiljöer på KTH.

7.3 Kursverksamhet

Doktorsprogrammet kommer regelbundet att erbjuda sina doktorander ett antal baskurser inom
väsentliga delområden, medan mer specialicerade kurser ges då förutsättningar och behov finns.
Målsättningen med kursverksamheten är dels att stärka de kunskaper och färdigheter som lig-
ger till grund för det specifika doktorsarbetet, dels att stimulera synergieffekter mellan ämnets
olika delområden. Ett annat syfte med baskurserna är att säkerställa att alla som doktorerar i
ämnet har tillräckliga kunskaper om ämnet i sin helhet. Kursutveckling kommer att vara baserad
på måldriven programutveckling på samma sätt som för masterprogrammet Aerospace Enginee-

ring. Vissa kurser kommer att ha ansvaret för att säkerställa en progression inom de kunskaper,
färdigheter och förmågor som eftersträvas i doktorsprogrammet.

7.4 Avhandlingsprocessen

Doktorsavhandlingar inom flyg- och rymdteknik vid KTH är normalt sammanläggningsavhand-
lingar som består av 4-6 arbeten varav ett antal brukar ha accepterats för publikation i inter-
nationella tidskrifter redan vid disputationen. Publikation sker företrädesvis i tidskrifter som
AIAA Journal of Aircraft, AIAA Journal of Guidance, Control and Dynamics, AIAA Journal of
Spacecraft and Rockets, Automatica, IEEE Transactions on Automatic Control, Journal of Fluid
Mechanics, Advances in Space Research, Journal of Geophysical Research, Composite Science
and Technology och Journal of Sandwich Structures and Materials.

7.5 Licentiatuppsats

Processen som leder till en licentiatuppsats liknar den som leder till en doktorsavhandling. Nor-
malt skrivs även licentiatuppsatsen som en sammanläggning av en kortare inledning och 2-3
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vetenskapliga arbeten. Normalt publiceras även de arbeten som utgör licentiatuppsatsen i in-
ternationella tidskrifter. Om doktoranden fortsätter till doktorsexamen efter licentiatexamen så
används normalt de arbeten som utgör licentiatuppsatsen som en första del av doktorsavhand-
lingen.

7.6 Infrastruktur

Det finns omfattande experimentella resurser för forskning och utbildning inom ämnesområdet.
Vid programmets avdelningar finns bland annat flera vindtunnlar, ett stort strukturlaboratorium,
resurser för konstruktion, bearbetning och tillverkning av kompositstrukturer. Vid Alfvénlabora-
toriet finns även avancerade experimentella resurser för rymd- och plasmafysik. KTHs experi-
mentella resurser för flyg- och rymdforskning är på många sätt unika även i ett internationellt
perspektiv.

Sammanfattningsvis ska KTHs utbildning på forskarnivå i ämnet utveckla självständiga forskare
som skall kunna leda forskning och tekniskt utvecklingsarbete i industri och näringsliv men även
förbereda den unga forskaren för en akademisk karriär vid universitet och högskola.

8 Nationella och internationella kontaktnät

En del av KTHs doktorander inom ämnesområdet har spenderat delar av forskarstudierna vid ett
utländskt universitet. Exempel på sådana universitet är University of California Berkeley, Uni-
versity of California at San Diego (UCSD), California Institute of Technology (Caltech), Cam-
bridge University, University KwaZulu-Natal (Sydafrika), Massachusetts Institute of Technology
(MIT), Stanford University, University of Southampton, Politecnico di Milano, och University
of Auckland. KTHs forskargrupper har även tagit emot doktorander från dessa universitet och
forskningsinstitut som DLR i Tyskland. Det är önskvärt att alla doktorander genomför åtminsto-
ne en kortare vistelse vid ett utländskt universitet eller forskningsorganisation med Aerospace
på programmet.

