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Mekaniska vågor 7,5 högskolepoäng
Mechanical Waves

Avancerad nivå, M7006T
Utbildningsnivå Fördjupningskod Betygsskala Ämne Ämnesgrupp (SCB)
Avancerad nivå A1N G U 3 4 5 Teknisk mekanik Teknisk fysik

Behörighet
Kontinuumsmekanik F0030T eller Hållfasthetslära A M0011T samt Hydromekanik F0031T. Strömningsmekanik 
F7016T rekommenderas.

Urval
Urvalet grundas på 30-285 högskolepoäng

Examinator
Jörgen Kajberg

Mål/Förväntat studieresultat
Studenten skall förstå mekanismer och egenskaper samt kunna använda analysmetoder för vågutbredning i fasta 
material, strukturelement och fluider. Kunskaper i matematik och beräkningsmetoder samt i experimentella metoder 
skall inhämtas och tillämpas på vågutbredningsproblem.

Kursinnehåll
I kursen behandlas grundläggande teoretiska begrepp som: linjära, icke-linjära och inhomogena system, dispersiva 
och icke-dispersiva vågor, stötvågor, modala vågor, vågledare. Tillämpningsområden är: vågutbredning i balkar, 
stänger och plattor, akustik, gasdynamiska vågor, vattenvågor, hydrauliskt språng och transienter i rörsystem. 
Matematisk bakgrund; (10%) Partiella differentialekvationer, Fouriermetoder, transformmetoder, asymptotiska 
metoder. Analys av mekaniska system; (60%) Mekaniska strukturer och system, som stänger, balkar, plattor, 
vätskor, vätskeytor, gaser etc., analyseras med avseende på vågegenskaper. Begrepp som propagering, dispersion, 
fashastighet och grupphastighet klargörs. Reflexion och transmission vid ränder och hinder behandlas. 
Projektarbete; (30%) Något av de fenomen som behandlats teoretiskt studeras experimentellt. Arbetet planeras och 
genomförs av kursdeltagarna (handledning ges) med hjälp av tillgänglig experimentell utrustning. Alternativt kan en 
fördjupad teoretisk studie av något område göras

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå 
tekniska universitets hemsida.

Lektioner ges som introduktion till kursens områden och handledning ges av eget arbete med inlämningsuppgifter. 
Handledning ges även med projektarbetet.

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter 
vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.

Differentierade betyg ges med ledning av skriftlig och muntlig redovisning av obligatoriska uppgifter samt av 
projektarbetet. Skriftlig tentamen ges ej. Alternativa examinationsformer kan förekomma.
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Övergångsbestämmelser
Kursen M7006T motsvarar kursen MTM131

Litteratur. Gäller från Höst 2007 Lp 1
Fällström, Gustafsson, Sundin; Mechanical waves. Kompendium LTU

Kursgivare
Institutionen för teknikvetenskap och matematik

Prov

Provnr Typ Hp Betyg

0001 Inlämningsuppgifter och projektarbete 7,5 TG G U 3 4 5

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du 
behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om 
kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt 
LTU.

Revidering fastställd
av Mats Näsström 2018-02-15

Kursplanen fastställd
Kursplanen är fastställd av Institutionen för tillämpad fysik, maskin- och materialteknik 2007-02-28 att gälla från H07.
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