
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

————-

ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ II
NĂM HỌC 2011-2012

——oOo——-

Môn thi: Phương trình đạo hàm riêng
Mã môn học: ............. Số tín chỉ: 2 Nhóm: 1
Dành cho sinh viên: Lớp K55A2 Ngành học: Toán - Tin ứng dụng

Thời gian làm bài 50 phút (không kể thời gian phát đề)

Câu 1. Xét phương trình sau:

uxx(x, y)− 12uxy(x, y) + 36uyy(x, y) + ux(x, y)− 6uy(x, y) = 0.

(a) Xác định dạng của phương trình, chuyển về dạng chính tắc.

(b) Tìm nghiệm tổng quát của phương trình.

(c) Tìm nghiệm riêng khi biết u(x, 0) = ex, uy(x, 0) = sin x.

Câu 2. Một sợi dây chiều dài 1 dao động tuân theo phương trình truyền sóng

utt(x, t) = 4uxx(x, t)− ut(x, t).

Nếu đặt sợi dây trên trục tọa độ sao cho một đầu là gốc, đầu kia có tọa độ x = 1 thì đầu sợi
dây tại gốc cố định còn đầu kia tự do. Tại thời điểm ban đầu sợi dây ở trạng thái nghỉ và có
dao động ban đầu sin(π

2 x).

(a) Xây dựng bài toán biên mô tả quá trình dao động của sợi dây.

(b) Tìm nghiệm u(x, t) của bài toán biên trên.

(c) Tính giới hạn lim
t→+∞

u(x, t).

Thang điểm: Câu 1: 3đ + 3đ + 2đ, Câu 2: 2đ + 4đ+1đ.



ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

————-

ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ II
NĂM HỌC 2011-2012

——oOo——-

Môn thi: Phương trình đạo hàm riêng
Mã môn học: ............. Số tín chỉ: 2 Nhóm: 2
Dành cho sinh viên: Lớp K55A2 Ngành học: Toán - Tin ứng dụng

Thời gian làm bài 50 phút (không kể thời gian phát đề)

Câu 1. Xét phương trình sau:

4uxx(x, y)− 10uxy(x, y) + 6uyy(x, y) = ex+y.

(a) Xác định dạng của phương trình, chuyển về dạng chính tắc.

(b) Tìm nghiệm tổng quát của phương trình.

(c) Tìm nghiệm riêng khi biết u(x, 0) = ex, uy(x, 0) = cos x.

Câu 2. Một đoạn thép chiều dài 3 có nhiệt độ trên đó tuân theo phương trình truyền nhiệt
(thông thường) với hệ số khuếch tán 9. Nếu đặt đoạn thép trên trục tọa độ sao cho một đầu
là gốc, đầu kia có tọa độ x = 3 thì đầu đoạn thép tại gốc không tản nhiệt còn đầu kia được
đặt trong chậu nước đá. Nhiệt độ tại thời điểm ban đầu của đoạn thép cos(π

2 x).

(a) Xây dựng bài toán biên mô tả quá trình truyền nhiệt của đoạn thép.

(b) Tìm nghiệm u(x, t) của bài toán biên trên.

Thang điểm: Câu 1: 3đ + 3đ + 2đ, Câu 2: 2đ + 4đ.



ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

————-

ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ II
NĂM HỌC 2011-2012

——oOo——-

Môn thi: Phương trình đạo hàm riêng
Mã môn học: ............. Số tín chỉ: 2 Nhóm: 3
Dành cho sinh viên: Lớp K55A2 Ngành học: Toán - Tin ứng dụng

Thời gian làm bài 50 phút (không kể thời gian phát đề)

Câu 1. Xét phương trình sau:

4uxx(x, y)− 16uxy(x, y) + 16uyy(x, y) = x + y2.

(a) Xác định dạng của phương trình, chuyển về dạng chính tắc.

(b) Tìm nghiệm tổng quát của phương trình.

