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Linköpings universitet 

1969     Sveriges fjärde tekniska högskola

3 civilingenjörsprogram

1975     Linköpings universitet

2011     27 500 studenter

3 200 Mkr omslutning 
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Tre campusområden

Campus Valla
19 000 studenter

Campus Norrköping
5 500 studenter

Campus US
(Universitetssjukhuset)

3 000 studenter
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Fyra fakulteter

Filosofiska fakulteten

Hälsouniversitetet

Tekniska högskolan 

Utbildningsvetenskap



Utbildning - flyg

Aircraft and Vehicle Design

Aircraft Conceptual Design

Advanced Course in Aircraft Design

Aerodynamics

Aerodynamics, advanced course

Aircraft Design Project (bygger flygfarkost)

Flight Dynamics

European Master in Design and Technology of Advanced Vehicle 
Systems (EUROMIND), is a master's programme developed by 
ESTACA in France, University of Southampton in UK and Linköping 
University, Institute of Technology, in Sweden
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Flygtrafik och logistik, 180 hp

Programmet Flygtrafik och logistik utbildar flygledare och 
logistiker inom flygbranschen som som ska designa, effektivisera, 
planera och leda framtidens flygtrafiksystem. Det är en utbildning 
för dig som är intresserad av flyg men inte nödvändigtvis flygplan, 
av människor som använder teknik snarare än tekniken.
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Utbildning - flyg



Forskning
några exempel
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Demonstrator av generiskt framtida flygplan

Uppdrag av SAAB och FMV att bygga en nerskalad demonstrator 
av ett generiskt stridsflygplanskoncept.

Syftet med demonstratorn:
Visa att det kostnadseffektivt och på kort tid går att ta fram en avancerad 

flygande demonstrator.

Utvärdera användningen av nerskalade demonstratorer som ett verktyg 
för flygplansutveckling.

Demonstratorn är byggd i 13% skala och är jetdriven.

Farkosten har följande specifikationer:
Längd 2,4 m

Spännvidd 1,5 m

Vikt 15 kg

Dragkraft 160 N
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LinkLabLinkLab-- A Center for Future Aviation SystemsA Center for Future Aviation Systems



Research Themes

Autonomous systems

Human- Machine Interaction

Distributed and 
cooperative systems

Distributed management and 
development

Flight Technologies



Aircraft Navigation
Information integration of radar 
and terrain elevation database 
for integrated navigation



UAV navigation
Information integration of IMU and adaptive database with 
landmarks

Related to SLAM (simultaneous localization and mapping), but 
here the features are instrumental for navigation rather than a 
dedicated mapping problem



Visual Rendering

3D visualization

Surface rendering
Fuselage 
Interaction device

Volume rendering
Color from pressure
opactity from curl
3D textures

Stream-ribbons
show flow
color from speed or 
pressure
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…framgångsrik samverkan Saab - LiU

Patrick Berry tilldelas Thulinmedaljen i silver
Patrick Berry tilldelas Thulinmedaljen i silver för sin breda 
kompetens, engagemang och kreativitet som har möjliggjort en 
rejäl prestandahöjning för JAS39 Gripen i form av ökad räckvidd 
och lastförmåga. Patrick Berry arbetar halvtid vid LiU där han är 
engagerad i utbildning och forskning i flygplanskonstruktion. Den 
andra halvan arbetar han på Saab. Thulinmedaljen är den 
förnämsta utmärkelsen inom flyg- och rymdbranschen i Sverige. 
Den finns i tre valörer: guld, silver och brons.
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Aurora Borealis over Linköping

Photo: Jens Birch, prof Thin film physics

Tack så mycket


