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Câu 1. (4 điểm) Cho một sợi dây độ dài π dao động tuân theo phương trình truyền sóng với
tốc độ lan truyền 1. Hai đầu sợi dây cố định. Sợi dây bắt đầu từ trạng thái nghỉ và trạng thái
ban đầu là (π/2− x), nếu đặt hệ trục tọa độ ở vị trí cân bằng của sợi dây sao cho một đầu
tại gốc, một đầu tại π.
(a) Thiết lập bài toán biên hỗn hợp cho hàm dao động u(x, t) của sợi dây.
(b) Vẽ đồ thị nghiệm u(x, t) tại các thời điểm t = π/4, π/2, π. Tìm tập các điểm không liên
tục của u(x, π/2).
(c) Bằng phương pháp tách biến hãy giải u(x, t). Từ đó tính u(π/2, π/2). Hãy so sánh với
câu (b) kết quả tính được.

Câu 2. (2 điểm) Một thanh kim loại chiều dài 1 có nhiệt độ trên thanh tuân theo phương
trình truyền nhiệt với hệ số khuếch tán 4. Hai đầu thanh không tản nhiệt. Nếu đặt hệ trục
tọa độ lên thanh sao cho một đầu tại gốc và đầu kia tại 1 thì nhiệt độ ban đầu của thanh
cos2(πx).
(a) Thiết lập bài toán biên hỗn hợp cho hàm nhiệt độ u(x, t).
(b) Bằng cách thác triển ra toàn trục, hãy dùng công thức Poisson để giải u(x, t).

Câu 3. (4 điểm) Xét bài toán biên cho phương trình Laplace trong hình vuông

uxx(x, y) + uyy(x, y) = 0, 0 < x < 1, 0 < y < 1,

với điều kiện biên
ux(0, y) = ux(1, y) = 0, 0 < y < 1, và u(x, 0)− huy(x, 0) = uy(x, 1) = 0, 0 ≤ x ≤ 1.
(a) Với h = 1, hãy tính tích phân năng lượng I =

∫∫
[0,1]×[0,1]

(u2
x(x, y) + u2

y(x, y))dxdy. Từ đó chỉ

ra rằng bài toán trên chỉ có nghiệm tầm thường.
(b) Với h = (1 + e2π)(1− e2π)−1. Hãy chỉ ra hai nghiệm khác nhau của bài toán trên.

Câu 4. (2 điểm) Cho hàm u ∈ C2(D) ∩ C(D), D = {(x, y)| x2 + y2 < 1} thỏa mãn

15uxx(x, y) + 6uyy(x, y) = u2014(x, y), (x, y) ∈ D,

và u(x, y) bằng 0 trên biên.
(a) Chứng minh rằng u(x, y) có giá trị lớn nhất trên D. Hơn nữa giá trị lớn nhất đó bằng 0.
(b) Chứng minh u(x, y) = 0∀(x, y) ∈ D.

Chú ý: Sinh viên được dùng tài liệu của mình, không được dùng tài liệu của sinh viên khác.
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Lời giải 1. [4 điểm]

(a) Thiết lập bài toán

utt − uxx = 0, 0 < x < π, t > 0, (tốc độ lan truyền 1)

u(0, t) = u(π, t) = 0, t ≥ 0, (hai đầu cố định)

u(x, 0) = π/2− x, ut(x, 0) = 0, 0 ≥ x ≥ π(trạng thái ban đầu (π/2− x), và nghỉ)

1

(b) Do bài toán có điều kiện Dirichlet thuần nhất nên ta thác triển lẻ, tuần hoàn chu kỳ
2π. Áp dụng công thức D’Alembert

u(x, t) =
f ∗(x + t) + f ∗(x− t)

2
+

1
2

∫ x+t

x−t
g∗(y)dy =

1
2
(F(x + t) + G(x− t))

với F(x) = G(x) = f ∗(x) là thác triển lẻ, chu kỳ 2π của u(x, 0), g∗(y) = 0 là thác triển lẻ,
chu kỳ 2π của ut(x, 0) = 0.
Vẽ đồ thị

.

1

Từ đồ thị có hàm u(x, π/2) gián đoạn tại x = π/2. 0.5
(c) Công thức chuỗi nghiệm

u(x, t) =
∞

∑
n=1

an cos(nt) sin(nx)

với

an =
2
π

∫ π

0
u(x, 0) sin(nx)dx =

π(1− (−1)n)

2n
.