(c) Tìm nghiệm riêng khi biết u(0, y) = sin y, ux(0, y) = cos y.

Câu 2. Một sợi dây chiều dài 3 dao động tuân theo phương trình truyền sóng

utt(x, t) = 9uxx(x, t)− u(x, t).

Nếu đặt sợi dây trên trục tọa độ sao cho một đầu là gốc, đầu kia có tọa độ x = 3 thì cả hai
đầu cố định còn tại thời điểm ban đầu sợi dây ở trạng thái không dao động và vận tốc dao
động ban đầu sin(π

3 x).

(a) Xây dựng bài toán biên mô tả quá trình dao động của sợi dây.

(b) Tìm nghiệm u(x, t) của bài toán biên trên.

Thang điểm: Câu 1: 3đ + 3đ + 2đ, Câu 2: 2đ + 4đ.



ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

————-

ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ II
NĂM HỌC 2011-2012

——oOo——-

Môn thi: Phương trình đạo hàm riêng
Mã môn học: ............. Số tín chỉ: 2 Nhóm: 4
Dành cho sinh viên: Lớp K55A2 Ngành học: Toán - Tin ứng dụng

Thời gian làm bài 50 phút (không kể thời gian phát đề)

Câu 1. Xác định dạng của phương trình, chuyển về dạng chính tắc phương trình sau

(4 + y2)uxx(x, y)− 2yuxy(x, y) + uyy(x, y) + xux(x, y)− (x2 − y)uy(x, y) = 0.

Câu 2. Một sợi dây chiều dài 5 dao động tuân theo phương trình truyền sóng (thông thường)
với vận tốc lan truyền 2. Nếu đặt sợi dây trên trục tọa độ sao cho một đầu là gốc, đầu kia có
tọa độ x = 5 thì cả hai đầu tự do còn tại thời điểm ban đầu sợi dây dao động dạng cos2(πx)
và vận tốc dao động ban đầu cos3(πx).

(a) Xây dựng bài toán biên mô tả quá trình dao động của sợi dây.

(b) Tìm nghiệm u(x, t) của bài toán biên trên.

Câu 3. Một đoạn dây đồng chiều dài 4 có nhiệt độ trên đó tuân theo phương trình truyền
nhiệt (thông thường) với hệ số khuếch tán 4. Nếu đặt đoạn dây trên trục tọa độ sao cho một
đầu là gốc, đầu kia có tọa độ x = 4 thì cả hai đầu đều được nhúng vào chậu nước đá còn tại
thời điểm ban đầu đoạn dây có nhiệt độ sin3(πx).

(a) Xây dựng bài toán biên mô tả quá trình truyền nhiệt của đoạn dây.

(b) Tìm nghiệm u(x, t) của bài toán biên trên.

Thang điểm: Câu 1: 3đ, Câu 2: 2đ + 4đ, Câu 3: 2đ + 4đ.



ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

————-

ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ II
NĂM HỌC 2011-2012

——oOo——-

Môn thi: Phương trình đạo hàm riêng
Mã môn học: ............. Số tín chỉ: 2 Nhóm: 5
Dành cho sinh viên: Lớp K55A2 Ngành học: Toán - Tin ứng dụng

Thời gian làm bài 50 phút (không kể thời gian phát đề)

Câu 1. Xét phương trình sau:

uxx(x, y)− 14uxy(x, y) + 49uyy(x, y) = x3 + sin y.

(a) Xác định dạng của phương trình, chuyển về dạng chính tắc.

(b) Tìm nghiệm tổng quát của phương trình.

(c) Tìm nghiệm riêng khi biết u(0, y) = tan y, u(x, 0) = sin x.