Forskningen och utbildningen på forskarnivå har mycket starka kopplingar till industri och nä-
ringsliv genom att stora delar av finansieringen sker via EUs ramprogram och nationella branch-
program som NFFP. Stora industriföretag som Airbus och EADS är mycket forskningsintensiva
och koordinerar vanligtvis de stora forskningsprojekten inom EU medan Volvo Aero och Saab le-
der de nationella projekten. Genom att doktoranderna medverkar i dessa projekt skapas nätverk
som leder till goda möjligheter till framtida anställning i branchen efter avslutad utbildning.

Referenser

[1] K. Bain. What the best college teachers do. Harvard University Press, 2004.

[2] E. M. Phillips and D. S. Pugh. How to get a PhD. McGraw-Hill, 2005.
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Bilaga 1 Handledarförteckning

Handledare i Aerospace Engineering

Namn Skola/Enhet Flyg Lättk Rymd System
Henrik Alfredsson SCI/Mekanik •

Lars Blomberg EES/Rymd •

Dan Borglund SCI/FaroFlyg • •

Magnus Burman SCI/FaroFlyg •

David Eller SCI/FaroFlyg •

Per Enqvist SCI/Matematik •

Stefan Hallström SCI/FaroFlyg •

Håkan Hjalmarsson EES/Regler •

Xiaoming Hu SCI/Matematik •

Nickolay Ivchenko EES/Rymd •

Elling Jacobsen EES/Regler •

Ulf Jönsson SCI/Matematik •

Tomas Karlsson EES/Rymd •

Ulf Ringertz SCI/FaroFlyg • • •

Arthur Rizzi SCI/FaroFlyg •

Krister Svanberg SCI/Matematik •

Gunnar Tibert SCI/Mekanik • •

Bo Wahlberg EES/Regler •

Per Wennhage SCI/FaroFlyg •

Dan Zenkert SCI/FaroFlyg •

Malin Åkermo SCI/FaroFlyg •
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Bilaga 2 Kurslista

Breddningskurser

Kurskod Namn hp
DN2255 Numerisk behandling av differentialekvationer 7.5
EF2260 Rymdmiljö och rymdteknik 6
EL2520 Reglerteknik, fortsättningskurs 7.5
SD2805 Flygmekanik 9
SD2816 Rocket Science 7.5
SD2413 Fiberkompositer analys och design 6
SF2707 Funktionalanalys 7.5
SF2713 Analysens grunder 7.5
SF2863 Systemteknik 7.5
SF2852 Optimal styrteori 7.5
SG2215 Kompressibel strömning 7.5

Forskningsfärdighetskurser

Kurskod Namn hp
AK3024 Introduktion till vetenskapsteori och forskningsmetodik 4.5
1N5105 Populärvetenskaplig framställning 3
1N5110 Fortsättningskurs i populärvetenskaplig framställning 4.5
1N5125 Riskfilosofi 7.5
1N5126 Riskkommunikation - teori och praktik 7.5
1N5504 Att kommunicera forskning 7.5
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Fördjupningskurser

Kurskod Namn hp
4B5200 Flygplanaerodynamik 9
4E5222 Tillämpad beräkningsaerodynamik 6
4E5926 Flygteknik 6-12
4E5927 Flygmekanik, simulering och modeller 6-12
4E5928 Vindtunnelteknik 6
4E5929 Aeroelasticitet 6
EF3200 Magnetosfär-jonosfär-växelverkan 6
EF3100 Plasmadiagnostik 6
EF3220 Solsystemets fysik 6
EL3100 Flervariabel reglerteknik 12
EL3200 Systemidentifikation 12
EL3300/SF3849 Konvex optimering med ingenjörstillämpningar 6
EL3400 Nätverksbaserade reglersystem 7.5
EL3500 Introduktion till modellreduktion 7
SD3411 Finit element analys 6-12
SD3413 Kompositmekanik 6-12
SD3415 Analys av kompositers tillverkningsprocesser 6-12
SD3416 Analys och dimensionering av sandwichstrukturer 6-12
SD3422 Cellulära materials egenskaper 6-12
SF3812 Tillämpad linjär optimering 7.5
SF3822 Tillämpad ickelinjär optimering 7.5
SF3862 Olinjära system, analys och styrning 7.5
SF3870 Robust styrteori 9
SF3840 Numerisk ickelinjär programmering 7.5
SF3850 Numerisk linjärprogrammering 7.5
SG3112 Turbulens 9
SG3113 Kompressibel strömningsmekanik 9