1

Có

u(π/2, π/2) =
∞

∑
n=1

an sin(nπ)/2 = 0.

Đây chính là trung bình của giới hạn phải và giới hạn trái của u(x, π/2) trong câu (b).

0.5
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Lời giải 2. [2 điểm]

(a) Thiết lập bài toán

ut(x, t) = 4uxx(x, t), 0 < x < 1, t > 0, (hệ số khuếch tán 4)

ux(0, t) = ux(1, t) = 0, t ≥ 0, (hai đầu không tản nhiệt)

u(x, 0) = cos2(πx), 0 ≥ x ≥ 1(nhiệt độ ban đầu).

1

(b) Do bài toán có điều kiện Neumann thuần nhất nên ta thác triển chẵn, tuần hoàn chu
kỳ 2 lên toàn trục. Do cos2(πx), x ∈ R, là hàm chẵn, tuần hoàn chu kỳ 2 nên hàm thác
triển u∗(x, 0) = cos2(πx).

0.5

Từ đó áp dụng công thức Poisson

u(x, t) =
1

4
√

πt

∫
R

e−
(ξ−x)2

16t cos2(πξ)dξ =
1
2
(1 + e−16π2t cos(2πx)).

0.5

Lời giải 3. [4 điểm]

(a) Với h = 1. Tính∫∫
[0,1]2

u2
x(x, y)dxdy =

∫ 1

0
dy

∫ 1

0
u2

x(x, y)dx = −
∫∫

[0,1]2
u(x, y)uxx(x, y)dxdy

vì ux(0, y) = ux(1, y) = 0.

0.5

Tính

∫∫
[0,1]2

u2
x(x, y)dxdy =

1∫
0

dx
1∫

0

u2
y(x, y)dy = −

1∫
0

u2(x, 0)dx−
∫∫
[0,1]2

u(x, y)uyy(x, y)dxdy

vì uy(x, 1) = 0, u(x, 0) = uy(x, 0).

0.5

Do ∆u = 0 nên

I = −
∫ 1

0
u2(x, 0)dx.

0.5

Có
I =

∫∫
[0,1]2

(u2
x(x, y) + u2

y(x, y))dxdy ≥ 0

và

−
∫ 1

0
u2(x, 0)dx ≤ 0

mà I = −
∫ 1

0 u2(x, 0)dx nên các tích phân trên phải bằng 0. Từ đó u có các đạo hàm riêng
bằng 0 và u(x, 0) = 0.

0.5

Do đó u = const. Lại có u(x, 0) = 0 nên u = 0. 0.5
(b) Với h = (1 + e2π)(1− e2π)−1. Dễ thấy u = 0 là một nghiệm của bài toán. 0.5
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Tìm nghiệm u = XY của bài toán ta có

X”− CX = 0, Y” + CY = 0,

X′(0) = X′(1) = Y′(1) = 0, Y(0) = (1 + e2π)(1− e2π)−1Y′(0).

Có C = −(nπ)2 và

X(x) = cos(nπx), Y(y) = anenπy + bne−nπy.

0.5

Do Y′(1) = 0, Y(0) = (1 + e2π)(1− e2π)−1Y′(0) nên

bn = ane2nπ, n = 1.

Như vậy u = (eπy + eπ(2−y)) cos(πx) là nghiệm của bài toán.

0.5

Lời giải 4. [2 điểm]

(a) Do u là hàm liên tục trên tập compact D nên u có GTLN. 0.5
Do u = 0 trên ∂D nên GTLN≥ 0. Giả sử GTLN>0 thì có (x0, y0) ∈ D để u(x0, y0) =
GTLN > 0.

0.5

Khi đó
uxx(x0, y0) ≤ 0, uyy(x0, y0) ≤ 0

nên
15uxx(x0, y0) + 6uyy(x0, y0) ≤ 0 < u2014(x0, y0).

Điều này trái với giả thiết nên điều giả sử sai hay GTLN=0.

0.5

(b) Tương tự ta có GTNN=0 nên u(x, y) = 0∀(x, y) ∈ D. 0.5

Hà nội, ngày 25 tháng 05 năm 2014
NGƯỜI LÀM ĐÁP ÁN

(ký và ghi rõ họ tên)

TS. Đặng Anh Tuấn
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