Câu 2. Một sợi dây chiều dài 2 dao động tuân theo phương trình truyền sóng (thông thường)
với vận tốc lan truyền 3. Nếu đặt sợi dây trên trục tọa độ sao cho một đầu là gốc, đầu kia có
tọa độ x = 2 thì đầu sợi dây tại gốc tự do còn đầu kia cố định. Tại thời điểm ban đầu sợi dây
ở trạng thái nghỉ và có dao động ban đầu cos3(π

4 x).

(a) Xây dựng bài toán biên mô tả quá trình dao động của sợi dây.

(b) Tìm nghiệm u(x, t) của bài toán biên trên.

Thang điểm: Câu 1: 3đ + 3đ + 2đ, Câu 2: 2đ + 4đ.



ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

————-

ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ II
NĂM HỌC 2011-2012

——oOo——-

Môn thi: Phương trình đạo hàm riêng
Mã môn học: ............. Số tín chỉ: 2 Nhóm: 6
Dành cho sinh viên: Lớp K55A2 Ngành học: Toán - Tin ứng dụng

Thời gian làm bài 50 phút (không kể thời gian phát đề)

Câu 1. Xét phương trình sau:

3uxx(x, y)− 10uxy(x, y) + 7uyy(x, y) = 16(x + y)3.

(a) Xác định dạng của phương trình, chuyển về dạng chính tắc.

(b) Tìm nghiệm tổng quát của phương trình.

(c) Tìm nghiệm riêng khi biết u(x, 0) = x2, uy(x, 0) = cos x.

Câu 2. Một đoạn thép chiều dài π có nhiệt độ trên đó tuân theo phương trình truyền nhiệt

ut(x, t) = uxx(x, t)− u(x, t).

Nếu đặt đoạn thép trên trục tọa độ sao cho một đầu là gốc, đầu kia có tọa độ x = π thì đầu
đoạn thép tại gốc được đặt trong chậu nước đá còn đầu kia không tản nhiệt. Nhiệt độ tại
thời điểm ban đầu của đoạn thép sin3(x/2).

(a) Xây dựng bài toán biên mô tả quá trình truyền nhiệt của đoạn thép.

(b) Tìm nghiệm u(x, t) của bài toán biên trên.

Thang điểm: Câu 1: 3đ + 3đ + 2đ, Câu 2: 2đ + 4đ.



ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

————-

ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ II
NĂM HỌC 2011-2012

——oOo——-

Môn thi: Phương trình đạo hàm riêng
Mã môn học: ............. Số tín chỉ: 2 Nhóm: 7
Dành cho sinh viên: Lớp K55A2 Ngành học: Toán - Tin ứng dụng

Thời gian làm bài 50 phút (không kể thời gian phát đề)

Câu 1. Xác định dạng của phương trình, chuyển về dạng chính tắc phương trình sau

uxx(x, y)− 4xuxy(x, y) + (4x2 + 9)uyy(x, y) + (xy − y3)xux(x, y)− (x − y)uy(x, y) = 0.

Câu 2. Một sợi dây chiều dài 6 dao động tuân theo phương trình truyền sóng (thông thường)
với vận tốc lan truyền 3. Nếu đặt sợi dây trên trục tọa độ sao cho một đầu là gốc, đầu kia có
tọa độ x = 6 thì cả hai đầu cố định còn tại thời điểm ban đầu sợi dây dao động dạng sin(πx)
và vận tốc dao động ban đầu sin3(πx).

(a) Xây dựng bài toán biên mô tả quá trình dao động của sợi dây.

(b) Tìm nghiệm u(x, t) của bài toán biên trên.

Câu 3. Một đoạn dây đồng chiều dài 5 có nhiệt độ trên đó tuân theo phương trình truyền
nhiệt (thông thường) với hệ số khuếch tán 25. Nếu đặt đoạn dây trên trục tọa độ sao cho một
đầu là gốc, đầu kia có tọa độ x = 5 thì cả hai đầu đều không tản nhiệt còn tại thời điểm ban
đầu đoạn dây có nhiệt độ cos2(π

4 x).

