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Bài 1. (2 điểm) Chuyển về dạng chính tắc và xác định dạng của phương trình sau.

uxx(x, y, z)+ 3uyy(x, y, z)+ 4uzz(x, y, z)− 2uxy(x, y, z)− 4uyz(x, y, z)+ 2ux(x, y, z)+uz(x, y, z) = 0.

Bài 2. Xét bài toán điều kiện ban đầu cho phương trình truyền sóng

utt(x, t) = 16uxx(x, t),−∞ < x < +∞, t > 0,

với điều kiện ban đầu
u(x, 0) = f (x), ut(x, 0) = g(x),

trong đó

f (x) =

{
x khi x > 0,
0 khi x ≤ 0,

và g(x) =

{
x2 khi x > 0,
0 khi x ≤ 0.

(a) (4 điểm) Giải bài toán trên.

(b) (3 điểm)Vẽ đồ thị của nghiệm u(x, t) khi t = 1 và t = 2.

Bài 3. Một đoạn thép chiều dài 2 có nhiệt độ trên đó tuân theo phương trình truyền nhiệt
thông thường với hệ số khuếch tán 9. Nếu đặt một đầu đoạn thép tại gốc toạ độ đầu kia tại
x = 2 thì đầu tại gốc nhúng vào chậu nước đá, đầu kia không tản nhiệt. Nhiệt độ ban đầu
của thanh sin(3π

4 x).

(a) (2 điểm) Thiết lập bài toán biên cho hàm nhiệt độ u(x, t).

(b) (2,5 điểm) Xây dựng công thức chuỗi nghiệm cho bài toán trên.

(c) (1,5 điểm) Giải bài toán biên trên.

Chú ý: Thí sinh được sử dụng mọi tài liệu. Không được sử dụng tài liệu của thí sinh khác.