Övriga kurser

Kurskod Namn hp
LH200V Grundläggande kommunikation och undervisning 3
LH201V Lärande och undervisning 7.5
SD3420 Litteraturstudier 4-8
SD3421 Design och konstruktionsuppgifter 4-12
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Bilaga 3 Studieplan i ämnet Aerospace Engineering

Gemensamma föreskrifter och riktlinjer för studier på forskarnivå vid KTH finns i högskolans
övergripande regelverk för utbildning på forskarnivå. Denna studieplan för utbildning på fors-
karnivå i ämnet Aerospace Engineering kompletterar gemensamma föreskrifter och riktlinjer med
följande ämnesspecifika anvisningar.

Ämnesbeskrivning samt mål för utbildningen

Forskare och ingenjörer verksamma inom Aerospace Engineering arbetar inom konstruktion, ut-
veckling, utprovning samt drift och underhåll av kommersiella och militära flygplan, helikoptrar,
rymdfarkoster och satelliter. Dessa tekniska system är mycket komplexa och korrekt utformning
och konstruktion är beroende av samverkan mellan ett flertal discipliner som aerodynamik,
struktur, aeroelasticitet, flygmekanik, styrsystem och framdrivning. Utbildning på forskarnivå
bedrivs i huvudsak inom fyra huvudområden, men även andra områden kan komma i fråga.

Flygteknik

Aerodynamiska egenskaper för flygplan utvecklas kontinuerligt genom en nära samverkan mel-
lan experimentella försök i vindtunnel, utveckling av nya avancerade beräkningsmetoder samt
utvärdering av resultat från flygprov. Beräkningsmetoder baseras på lösning av de differential-
ekvationer som beskriver strömningsfältet runt flygplanet. Tillämpningsområden är vingprofiler
och vingar med hög lyftkraft och litet motstånd, höglyftsanordningar, aerodynamik vid höga
anfallsvinklar, virvelströmning, integration av luftintag med flygplanskropp, och styrning av la-
minär strömning.

Flygplanets dynamik och stabilitet påverkas av samverkan mellan aerodynamiska krafter på
kropp, vinge och styrytor, flygplanets styvhets- och massfördelning samt framdrivningssystem.
Forskning inom området behandlar utveckling av modeller för analys av flygegenskaper och
stabilitet. Vidare behandlas utformning av styrlagar och samverkan mellan pilot och flygplanets
styrsystem.

Nya dimensioneringsmetoder för flygplan utvecklas med speciell hänsyn till samverkan mellan
flygplanets aerodynamik, strukturmekanik och styrsystem. Dimensioneringsmetoderna baseras
på numerisk optimeringsmetodik i samverkan med aerodynamiska beräkningsmetoder och finita
elementmodeller för strukturdynamisk analys.