(a) Xây dựng bài toán biên mô tả quá trình truyền nhiệt của đoạn dây.

(b) Tìm nghiệm u(x, t) của bài toán biên trên.

Thang điểm: Câu 1: 3đ, Câu 2: 2đ + 4đ, Câu 3: 2đ + 4đ.



ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

————-

ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ II
NĂM HỌC 2011-2012

——oOo——-

Môn thi: Phương trình đạo hàm riêng
Mã môn học: ............. Số tín chỉ: 2 Nhóm: 8
Dành cho sinh viên khoá: Lớp K55A2 Ngành học: Toán - Tin ứng dụng

Thời gian làm bài 50 phút (không kể thời gian phát đề)

Câu 1. Xét phương trình sau:

uxx(x, y)− 10uxy(x, y) + 21uyy(x, y) = cos(4x).

(a) Xác định dạng của phương trình, chuyển về dạng chính tắc.

(b) Tìm nghiệm tổng quát của phương trình.

(c) Tìm nghiệm riêng khi biết u(x,−3x) = x + sin x, u(x,−7x) = 1 − cos x.

Câu 2. Một đoạn thép chiều dài 5 có nhiệt độ trên đó tuân theo phương trình truyền nhiệt
(thông thường) với hệ số khuếch tán 25. Nếu đặt đoạn thép trên trục tọa độ sao cho một đầu
là gốc, đầu kia có tọa độ x = 5 thì đầu đoạn thép tại gốc không tản nhiệt còn đầu kia được
đặt trong chậu nước đá. Nhiệt độ tại thời điểm ban đầu của đoạn thép cos(π

2 x).

(a) Xây dựng bài toán biên mô tả quá trình truyền nhiệt của đoạn thép.

(b) Tìm nghiệm u(x, t) của bài toán biên trên.

Thang điểm: Câu 1: 3đ + 3đ + 2đ, Câu 2: 2đ + 4đ.



ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

————-

ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ II
NĂM HỌC 2011-2012

——oOo——-

Môn thi: Phương trình đạo hàm riêng
Mã môn học: ............. Số tín chỉ: 2 Nhóm: 1
Dành cho sinh viên: Lớp K55A3 Ngành học: Toán - Tin ứng dụng

Thời gian làm bài 50 phút (không kể thời gian phát đề)

Câu 1. Xét phương trình sau:

36uxx(x, y)− 12uxy(x, y) + uyy(x, y) = cos x− sin y.

(a) Xác định dạng của phương trình, chuyển về dạng chính tắc.

(b) Tìm nghiệm tổng quát của phương trình.

(c) Tìm nghiệm riêng khi biết u(x, 0) = 1− cos x, u(0, y) = sin y.

Câu 2. Một sợi dây chiều dài π dao động tuân theo phương trình truyền sóng

utt(x, t) = uxx(x, t)− ut(x, t).

Nếu đặt sợi dây trên trục tọa độ sao cho một đầu là gốc, đầu kia có tọa độ x = π thì cả hai
đầu sợi dây cố định còn tại thời điểm ban đầu sợi dây ở trạng thái nghỉ và có dao động ban
đầu sin3 x.

(a) Xây dựng bài toán biên mô tả quá trình dao động của sợi dây.

(b) Tìm nghiệm u(x, t) của bài toán biên trên.

(c) Tính giới hạn lim
t→+∞

u(x, t).

Thang điểm: Câu 1: 3đ + 3đ + 2đ, Câu 2: 2đ + 4đ+1đ.



ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

————-

ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ II
NĂM HỌC 2011-2012

——oOo——-

Môn thi: Phương trình đạo hàm riêng
Mã môn học: ............. Số tín chỉ: 2 Nhóm: 2
Dành cho sinh viên: Lớp K55A3 Ngành học: Toán - Tin ứng dụng

Thời gian làm bài 50 phút (không kể thời gian phát đề)

Câu 1. Xét phương trình sau:

6uxx(x, y) + 10uxy(x, y) + 4uyy(x, y) + ux(x, y) + uy(x, y) = 0.

