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LINKÖPINGS UNIVERSITET 
FAKULTETSSTYRELSEN VID TEKNISKA FAKULTETEN 

  
      

 

Fakultetsstyrelsen för tekniska fakulteten  

Delegationsbeslut 

Närvarande:   

 Ulf Nilsson dekanus 

 Annalena Kindgren föredragande 

 Maria Boberg sekreterare 

   

 

1 Huvudområde Flygteknik - förutsättningar 

Dnr LiU-2017-01997 

 

Tekniska fakultetsstyrelsens anhållan till rektor om inrättande av 

huvudområde Flygteknik (Dnr LiU-2016-00005, 2016-04-28,  

FST 2016-3-09) och dekanus delegationsbeslut gällande 

huvudområdesbeskrivning för Flygteknik (Dnr LiU-2016-00005,  

2016-05-26, FST del 2016-037) kompletteras härmed med beskrivning 

av huvudområdet Flygtekniks förutsättningar, enligt bifogad handling. 

  

 

 

Delges: 

Rektor 

Utbildningsdirektör (Lena Pettersson) 

MD-nämnden (Johan Ölvander, Lennart Hågeryd, Gunilla Holmstedt) 

Prefekt IEI (Per-Olof Brehmer) 

 

 

 

 

Justeras datum: __________________ 

 

 

   

Maria Boberg  Ulf Nilsson 

sekreterare  justerare 
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LINKÖPINGS UNIVERSITET 
TEKNISKA FAKULTETEN, DEKANUS 

 

 

Huvudområdet Flygteknik  

(eng. Aeronautical Engineering) 

 

Områdesbeskrivning 

Huvudområdet flygteknik vid LiU infattar delområdena flygfarkostdesign, 
aerodynamik, materialteknik med fokus på lätta material, flygsystem innefattande 
elektronik, hydraulik samt styrning av dessa, hållfasthetslära/struktur, 
värmeöverföring, framdrivning, flygmekanik samt stabilitet och styrbarhet.  
Huvudområdet ska ge ett holistiskt perspektiv på flygplanskonstruktion, med 
möjlighet till fördjupning inom något av områdena aerodynamik, 
hållfasthetslära/struktur och flygsystem. Detta innebär nära samverkan mellan 
olika institutioner och ämnesområden, och att forskningsfronterna inom nämnda 
discipliner därmed möts och driver utvecklingen framåt. Den som erhållit examen 
inom huvudområdet ska vara väl rustad att, inom industrin eller akademin, 
framgångsrikt bidra till utvecklingen av morgondagens flygplan och andra 
farkoster.  

 

Huvudområdets förutsättningar, 2017-05-13 

 

Inledning  

De senaste åren har antalet flygresor världen över ökat markant och förväntas göra 
det de kommande decennierna. Parallellt med detta utvecklas även flygplanen: 
visuellt är förändringarna relativt blygsamma, men från ett teknikperspektiv har 
framstegen varit betydande med t.ex. nya och lättare material, förfinad 
aerodynamik samt effektivare och tystare motorer. För att utvecklingen skall kunna 
fortsätta i positiv riktning och för att ett avgörande steg ska kunna tas för fler av ett 
flygplans funktioner och komponenter krävs ett brett spektrum av ingenjörer som 
leder och utför arbetet.  
 

Beskrivning av det akademiska kunskapsområdet 

Huvudområdet flygteknik kännetecknas av samverkan mellan ett flertal 
traditionella discipliner; tillsammans skall dessa prestera på topp för att kunna nå 
framgångsrika lösningar. Framförallt utgår huvudområdet från delat inom 
maskinteknik kombinerat med mekatronik, materialfysik, reglerteknik, 
visualisering och delar inom informationsteknologin. Tack vare att utvecklingen 
inom det flygtekniska området befinner sig vid, och inte sällan leder, 
forskningsfronten, bidrar den också till utvecklingen av samhället i stort. 
 