Lättkonstruktioner

Lättkonstruktioner är ett generiskt och applikationsnära forskningsområde baserat på material-
teknik, strukturmekanik, processteknik och design. Det vetenskapliga målet är att utveckla för-
ståelsen för specifika fenomen inom dessa områden eller i gränssnittet mellan dem. Framförallt
studeras nya okonventionella material och strukturer och deras användning i applikationer där
låg vikt är ett krav. Särskilt studeras polymera fiberkompositer, biobaserade material, skum och
strukturella topologier, det vill säga material som har gemensamt att vara anisotropa och inho-
mogena. Prestanda betraktas här som ett generellt begrepp som syftar på både funktionalitet
såväl som användning, då uttryckt i bränsleförbrukning, miljöpåverkan eller livscykelkostnad.
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Rymdteknik

Inom rymdteknik behandlas framförallt konstruktion, styrning och drift av små och medelstora
satelliter. Även raketsystem för uppskjutning, effektiva rymdfarkoster för interplanetära forsk-
ningsuppdrag, och mätutrustning för rymdmiljö analyseras och utvecklas. Ämnet är mycket mul-
tidisciplinärt och effektiv systemintegration och miniatyrisering är väsentlig på grund av de stora
kostnader som är förknippade med rymdfarkoster. De flesta satelliter och rymdfarkoster är obe-
mannade vilket även ställer stora krav på tillförlitlighet, styr- och övervakningssystem. Dessa
bivillkor ställer ofta krav på mycket innovativa lösningar för att kunna utföra mätningar eller
andra uppgifter på en rymdplattform.

Rymdfysik är en väsentlig del av ämnet där miljön utanför atmosfären studeras. Detta omfattar
studier av norrsken, strålningsbälten, rymdväder samt solvindens växelverkan med olika pla-
neters magnetfält. God kännedom om rymdmiljön är en förutsättning för att kunna konstruera
tillförlitliga satelliter, rymdfarkoster och mätutrustningar.

Systemteknik

Modeller utvecklas för simulering, analys och optimering av flygplans och rymdfarkosters ma-
növrar och i mer komplicerade fall även hela uppdrag. Till exempel utformas hela flygplanets
eller rymdfarkostens bana från start till givet mål så att energiförbrukningen minimeras med
bivillkor på flygtid och tekniska begränsningar. Denna form av optimering utförs genom att in-
tegrera en flygmekanisk modell med numerisk optimeringsmetodik.

Flygplan och rymdfarkoster har ofta mycket avancerade styrsystem och även en hög grad av
automation. Moderna flygplan har också många och redundanta styrfunktioner vilket gör det
möjligt att med avancerade metoder optimera prestanda för olika manövrar. Ett stort område är
även helt obemannade flygplan och rymdfarkoster som behöver kunna fatta egna beslut basera-
de på information som inhämtas med olika sensorer. Avancerade metoder utvecklas också för så
kallad systemidentifering där matematiska modeller för flygplanets dynamik tas fram från olika
former av experimentella prov såsom flygprovdata.

Matematiska och numeriska beräkningsmodeller utvecklas även för att optimera de många och
komplicerade planeringsproblem som finns inom ämnesområdet. Exempel är resursallokering
av personal och flygplan i ett flygbolag för att på bästa sätt utnyttja resurserna för ett givet
nätverk av rutter mellan olika destinationer. Liknande modeller utvecklas även för till exempel
reservmaterielförsörjning där både mängden och lokalisering av reservdelar optimeras för att
reducera totala kostnaden med hänsyn till sannolika felfall och kostnader för stillestånd.

Målsättning

Målet med utbildningen på forskarnivå är att doktoranderna skall bli självständiga forskare. Den
forskarutbildade ska efter avslutade studier kunna:

- beskriva och förklara teorier och empiriska resultat inom sitt område,

- formulera konkreta forskningsfrågor inom ämnesområdet,

- använda vetenskapliga metoder och utveckla ny kunskap genom vetenskapliga studier,

- kritiskt analysera och värdera tillämpade metoder och resultat från egna och andras veten-
skapliga studier,

- presentera och diskutera forskningsresultat inom vetenskapssamhället,
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- presentera forskning på ett pedagogiskt sätt utanför vetenskapssamhället i utbildnings-
sammanhang,

- bedöma etiska aspekter kring forskning inom ämnesområdet och agera utifrån dessa, samt

- identifiera behov av ny forskning och ha kunskap om att initiera och leda forskning.