(a) Xác định dạng của phương trình, chuyển về dạng chính tắc.

(b) Tìm nghiệm tổng quát của phương trình.

(c) Tìm nghiệm riêng khi biết u(x, x) = ex, u(3x, 2x) = cos x.

Câu 2. Một đoạn thép chiều dài 1 có nhiệt độ trên đó tuân theo phương trình truyền nhiệt

ut(x, t) = 4uxx(x, t)− u(x, t).

Nếu đặt đoạn thép trên trục tọa độ sao cho một đầu là gốc, đầu kia có tọa độ x = 1 thì đầu
đoạn thép tại gốc được đặt trong chậu nước đá còn đầu kia không tản nhiệt. Nhiệt độ tại
thời điểm ban đầu của thanh sin3(π

2 x).

(a) Xây dựng bài toán biên mô tả quá trình truyền nhiệt của đoạn thép.

(b) Tìm nghiệm u(x, t) của bài toán biên trên.

Thang điểm: Câu 1: 3đ + 3đ + 2đ, Câu 2: 2đ + 4đ.



ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

————-

ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ II
NĂM HỌC 2011-2012

——oOo——-

Môn thi: Phương trình đạo hàm riêng
Mã môn học: ............. Số tín chỉ: 2 Nhóm: 3
Dành cho sinh viên: Lớp K55A3 Ngành học: Toán - Tin ứng dụng

Thời gian làm bài 50 phút (không kể thời gian phát đề)

Câu 1. Xét phương trình sau:

21uxx(x, y) + 10uxy(x, y) + uyy(x, y) = sin(4y).

(a) Xác định dạng của phương trình, chuyển về dạng chính tắc.

(b) Tìm nghiệm tổng quát của phương trình.

(c) Tìm nghiệm riêng khi biết u(x, 0) = x, uy(x, 0) = cos x.

Câu 2. Một đoạn thép chiều dài 2π có nhiệt độ trên đó tuân theo phương trình truyền nhiệt
(thông thường) với hệ số khuếch tán 9. Nếu đặt đoạn thép trên trục tọa độ sao cho một đầu
là gốc, đầu kia có tọa độ x = 2π thì đầu đoạn thép tại gốc không tản nhiệt còn đầu kia được
đặt trong chậu nước đá. Nhiệt độ tại thời điểm ban đầu của thanh cos3( x

4 ).

(a) Xây dựng bài toán biên mô tả quá trình truyền nhiệt của đoạn thép.

(b) Tìm nghiệm u(x, t) của bài toán biên trên.

Thang điểm: Câu 1: 3đ + 3đ + 2đ, Câu 2: 2đ + 4đ.



ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

————-

ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ II
NĂM HỌC 2011-2012

——oOo——-

Môn thi: Phương trình đạo hàm riêng
Mã môn học: ............. Số tín chỉ: 2 Nhóm: 4
Dành cho sinh viên: Lớp K55A3 Ngành học: Toán - Tin ứng dụng

Thời gian làm bài 50 phút (không kể thời gian phát đề)

Câu 1. Xác định dạng của phương trình, chuyển về dạng chính tắc phương trình sau

uxx(x, y)− 2 cos yuxy(x, y) + (8 − sin2 y)uyy(x, y) + xux(x, y)− (x2 − y)uy(x, y) = 0.

Câu 2. Một sợi dây chiều dài π dao động tuân theo phương trình truyền sóng (thông
thường) với vận tốc lan truyền 3. Nếu đặt sợi dây trên trục tọa độ sao cho một đầu là gốc,
đầu kia có tọa độ x = π thì đầu sợi dây tại gốc tự do còn đầu kia cố định. Tại thời điểm ban
đầu sợi dây không dao động và vận tốc dao động ban đầu cos3(x/2).

