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Bài 1. (3 điểm) Chuyển về dạng chính tắc và xác định dạng của phương trình sau.

(4x2 + 9)uxx(x, y) + 4x uxy(x, y) + uyy(x, y)− 2ux(x, y) + uy(x, y) = 0.

Bài 2. Xét bài toán biên hỗn hợp cho phương trình truyền nhiệt

ut(x, t) = 4uxx(x, t) + u(x, t)− x2, 0 < x < π, t > 0,

với điều kiện biên
u(0, t) = −7, u(π, t) = π2 − 8

và điều kiện ban đầu
u(x, 0) = sin x + cos(x/2) + x2 − 8.

(i) (2 điểm) Tìm một nghiệm riêng của phương trình

4y”(x) + y(x)− x2 = 0.

Từ đó tìm nghiệm dừng của bài toán đã cho.

(ii) (4 điểm) Tìm nghiệm của bài toán ban đầu.

Bài 3. Một sợi dây chiều dài 3π có biên độ dao động tuân theo phương trình truyền sóng
(thông thường) với vận tốc lan truyền 2. Nếu đặt một đầu sợi dây tại gốc toạ độ đầu kia tại
x = 3π thì đầu sợi dây tại gốc tự do, còn đầu kia cố định. Sợi dây bắt đầu với trạng thái nghỉ
và dao động ban đầu cos(x/2).

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

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