Utbildningen skall även sträva mot att doktoranden efter avslutade studier skall kunna:

- delta i tvärvetenskapliga samarbeten inom problemområdet, samt

- analysera forskningens roll i samhällsutvecklingen.

Aktuell forskning

På senare tid har det blivit allt mer fokus på ökad energieffektivitet inom flyget. Även om flyg-
trafiken är förhållandevis effektiv - ett modernt trafikflygplan förbrukar ungefär samma bräns-
lemängd per passagerarkilometer som en bil - så kommer lägre förbrukning och reducerade
utsläpp av föroreningar att krävas. För att möta dessa krav sker nu stora satsningar på forskning
och utveckling för att reducera vikt, minska luftmotstånd och effektivisera framdrivningssyste-
men. Även inom rymdtekniken är reducerad energiförbrukning av största vikt. Med lägre energi-
förbrukning kan satelliter och obemannade rymdfarkoster ges längre livstid och ökad räckvidd.

Vikten kan reduceras genom ett ökat användande av kompositmaterial. För att öka användandet
av kompositmaterial krävs bättre tillverkningsteknik, metoder för att simulera tillverkningspro-
cesser samt förbättrade dimensioneringsmetoder. Ett aktuellt forskningstema är även kompo-
sitmaterial med integrerade sensorer för övervakning av strukturens tillstånd. Sensorerna kan
användas för att detektera skador och därmed kan underhåll och reparationer individanpassas
och optimeras för att reducera kostnaderna.

Stora vinster är även möjliga med effektivare flygtrafikledning. Genom att varje flygplans flyg-
bana optimeras för lägsta bränsleförbrukning, samtidigt som hänsyn tas till övrig flygtrafik för
att undvika kollision och säkerställa tillräckliga marginaler, kan väsentliga vinster åstadkommas.
Problemställningen är komplicerad eftersom optimeringen av varje enskild flygbana i sig är ett
olinjärt optimeringsproblem. Att samtidigt ta hänsyn till annan flygtrafik och luftrumsrestriktio-
ner leder till kombinatoriska optimeringsproblem som idag inte kan lösas på ett tillfredställande
sätt.

Utbildningens utformning

Utbildningen på forskarnivå består av en kursdel och en avhandlingsdel, med inbördes poäng-
krav enligt nedan. Kursmomenten skall till övervägande del bestå av teknikvetenskapliga kurser.
Dessa väljs tillsammans med handledare efter de kunskapsbehov som kan anses föreligga för
själva forskningsarbetet.

Utbildningen bedrivs under ledning av en huvudhandledare tillsammans med en eller flera biträ-
dande handledare. Utbildningen skall följa den individuella studieplan som godkänts av skolans
forskarutbildningsansvarige. Den individuella studieplanen skall anpassas till förkunskaperna
samt till avhandlingens inriktning. Doktorandens framsteg ska bedömas minst en gång per år i
samband med revision av den individuella studieplanen som ska göras av doktorand och huvud-
handledare.

Den studerande förutsätts bedriva sin forskning med målsättningen att efter hand skriva teknis-
ka rapporter (uppsatser) som sedermera skall ligga till grund för avhandlingen. Dessa rapporter
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skickas för publicering i internationella tidskrifter inom relevant område med referentgransk-
ning. En eller flera rapporter kan också publiceras som konferensuppsatser varvid den stude-
rande också förutsätts muntligt presentera sitt arbete vid en internationell teknikvetenskaplig
konferens.

Obligatoriska och rekommenderade kurser

Kurser som den forskarstuderande skall genomgå bestäms av handledare tillsammans med den
studerande. Kurser väljs normalt utifrån dels den studerandes tidigare studier samt vad som an-
ses nödvändigt för att möjliggöra fördjupning och breddning av den studerandes kunskaper och
färdigheter inom ämnesområdet. Vissa kurser kommer att vara nödvändiga för genomförandet
av forskningsuppgiften medan andra väljs för att ge en ökad bredd inom området.