Profilering vid LiU 

Vid Tekniska högskolan finns redan ett internationellt masterprogram i 
Aeronautical Engineering (sv. Flygteknik) som idag leder till en teknologie 
masterexamen i maskinteknik. Detta program är väsentligen identiskt med en 
masterprofil i Flygteknik inom civilingenjörsprogrammet i Maskinteknik. 
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Masterprogrammet i flygteknik ger ett holistiskt perspektiv på 
flygplanskonstruktion, med möjlighet till fördjupning inom något område. En av 
styrkororna är denna unika kompetens som finns inom designområdet. Den har 
byggts upp i och med samarbetet med Saab över åren. Studenterna deltar aktivt i 
hela processen från konceptuell design till framtagandet av en flygande prototyp 
och får därefter analysera dess egenskaper djupare inom en av disciplinerna 
aerodynamik, hållfasthetslära eller systemdesign.  De kurser som idag utgör kärnan 
i masterprogrammet och återspeglar det centrala kunskapsinnehållet är: 
 
   TMAL02 Flyglära  
   TMAL06 Aircraft Conceptual Design - Project Course 
   TMAL07 Prototype Realization - Project Course 
   TMAL08 Aircraft Systems Engineering - Project Course 
   TMAL51 Flygplansprojektering 
   TMAL56 Flygplanssystem 
   TMHL03 Hållfasthetslära; Lätta konstruktioner 
   TMHL26 Aircraft Structures - Project Course 
   TMHP03 Tekniska system 
   TMKM90 Materialmekanik - Deformationer och brott 
   TMKT57 Produktmodellering 
   TMME11 Markfordonsmekanik 
   TMME40 Strukturdynamik 
   TMME50 Flygmekanik 
   TMMV01 Aerodynamik 
   TMMV07 Beräkningsmetoder i strömningslära fk 
   TMMV08 Beräkningsmetoder i strömningslära 
   TMMV12 Gasturbinteknik 
   TMMV17 Aircraft Aerodynamics - Project Course 
   TMMV56 Aerodynamik fk 

 

Forskningsanknytning 

Vid Linköpings universitet vilar huvudområdet på en bred och gedigen ämnes- och 
forskningsmässig grund. Kärnkompetens inom de kurser som ges inom området 
hämtas från avdelningarna: 

 Fluida och mekatroniska system 

 Industriell produktion 

 Konstruktionsmaterial 

 Maskinkonstruktion 

 Mekanik och hållfasthetslära 

 Mekanisk värmeteori och strömningslära 

Samtliga återfinns vid IEI. Därutöver finns band till andra verksamheter inom 
universitetet: 

 IDA – Unmanned Aircraft Systems Technologies Lab 

 IFM – Materialfysik och Tillämpad fysik  

 MAI – Beräkningsmatematik och Optimeringslära 

 ISY – Datorteknik, Elektroniska kretsar och system, Fordonssystem och 
Reglerteknik 

 ITN – Visualiseringscenter 

http://kdb-5.liu.se/liu/lith/studiehandboken/svkursplan.lasso?&k_kurskod=TMAL07&k_budget_year=2017
http://kdb-5.liu.se/liu/lith/studiehandboken/svkursplan.lasso?&k_kurskod=TMAL08&k_budget_year=2017
http://kdb-5.liu.se/liu/lith/studiehandboken/svkursplan.lasso?&k_kurskod=TMAL51&k_budget_year=2017
http://kdb-5.liu.se/liu/lith/studiehandboken/svkursplan.lasso?&k_kurskod=TMAL56&k_budget_year=2017
http://kdb-5.liu.se/liu/lith/studiehandboken/svkursplan.lasso?&k_kurskod=TMHL03&k_budget_year=2017
http://kdb-5.liu.se/liu/lith/studiehandboken/svkursplan.lasso?&k_kurskod=TMHL26&k_budget_year=2017
http://kdb-5.liu.se/liu/lith/studiehandboken/svkursplan.lasso?&k_kurskod=TMHP03&k_budget_year=2017
http://kdb-5.liu.se/liu/lith/studiehandboken/svkursplan.lasso?&k_kurskod=TMKM90&k_budget_year=2017
http://kdb-5.liu.se/liu/lith/studiehandboken/svkursplan.lasso?&k_kurskod=TMKT57&k_budget_year=2017
http://kdb-5.liu.se/liu/lith/studiehandboken/svkursplan.lasso?&k_kurskod=TMME11&k_budget_year=2017
http://kdb-5.liu.se/liu/lith/studiehandboken/svkursplan.lasso?&k_kurskod=TMME40&k_budget_year=2017
http://kdb-5.liu.se/liu/lith/studiehandboken/svkursplan.lasso?&k_kurskod=TMME50&k_budget_year=2017
http://kdb-5.liu.se/liu/lith/studiehandboken/svkursplan.lasso?&k_kurskod=TMMV01&k_budget_year=2017
http://kdb-5.liu.se/liu/lith/studiehandboken/svkursplan.lasso?&k_kurskod=TMMV07&k_budget_year=2017
http://kdb-5.liu.se/liu/lith/studiehandboken/svkursplan.lasso?&k_kurskod=TMMV08&k_budget_year=2017
http://kdb-5.liu.se/liu/lith/studiehandboken/svkursplan.lasso?&k_kurskod=TMMV12&k_budget_year=2017
http://kdb-5.liu.se/liu/lith/studiehandboken/svkursplan.lasso?&k_kurskod=TMMV17&k_budget_year=2017
http://kdb-5.liu.se/liu/lith/studiehandboken/svkursplan.lasso?&k_kurskod=TMMV56&k_budget_year=2017
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Forskningsanknytningen är mycket stark. Samtliga idag verksamma kursansvariga 
inom området är disputerade och inkluderar två professorer, tre docenter samt flera 
adjungerade lärare från framför allt Saab Aeronautics AB (se även lärarkompetens 
nedan). 
 