(a) Xây dựng bài toán biên mô tả quá trình dao động của sợi dây.

(b) Tìm nghiệm u(x, t) của bài toán biên trên.

Câu 3. Một đoạn dây đồng chiều dài 3 có nhiệt độ trên đó tuân theo phương trình truyền
nhiệt (thông thường) với hệ số khuếch tán 25. Nếu đặt đoạn dây trên trục tọa độ sao cho một
đầu là gốc, đầu kia có tọa độ x = 3 thì cả hai đầu đều không tản nhiệt còn tại thời điểm ban
đầu đoạn dây có nhiệt độ sin2(πx).

(a) Xây dựng bài toán biên mô tả quá trình truyền nhiệt của đoạn dây.

(b) Tìm nghiệm u(x, t) của bài toán biên trên.

Thang điểm: Câu 1: 3đ, Câu 2: 2đ + 4đ, Câu 3: 2đ + 4đ.



ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

————-

ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ II
NĂM HỌC 2011-2012

——oOo——-

Môn thi: Phương trình đạo hàm riêng
Mã môn học: ............. Số tín chỉ: 2 Nhóm: 5
Dành cho sinh viên: Lớp K55A3 Ngành học: Toán - Tin ứng dụng

Thời gian làm bài 50 phút (không kể thời gian phát đề)

Câu 1. Xét phương trình sau:

36uxx(x, y) + 12uxy(x, y) + uyy(x, y) + 36ux(x, y) = 0.

(a) Xác định dạng của phương trình, chuyển về dạng chính tắc.

(b) Tìm nghiệm tổng quát của phương trình.

(c) Tìm nghiệm riêng khi biết u(x, 0) = ex, u(6x, x) = sin x.

Câu 2. Một sợi dây chiều dài 5π dao động tuân theo phương trình truyền sóng (thông
thường) với vận tốc lan truyền 4. Nếu đặt sợi dây trên trục tọa độ sao cho một đầu là gốc,
đầu kia có tọa độ x = 5π thì cả hai đầu tự do còn tại thời điểm ban đầu sợi dây dao động
dạng cos2 x và vận tốc dao động ban đầu cos2 x.

(a) Xây dựng bài toán biên mô tả quá trình dao động của sợi dây.

(b) Tìm nghiệm u(x, t) của bài toán biên trên.

Thang điểm: Câu 1: 3đ + 3đ + 2đ, Câu 2: 2đ + 4đ.



ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

————-

ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ II
NĂM HỌC 2011-2012

——oOo——-

Môn thi: Phương trình đạo hàm riêng
Mã môn học: ............. Số tín chỉ: 2 Nhóm: 6
Dành cho sinh viên: Lớp K55A3 Ngành học: Toán - Tin ứng dụng

Thời gian làm bài 50 phút (không kể thời gian phát đề)

Câu 1. Xét phương trình sau:

7uxx(x, y) + 10uxy(x, y) + 3uyy(x, y) + ux(x, y) + uy(x, y) = 0.

(a) Xác định dạng của phương trình, chuyển về dạng chính tắc.

(b) Tìm nghiệm tổng quát của phương trình.

(c) Tìm nghiệm riêng khi biết u(x, 0) = sin x, uy(x, 0) = cos2 x.

Câu 2. Một đoạn thép chiều dài 7 có nhiệt độ trên đó tuân theo phương trình truyền nhiệt

ut(x, t) = uxx(x, t)− u(x, t).

Nếu đặt đoạn thép trên trục tọa độ sao cho một đầu là gốc, đầu kia có tọa độ x = 7 thì cả hai
đầu đoạn thép được đặt trong chậu nước đá còn nhiệt độ tại thời điểm ban đầu của đoạn
thép sin3(π

7 x).

(a) Xây dựng bài toán biên mô tả quá trình truyền nhiệt của đoạn thép.