Villkoren för kursdelen följer KTHs generella regler för densamma. För licentiatexamen krävs
kurser om minst 30 hp, samt en uppsats som motsvarar maximalt 90 hp så att den totala poäng-
summan uppgår till 120 hp. För doktorsexamen krävs minst 60 kurspoäng samt en avhandling
som motsvarar maximalt 180 hp så att den totala poängsumman uppgår till 240 hp. Av den
totala kursdelen skall hälften av kurserna vara på forskarnivå för licentiatexamen och 60% av
kurserna på forskarnivå för doktorsexamen.

Kurser kan, efter överenskommelse med huvudhandledare, tillgodoräknas från tidigare utbild-
ning. Vid tillgodoräknanden skall föreskrifter i KTHs examensordning beaktas. För utbildning på
grundnivå och avancerad nivå upp till 240 hp får inget tillgodoräknande ske. Tillgodoräknande
får inte göras av kurser som krävs för särskild behörighet till utbildningen på forskarnivå.

En förteckning över programmets kurser i respektive kategori enligt följande ges i Bilaga 2.

Breddningskurser

Den forskarstuderande förväntas läsa åtminstone en kurs inom varje central del av ämnet Aero-

space Engineering; flygteknik, rymdteknik, lättkonstruktioner, och systemteknik. Studeranden
som har läst motsvarande kurser i en tidigare utbildning behöver inte läsa ytterligare kurser för
att nå tillräckligt breda baskunskaper. De forskarstuderande ges också möjlighet att läsa kurser
i matematik och numeriska metoder på avancerad nivå när avhandlingsarbetet så kräver.

Forskningsfärdighetskurser

Doktorander i ämnet ges även möjlighet att utveckla generella färdigheter i kommunikation
och vetenskapsteori. Analys och kommunikation av risker är också en färdighet som är mycket
relevant för verksamhet inom Aerospace Engineering.

Fördjupningskurser

Ett väsentligt antal fördjupningskurser erbjuds doktorander i Aerospace Engineering. En stor an-
del av dessa kurser ges regelbundet i organiserad form med föreläsningar och seminarier.

Övriga kurser

Forskarstuderande som bedriver någon form av undervisning inom ramen för sin tjänst eller som
institutionstjänstgöring skall genomgå pedagogisk utbildning. Kurspoäng för sådan utbildning
får medräknas i examen.
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Avhandling

Avhandlingen är en obligatorisk del av utbildningen på forskarnivå. Avhandlingen kan vara
en så kallad sammanläggningsavhandling eller en monografi. Normalt är en avhandling inom
Aerospace Engineering av typen sammanläggningsavhandling. Avhandlingen skrivs på engelska.

Licentiatuppsats

En uppsats för licentiatexamen skall innehålla ny vetenskaplig kunskap eller ny tillämpning av
befintlig vetenskaplig kunskap. Det senare innebär att tillämpning görs inom ett nytt område och
utvecklas via teoretiskt eller experimentellt forskningsarbete. Uppsatsen skall också innehålla en
översikt av tidigare forskning inom det valda forskningsområdet.

Oavsett om licentiatuppsatsen läggs fram som en monografi eller en sammanläggning av veten-
skapliga artiklar skall den normalt vara av sådan kvalitet att den bedöms motsvara två artiklar
som kan publiceras i internationella tidskrifter eller presenteras vid internationella konferenser.

Doktorsavhandling

En avhandling för doktorsexamen skall innehålla ny vetenskaplig kunskap eller ny tillämpning
av befintlig vetenskaplig kunskap. Det senare innebär att tillämpning görs inom ett nytt område
och utvecklas via teoretiskt eller experimentellt forskningsarbete.