Anställningsbarhet och arbetsmarknad 

Precis som för andra kategorier av ingenjörer och teknologie mastrar bedöms 
arbetsmarknaden vara god till mycket god. Bredden i utbildningen är användbar 
även inom andra ämnesdiscipliner inom teknikområdet. Lokalt finns ett stort antal 
arbetsgivare inom aero-området såsom SAAB, CybAero, UMS Skeldar, Intuitive 
Aerial, RUAG mfl. Men utbildningen är även relevant för andra branscher som har 
att göra med flödes-/strömningsmekanik, framdrivning och materialteknik såsom 
vindkraft, turbiner (t.ex. Siemens) och hela fordonsindustrin. Dessutom finns en 
starkt expanderande arbetsmarknad internationellt, framför allt i de nya 
framväxande ekonomierna. Programmet har ett starkt internationellt rykte, vilket 
märks på den ökade tillströmningen av internationella studenter. Detta skulle 
ytterligare stärkas av att examen utfärdas i huvudområdet flygteknik (aeronautics), 
som leder till att studenterna som utbildas här får en rättvisande, meriterande och 
internationellt gångbar examen.  
 

Ekonomiska resurser 

Linköpings universitet har sedan fyra år en masterutbildning i Aeronautical 
Engeneering som för närvarande ger examen i maskinteknik. Denna lockar stadigt 
fler studenter såväl svenska som internationella. I dagsläget påbörjar cirka 30 
studenter per år utbildningen. Dessutom samläses kurserna med andra 
utbildningar, i huvudsak M-programmet, och det leder till goda ekonomiska 
förutsättningar. 
 

Lärarkompetens och lärarresurser 

Som beskrivits ovan utnyttjas den omfattande kompetens och 
forskningsverksamhet som finns vid de inblandade institutionerna vid universitetet. 
Idag verksamma kursansvariga lärare: 

 Petter Krus, professor 

 David Lundström, adjungerad ulektor 

 Bo Torstenfelt, docent 

 Stefan Lindström, docent 

 Ru Lin Peng, frofessor 

 Mehdi Tarkian, adjungerad ulektor 

 Peter Christensen, PhD 

 Jonas Stålhand, PhD 

 Lars Johansson, docent 

 Roland Gårdhagen, PhD 

 Jonas Lantz, PhD 

Samtliga är disputerade och därutöver finns ett flertal ytterligare professorer, 
docent och disputerade lärare som skulle kunna hålla kurser inom området. 
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Sammanfattningsvis 

Huvudområdet flygteknik vid LiU infattar delområdena flygfarkostdesign, 
aerodynamik, materialteknik med fokus på lätta material, flygsystem innefattande 
elektronik, hydraulik samt styrning av dessa, hållfasthetslära/struktur, 
värmeöverföring, framdrivning, flygmekanik samt stabilitet och styrbarhet. 
Huvudområdet ger ett holistiskt perspektiv på flygplanskonstruktion, med 
möjlighet till fördjupning inom något av områdena aerodynamik, 
hållfasthetslära/struktur och flygsystem. Detta innebär nära samverkan mellan 
olika institutioner och ämnesområden, och att forskningsfronterna inom nämnda 
discipliner därmed möts och driver utvecklingen framåt. Den som erhållit examen 
inom huvudområdet är väl rustad att, inom industrin eller akademin, framgångsrikt 
bidra till utvecklingen av morgondagens flygplan och andra farkoster.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ulf Nilsson    
Dekanus 