(b) Tìm nghiệm u(x, t) của bài toán biên trên.

Thang điểm: Câu 1: 3đ + 3đ + 2đ, Câu 2: 2đ + 4đ.



ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

————-

ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ II
NĂM HỌC 2011-2012

——oOo——-

Môn thi: Phương trình đạo hàm riêng
Mã môn học: ............. Số tín chỉ: 2 Nhóm: 7
Dành cho sinh viên: Lớp K55A3 Ngành học: Toán - Tin ứng dụng

Thời gian làm bài 50 phút (không kể thời gian phát đề)

Câu 1. Xét phương trình sau:

16uxx(x, y) + 16uxy(x, y) + 4uyy(x, y) = cos x + y2.

(a) Xác định dạng của phương trình, chuyển về dạng chính tắc.

(b) Tìm nghiệm tổng quát của phương trình.

(c) Tìm nghiệm riêng khi biết u(0, y) = sin y, u(x, 0) = tan y.

Câu 2. Một sợi dây chiều dài 3π dao động tuân theo phương trình truyền sóng

utt(x, t) = 4uxx(x, t)− u(x, t).

Nếu đặt sợi dây trên trục tọa độ sao cho một đầu là gốc, đầu kia có tọa độ x = 3π thì đầu
sợi dây tại gốc cố định còn đầu kia tự do. Tại thời điểm ban đầu sợi dây ở trạng thái nghỉ và
dao động ban đầu sin(x/2).

(a) Xây dựng bài toán biên mô tả quá trình dao động của sợi dây.

(b) Tìm nghiệm u(x, t) của bài toán biên trên.

Thang điểm: Câu 1: 3đ + 3đ + 2đ, Câu 2: 2đ + 4đ.



ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

————-

ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ II
NĂM HỌC 2011-2012

——oOo——-

Môn thi: Phương trình đạo hàm riêng
Mã môn học: ............. Số tín chỉ: 2 Nhóm: 8
Dành cho sinh viên: Lớp K55A3 Ngành học: Toán - Tin ứng dụng

Thời gian làm bài 50 phút (không kể thời gian phát đề)

Câu 1. Xác định dạng của phương trình, chuyển về dạng chính tắc phương trình sau

uxx(x, y)− 2 cos xuxy(x, y) + (8 − sin2 x)uyy(x, y) + xyux(x, y)− (x − y2)uy(x, y) = 0.

Câu 2. Một sợi dây chiều dài 2π dao động tuân theo phương trình truyền sóng (thông
thường) với vận tốc lan truyền 2. Nếu đặt sợi dây trên trục tọa độ sao cho một đầu là gốc,
đầu kia có tọa độ x = 2π thì đầu sợi dây tại gốc tự do còn đầu kia cố định. Tại thời điểm ban
đầu sợi dây ở trạng thái nghỉ và có dao động ban đầu cos3(x/4).

(a) Xây dựng bài toán biên mô tả quá trình dao động của sợi dây.

(b) Tìm nghiệm u(x, t) của bài toán biên trên.

Câu 3. Một đoạn dây đồng chiều dài 5 có nhiệt độ trên đó tuân theo phương trình truyền
nhiệt (thông thường) với hệ số khuếch tán 16. Nếu đặt đoạn dây trên trục tọa độ sao cho
một đầu là gốc, đầu kia có tọa độ x = 5 thì đầu đoạn dây tại gốc không tản nhiệt còn đầu
kia được đặt vào chậu nước đá. Tại thời điểm ban đầu đoạn dây có nhiệt độ cos3( π

10 x).

(a) Xây dựng bài toán biên mô tả quá trình truyền nhiệt của đoạn dây.

(b) Tìm nghiệm u(x, t) của bài toán biên trên.

Thang điểm: Câu 1: 3đ, Câu 2: 2đ + 4đ, Câu 3: 2đ + 4đ.