Avhandlingen skall också innehålla en översikt av tidigare forskning inom det valda forsknings-
området. Oavsett om doktorsavhandlingen läggs fram som en monografi eller sammanlägg-
ningsavhandling av vetenskapliga artiklar skall den normalt vara av sådan kvalitet och origina-
litet att den bedöms kunna utgöra grund för minst fyra artiklar som kan publiceras i interna-
tionella tidskrifter med referentgranskning. Med artiklar menas originalbidrag som innehåller
minst ett nytt akademiskt problem med klart nyhetsvärde. Publicerade och accepterade artik-
lar bedöms likvärdiga, liksom konferensartiklar som har genomgått referentgranskning (vilket
inte är normalfallet). Om opublicerade artiklar biläggs avhandlingen skall huvudhandledaren
bedöma om dessa uppfyller huvudkravet.

Behörighet och urval

Grundläggande och särskild behörighet samt förkunskaper

Antagning till utbildning på forskarnivå inom Aerospace Engineering följer de nationella kraven
för antagning till forskarstudier samt KTHs krav på särskild behörighet enligt Antagningsordning

för utbildning på forskarnivå vid KTH, intern föreskrift nr 3/01.

Regler för urval

Studenter som söker sig till utbildningen på forskarnivå inom Aerospace Engineering väljs ut ef-
ter den kunskapsprofil som eftersöks för det specifika doktorandprojektet. Studenter som visat
stort intresse och fallenhet för ämnet beaktas särskilt vid antagning. Ytterligare viktiga egenska-
per är personlig förmåga i kommunikation och initiativförmåga. Bedömningen av detta görs av
tilltänkta handledare. Goda kunskaper i engelska (både i tal och skrift) är ett krav och i vissa
fall även på svenska. Förmåga att kunna arbeta experimentellt kan vara ett explicit krav, liksom
kreativ förmåga.
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Normalt antas studenter med en ingenjörs– eller naturvetenskaplig akademisk bakgrund, men
andra grundutbildningar kan komma i fråga beroende på den tilltänkta forskningens karaktär.
Studenter med goda kunskaper i matematik, fysik, materialvetenskap, mekanik, hållfasthetslära
och reglerteknik är normalt det som eftersöks.

Beslut om antagning och urval av sökande till utbildning på forskarnivå görs av skolchefen, eller
av skolchefen delegerad person, i samråd med huvudhandledaren.

Examina och prov i utbildningen

En licentiatexamen kan utgöra en slutexamen. Även om doktorsexamen är den slutgiltiga avsed-
da examen avläggs ibland först en teknisk licentiatexamen. Licentiatuppsatsen presenteras vid
ett licentiatseminarium.

Doktorsexamen omfattar en sammanlagd studietid motsvarande fyra års studier på heltid. Den
studerande försvarar avhandlingen vid en offentlig disputation i enlighet med KTHs allmänna
föreskrifter. Avhandlingen bedöms av en av KTH utsedd betygsnämnd.

Prov som ingår i utbildningen

I kurs på forskarnivå ska ingå ett muntligt eller skriftligt kunskapsprov. Utformningen av exami-
nationen ska i varje enskilt fall vara sådan att examinator kan övertyga sig om att den studerande
uppfyller kursens lärandemål.
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Bilaga 4 Kontaktnät

Studentutbyten på doktorandnivå

University of California Berkeley
University of California at San Diego (UCSD)
California Institute of Technology (Caltech)
Cambridge University
University KwaZulu-Natal (Sydafrika)
Massachusetts Institute of Technology (MIT)
Stanford University
University of Southampton
Politecnico di Milano
University of Auckland
Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR)

Nationella forskningsprogram

Nationella Flygtekniska ForskningsProgrammet (NFFP), www.vinnova.se
Nationella Rymdtekniska ForskningsProgrammet (NRFP), www.snsb.se

Internationella forskningsprogram

Clean Sky Joint Technology Initiative, www.cleansky.eu
European Commission 7th Framework Program, www.cordis.eu
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